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NEDERLANDSCHE 
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Vervat in IX Boeken, 

Waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door 

PIETER BOR CHRISTIAENSZ: 
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P R I V I L E G I E. 

E Staten van Hollandt en Weft-Vrieflandt, Doen te weten : Alfoo ons 

||. e vertoont is by HEnDrïK en Dirk Boom, Burgers en Boeckverkopers 
IlSfnl ft binnen Amfterdam, dat fy Supplianten genegen zijnde op nieuws te doen Druc- 
WÊÈm M ^<en ende aen den daSh te brengen de Nederiandtfche Hiftorie van Pieter Bor. 

Christiaensz. met een vervolgh op de fel ve tot den fare i Ó2C. inkluis, met 
fchooneen curieufe platen verciert, doch dat fy-lieden fwarigheydc maecktcn, 

foodanigen confiderabilen werk, ’t welke merckelijcke Somme foude koomen te bedragen , by 
der handt te nemen , ten ware ly Supplianten, alvooren metonlè Privilegie waren gebenificeert; 
Weshalven fy Supplianten haer op ’t alderonderdanighft keerden tot Ons, eerbiedelijk verfoec- 
kende dat het Ons geliefde de Supplianten favorabelijk te verlenen Oètroy ende Privilegie voor 
den tijdt van iy a 20 Jaren, omme ’t felve Werkalleen binnen onfen Lande, ’t zy in’t geheel 
ofte ten deele te doen Drucken, ende uit te geven, fonder dathetfelvein’t geheel ofte eenigh 
gedeelte van dien, ofook wel een Compendium of anderfmts, uy t het fel ve in’t groot ofte kleyn 
by een ander foude werden naergedrukt, uytgegeven ofte van buy ten ingebracht, ende in Onlèn 
Lande verkofr, op verbeurte van de felve Exemplaren, en foodanigen boete, als Wy naer Onlè 
Hooge wijsheyt fouden goedt vinden te behooren-, Soo is ’t, Dat Wy de fake ende ’tverlöek 
voorfz. overgemerkt hebbende, ende genegen wefende ter bede van de Supplianten, uyt onfc 
rechte wetenfehap, fouveraine macht ende authoriteyt, de felve Supplianten geconfenteert, 
ge-accordeert ende ge-o£troyeert hebben, conlènteeren , accordeerèn en oftroyeeren mits delen, 
dar fy geduyrende den tijdt van vijftien eerft achter een volgende jaren, het voorfz. Boeck ge- 
naemt de Nederiandtfche Hiftorie van Pieter. Bor Christiaensz. meteen vervolgh 
op de felve tot den jare feftienhondert en twintigh incluys, binnen den voorfz. onfen Lande, al¬ 
leen llillen mogen drucken, uytgevenende verkoopenj verbiededende daerom allen endeeenen 
ygelijken, het felve Boeck ende’t Vervolgh van dien naer te drucken, ofte elders naer gedruckt 
binnen den felven onfen Lande te brengen, uyt te geven ofte verkoopen, op verbeurte van alle de 
na erged ruckte, ingebrachte ofte verkochte Exemplaren, endeeen boete vandrie Hondert guldens 
daer en boven te verbeuren, teappliceeren een derdepart voor den Officier die de calange doen 
fal, ende een derdepart voor den armen der plaetlè daer het cafus voorvallen fal, ende het reftee- 
rende derdepart voorde Supplianten. Alles in dien verftande, dat wy de Supplianten met delen 
onlèn Oètroye alleen willende gratificeeren tot ver hoed inge van haerelchade door het nadrucken 
van ’t felve Boeck * daer doorin eenigen deele verftaen den inhoude van dien te authorifeeren ofte 
teadvoueeren, ende veel min het lèlve onder onlè proteèlie ende befcherminge eenigh meerder 
credijt, aenfien ofte reputatie te geven* Nemaer de Supplianten in casdaerin yets onbehoorlijks 
foude mogen influeeren, alle het lèlve tot haren laftefullen gehouden welen tc Verantwoorden, 
tot dien eynde wel expreflèlijck begeerende, dat by aldien ly delen onlèn Oftroye voor het lèlve 
Boeck fullen willen ftellen, daer van geene ge-abbrevieerde ofte gecontraheerde mentie fullen mo¬ 
gen maken, nemaer gehouden fullen welèn het felve Oèbroy in’t geheel en fonder eenigeomiffie 
daer voor te drucken, op pene van het effeèt van dien te verlielèn. Ende ten eynde de Supplianten 
delen onlèn confente ende Oètroye mogen genieten als naer behooren. Lallen wy allen ende eenen 
ygelijeken, dien’taengaen mach, dat ly de Supplianten van den inhoude van defen, doen laten 
endegedoogen, ruftelijk, vredelijkende volkomcntlijck genieten ende gebruy eken, cellèeren- 
de alle beletten ofte wederleggen ter contrarie. Gedaenin den Hage onder onfen grooten zegde 
hier aen doen hangen den xxiiij. Martii, in ’t jaer Ons Heeren ende Zalighmakers duylènt fes hon¬ 
dert léven en lèventigh. 

Ter ordonnantie van de Staten 

H E R B E R t van Beaumonï. 
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V E RVO 
Van de 

L G 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN 
Beroerten en Borgerlijke Oneenigheden. 

Gefchiet by tijden van Alexander Hertoge van Parma &c. als Gouver¬ 

neur en Gapiteyn Generael vande Nederlanden onder-’t gebied van¬ 

den Konink van Spangien, en den Grave van Lycefter Gouver¬ 

neur en Capiteyn Generael der Vcreenichde Nederlanden. 

TVaer achtige en Hiftorifche befchrijvinge, 

Door 

PlETER BOR ChRISTIAENSEN, 

j(ort inbond Van bet drie-m-Vfyintkbfte $oek 

gjj E Hertoge van Parma continueert de belegeringe van Siuys t 
6 eerfte uyt-val van die van Siuys. De beleggers nemen eenigefchepen. Die 

vande Stadt verfterken haer en ftellenordre in eenige faken. Tweede uyt- 
val vande belegerde van Siuys. Het maken van de Vrouwen-Berch binnen 
Siuys. Schrijven vanden Grave van Lycefter uyt Engeland, aen mijn 
Heere van Groenevelt Gouverneur van Siuys, en vanden Burgemeefter 
Jaques vander Huift. De beleggers doen groote fchade met het grofge- 
ichut. Vaft ende Bede-dach binnen de belegerde Stad Siuys. Schrijven 
vanden Heere van Groenevelt aenden Ambaftadeur Bukhorft. Derde en 

vierde uyt-val vande belegerde: de Heere van La Motte wert gefchoten, doch wederom genefen. 
Nieu Bolwerk binnen Siuys begonnen. De komftc vanden Grave van Lycefter uyt Engeland in 
Zeland dentf.Julij 1587. De Grave van Lycefter prepareert de faken om Siuys te ontfetten: fchrij- 
ven vande Commiflariften die by den Grave van Hohenlo waren geweeft, aenden Grave van Ly¬ 
cefter. De Grave van Hohenlo ontkent eenige woorden inden voorfeyden brief die hy interpre¬ 
teert. De Coninginne van Engeland en Grave van Lycefter fenden trooftbrieven binnen Siuys. 
Groote fchermutfinge tuflehen de Heere van Haultepcnne en de Grave van Hohenlo. De Heere 
van Haultepenne wert gefchoten, en fterft binnen }s Hertogenboich. ’t Fort van Engelen wort 
aenden Grave van Hohenlo overgegeven. De Grave van Hohenlo eenich volk na Zeland gelon- 
den hebbende, befet den Hemertfchen weerd. Groote moeyte en fwaricheyt binnen Hoorn. 
Miftïve van Sonoy aenden Advocaet van Holland Mr. Johan van Olden-Barnevelt: Michiel Lau- 
terbeek binnen Leeuwerden gevangen zijnde, bekent van Verdugo af-geveerdichttewefenomGra- 
ve "Willem van Naftou om ft leven te brengen , waer over hy binnen Leeuwerden metter dood 
geftraft wort. Brief van Francoys Verdugo aen Grave "Willem van Naftou, hemexcuferende van 
'tvoorfz. feyt. Antwoordevan Graef "Willem van Naftou aen Verdugo. Placcaet van Grave Wil¬ 
lem van Naftou op ftftuk vande nacht en dach-wake over het platte Land van Vries-Land in date 
den 3. Junii 1587. Den overften Sonoy fent den Commiftaris Guillaume Moftert aenden Grave 
van Lycefter. Des Graven van Lycefters fchrijven aenden Overften Sonoy hem waerfchouwendc 
vande intelligentie die de vyand laadde binnen Swol. Des Generael Norits vertrek uyt Nederland 
na Engeland. Inftru&ie Yoor de Heeren Jonkheer Johan vander Does Heere van Noortwijk, 
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Joos de Menia der Rechten Do&or Raed en eerfte Penfionaris van Dordrecht , Henrik Aemfïz. 
vander Burch ond Burgemeefter der Stede Delft, en Frederic Boymer mede der Rechten Doólor 
Raed en eerfte Penfionaris van Alkmaer, als gecommitteerde vande Heeren Staten van Holland en 
'Weft-Vriefland, om hem metten gecommitteerden van den anderen Provintien te vinden binnen 
der Stad Middelburch neftens fijn Excellentie van Lycefter. Propofitie van wegen den Gravevan 
Lycefter tot Middelburch gedaen aen de Staten Generael. De Hertoge van Parma vordert debe- 
legeringe van Sluys feer heftich, ftormen op de Schants der belegerden gedaen, werden kloeke¬ 
lijk gedaen tot fchade der vyanden. Die van Sluys verlaten hare voorfchants daer de vyandenmet 
vliegende vaendelen in komen. Brief van den Grave van Lycefter aende belegerde van Sluys. 
Ander fchrijven vanden Grave van Lycefter aende Gouverneur en Capiteynen van ft Garnifoen 
van Sluys, voorder particulier verhad vande belegeringe van Sluys. iBeftorminge op Sluys gedaen. 
Godvruchticheyd der foldaten binnen Sluys. Brief vanden Grave van Lycefter aenden Gouver¬ 
neur van Sluys. Brief vanden Heere .'Willem Ruflel aende Heere..van Groenevelt Gouverneur 
van Sluys. De Grave van Lycefter feylt na Ooftende. De belegeringe van Sluys wert hert ge- 
vordert. Den leften brief die de Grave van Lycefter fchreef aenden Gouverneur van Sluys. Ca- 
piteyn Banker komt in Sluys fwemmen. Lycefter trekt van Ooftende na Blankenberch, dan ver- 
ftaende dat Parma na hem toe quam tooch wederom, Gefchrifte by den Gouverneur, Colonel, 
Capiteynen en Officiers van Sluys, onderlinge gemaekt, beroerende het traderen metten vyand. 
Het appoinólement van Sluys gemaekt anno 1587. den 5. Augufti. Staten Garnifoen verlaten Sluys 
byaccoort. Verantwoordinge vanden Heere van Groenevelt en de Capiteynen van fijnen Regiment 
gelegen in Garnifoen binnen Sluys van ft begin van het beleg totte overleveringetoe. 'Remonftrantie 
van eenige gedeputeerde vande Staten Generael, aenden Grave van Lycefter gedaen den leften Julij 
binnen Vliffingen, en dftntwoorde vanden Grave van Lycefter. De gedeputeerde vande Staten 
Generael waren tot Vliffingen in perijckel om doot geflagen te worden. De twiften tufichen Ly¬ 
cefter en de Staten zijn noch niet geflift. Den Abt van Ooft-broek E Utrecht gevangen en gepij- 
nicht. Welkomen gedaen by de Gereformeerde Kerken aen zijn Excellentie den Grave Lycefter 
op fijne wederkomfte uyt Engeland in Nederland. De mifverftanden tufichen de Staten Generael 
cn den Grave van Lycefter werden veraccordeert. A£te van fatisfa&ie den Grave van Lycefter op 
fijn wederkomfte by de Heeren Staten Generael gegeven. Brief vande Heeren Staten Generael aende 
Coninginne van Engeland vanden 15. Augufti 1587. Placcaet daer by verboden wert dat niemant 
eenige calumnien of valfche uytgevinge verfpreyden fal mogen tegen hare Majefteyt, dfiEngelfe na¬ 
tie , de Staten generael noch particuliere. Beroerende den twift ofte mifverftant tufichen de Graven 
van Lycefter en Hohenlo, daer werden gedeputeerden gefonden aen den Grave van Hohenlo ver- 
foekende hem te willen laten vinden by fijn Excellentie van Lycefter. Antwoorde vanden Grave 
van Hohenlo op ft voorfz. voorhouden. Replijke van de gedeputeerde en duplijke van de Grave 
van Hohenlo. De Grave van Hohenlo flaet geheel af by t|en Grave van Lycefter te komen. De 
Grave van Lycefter wil de haven van Sluys doen floppen, ftlvelk by de Raden ten Admiraliteytvan 
Zeland niet raedfaem wert gevonden. Die van Leyden geadverteert zijnde van eenige onraed, die 
in haer Stad voor handen foude wefen , nemen eenich volk aen. Daer werdt ordre geftelt dat de 
Grave van Meurs foude optrekken om de Duytfe ruyteren en knechten te halen. Die van Emme- 
nes ftellen hen tegen de Staten ruyteren. 'Wat de Grave van Hohenlo de Staten van Holland aen- 
dient. Inundatie vande Betuwe. Grave 'Willem Loclewijk van Naflau Gouverneur van Vrieflands 
aen-fiach op Groeningen inSeptember 1587. te vergeefs. Lycefter befcheyt de Staten generael tot 
Dordrechc. Verfcheyden geruchten werden geftroyt van peys tufichen de Conink van Spangienen 
Coninginne van Engeland. Inftrmftie van ft gene de Heere Bardefius den Staten van Holland van 
wegenden Grave van Lycefter foude voordragen. Remonftrantie by de Staten van Holland aenden 
Grave van Lycefter geprefenteert den 30. Augufti 1587. Verklaringe vanden Grave van Lycefter 
op de voorfz. Remonftrantien: die van Gelderland, Utrecht en Vriefland fenden gedeputeerde 

(Fol- 2.) aen die van Holland. Ortels fchrijven aende Staten van Holland. Propofitie van Jacob Valk en 
jooft de Menin aende Staten van Holland. Lycefter fchrijft dat defe gedeputeerden zijn mening 
niet wel en hebben verftaen, maer Menin de felve in ftltaliaens overgefet hebbende, feyde het 
was feer wel. Publicatie vanden Stad-huyfe van Utrecht gedaen den 8. Septemb. 1587. De Lan¬ 
den federt de komfte van Lycefter en de gedane fatisfaélie in meerder gedeeltheyd dan te voren. 
Difcours inhoudende wat Engeland te verwachten hadde uyt den peys met Spangien, befonder fo 
de geünieerde Provintien,fiende datfe verlaten wierden vande Coninginne,uyt defperatiefelfsmet¬ 
ten Hertoge van Parma mochten traéleren. Remonftrantie vanden Gravevan Lycefter aende Staten 
Generael overgelevert binnen Dordrecht. Milfivebyden Grave van Lycefter gefonden aen de Sta¬ 
ten Generael, mitfgaders aende hoofden en regeerders der vereenichde Provintien. Brieven van 
den Grave van Lycefter houdende aen de Staten van Ooftergoe, 'Weftergoe, en Seven-"Wolden 
elx byfonder. Dodlor Dominicus Richeus de Poftella beroemt fich defe brieven alleenlijk door fijn 
raed en aengeven af-geveerdicht te zijn. Inftru&ie voor den Bode om de brieven van Lycefter te 
beftellen. Milfive van Dominicus Richeus de Poftella aenden Prefidentvan Vriefland. Briefvande 
Coninginne van Engeland aende Staten van Vriefland, vanden 21. Junij 1587. Miffive vande ge¬ 
deputeerde der Staten van Vriefland aen fijn Excellentie den Grave van Lycefter. Beradinge bydic 
vanden Hove Provintiael van Holland om den Grave van Lycefter te antwoorden op fijn fchrijven 
en Remonftrantie. Antwoorde vanden Hogen en Provintialen Raden en Rekeninge van Holland 
aen den Grave van Lycefter op fijn voorfchreven brieve en Remonftrantie. De Heere Prefident 
vander Myle en andere Raden vanden Elove komen tot Dordrecht by fijn Excellentie» Lycefter komt 
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naden Hage, doet eènjgc Compagnien Engelfen komen op Maeflants-fluyfe deshaïven &c. Schrij¬ 
ven van Doeke Ayfma, aen fijn broeder Doftor Heffel Ayfma .Prefident van Vriefland. Meefter 
lohan van Olden-Barnevelt krijcht inder nacht advertentie dat de Grave Van Lycefter hem meent 
te lichten en na Engeland te fenden , dies hy in Delf ging. Gefchrifte by den Grave van Lycefter 
éende Staten Generael overgelevert den 15. Septemb. 1587. door de Raets-heeren Loofen enTc- 
link, Rcfolutie der Heeren Staten generael opftgefchrifte vanden Grave van Lycefter voorfz. Con- 
fenten vande Provintien den Grave van Lycefter overgegeven den 18. Septemb. 1587. Antwoor- 
«le van die vanden Forftendom Gelre op de brieven en Rcmonftrantie van Lycefter. Antwoorde 
des Stad en Steden ftLands van Utrecht op de voorfz. Rcmonftrantie vanden Grave van Lycefter 
cn fijne by-gevoegde brieven. Miffive van die van Dordrecht aende Staten van Holland, dftnt- 
woorde van die van Dordrecht op de felve Remonftrantie. De Grave van Meurs neemt Meppen in. 
Miffive vande Coninginne van Engeland acnden Overften Sonoy. Verklaringe vanden Grave van 
Lycefter op de overgeleverde confenten vande Provintien. Refolutien der Staten van Holland op 
de difficulteyten by den Grave van Lycefter gemaekt op de dedudtie en verklaringe van hare con¬ 
fenten en contributien ordinaris en extraordinaris. Des Graven van Lycefterskomfte binnen Utrecht 
na dat hy uyt Engeland was gekeert. De Ruytcren doen groote fchade in ftSticht van Utrecht, 
daer hen de huyflieden tegen letten. Klachten der gedeputeerde vande Staten van Utrecht tegen 
den Grave van Meurs. De Grave van Lycefter komt binnen Amfterdam en wat hy aldaer doet. De 
Grave van Lycefter verfet de Wet binnen Utrecht. Acht Edel-luyden van het Sticht van Uticcht 
geven een Remonftrantie aen den Grave van Lycefter over. Omvraginge by Notaris en getuygen 
gedaen doen by de voorlz. acht Edelen. Queftie tulfchen de Hcere van Moersbergen en Jonkheer 
Lubbertvan Paris van Zuyd-oort. Deventer doet informatie nemen tegen de voorfz. Edelen. Door 
het aen-porren vande voornoemde Burgemeeftcr Deventer wert daer inde Magiftraet apprehenfie 
gedeccrneert tegens de Heeren van Ryfen-Burch, Moers-bergen, en Frederic van Suylen vanNye- 
velt. Requefte vande Edelen van ft Sticht van Utrecht aen den Grave van Lycefter overgegeven 
den 28. Septemb. 1587. Poindten daer op het redres vcrfocht wort. De Edelen van het Sticht van 
Utrecht werden gevangen genomen, eenige der voorfz. Edelen werden weder ontflagen. Lycefter 
verklaert de apprehenfie der Edelen fonder lijn confent en laft gedaen te wefen, cn doet <¥ andere 
mede ontflaen. Lycefter vertrekt uyt Utrecht op Naerden, en voort na het Noorder-quartier. Mif¬ 
five vande Burgemeefteren Vroedfchap en Capiteynen vande fchutterycn der Stede van Enchuyfen 
aenden Grave van Lycefter, hem verfoekende aldaer niet te willen komen. De Grave van Lycefter 
komt toe Hoorn, van waer hy antwoorde Ichrijft acn die van Enchuyfen, en voorts na Enchuyfen 
reyft, vernachtende inde Streek, daer hem die van Enchuyfen tegen fonden, en trekt voorts na 
Medenblik. d’Antwoorde van den Grave.van Lycefter aen die van Enchuyfen. Lycefter komt tot 
Mcdenblik. Aöe vande Grave van Lycefter aende Staten Generael uythetNoorderquartiergelon- 
den. Miflive vande gedeputeerde vande Heeren Staten van Vrieflandaen den Grave van Lycefter, 
hem verfoekende daer voor die tijd niet te komen. Lantdag in Overyfel gehouden. Brief van die 
van Overyfel aende Staten des Vorftendoms Gelre of aen hare gedeputeerde: en mutatu mutand'u 
aende Staten van Utrecht. Vergaderinge der Staten van Flolland binnen Haerlem. Cofmus Pefca- 
ringijs geeft patenten uyt onder zijn hand en zegel, waer over hy geapprehendeert wort. Die van 
den Raed der Stadt Utrecht fenden gedeputeerde inde vergaderinge van Holland. Miffive by den 
Raed der Stadt van Utrecht gefonden aende Staten van Holland. Vertoog by de Predikanten van 
wegen de Kerken van Holland gedaen aende Staten van Holland den 2. Odïobris 1587. Monde,-» 
linge antwoorde op dit vertooch. De Grave van Lycefter klaecht over den Grave van Hohcnlo. 
Antwoorde vande Ridderfchap, Edelen en meefte Steden van Holland en Weft-Vriefland op dc 
verklaringe en remonftrantie vande Grave van Lycefter aende Staten Generael gedaen tot Dordrecht 
den 7. Septemb. 1587. Nader verklaringe vande Staten van Flolland, waer by vertoont wort dat 
dc poindten by henlieden aenden voornoemden Grave binnen Dordrecht verlocht, zijn notelijk 
voor de welftand der Landen, en dat fonder het onderhoud der felver, de Landen niet en mogen 
geconferveert worden. Korte vertoninge van het recht by den Ridderfchap Edelen cn Steden van 
Holland en "Weft-Vriefland van allen ouden tijden gebruykt. Refolutie vande Staten van Holland 
op ft vertoog aen henlieden gedaen van wegen de dienaren des Godlijken woorts der kerken van 
Holland. Antwoorde vande Staten van Holland, gefonden aenden Schout, Burgemeefteren, Sche¬ 
penen en Raden der Stad Utrecht, opde Miffive op haerlieden naem aende voornoemde Staten ge¬ 
daen. Miffive op den naem vande Magiftraet van Utrecht aenden Hogen en Provintialen Rade van 
Holland; haer beklagende over de gegeven antwoorde vande Staten van Holland. Nader bericht 
des felvcn Magiftraets op den voorgaenden brief vande Staten van Holland. Vriendelijke vermanin- 
fre op den naem vande Magiftraten van Utrecht aende Staten, Magiftraten, en goede gemeynte 
der Nederlandfe Provintien. De Magiftraten van Dordrecht bekomen een requeftopden naem van 
dc Burgcrye aldaer gemaekt, om den voornoemde Grave van Lycefter te prefenteeren; wat de voorfz. 
requefte was inhoudende. Oorfaek vande muyterie binnen der Stad Leyden, cn wat daer uyt gevolgt 
is. Sententien gegeven over Jaques Volmar , Cofmo de Pefcaringijs, en over Kapiteyn Niklaesdc 
Maulde. Brieven van Pardon by zijn Excellentie van Naffau gegeven voor de gene die uytflmpcl- 
heyt verleyt mochten zijn, om aen den voorfz. aenflag de hand te houden en die toeteftaen. Per- 
fonen die buytcn dit Pardon werden geeximeert. Hoe de fententien ter executie geftelt wierden. 
De gevluchte geven een ontfchuldinge in druk uyt tot verdedinge vande geexecuteerden, het welke 
fy den Grave van Lycefter toeeygenen. Die van Leyden verbieden de verontfchuldinge en verkla¬ 
gen de felve te wefen een libel »meux, en wederleggen den inhout van dien. Pafquillen in dele 
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tijd geftroyt. De Profeftbr Saravia foekt hem te ontfchuldigen nopende defen aenflag op Leyden» 
fterft eenige jaren daer na in Engeland, te Cantelberge, zijn Epitaphie of Graf-fchrift. De Grave 
van Lycefter vertrekt uyt het Noorder quartier op Utrecht en voorts op Dordrecht en van daer na 
Vijflingen. Miflive vanden Grave van Lycefter uyt Dordrecht jenden O verften Sonoy vandeni 
3. Novemb. 1587. De Grave van Lycefter foekt Jonker Willem van Suy.len van Nyevelt tq ap- 
prehenderen, doch hy ontkomt de lage. Grave Willeni Lodewijk van Naffau Gouverneur van 
Vrieftand trout de dochter vanden Prince van Orangien zijnen Oom, Sufter vanden Prince Mau¬ 
ritius van Naffau. De Prefident van Vrieftand Heffel Ayfma wert gedeporteert van zijnen ftaet en 
de redenen waerom. Schrijven van Heffel Ayfma aen den Burgemeefter Deventer. Die yan Hol¬ 
land krijgen verfcheyden advertentien. Die vanden Raed der ftad Utrecht willen de Oudemunfters 
kerke verkopen. De Deekenen vande vijf Capittelen verfoeken jenden Grave van Lycefter jnter- 
dicftic daer tegen. Apoftille ofte afte vanden Grave van Lycefter, ordonnerende den Raed en allen 
Officieren der ftad Utrecht, hen te verdragen van ft verkopen, demolieren en afbreeken dervoor- 
fchreven kerke. De kerke van Oudemunfter wert dies niet tegenftaende verkoft om af te breeken 
voor 12300. gulden, die vanden Raed der ftad Utrecht committeren een uyt den haren nament- 
lijk Klaes Pieterfz. Vogelaer, om aen den Grave van Lycefter te reyfen, en fchrijven ook aen den 
Raed van State, hen excuferende, nopende ’t verkopen der Oude-Munfterfe Kerke. Miflive van 
den Grave van Lycefter aende Hop-luyden der Burgeryc van Utrecht uyt Vliffingen. Den Konink 
Don Anthonio van Portugael doet aende Staten Generael verfoeken hulpeende aftiftentie tegen den 
Konink van Spangien. Remonftrantie by den Ambaffadeur vanden Konink van Portugael aende 
Staten Generael den 10. Oétobris 1587. Forme van een Loterye die de Konink van Portugael 
verfocht in ft werk te ftellen. Ander remonftrantie by deij Ambaftadeur van Portugael overgegeven 
aen fijn Excellentie in fijnen Rade van State. Forme en Repartitie vande prijfen dienende tot defe 
Loterye. Confidcratien waer door mijn Heeren de Staten hen behoren te refolveren eenige bequame 
aftiftentie te doen aen den Konink Don Anthonio van Portugael. Nader remonftrantie overgege¬ 
ven by den Agent van den Konink van Portugael aende Heeren Staten Generael den leften Noyem- 
bris 1587. Inftrudtie den gedeputeerden vande Staten Generael om hare principalen aen te dienen, 
na denaffeheyd der vergaderinge tot Hacrlem. Sijn Excellentie van Naffau fchrijven aenden Over¬ 
ften Sonoy uyt Leuwerden van den 5. November 1587. Capiteyn joriaen Root gevangen. De 
Staten van Holland fchrijven aen Sonoy dat hy Capiteyn Joriaen Root foude gevangen lenden in¬ 
den Hage daer van hy hem excufeert. Sijn Excellentie van Naffau komt met eepige gedeputeerde 
vande Staten van Holland tot Enchuyfen , en doet het vendel van Jaques Chriftal Sonoys overfte 
Luytenant daer uyt vertrecken, en fchrijft aen Sonoy. Die vanden Rade den State ordonneren So¬ 
noy Chriftal na Zeland te fenden, daer van hy hem excufeert. Schrijven vande Magiftraet van 
Medenblik aen Meefter Johan van Olden-Barnevelt. Guillaume Moftert fchrijft aen Meefter Wil¬ 
lem Bardefius Raed van State. Miftïve vanden Grave van Lycefter aenden Overften Sonoy uyt 
Vliffingen vanden 2 Novembris 1 587. Miflive van Lycefter aen Sonoy vanden 2 8.Novembris. So¬ 
noy fchrijft aende Hopluyden van fijn Regiment. Miftiye vanden Grave van Hohenlo aenden Gra¬ 
ve van Lycefter uyt Geertruyden-Berg vanden 24. Novembris 1587. Antwoord van Lycefter aende 
Grave van Hohenlo. Verantwoordinge vanden Heere Grave van Hohenlo tegen feeker vertooch 
en remonftrantie by den Grave Lycefter aenden Staten Generael gedaen , daer in hy verftoiidt fijn 
cere te na gcfchreven te zijn. Requcfte van Johan Dankaert aenden Grave van Hohenlo. Reque- 
fte by de gemeene Colonellen, Ritmeefteren en Kapiteynen aen fijn Genade van Hohenlo gepre- 
fenteert. De Ruyteren vanden Grave van Hohenlo krijgen eenige gevangenen vande Ruyterenvan 
Parma. Ortel Agent vande Staten komt uyt Engeland. De Heere van Villers uyt fijne gevanke- 
niffe verloft. Brief van fijn Excellentie van Lycefter vanden 26\Novembris 1587. Antwoorde van 
de gedeputeerde der Staten van Flolland en Zeland aenden Grave van Lycefter. Ander Miflive 
vanden Grave van Lycefter aende Staten Generael den 28. Novembris. Den Ambaftadeur Herbert 
komt inde vergaderinge der Heeren Staten Generael, levert fijn brief van Credcntie vande Konin- 
ginne van Engeland over. SijnePropofitie. Mondelinge en provifionelc antwoorde vande aenwe- 
fende gedeputeerde vande Staten Generael. By Lycefter zijn tot verfcheyden reyfen openingen van 
Vrede doen voordellen, waerop de Staten Generael den 2 3. Odtobris gefcheyden en een yegelijk na 
fijn Provintie vertrocken waren. Wat die van Gelderland voor refolutie op den voor-geftelden Vre- 
de-handel voor haer advijs in-brengen. Het advijs van die van Qver-Yfel. Die van Flolland eerft niet 
eenich in haer opinie nopende den voorgeftelden vrede. Het advijs van die van Holland. DYpinien 
van die van Zeland conform met die van Holland. Die van U trecht conformeeren hen mede met die van 
Holland en Zeland. Verklaringc van die van Vrieftand. YCatdie vanden Rade van State den Staten 
Generael voor-dragen. Wat die van Vrieftand na gedaen rapport aende gedeputeerde aldacr voor re¬ 
folutie in-brengen. Antwoorde en refolutie aende Staten Generael op de propofitie vanden Ambafla- 
deur Herbert van wegen de Koninginnc van Engeland gedaen. De Staten Generael committeren ceni- 
ge om na Engeland te reyfen. Redenen by-gebracht en geallcgeert inde vergaderinge vande Staten van 
Holland, daer by gefuftineert wert als dattet geraden foude welen in onder-handelinge van vrede met¬ 
ten Konink van Spangien te treden. Redenen by-gebracht by de gene die fuftineren dat niet geraden 
is metten Konink van Spangien in eenigen handel van vrede te treden. Miflive vanden Grave van Lyce¬ 
fter aen de Staten Generael uyt V liflingen den 6. Decembris voor fijn vertrek na Engeland. De Heere 
van Willuchby gecommitteert tot Luytenant over het fccours vande Majefteyt vande Koninginne van 
Engeland. Den eed by de Heere van Willuchby aende Staten Generael gedaen. De Staten Generael 
ftellen de Regeringe vande vereenichde Nederlanden, vermits des Graven van Lyccfters vertrek, 
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in handen vanden Rade van State. Den Overften Marten Schenk neemt de Stad van Bon in. Mif- 
five vanden Overften Schenk aende Staten van Holland, uyt Bon gefchreven den5. Januarij 1587. 
Inundatie inde Ommelanden. Miffive van eenige vande Ridderfchap en Edelen uyt den geftichtc 
van Utrecht aenden Gravevan Nieuwenaer,Meurs &c. als Stadhouder van Utrecht, uyt Woer¬ 
den gefchreven. Proteftatie vande felve Edelen aen den Grave van Nicuwenacr over-gefonden. 
Vanden vcrmaerden flach 'by Courtras in Vrankrijk tuflchen den Konink van Navarre en de Huge¬ 
noten, en den Hertoge van Joyeufe. Nieuwe twift in Vrieflandenproteftatien onder den anderen. 
Aenflach op de ftedc van Naerden om die te verfekeren voor de Staten van Holland, dan ondekt 
zijnde gaet te niet. Die van Naerden beklagen hen over defen aenflach fcer. 

Het Drie en t'tointkhfte Doek. 

ü toiïïen bit 25ocfe beginnen mettebeïe? 
seringe bie be hertog ban $arma ge? 

Ml öaen heeft banbe fïaö iblup£ in ©iaën? 
gjyfèêM beren / Daer ban top eenid) bermaen in 

’t boojgaenbc 25oeh gebaen hebben. 
35e fbjince ban $arma gerefolbeert 3hnbe be 

^tabt ban <£>ïup£ te belegeren/ habbe feet groot 
gerectfchap baer toe gemacht om Die metter ïjaefï 
te hrijgen / toant hP b?eefDe bat hp om De groote 
bier te Die aïföocn gcneralqh toag in alle be£ &o? 
ningji ban &pangicn Brberïanbfe $?obintien en 
^èteben / fijn leger baer niet lang foube bonnen 
houben/ bat ooh De felbe&tab haefïehjh foube hon? 
hen fecour£ toe-gefonben tooien/ fo toel upt<£n? 
gelanb alp upt be bereenigbe .Dcberïanbfe Pjobins 
tien: <l£n hernomen hebbenbe bat be j>tab ban 

toepnicfl bootten toa£ ban bibsen h?rjch£- 
bolh/ heeft fïch gebepnfï até aft hP be ^>tcbe ban 
©oftenbe toilbe belegeren / en floecl) hem eerfl baer 
ontrent ter neber / fïeïïenDe aïbaer be fchang-ho?? 
ben / meenenbe bat bie banbe ^tab cèlupg met? 
ter baefï cenich ban haet hrijch£-bolh binnen 0o? 
fïenbe fouben fchihhen (gcltjft fp t’anberen tijben 

W*rma toeï gebaen habben) en bat alfa hare *ètab te min 
tonttnu.- boojffen foube toefen. JBaer ^onïthecc attent 
iramntlf ©jaenebeït bie alöacr ober ’t hrrjchë-bolh cotnman? 
tan ^ beetbe / upt-gefonben hebbenbe ttapitepn ïïibbcr 
<§>iup£* met een beel foïbaten / heeft eenige ^pangiaerben 

gehangen geinregen / toelhe toeï gecjraminccrt 3ijn? 
be/ heeft baer upt fehcrïijh bcrfïacu/ bat be me? 
ntnge beg hertogen ban partita toap / niet be SJtebe 
ban (Doftehbe / maer Jbïupö te belegeren / berhaï? 
ben hp fïjn bolh binnen gchouben en be Staten 
ban Seïanb in ïjaefïc baer ban heeft geabbertcert/ 
en bcrfocht om in flaefï ban boïft / IDjObtanbe en 
di©uniticboojfïentemogen toojben / gelijh gefchieb 
10. <£)ic0 niet tcgenfiacnbeip ^arma met aïïebïijt 
boo? £>lup0 geballen ben 12. üuniji^. nemen? 
be ben 13. 3iumj beö nacht? be hlcpne boo^fchang 
genaemt 23eh-nf in / baer in hp het al beemooj? 
be/ bic niet omftoemmen Itonbcn/ uptgenomen 
een Officier bie gehangen toert / gelijh top in ’t boo?? 
gaenbe SSoeh bjeeber berljaelt hebben / be? mop 

. gen? b?oech nae het bcrlic? ban 25eh-af/ fcho? 
ten bic ban Jblup? ban ben blautoen i€oo?n met 
grof gefeflut na be boo?f5. ^chanfe/ be <i£ngelfe 
foïbaten bie binnen ^lups gcïiomcn toaren/ marlt? 
ten hen terfionb gcreet om be ^ehanfe toeberom 
in te nemen/ maer be Ooubcrneurenïiapitepnen* 
bonbeu fulp niet goet / om hele rebenen bie baer 
rypcïijh obertoogen toierben / ban bonben racbfaem 
een nicu Contrcfcharp baer tegen? te mahen / gcïijU 
gcfchiebc/ baer feer nccrfhclj aentooibcgctojocht. 

git >tcp ©en felben Dage heeft De Ooubcrncuc met eeni? 
fitaf-treK= ge ïiapitcpncn gco’bincert/ batmen in ’top-trelt? 
taflchfS' hen banbe toacht foube gebeben boen / bat <6ob 
tieöen en ^iïnuchtich be gcfteïbe toacht foube toiïïcn fege? 
bartufeg* ncn / m mojgcnb boo? het af-trechen / ben 
&ene tz ^eere te banhen booj be betoaringe ber ^tab en 

f o?ten / het toelh alfo gcfchiet i0 en begonnen ben 
16. 3julij. 

©en felben bage heeft be f^eerc ban Ha Shotte 
iiptte in-genomen JSchanfe ban 25eh af met een 
jongcu gefonben een blief hen/ inhoubenöe DatöP 
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nabup? ban bie ban &ïup£ en be groote ^chant? 
fe toa^ getoo’ben / en bat hp met henïieben haefï 
naber henniffe toilbc bomen mahen / ooh hebben be 
belegger^ tin felben bage begonnen hare &cbantg? 
ho?bcn te flelïcn omtrent 23eh-af/ om aïbaer Ijen 
gefchut te planten en te fchieten na ben blautoen 
f&oojn/ enJhebbenomtrent beuren na noenboo? 
eerfl aïbaer gefïeït ttoee baïhonctten / baer incbe 
fp te bier uren .begonnen te fchieten na ben bïau? 
toen f£oo?n / alfo fp banben felben blautoen (4Too?n 
feer gequelt toaren met fchieten. 

©ie ban Jdupp hebben ooh ten felben bage begon? ( m. 4, j 
nen te mahen een b?ugge ban haecBi^-boot^ en§oc? 
her-boot^ober’tpa^ / ombat bic ban bc^tabbe 
groote ^ehanflc bie booj ^lup0 lach en baer bie ban 
iélupsS haer bolh in habben / te beter mochtenbp 
bage en nachte be hare te huïpe homen. 

©en felben abonb te 7 en 8 uren 35» upt &ïup£ 
gebaren omtrent 17. ofti8. fchepen / bie be fefje' 
pen pjobianbe en munitie in gebracht habben / baer 
ban bcfbier op be plate oft b^oochte berbieïen / bie 
ben bpanb genomen en geplonbert hebben/ nemenbe 
bemenfehen bie fp heggen honben gehangen / baer 
ban fp fommige b?outoen en hinberen b?ie Dagen baer 
natoeber inbe^>tab gefonben hebben/ enalfofpbe 
felbe fchepen met getoclt berobert habben / heeft hp 
befeïbe toe gcrufi ten ©ojïoge/ en baer mcDcboojc 
eerfi berhinbert het upt en in-baten ban be^chc? 
pen. 

®en felben bage omtrnit 3 uren na noen fo sijh centc 
omtrent ^o ofóo foïbaten upt be^tab en J>cï)antfe m’£ üat 
gebaïïen op be belegger^ / en hebben fo mauïijh te? ïfi.Dte 
gen be felbe gefeharnmtfcert/ Datfc beu gehelen He? 
ger ban flut binnen beroerben / en hebben eenige 
ban hare bpanben boob-gefïagen en gequetfr/ en heb? 
ben baer ooh een folöaet gelaten uamcntijjh be 
toeerb in ben gee - ©ibbrr. 

©en 16. 3umj te0 mojgen^ heel b?oech tuffrhen 
2. en 3. uren hebben be belegger^ haer «iTanonge? 
plant op be bjcochte ban hctboo?-!ant ban DeCa? 
fanbfe bupnen / baer mebc hp feer harb befchotcn ©e 
heeft2. DobbelbcDïieboot^/ baer ban het ccnetoa$ 
het ©ojloch-fehip ban Capitepn ^ol / ’t toelh fn 
epntelijh genomen hebben met getoclt/ mitfbienfp 
aenbc gronb lagen / met noch een fmah-fepl bol 
^Imonitie / toelh bcrïie^ ban fcljcpen be beïegerbe 
fcer bifcojagiecrbe / be Capitepn ©ol / toerbe baec 
nacrtotDliflmgen gehangen en befchuïbicht Dathp 
fyn beboir niet genoech habbe gebaen. 

©ie banbe ^tab hebben ooh haer bmgge ober 
’t $a£ ban hare groote fchepen beranbert / enbe 
felbe gemaeht ban hare fchupten/ fobatfcbacrcbcr 
beel bequamer honben pafferen na hun bcliebcn upt 
be^tab na be ^chantfe / ten felben bage hebben De 
bojgcren mette foïbaten hare benöelen op be bol? 
toerhen bp ben anberen laten bïicgcn/ om te betonen 
batfe metten anberen tocl oucr-een quamen enac? 
cojbeerben om ccne faltc te mainteneren. 

©e belegger^ hebben ooh ben 17. een trenchee ©teoan^ 
beginnen te mahen ban bupten 3hen25eh-afomte fo 
naberen na be groote «scljantfe toe / ’t toelh bic ban 5Sïe2*“ 
be ^tab met ïjacr fchieten niet en honben beletten / iWnoj. 
ïjebben ooh met haer gefchut gefchoten na Den blau? D?c in eeiuc 
toen Cootcn metpfer^baniB. ponbftoaer. Cnbes'r<:hên’ 
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£ Drie en Twintichfte Boek. 15871,; 
öie banbe^tab ïjebben inïjate gtoote ^>cï)antfe te# 
gen obec Den 23efi-af boen af-gcaben een bïccfe 
'ttocïfi fp noemben Den nieutoen Söeït-af / ïjebben 
ooïi fjate tainpatt^ boen bccbicïien / baec toe ge# 
bmpïtenbe fommige gebangcnen / fa toeï foïbaten 
banbe bpanbcn aï£ llant-ïieben / onbec toeïben ïjoop 
00b ben $aep ban tëftiieït toa£ / betoeïïteïiïaegbc 
batt)Peen fïabe getoo^en toa$1 enopbatbc J>tab 
te eet mocïjte gcfïecïtt top^bcn / fcuo^bc geojbonucctt 
bat be foïbaten 00b ban 3. ntcn te 3. uccntoecftcn 
fouöen/ geïijïigcbacntoctbc/ en trocbcn boo^-ccrfï 
met bbcgenbc ©enbeïen acïjtet ’t Cafïed / aïtoaec 
fommige tocthen gemaebt totetbcn. 

(5ni ïjebben 00b bet gtof gefcbnt banben bïacntoen 
Cooien boen af-nemen/ alfo befeïbe ongcbuïttoas 
en bat ben bpanb fijn battetye bact tegen gemaebt 
babbe om be feïbe ïjact te befcljictcn / be SHagiflraet 
ïjebben 00b o?bjc gcfïeït op tocïben pnj£ men bet 
boom / botec/ fiacj> / font / fecp / etc. bcrbopen foubc/ 
tocïitc o^binanticn fp na coflumc öcbcn pubïicetcn. 

Rebben 00b op bê SBjnggcetfcn-bbb bupten De 
J©e|ï-pookte begonnen te mabcn een ttencbe/ ban 
toaet fp niet fcïjieten ben bpauö gtotc fcbabe gcbaen 
ïjebben. 

Stoeeöe ïDcn 19. ^unij bebbcn bic ban <i>ïupg een upt-baï 
ban De be' ffcöacn op ben bpanb/ leggende tuffdjcnbc grootc 
^cgcröc. JïcïjantjS en 25efc-af/ en bat inbec nacbt tufïcïjen 

iz en i ntcn / en ïjebben be beïegger^ upt baec cccftc 
ttcncbegcjaecbt/cnfommige ben fjato af-gefhcbcn / 
be tocllt fp beden fondec fcbadc te bjden/ uptgenoinen 
bat ben .ïfeajo? ban de gcote Jbcljaito gequetfi toccbe. 

€n bcbben de belegger^ bate ^rbanf-bojben ben 
feïben nacbt gcbjacbt op bet point bande Jtoojt-bijït 
om de gtote jacljanfe bande ï©efï-3ijbe te befcljictcn. 

55cg anderen daccb£ bebben die ban ^ïupjSde 
pootte banden Mnpbendam toe-gcbotiden en een 
iipt-ganït gemaebt inde ^abffabe ucfjFcus bet boï# 
tóecït gcnaemt den iBnpbcndam ƒ en dat om te fcbn# 
toen bet fcbieten bande beïcgget^ na be gene die de 
poott upt en in gingen. 

55en 03oubetneut beeft 00b mette ttommeï boen 
upt-toepen bat aïle ©jantoen / fotoeïbe foïdaten- 
btoutocn a$ 2$Gigct£-toautoen die baec nocb gebïe# 
bentoaten/ foubenbomen toccïtcn aenderampatt^ 
ofboïluetïten acfjtcc debcctcn fnjjiïjen ben 23ïacu# 
toen toopi en Jmiec-toom / aïtoaec ttoee D’outocn 

En viün' ö’ ecne gcnaemt Catïjacïna ïïofe/ en d’anbet llöacp# 
Den ©2ou; ben inben ifctt/ be feïbe ©?outocn op-ïcpbcn aïö Ca# 
hjen-25erg pitepncn/ en bebben bat toecïi genoemt benton# 
Sps toenbecg / ooïi toectfe ban fommige gcnaemt den 
6 u ©cnn^-bctg/ombatfeban fobamgc ©cnn^-dietcn 

gemaebt toetbe / aïïe mannen bic baet paffeetden of 
quamen bybcn / beden fp mede cenige manden bact 
acn blagen / ja feïbe ben 55ieuaec be£ Cobïijben 
J©ooto£ bomende aïbaet bet toecb cerip beflcïjrigcn / 

capitepn, mofïe mede aï eenige manden btagen/ eene ban de# 
fe ©toutoen inaebte een föijmïten / ban duf banigen 
inboub. 

Ghcwillicli fonder cixh, 
Te werken aen Venus-Berch , 
Soo hiet ons Bolwerk 
Dat gemaekt wort fterk 
Van Venus-dierenïchooncj 
Op datmenalfo toone 
’t Goet herte altijt 

öe Duswechdie Peifmahers zilt. 
3öepjj-nia; J ^ 1 
kers Der- _ 
ftaenDebie (Dndet fïoilt 
Dan25?uö! ,, , , 
ge, Goet-willich in t herte 

CATHARINE ROSÉ. 

*®mzz. 3[imij fo bebben die ban ^ïtip^ op ben 
©toutocn-bcrclj gefteït biet Cauon^ / cm baet mede 
te fcbieten op de fcïjantf-botocn bande bpanden bic 
be feïbe gefleït babde op den mibdcïdijb / tuilcljen de 
Öoo^tbijb en be ,§tad / altoaet fp boot-ectft begon# 

ben te fdjicten ban omtrent^ uten tot 5 ntcn toe/ 
en bebben dibmaeï^ entotbibetfe tepfen gefeboten 
boo^be gabion^ of^cbanf-bo?ben banben bpanb/ 
aïtoaec be <6oubetneut en €apitepn iaogiet 3©iï# 
ïiaiito in petfoon sbnbe/ ben eanonictjS moed en 
coucagte gaben. 

55e23eïegget^ bekenten feïben dage booi-eetfl 
met ben gtof gefcbnt begonnen te fcbieten dooj be 
bupfen / doende m de feïbe bupfen gcote fcbabe met# 
tet fcbieten / fp bebben ooït ten feïben tijde befeboten 
een 23oïtoctb gcnaemt den nieutocn55am baet fp op 
dieutyt meet Dan 100 feboten op deden / en onbec 
audci^ iJèngeïfe foïbaten de beenen af-feboten en 
ïeeïijïi quetfïcn. 

vDep aaceb^tcbotcnnamcntïtjbdcn 21. fjunbi^ 
npt beland binneu bet ^ïup^ gebomen een 'öngeto 
Capttcpn gcnaemt Capitepn fècvttf/ en dat met i 
foïbaten / cenen ban den Capitepn .fDanjTart (ge# 
naemt Cceheïo) en cenen ban’e <Datmfocn bandet 
©ecce / de tooedet ban Capitepn dUppenó / en qua# 
men fo doo^ ftoenunen en anderg binnen de-t êtab / 
toacïjtcn bneben banden <è?abc banlpeefïct/ en 
banden 23ucgemeCfïec Saque^ bandet ifuïfï / den 
bjicf banden <Ü5?ade ban Xpecfïet toag gedatcect den 
16. 3junb upt oBjunctoicb in ingeland en toa^ïup# 
bende (upten opgineïen gettanfïateett) aïdug; 

Mr. Groen evelT3 

IK hebbe uwe brieven van den derden ende negenden 
Iumj ontfangen, Ik ben bedroeft over het quade banöèn 

tradement dat U. E. vande Staten van dier zijde hebt £ 
ontfangen. Ik hadde van dier zijde provifie gebonden : jjcr Up£ s 
dan dat is mijn leet dat de felve niet binnen de Stad is «Cnge# 
gekomen. Maer defen niet tegenftaende dewijle het 
den vyand heeft belieft U. E. dieeeretedoen van U. reDatf 
te gaen befoeken en attacqueren, fo hoop ick U- E. dit <JB?oenei 
plaifir te doen ontfangen van u in woynich tijds te 
doen hen gefecoureert en ontfet 3 tot weiken eynde ik ban 
vlijtelijk 6oco. mannen hebbe doen werven , enande- 
re 10000. die volgen fullen , welke mette Heyrkrach- 
ten van derwaert-overt’famengevoechtwefende, niet 
fullen achter-laten u te komen ontfetten. Ik falmec 
Godes hulpe den zz- lunij naelï-komende van hier 
naer Walcheren trecken, en niet verfuymen van’t geen (foL 5.) 
ik fal achten dienftich te wefen om u te fecoureren, 
hebbende U. E. lief en in eftime om der vromicheyd 
en oprechtigheyd, die ik vinde in U. E. en de troupe 
daer over gy commandeert, het vertrouwen dat ik heb¬ 
be van uwe couragie en voorfichtigheyt, fal my doen 
nalaten u veel te vermanen, U. E- verfekerende, dat 
ik fonder fimulatie of pqrfuafie my toe-rulïe en gereet 
make totte reyfe, ’t welk moet gefchieden om u te ko¬ 
men befoeken, niet tegenftaende de naburige , die 
’t geerne fouden verhinderen, en hier op fult gyumo- 
gen verlaten, 

Hier mede 
Monfieur Groenevelt, wil ik U. E. metten Capi- 

teynen en foldaten dieU. E. gehoorfamen , bevelen 
in de befeherminge des Alderhoogften. Gefchreven 
tot Grunewich delen 13. lunij 1587. Wy hebben met 
grote blijdfehap verftaen datterfo vele goede Capitey- 
nen zijn binnen gekomen, lager ftont, U. E. wel goe¬ 
de vriend. ondertekent , R, Lycejler. 

Het op-fchrift was, Aen mijn Heere van 
Groenevelt, Gouverneur van Sluys. 

’t |BÏ)ouöbanDe£^ncgetmcefïer£ hiief toaö on# „ 
I öct anbet inïjoHöenDc/fjoe Dat Dooft gat Danöec gcmctites 

if>ïup£ gctocefï toa^öefoon ban een 03iabc upt€n# aaques 
gcïanö/ met toïeben ban öarc iBaicfïcpt. .ïBaec ggfj' 
aïfo Den gocöcn ï)ecce öaec niet binnen ïtonDe ge# ^gftaen 
raïten / ïjccft (fo beeï in ïjem toa^) gcinfpectcett De bteW 
beïegetinge/ en i^aïfo toeDetom bcttcocïicnnaïja# 
te Tfiajeftept. 

35cti2 3. tuffeïjcn 12 en 1 uren inbec nac^t / ïjcb# 
ben Die ban ïjetCafïcel ban ^ïupd / bic ban 3©aï# 
cljcten getoont een fïgnaeï boo? bupjen / bat ben 
boopioembcn dTapiteun ï|ect^cu 2 foïbaten met Da# 
te toieben toeï geactibeett toaten. 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 

©e belegd 3Daeg£ öaet aen ïjreft ben bpanb toeberom feite? 
grneSte fïucften geftelt baer tncbe Ijp in fommige ïjupfen 
oe met banbe Stab gefcljoten ïjceft / ïjceft ban gdyften feet 
fthL3ei Öacbc befcboten em fïucft gefcïjnt^ / b’ todft fïont 

aen bc JBefl-rnoïen / toc-befjocenbc fjacob iBinno. 
$eeft ban gelijken met fyn grof gcfcljut gefloten 
tod ioo fcl)otenopben nicutoen 3Dam/ altoaer Ijp* 
Cngeïfe foïbaten ben eenen fyn biïïe / en ben anbecen 
een been afgelaten ïjeeft / en nocïj een anber inöc 
bcenen/ ïjeeft ooft gefcljoten boo? een ïjup£ génaemt 
^pangien/aïtuaee öp een banbe Stab£ toccft-ïupbcn 
boob gefcljoien Ijeeft / en ïjebben be belegger^ in ben 
abonb gebicrt/ todft fp noemen S.3|an£ biet en 
fcljateit feer beeï met groot en ftïepn gefcljut / om bat 
bet S- SJan£ abonb toaeh 

IcDeöach z5* §unij ïjidöen be beïegerbe binnen Sïüp£ 
tónnen De een Bafê en 25ibbaclj / en ben feïben bactj ïaet in ben 
teicgetöe abonb / té Capitepn ïjertö met fyn bieten toeberom 

ban Slup£ bectcocften / bacc €ecfteïo toeberom een 
tjoiiöen, ban toag / en bat om feïfé in perfoon aen iBonfïenr 

Buffel <Ü5ouberneur ban Bliffingcn en ben ©berfïen 
^oytjS te bertoittigen alle bc gdegcntljepb en fïaet 
banbe StabSïup£/ ten feïben bagcfcljjeeföei|ees 
cc ban (JSiaenebdt aen ben Cngelfcïjen 'Hmbaffas 
beuc ben 23aton 23uftljo?fï feftete mifTibc ban befen 
naboïgenben inljoubt. 

MYN HEERE, 

jS>ct):iJbcn 1P\ En Capiteyn Herts, heeft my t’lïjnder komlte 
ban ben JL/ in defe Stad verklaert, dat U. E. my een brief 
(Infoe edtl gefchreven hadde, die my niet ter handen is geko¬ 
ot aen; men j *c welk my feer bedroeft , om dat ik daer-op 
Den 2tm; niet en kan antwoorden. Ik hope dat mijn Heere van 
SEMhorft, E-uffel ufalgefchreven hebben de particulariteyten van 

' * onfen ftaet en belegeringe, die de Heeren Staten feer 
licht achten, hen geenlins konnende in-beeldendat- 
tet eene belegeringezy, maer eene Itechte blockerin- 
ge. Nochtans fo kanmen openbaerlijk fien door’svy- 
ands bedrijf, dat hy den wille goet heeft om ons te 
krijgen, fo wy in korten tijd niet geholpen worden. 
Van de Amonitie die zy ons gefchreven hebben , en 
hebben wy op veelena (ja op de helft na foveele) niet 
ontfangen als hare brieven in houden, den vyand is 
alreede getrancheert aen ’t quartier ten wellen, aen 
de grachten van de Stad en geheelijk onder de contre- 
fcherpen van ’t Fort, fpelende van dendageradeaen 
met hen ftucken aen de Stad datter qualijk een ftraet 
vry is, daer de huyfen niet befchadicht en zijn , en 
ondertulfchen en laten mijn Heere Guillems, deCa- 
piteynen en ik, mitfgaders defoldatenen Borgeren , 
mannen en wijven en kinderen niet by dage en nachten 
te arbeyden om ons te bcfchanfen en te bewallen fo 
vele als ons mogelijk is , met hope van ons te houden 
als vrome eerlijke luyden fchuldich zijn , hopende op 
een goet en kort fecours ofte ontfet, fo U. E. verftaen 
kan ons nodich te wefen. En dunkt ons (onder cor¬ 
rectie) in dien de troupen van mijn Heeren de graven 
van Nalfau, Hohenlo, met die van mijn Heere den 
generael Norits en den Ridder Schenk herwaerts over 
konden komen , fy fouden tegenwoordelijk hare Ma- 
jelteyc, en den Landen groten dienlt konnen doen , 
en fouden feer lichtelijk den vyand konnen flaen, want 
hy heeft den voorleden nacht de gelegentheyt van ’t 
Cafteel doen verfoeken , in voornemen’tfelve aen te 
tallen , fulx zy niet wel doen konnen fonder ’t water 
te palferen, fulx gefchiedende mollen hare troupen 
doenfcheydenvanCafantvande gene die ons fouden 
komen befchieten. Van Sluys op’t Calleel den 24 Iunij 
1587. Onder llont uwer Excellentie feer ootmoedige 
en geaffe&ioneerden dienaer, en was ondertekent, 

Arnout van Groenevdt. 

T^\^n feïben öaclj Rebben Öie ban be grote fcïjang 
banbe be; 1 I omtrent miöbcmacljt een upt-bal gebaen/ 
legcrbe, ' en 3ijn geballen tot in bc eeefie ttencïje ban 

öe belegger^/ op Ijet fetjojee met beröe ban 23cft- 
af / altoaer fp cenige banbe belegger^ lebben om 
ïjaï^ gebjacöt; maer öïe banöet ^Iup| enïjebben 

niet eenen man gelaten / ban cengequetftmeteen 
pïefte in fyn fïinfte 3ybe / ’t toeïft een foïbaet boa0 on 
betïjetBenöelbnn Capitepn 23joui:faul]c / en bot¬ 
tod befen npt-taï mfonöecDfpb tm toe aen gelept 
toa£ / om fommige bpanberi te bangen / fs’t fdbr 
öoo; öe biecicïiept banbe «Cugdfe belet Öiefemettec 
furie becfïoegcn. 

5Denaf. ^uny inben mo?genfïont iffer eenbobe 
uptEdauö binnen Jalups. geftomenban IBoufieuc 
Bufteï oBouberneur ban 3DIi)fiugen / toelfie bobc4. 
oft?. bagen ben Heger banbe bpauben gcfcequem 
teert jtiabbe/ feggcnbe bntbc bpanb grote armoebe 
ïceb en niet feer fxctft toa£ / bemibbd ïjoeïjpmbe 
flaö geftomen Vua^ / fcpbcïjp telocfen batbp bebp> 
anöen te^ilerbcnburcï) gefrequcntcert licbbenöcaljS 
©ibanbïcc/en onber bat pjetert banben bpanb eeu 
fcöupte ontleent / om baber te baïen of hopen / met 
tuelftc fcljupt bp niet berre banöce ^tab geaomen 15. 

<2Den fdben öacï) itiöer nacljt tuifdjeu n emx. 4> 
uren / sijnbie banöec ^>ï^ cuïjetfo^t toeberom «aiDerue 
iipt-gebaïlcn/ ïjebbciibe tot een tefteii om malftam IClJPVÜl' 
beren te hennen een tuit öembe aen / en fyn feer bjec - 
feïyftmöenbpanbgebaïïcn/ ban betoelfte öacr bdc 
boob bïcben/ gemerftt bic bau ^ïnp^ öacr happee 
onber fcljoten niet grof gefcïjnt / gelaörn met tcee= 
ïingen/mufftcMobcii/ nageïen en anber gereetfrftap/ 
fo botter tod S toageitó met. gequctfïeu gcbjocftt 
toerbey in Stugge/ en toerbe hoemebe gefdjotenbe 
4>ecrcban jüaXUottc infljuftidc battettot fyntce? ©c t)«r* 
nen upt-yuam/ cemge feljiyb.ai bat (jptot ttoee 
pïaetfen iu fijn been gefcbatcu bueröe/toattec epgent^ geftijgtciT. 
lijft ban $ / ’t ip aïtijt fefter bat Ijp ïjiec grotdyr ge? 
gnetfl ip getueefï/fo ift upt bcrfcljepben biiebeu gefïen 
Ijcbfte / en ij* banbe fdbe guctfnre ooft toeberom gen es 
fcn/bacc tueröe ban’tgarnifocuban J)ïuup een Üöeïs 
botfi öiencnöc onber dBanffart gehangen/ gefeljotcn 
3ynbe in fijn biïle genaemt ^ntïjoni ban ^icfcfte. 

3^en 1. 3)UÏy Ijebbcn bie ban ^>lup£ begonnen te aaien 
maften een meu 23oïtuccft / en bat boot ben öicnfï 
ofarbepbbanbefolbaet^ btanbaen en om te flanques obe¬ 
ren aen öe ©efïe ban Ijet iiicn 23cft-af aenbe grote sounen, 
fefjant^ / om ben bpanb te hefeftahigen / fa ijp ïjem 
tuiïbe begeben tot bcfïomunge op öeii Beft af / todft 
S3oltoccft fp genaemt Ijebbcn ïjet ftinb ban Beiuté - 
bcrclj; ombat betooft met alleen banbe bfoytoeii 
gemaeftt toerbe: maer cm bat Ijet ben Bjóutoen 
berg annej: ió. 

#cii2. 3|uïy ïjebben een foïbaet ban ,Sinus bie 
ïjem liet noemen ©uc-©aïbe/ met noelj ctlyacaiL 
bete foïbaten bie op Ijafarb toaren upt-getoeefi / eeui'- 
gc foetdaers bic fp in öcc naeftt met fnóryïljept Ijab^ 
ben geftregen / in-gebjacïjt / fo ooft cenige anhere foF 
baten eenen Cngclfnian inbjocljtcn / bie aen ben bp= 
anb toilöe oberïopcn / be toeïfte terfioiit boo? ïafï ban 
Singieur IDilïiaem omtrent öe ftïoft s uren aen bc 
gaïge op bc merftt gcïjangen ïp\ 

<De foeteïaer^ bp ben^oubetneur geerannneert 
Sijnbe bcrftïaerbcn boo? öe toaerljept / bat op ben 
abont aï£ Hlntljoni^ ban 'Dpcfdje gcbaiigen toets 
bc/ öattec boe banbe bpanöen boo^fcljictcnban’t 
grof gefeljut tod <00. oft 600. boob bïcben en feer 
bdc geguetfï / en bat boe Ha JfDottc ooft in fijn boet 
gequetft toerbe. 

5ben herben 3[uïy ftebbcnbic banSïup^ Ijarebos 
ben toeberom upt-gefonöen na Seïanb met feftcre 
bjiebenom bei|eeren aïbacr teftennen te gcbcnöe 
gdcgcntljcpt ban Slup£. 

5^cn feïben abonb ïjebben bie banbe grote Seïjant^ 
op ben bpanb gcfonöcn 3 foïbaten / en ban binnen 

! gcreetfcïjap gemaeftt aï£ of fp op beu bpanb toebccs 
j om een upt-bal ioiïöcn boen / ’t todft fp öacrom ges 
; bacn Ijebbcn / op bat bc bpanb op ben lipt-baïtoaeljs 
; tenbe ïjen bloot foube geben / op bat bic banbe 
Scïjan^ niet alleen in fjaec feljieten fouöcn met 
cïBufguetten / maer ooft met Ijet grof gefcïjnt bat ge* 
laben toa^ met ïanteernen bol nagelen / hepen èn 
anöctfhyS / Ijet toeïfte ooft aïfbo gefcljieb is / batfe 
Ijen bloot gebenbe / al£ ooft onber bare ©ionicr^ / 
baerfemctfcïjietm grote fdjabe onber gebaen ïjebs 
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Drie en Twintichfte Boek. 

©e Itorti; 
ftebanïiett 
<©,zaüe 
banUpte# 
fterugt 
orngcianb 
in Zt- 
ianö ben 
£. Sluit) 

Ben / fo men upt tyt eïenbig roepen en bermen toe! 
bonde af-meten. 

©en felben abonb ^e&ben bic ban £>ïupg öaec 
b?ugge öaecmcöe men ober ’tiBajigmg / bcrlept/ 
ober De <0ofï - 5yde ban ’t ^ooft / en bat om be fcïbc 
te toeten upte oogen ban be bpanben / be toeïbe boo? 
een teenebe / diefc op ’tdiep op’t fcïjojce gemaebt 
Dabben/ fommigcop be b^tigge gefcDoten Dabben. 

©en byfben ^uïy Debbcn be belegger^ mo?# 
gene. b’ccg op ^>Uip£ treffeïyb gefcDotcn aï£ oob op 
be gcote ^cDanf'e / en ban gclybcn doo? be Dutte ban 
©apitepn 2B£onbfan!r / Dabbende tot bie työ toe ge? 
fcDoten^. fcDoten met grof gefcDut / baecmebe 
Dp feer toepmefj fcDabe gebaenDeeft/ en beeft öc$ 
anbeten daegjl ’£mo?gen£ goeben bacD gefept met 
fcDieten beginnende ’£mo?geng te 4. ucen. 

©mtcent befen tydDceft ben bpand dageïyï$ fyn 
getudt ban fcDictcn feet bermeerbert enbicbanöec 
eètad en ^cDanfe toepnig rufi gelaten / öoeb fp Deb^ 
ben Den fecc bjomcïyb gelagen en getoeert/ doem 
öc aïtcmctb upt-ballen op ben bpanö be feïbe in Date 
teenebeen bebccDtenöe enboob flacnöe. 

©en <j. 5fuïy $de©£abe ban Hpcefïec tipt ©n* 
geland te ©liffïngen aen-geftomen met bde febepen 
nientoe ©ngelfc folbaten / en i£ albacc met bjcticDöe 
en grote blyOfcDap ontfangen/ bacrtoerbe gefebje# 
ben bat Dp mede b^oebt 3 ooo. nieutoc ©ngeïfe tot la# 
fïcban Date jBajefïept en 1500. tot ïafle bandei§>ta# 
ten/ bie alle Ijicr te lande fouöcn moeten getoapent 
toetben / be Staten ban Holland Dabben bde toape* 
ncn boen Dopen bic na geland fouben gefonden too^# 
ben/banalfobe ©^abeban XpceficcnaDet ^tiebt 
ban BtcccDt gefonbenDabde ifoo. ©ngcïfenmet# 
ten Commtftatté (v£boma£ 3Bcbbf$ om bie aldaec 
te boen tuapcncn/ fo upt bet o?dinari£ ^monitic- 
Dtip^/aiö boot inibbcl ban andere particuliere ïlioop- 
ïitpben/ baccinbeboo?f5. ïDebbegfuïbdeboicdcöe/ 
bat Dp op ’t crcbDt ban fijn excellentie m fïacnöe De 
^tab boout be principale fomme aenbe Utoop-lupben/ 
be toapenen daer toe nodieb 5ynde D^tft bebomen/ 
onbec toeïbe ïioop-ïupben niet en toacen berbatet ee* 
itige bande gene bie aenbe Staten ban Rolland eeni# 
ge toapenen berbocDt Dabben/ be fcïoe IBcbbe^ D^ft 
boojtó fijn deboic gebacn bat be toapenen op geland 
gebefimeert öacr oob gefonben fouben tooiden. 

Jfcjöia* ©c ©?abe ban Hpccfïec ïjcefc tcrfïonb bp dcc 
Öanb genomen alle faïten te prepareren bie tot outfet 

p’eyatx’crt bande fïad ^>ïupg foiiöc mogen dienen / tot toeïben 
&c faftcit cpnbc Dp gefonben beeft IBeefïcr BMlem 23aröeflt$ 
tKfe eu 3'ucob ©albföaben ban &tate acnben ©?abe 
ten. ' ban ïfoDenlo / om ben felben af te bragen ïjoc bede 

(Foi. 6.) boïr Dpinben quarticre foube mogen nuffen om te 
fenben na geland / en geb?upbt te toerden tot ontfét 
der fïedc ban Jbïup$: toacr op Dp boor anttooord ge# 
geben Deeft/fo bcrreDct gedefinieerde boïft ban ©^a# 
be ïDilïcm ban JJaffau / banben l^eere ©cnccad 
^oiit^ / en ben ©berflen J>cDculi mibbelertöb acn- 
qnamen / 00D ben bpand tn dien quartiere niet en 
quamc bact-eiHufTcDen pet te attenteren 1 DP be 
nombre ban 1500. folbaten/ en 300. paecbentoeï 
foube bonnen fenben / be boorf> ConimiffacifTen 
Dcbbenöenict gcnoecD fo’tfcDijntgdctopbeconbi# 
tic bic be l^eere ©rabe ban ^oDcnlo / bp 3D11 tooor# 
benfepbc/ Dtbben aen ben 45rabc Epcefïec gefcDre# 
benden na-boïgenbenbrief. 

1587. 

,2>ttut)bcn 
öanöe 
'iomrmf; 
fanffen 
bie üp ben 
«a5?abe 
ban ti?o= 
Ijeiuo lua; 
ren ge# 
tueefr/aen 
Oen 052a; 
be bait 
%pcefter. 

MYN HEERE, 

WY hebben heden-mörgen U. Excellentie uyt 
Dordrecht geadverteert hoe wy goet gevonden 

hebben alhier te Geertruyden-berge te gaen befoeken, 
mijn Heere denGrave vanHohenlo } en volgens dien 
hebben wy communicatie gehouden met mijn Heere 
den Grave 3 die ons feyd te konnen fenden daer het 
U. Excellentie believen fal (A) omtrent af 00 man te 
voet, die naderhand hier by een vergadert zijn , van 
node vvefende deGarnifoenenhierrontommete voor- 
lien, fo wanneer die troepen van hier vertrecken, felfs 
aengefien den vyand hem op den wech heeft begeven 

om dervvaerts te komen. En omtrent 300. peerden 
van die van hier j daer in begrepen 200. Engelfe Lan- 
ciers, behalven ’t gene uyt Gelderland fal konnen ko¬ 
men, gelijk als de Compaignie van Schotis, Jarges * 
Groenevelt en andere, als van gelijken het quartier 
van de Veluwe blijft voorfien metgoo.Ruyters , en 
ondertuflehen dat de nootvvendige faken om de daed 
van Sluys naderen, fo begeeft mijn Heere den Grave 
hem op den wech met fijn troupen om het fort Engelen 
in te nemen, ’t welk hy in een dach of twee meent te 
veroveren , verhopende dat u Excellentie niet quaed 
en fal vinden dat fijn Genade voor eenige weynich da¬ 
gen , de Engelfe Compaignien die hier zijn by hem 
houdt, houdende voor het befte, niet meer te haeften 
mettet vertrek als wel dienelijk is, en voordat de an¬ 
dere faken in ordre gefteltzijn, fo om de vyand geen 
occafie te geven, om alle fijn macht voor Sluys te fen¬ 
den , fiende gants Braband als ydel en verlaten van ons 
volk, op dat de vyand hier werk vindende, ten dele 
uyt Vlaenderen in Braband over kome, en dat ons volk 
alsdan metter haeft mogen over-gefcheept en gevoerc 
werden ter plaetfe het u Excellentie believen fal, en 
voor een Rendevous cf Loop-plaetfe , bevint mijn 
gemelte Heere den Grave (onder correflie van u Ex¬ 
cellentie) datmen die bequamelijk foude konnen ne¬ 
men rontom Steenbergen , gelegen niet verder als 
twee mijlen van Bergen op Zoom , om ’t voorfz. 
Steeu-bergen , ter (ubjeótie te krijgen , of wel, fo 
den vyand komt om dat te fecoureren, de onfe fullen 
konnen overgefcheept worden , als gefeyd is , bid¬ 
dende u Excellentie dat mijn voornoemde Heere den 
Grave metten alder-eerften geadverteert mach werden 
van den tijd en plaetfe tot defen dienft beftemt. En daer 
zijn alreets een goed getal fchepen gereet, gelijk ook 
d’artillerije gebercht is die hier toe behoort met (B) 
eenige amunitie en vivres. En tegenwoordelijk na 
Holland kerende om de refte te vorderen , volgens den 
wille van u Excellentie, en mitfdefen fecrdemoede- 
lijk de handen kuffende van u Excellentie, bidden wy 
den AlmachtigenGod. 

Mijn Heere, 11 te willen verlenen de volbrenginge 
van uwe treffelijke en heroique begeerten. Gefchreven 
te Geerrruyden-Berge defen io.Iulij Anno lf$7. ftilo 
novo, lager ftont, uwe Excellentie ootmoedige en feer 
getrouwe dienaren, ondertekent 

Wilhelm Bar defen ^acoh Valcl^els'c. 

U$?töi't fd)?ijbcn ié namadö qtiefcie ontfïaen tuf# 
fcDen ben *6?abc ban 3.pcefïcrcn ben <6?abe 

bani|oDenïa/ bcïangcnbcbatbe o3?abcban 3üpce# 
fiec tn fe&erc fync iScinonfïcantle aenbe Staten ge* 
ncracï en particulier bande ^Qbmtten en Steden 
gefonben / be boo?f5. ©jabeban ïpccflcr / be ifce# 
ren Staten te oo?öeden geeft / of be baden cnöe tocr# 
Den banden <6?abe ban HoDenïo / met fijn beloften 
cn bcciilarmgc obee een Domen of niet/ 'ttoeïD be 
boo^fs. ©jabe ban ^oDcnloqualyD nemende/Dteft 
daer tegen een bcrantbjoo^ömge in bjuD uptgege# j* }ja« 
ben / en fo Dcm be 03?abe ban Hpccftcr op befen b?ief Stlt 
bjilbe beroepen / Dscfc be OBjabe ban ifoDcnlo op be# eemge 
fen b|icf gefleït befe annotatie namcntlyD Daer men# 
tiegcmaeDtbjertbanDet fenben ban 2500. man te ^oW 
boeten 300. peerden / aengebjefen mette letter a. tjztcf/öfe 
en nopende ’tbjoojd amunitie aengetoefen mette let# 
ter B. f * 

A. 25erocrenbebefejBiff1befeptbe^eere(ÉB?abe „ 
ban f)oljcnlo / batfp anber^ gefeD?ebeni^ a$ fyn „ 
OBenabe ïjeeft gefpjoDen / D^ni biribenbc berDaïben „ 
geintcrefieert banden inDoiib be^ feïfp / en beroeren# „ 
beDetlirygsl-bolDbaenngcmentioneect/Dttft 5D« „ 
Genade belooft aeii3yn €rccï.ingebalïebcn bpand „ 
binnenb^ietueDenof eenmaenb nieten attentcetbe „ 
op be frontieren ban Rolland/ cndatDctbolbban# „ 
ben (JBenerael ^o?it^ / Coïoneï ^cDenD en ban ©el# „ 
bcrïanb in tyb^ gearribeert toaren / bat 3yn ©enade „ 
gerefoïbeert toa^ Dd boojnoembe ïiryg^-bolD aen „ 
fijn ©reellentie te fenben/en Ijoe tnelDetboo?noem# „ 
beboïDniet geDomeni^/ uocDtan^om aen fyn ©r? 

cel* 
u 



*587- Vervolg der NedeiJand/ê Oorlogen. 
„ cellende alle mogeïijk contentement te geben/ fo 
„ fcnö 3tjn OBenabe alle De dêngelfe en piefen Die ïjp 
„ bpDec banDbaDDe/ entoa#onDecdkent 

Philips Graf zu Hohenlo. 
„ B. §>0 bcel aengaetD’ammunitie/ bu#hrupt en 
„ ardllerpe bet komt 3ijn dBenaDe niet in gcDacbten / 
„ Daer ban mende gemaekt/ en min beloften gebaen 
3, te bebben: maec fo bacr eenige mende ban i# ge? 
3, maekt/ Dat bet getoeefti# om Die te gebjuphenboo? 
s, bet ftgt Engelen en tot anbete entrep?ifen en niet 
3, binncn^ïupiacnjijn ^teellendete fenben/ gelijk 
3,3|jn Cf cdlentie ten,boften gelooft / Dat3ynd3cuabe 
3, met foïtberaeïi#tn.De ardllerpe tocg tefenbcn/nabe? 
„ mael bp Die aen 5bn «Srceïlende niet ïjceft toillen fen? 
3, ben fel f0 binnen Eutpjjcn/ fonbeceecfi acte ban re? 
3, ftitudete bebben / ten minften baDDe bp’tDoenge? 
3, confenteect op’ttooo^b banbe boo?noembe Heeten 
3, gebeputeetbe: b^t ijl iüci toact batbe Hoeren ,§ta? 
3, ten ban HolïatiD bebben begeert bat 3ijn dBenaDe fe? 
3, kec guandtcpt ban bu#h?upt aen3yn «ïêrcellemie 
3, foube fenben/ en gelooft 3bn dBenaDe DatDeboo?? 

noembe gebeputeetbe fouben berfekcrt3nngetoeeft 
3, ban’tboojfcpDebu#hrupt/ maerbermit#Dekomfte 
3, De# bpanD# met fuik een macbt bem op ben bal# bal? 
„ lenbe / i#bpboo?befïmgenootfaektbetboo?f5. bu#? 
3, kcupt te Difïcibueren aenbe fronder-^teben / en 
s, ljecft fuik aen be booifj. Staten ban HoïïanD ge? 
3, |cb?eben bat fpin plaetfebanbat bu#hrupt anber 
„ aen3bn^teellende gcfonöen bebben. <Cn toa# on? 
jj btetekent / Philips Grafzu Hohenlo. 

©au befe fake en ’t mlfcontentemcnt bat befe ttoee 
OBiaben tegen ben anbecen babben / faï bier na nocb 
b^ceber gedoken toerDcn/ en ook in be ïïemonfïcan? 
tte banben <6?abe ban Epcefïer en be bcranttoQoj? 
binge banben 0B?abe ban l^obenlo* 

1©P fullen bier nu toat tuffen banbe bcïcgertnge 
ban ellips te berbalen/om miDDeïertoyle ook toat te 
feggen toat op anbete plaetfen banbe geunieerbe pio? 
binnen omtrent befe tyb gefebiet i# / alleen fullen top 
biet nocb bp boegen bat ben 1i. 3|nïy eenige boben 
Itoo} beu <ÏB?aoe ban 3lpceffet gefonben boo? dBo? 
fïenbc na _%lup^/ be felbe baec geïuckelyk binnen ge# 
komen 3tjn / b?engenbe bueben foban bareJIBaje? 
ffeptban Cngelaub al?' banbe dBjabe ban 3Lpeeficr 
aenben dBoubetneut en ïiapitepneu aibaet / inbom 

©erna* benbe ben bjicf ban bate JlBajeftept: 3Bat fp bcc? 
mngtnne flaen ^cbbcnDc bate ftoare belegetinge / in albet Dt? 
piana en kgcntie obergefonben babbe ben dB^abe ban Hpccftcr 
beö’.abc dBouberncuc docuecacl ban bate JBajeftept# fe? 
fter fmbm c0lu$ / tnct CEU ÖEcl aoilog#-bolk om Ijenkeben te 

ontfetten / en bader nocb meet boïgen foube / en niet 
op bouDcn tot Datfe met <£5oDc^ buïpe fouben bcrloft 
3tjnbaubit f toaec beleg. 3Be# «ètaben ban 3üpee? 
fter# byef bielt in / bat bp met dBoDe# bulpe benlie? 
ben in peefoon feketlyk foube komen ontfetten / al 
foube baec obec 5b» petfoon inbcboogffepeticuïen 
komen/ bat bp tot bien epnbe alle pjepacatien maeft? 
te/ en ontboben babbe bet ïücyg#-boïft ban befe 3lan? 
ben. 3Btt maekte een gcoote blyfcbap en cojagie on? 
bet be belegerbe / en alfa baec een febip ban dBofïenöe 
gekomen toa# op bet^lupfe gat / beeft ben dBou? 
betneue upt eenen bogen tojen genaemt be ©latte 
fo?me/ met buetpylcn gefeboten/ gebenbe baec niebe 
teken bat Die boben tocl gcaccibeett toaten / en baec 
op bebben Die ban Jilup#/ toillenbebare co?agie to? 
nen / fo tocl tagger# ald folbaten ben bpanb beet 
befoebt/ betoelke onbee be rampatt? banbe grote 
febant^ toaé gjabenbe / en tot 3yn befenfie obec 3yn 
ttcncbebo?benenty^gelept babbe / bic fp met b^eg? 
gen aen ketenen bangenbe baec af getrokken en 
bjanbenbegepektetepen/ bucc potten / engefoben 
ongebluff e kalk baec m getoo?pen en ben bpanb g^o? 
te fcbabcgebacn Ijebben/bebbcn boojtjJ contteminen 
tegen bes bpanbs gemaekt tot bo’beel banbe feban^ 
en acbtetbccl banbe rnynen / bocb ben felben bag be^ 
nanoen# tuffeben 3 cu 4 uren t# op be bjefTembe 
^Boojtfcbanpbtn iltcutenant ban dapitepn SBjouc? 
faut / genaemt ©tetec «Bainatt boot gefeboten / be 
toelke ban alle be dapitepnen/ Officieren/ 5Bujger#/ 

traofi:- 
imeben 
btmien 
^[uys1. 

en folbaten / feer bekïaegttoett/ biet alleen om bat 
bet een feer tyoorn folbact toa#: maec ook om bat bP 
toa# ban een goet en op^ccbt lebefi / ban een pber be? 
mint/ entoecbefeec eerlijk beg^aben/ geboigtmet 
betbenbelenfommigcïüapitepnen/ Hieutenanten / 
©enb^ager# en anbere Officieren/en toerbe 3yn boob 
ban beelen met tranen betoeent/in 3yn plaetfe toerbe 
een anber goet folbact genaemt U?an#be 3©alfcbe/ 
üieutenant gemaekt / en toa# getoeeff Sergeant 
4i©ajo? tot 5Bamme / be toelke ben 13. ook gefeboten 
toerbe boo? 3yn ca#ket in ’t boo?-ljooft / baec Ijp bem 

i bcrïatenbeop3yn ronba# facbua be# bpanb# toet? 
! tan. Oe toyle befe faken toacen gefebiebenbe te 
^lup# en baec omtrent / fo beeft be 4B?abc ban ©o? 
Ijenlomet 3ynbp ïjebbenbe bolk ook ben beffege? 
baen / bopenbe be bpanben te biberteren of be felbe in 
be quaederen ban ^abaitb eenige merkelykeaf? 
bjekteboen/ ban ©arma ïjebbenbe feer beelboljc/ 
en bope bebbenbe i§>iup# te krygen/ eer 3lpccff er fou? 
be konneu gereet 3yn om ’t felbe t’ontfetten/ bleef 
’t felbe beleg eontinuerenbe / en font beu ^ccreban 
^aultepcune met 4? baenbcleuboctknecbtencn7 3 
hornetten peecDeu tn Die guartieren / om ben oBtabe 
ban Ifoöemo te reftfïercn / gelijk top in ’t boojgaenbe 
boek aeugecoe?t bebben. 

Oe Ojabe ban l^obenlo t# mettet bolk bat b?1 bp ^30te 
bem baboe getogen inbemcperye banben ^efty/ en 
beeft fteckeiyk belegert bet foff’t ban Engelen een ure frijen öc ' 
ban ’# ^ertegen 25ofcb gelegen / makenbe een bji:g ^ecrc bal! 
ge ober be j:eiafe/ be i$ecve ban Haultcpen’t felbe SJS 
berftaenbei^beu i4. l3iuiy metgctoelbbautuuteren üe öidbf 
en kneebteu gekomen laiir ©Ipmen ober / cn"i# in ’t .bal!L)0' 
3legerbauöcuboojf3. Hobcnlogeballen/ meenenöe )£ 
be felbe te licbten/ ban bebben ben anbecen albaer 
feer bapper gcflagm/ baec bleben banbe fpöe ban ben 
0B?abeban ©obenlo/ omtrent ben getale bankte 
boubert mannen boob en beeïe geguetfte / en men 
meent bader banben bpanb niet min maec meer ge? 
bleben 3yn/ onbee toelke niebe getoeeft i# baten 
beeften dBlaube ban Saclaimont ©eece ban Haplte? 
penne/ btebem fcbieef ^tabbonüer ban ’t Hertog? 
bom ban aBelbecïanb eu’t ban Eutpïjeu/ g,?n S 
be toelke banbeu peerbe gefeboten toerbe / en binnen gefloten 

’# Hertogenbofcb gcbiarbt 5!)nta / i# ten felben bage C‘lnf^[c 
banbe quetfuce gefioiuen / baec 1# ook ecu Staltaen? Tmm, 
fen JlBarquy# gcbleben / fo©ledu / eommanbecenbe s^n hofet). 
obec ’t bolk ban ben Obcrfteit ^onop bat albaer ge? 
fonben toa#/ aen ben felben ^beeften feb^eef / en me? 
beonber anbere bat bP baec zo. man berïoien en 7. 
gequetfle na fiotteebam in’t oBafibup# baboe laten 
brengen/Haultepen gefeboten 3ynöe namen be3yue rFol _, 
bebluebt/ befe febeemudingegefcbtcöebeu 13. ^tu? * 
ly 1587. 

©e ifeere ban Hauïtcpen babbe ben fionink lange 
jarentoel eu getcoutoelyk ban jour op gebient/bp 
toa# een ^one ban Den Heece ban SBarlaimont / Die 
anno 1566. De Abelen Die be requeftcaenbe Herto? 
gtnne ban ©arma babben gepjefenteert eer ft Den na? 
me ban aBeur gegeueu babbe upt beraebtinge: maec 
fp namen Die ter ccrcn aen toillcuDe alfo genoemt 
3ijn. ^Be dB^abc ban Hobcuio beeft Daer na ’t gefebut 
boot Engelen gedacht/ en na bat bp ’t befeboten 
baboe gaben ’t felbe obec / toelke f cbanfe baec na bec? acnöm 
bout en becftecht 3ynbe / toerbe be naem ban Crebe? ®?al3C 
ceucgegebeu. 3De dBiabe ban ©obenlobabbe algboe 
inben fin op be ^taö ban ’# Hertogenbofcbpet te at? ovicrgegej 

tenteren / Dcoj be gelegeutbept ban ’t boog toatee bcn* 
en be groote öicrtc Die baec binnen toa# / en babbe 
goebe bope Dtetebecmccftefcn/ maer boo? Dien bet 
biccbcpact ban’t bolk bat bp upt aBeïberïanb/^»ticbt 
ban tidccljt/ ciibe ©pefïanb toa# bectoacbtenöe / 
niet en quaui en beeft bp met fo toepnigb bolt bacr 
niet goet# konnen uptreebten / fo Ijp in 3ijne betant? 
tooojbinge tegen be öemonftrantie baubcndBiabe 
ban jlpceftcc fept/ ’t toelk bp fuflnicert upt nybig? 
bept beftelt te 3yn/ boo^ eenigequabc patriotten Die 
3yne eere en ben bienft ban ’t 3lanb benyben / anber? 
fin# foube be bpanb of be ^taö banbec ^lupfe of 
’# Hertogen bof eb na alle apparende bebben moeten 

nerla? 



'ïö Drie en Twintigfte Boek. 
becïaten/en fcfeijft bat ïtapitepn ïiïeerïjagen binnen . booten toa£ / bat be <8’abc ban föoïïenïo alöate 
Httccïfi opentfijlt Daööc gefept öattec genoeg in | met uptcccljtcn en fouöe. 

1 der-dicht oj> ’t ficrvenvanHaultepen. 

cLaVde Van EarLalMont Heer Van naVLtepen kLoeCk foLdaet 
werde t’EngeLen gefChoten daer hï ’t LeVen Laet. 

©e B7A-- S^abe botqnocmt ï)ccft öaet na / na Eecïaiiö 
bebautïüj gcfonbcn tot bdjöeringe ban ö’ontfettinge ban 
1)£n[“ f'' ^>ïup$1 alle be Cngelfc tupteuen en ooh bic banöe 
iu2°ianö ïlajHtcpnen 23ar/ fïcclft 3i}nöc45o.peecöcn/ cnbe 
gefmiöeix <i£ngelfc en Dficfc boct-ïmecliten / flctïi 5ijnbe 1317. 
SCfSft ^°yyca / bolgen^ ïjunne epgen bethïaringc / fept 
rSem, ÖP / aïffcc piobianöe enamomtietoarentcontfau* 

gen / niet mogenbe meet boft nuffen / öctoijïc bed 
bpanös» boïft/ (o ficuïi aï£ boren tot tortel bïcbcn 
leggen/ op bat in allen geballc be ^emectfcïjen torert 
niet afgenomen / en alle anbece frontlctcn baer aen 
fo beele gelegen toa£ / tnocljten betoaett bïijbcn. 
ïfebbcnöe obcrfnïr ’t feïbe boïh albaer befcDanfi / orn 
bic bp bet ïjanö te Rebben/ al£ toefenöe ben anbecen 
frontieren fect na gelegen / fo be bpanb baer eenlg 
fiaö of plaetfc quame aen te taflcn / be felbe baer me* 
be tccflont na be noob engeïcgentïjepötebefettcn/ 
enteafflflecen. 

cö’°tc 3'n befc tijb flont ïjetbinnen ïfoo.m feer qunïijft / 
rtoSfc” fn öat bermitp Ijct mifberflant bat J3acfcljbag al* 
ïrot btns baer getoecfl Ijaööc / baer ban top in ’t boojgaenöe 
p.eir^oo’n. gocg peemaent fjebben/enupt Ijet aennemen ban een 

bacnbeï ïmccïjtcn/ baer obee eenen sSficïi ^joriffj. 
eommanberen fonbe / boïgenbe 3ijne coinnuffïe / 
’t tocllt fuUten beroerte tufflefjen ben burgeren en 
ben ïjopman ^onïfijccc 3Ncït ban ^acflcccljt/ i^eere 
ban vDnipnen albaer garnifoen ïjouöenöc / ijeeft ont= 
fielten/ bat be S3utgemcefleccnenïfïaöcnöcc1&te* 
beban ïfoojn aen ben ^berflen ê>anop fe^eben ben 
2.3|uli]7 bat be falie aïfo gefcïjapcn toa£ / bat bp al* 
bien boo? benacnflaenbe niacnbag / toefenbc ben 0. 
2|uli$ baer in niet en toerbe booten / een aïfulftcn in* 
ronbenient flont te ftomen/bat niet alleen ben bucge* 
ren en foïbaten / maec ooft be geïjecïe ^>tab fonbe 
mogen pcricliteren / berfoeltenbc bat srjn Q£. boo^ 
ben aenflacnben maenbag fonbe gclicbcn fobanige 
bcquamc mibbelen boo? te toenben / al£ baer toe fon* 
ben mogen bicncn / of felfê baer te Itoinen om te flen 
of boo^j 3i)ne picfcntic en auctoritcpt bic beroerte ge* 
fiiït en Weggenomen mocljte too?ben / biböenöeïjem 
baeriu met bcrfupmelgït te toillcn toefen / bebjijle 
be boojnoembe <©irït ^orifTs- opcntïijlt bcrhlaccbe 
met 3ön aengenomen commiffïe te fuïïen ptoccbcren/ 
al foiiDct öem 31311 ïeben ïtoflcn/ baer tegcnjS ben ï)op< 
man Ufaeflrecftt berltlacrbc fiift met getoapenber 
ïjanb te fullcn rcflflercn / en b’ccne burger tegcn$ 
ben eenen / cnbe b’anbere metten anbccen toa^ / bat 
ÖP baerom Ijenïupbcn fcïj?ijben£ en abbcrtifTement 
foubc bcïjerttgen / al^ upt poogöpngenbe nootfaïtc 
gcbaen / fa nl£ eer / eeb en befjoubeniffe ber gemeen 
falie toaren bercpfclfcnbc. 

©en €>bccften ^onop befc abbertentic met een 
erp^effe bobe geltregen ïjcbbeiibc / ïjccft Ijicr ban in 
«fiber Ijaefle geabberteert ben l^ecre 3;oï)an ban <&b 
öenbarncbeït / aïfo 31311 ^jrceïïcntic pan j^afTau toaö 
gerenfi na Selanb bp ben a5,:abc ban 3lpccfler / bie 
ïjem upt «Sngclanb 313110 ïtomflc geabberteert Ijabbe. 
Jicöfijbcnbe acnöcn fcïbcn/ ben uabolgcnbcn blief. 

toan^tcf' TJÏ O och «geleerde wijle voorfienige feer difcrete 
m Heere , ik hadde wel verhoopt dac fijne Excel- 

öen ltïjljo; lentie van NalTau voor fijn vertrek , volgens fijne be- 

tóouanö ^D^ce 'n uwe h-’ tegenwoordicheyt gedaen , foude voor- 
jia.gia: fien en ordre gellelt hebben op ’tgene fijne Excel- 
fi-ïubatt lentie geremonltreert was y vanden commiffie tot Ka- 

^arrulijclt Plteyn^cliaP °P oenen Dirk Jorifz. van Hoorn gege¬ 
ven 3 ’twelk ik vermoede door fijn Excellentie hae- 
ftige vertrek verfuymt te zijn. En want het apparent 
was dat daer door weder eenige oorfake tot ver- 

ftoringe des goeden vredes en rulle, in defen quar= 
tiere ( door Godes genade ) gereftaureert, foude mo¬ 
gen gegeven worden, fo hadde ik daeromaendeHee- 
ren Prefident vander Mijlc en Raed Bardefen in u- 
wer E. abfentie gefchreven, niet twijfelende ofc fal 
’tfelveU. E.gecommuniceert zijn, dan nu verftaen- 
de door de aenkomfte vanden Commifiaris Mollart 
dat U. E. weder inden Hage gekomen was, heb ik 
niet willen laten U. E. in alder diligentie te adverte¬ 
ren, dat ik op giller avond met het lluyten derpoor- 
ten, miffive onefangen hebbe vande Burgemeellers 
van Hoorn , daer by fy verklaren de faken alfo in 
hare Scad geilek te zijn, overmits de voorfz. Kapi- 
teyn met tromflaen en aennemen der knechten fort- 
felijk wik voort-varen , dan ten zy daer-in voor macn- 
dag eerft-komende voorfien werde, gefchapen is ee¬ 
nen alfulken inconvenient te fullen komen, dat te 
beforgen fal llaen dat niet alleen de borgeren enfol- 
daten, maer ook de geheele Stad fal mogen pcrikli- 
teren, en door alfulken inconvenientie de vyandmoge 
komen tottet gene daer hy lange mette fijne na ge¬ 
tracht heeft. Endaerom ernftelijk verfoekende datbjr 
my eenige goede en bequame middelen tot voorko- 
minge van fulx foude voor-geftek worden : maer 
noch liever dat ik felfs perfoonlijk aldaer foude ver- 
fchijnen, op avontuere ofc door mijne prefentie, of 
middelen by my voor te wenden, de beroertegeftilt 
en wech-genomen worden. Waerom ik ook om de 
gewichdcheyd der fake, my na klluyten van delen 
derwaerrs vervoege, om na mijn uyterlïc vermogen 
en fo veel doenlijk, de faken by provifie in kilte en 
vrede te behouden, alhoewel ik wanhope, na ik de 
gelegentheyt aldaer verka , dat by my fwaerlijk de 
faken abfolutelijk en geheel fullen gekilt en af-gedaen 
worden. Isderhalven mijne feer ernkelijke bede, dat 
U. E. gelieve de hand te houden dat door fchriftelijk 
verbod van op-houdinge aende voorfz. Kapiteyn Dirk 
Jorifz. of door ’t lenden in aller haeke van eene der 
voorfz. Heeren Bardefen of vander Mijle, of by alfulke 
middelen als U. E. raedfaemke en bequaemke fullen 
dunken,onverfuymelik werde verfien,dat dit ontkeken 
vier des tweedrachts in tijds mochte ondcr-gebracht 
en uyt-gebluk worden. Hier mede Kooch-geleerde 
Wijfe voorfienige, feer difcrete Heere(naer mijne dien- 
kelijke gebiedenifie) U. Ë.God den Almogenden be¬ 
velende, in Alkmaer den 3. Iulij 1587. Lagerkont 
U. E. dienk-willigen vriend , ondertekent 

Didcricb Sonoy, 
’tOpfchrift was Eerentfeken hooch-geleerden wijfen 
voorfienigen Heere, Mijn Heere yan Olden-Barnevek 
Advocaet’s Lants van Holland , in kjn af-wefen aen 
den Raed Bardefen ofc Prefident yan der Mijle, Inden 
Hage. 

D€fen bjief met eenen eypjefTcn bobe gefonbeit . . 
Ijebbenbe/i^ ben boo?f3. Öbeeflen ^onop booit^ 1 ' 

tccflont na ï|ao?n gcecpfl / bie banï^oo^nöcbbenj: 
be baec ooft crnflcïijhen becfcö?cbcn be Bncgcmee^ 
ficecn ban ^nböupfcn bebiefenbe niccrba* quaet / en 
ijebben geen nabccmibbeiïionnenbnibcn/ ban bat 
ben ïtapitepn ’t aennemen bet Imecljtcn foubcnaïa* 
ten / toact ban fp ben ïtapitcpn arte gegeben Ijebben 
en Ijecft ben €>bei*ficnbaecbanabbettenticgebaen 
acnbcn boo?f3. i^eere ?tbbocact/ Doclj öieïjeefibe 
falie aïfo bencerfilclit bat terfiont fo acnöcn 33urge« 
meeflereu ban Hoo^i / nfê aen ben ïïapitcpn ^icït 
3joti^ bp be Staten ban ^ollanö gefcb?eben/ Dat* 
men met Ijet aennemen en licljten banbe foïbaten 
tccflont fouöe op Ijonöen / ter tijb toe 5tjn «Cjeccllen* 
tic ban kaffan toebecom in ^oïlanb fouöe toefen ge* 

fiomm/ 
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^Rirt)iel 
Hautet* 
teelt bttti 
im %eeuc 
toerDen gt; 
Hangen 
;tjnbe/ tes 
feent batt 
©eeöugo 
afgebeeis 
ïuctjt te 
toefen/om 
<B:abe 
IDillem 
ban ^.afs 
fon om t 
leben te 
teengcm 

Jiaicbiel 
ïautets 
teelt toert 
binnen 
Heeutoees 
Den geete- 
cureert. 

25?tef ban 
3Ftancop$ 
39etöugo 
aen<3S$abe 
IBiUem 
ban jfcafc 
fau/ tjem 
ejrcuteren» 
De ban 
’tboojfï, 
fm» 

ftomen / ten cpnbe aïf Dan bp 5Öne €tcelïentie booj? 
noemt met abbi$ banbe Staten / ten meefïen bien? 
fïe banben S-anbe / nopenbe ben boojtganft ofte cef? 
facie banbe boajfj. commiffie / foube toojbenboo?? 
fïen / braec ban ÖP D’abbectentic aenben boo?noemöe 
ièonop gebacn ïjeeft / fcfjpjbende mebe bat in ’t pat? 
ticuïiec ten meefïen Dienfïe banbe gemeen faftesijn 
uptterfïe Dcboic boen foube/ geïijft Ment ooft bet? 
tcoube / niet jegenfïaenbe eenige quabe rapporten bie 
gebacn foube mogen tooien / Dat aïïcö bat tot cenig? 
Bepb en confecbatiebanben fïaet banben ïanbe bcnef? 
fm$ be tracé CïjjifïeÏDfte Religie foube fïtecften / 
foube boen/ en ïjceft 3ön Ctceïïentie ban $affau ooft 
baec na Den zo. gjuïij/ upt ben ^ageacnbebooifj. 
^>onop gefcïfêeben/ bat fuïfte ojDjegefieïttoagbat 
be boojf*. commiffie ban 3Bitft SorifT3* foube ceffe? 
ren / baer mebe ïjet boo?f5. Different en opjoerte ge? 
ïjeeï geceffecrt en opgeftouöen i$f tot gcoot contente? 
ment ban bie ban ïfaojn. 

Omtrent befen tgb $ eenen genoemt fRtcïjtcï 
HLanterfteeft een ïtoagïjDuptg folöaet / be büelfte 
boo?ti)ö$ ben 4B?abe ban Rennenberg boojtom? 
pettec gebient ftaöbe binnen 'ilceutoecöen geftomen 
om Dienfï te nemen onber ïjet regiment ban <6?abe 
HMÏem Hobetoijft ban Baffau <0ouberneuc ban 
Bneftanb / Detoeïfte upt eenige fufpitie gehangen 
3gnbe/ en omtrent D|ie toceften gehangen gelegen 
ïjcbbcnbe / i£ ï)P onberbjaegt getooiben / fteeft ter? 
fïont en fonbec eenig öjepgement bjpmocöig beftent/ 
alg bat ï)p en jijnen bjoebcr / ban JFrancops ©ecïm? 
go toaccn afgcbeerbigt / om be pecfoon banben boo?? 
noembe oBoubecnenc ter bcob te brengen / en bat ï)P 
’t feïbe toiïbe bep?oeben met eene pifïoïette tec eecfïec 
geïegentftept/ of in een ljupg met een ïanft roer/ baan? 
neer f)P in of uptte fterfte quame/ ïjet toeïfte fp ©ecbu? 
go berfefterben te tbillen boïbjengen / met groter re? 
foftitie/ topfenbe ooft aen be plaetfeopbeg jjtabg- 
befïe aïtuaec ïjp ftem meenbe te faïberen en rebben / 
metfeec beeïeanbere circumfïantien / en alfo Ijp bn 
öefeïbeconfeffïefeecfïantbafïig bleef $ ïjp baer ober 
geconbemneert metten fCoeerDe gecjtecuteert en ’t li? 
cftaeni aen bier quactieren gebepït te tooien/ ’t toeïft 
ben 7 alfa boïb?acl)t ij». f$cr booö gaenbc ïjeeft 
Dp aen <^abe 3©iïïem lobelmjft ban kaffan boen 
aenfeggen/ batter beftalbcn 51311 bjoeber nocï) b?ie an? 
bere toaren/ bie ’t feïbe fept acngenomen ijaööcn te 
boïb?engen/ noemende De namen en toenamen/ïjaer? 
ïupben natie / fïatttre geöaente en toefen banbe feïbe / 
met meer anbere ciccumftantien te ftennen gebenbe. 

lenigen trjb baer na Reeft ©erbugo aen ben 
boo?f5. oB^abe JBüïem ban kaffan gefcïjjeben tot er? 
eufe befen naboïgenbe bjicf. 

MYN HEERE, IK hebbe onlanx verftaen datmen tot Leeuwerden 
een Trompetter heeft doen derven, befchuldicht 

zijnde laft van my te hebben u te doden , navolgende 
zijn feggen. Ik bidde u te willen geloven, dat num¬ 
mermeer waerachtig bevonden fal worden , dathyoyt 
fuiken laft van my gehad heefc, noch dat ik fulx oyt 
foude hebben gedacht, want alift dat ik by eede cn 
door ampt uwe vyandben , fobenik nochtans geen 
vriend van fulkemaniere van oorloge. U biddende 
alfulken gevoelen van my niet te hebben , en fo wan¬ 
neer ik foude verftaen datmen fuik een fchelm-ftuk te¬ 
gen een fo treffelijken perfoon (oude willen gebruyken 
loude u veel eer daer van waerfchouwen als daerin 
bewilligen. Gelijk ik jegenwoordelijk doe, u verfeke- 
rende dattet niet waer is. Sult weten dat een perfonagie 
die groot is geweeft by mijn Heere deGrave van Ly- 
cefter, my gefeyt heeft feere wel te weten, datmen 
u van wegen den voorfz Heere Grave eenige quaet fpel 
fpelen wil, en wel wetende hoe weynig goede vrien¬ 
den gy by den fel ven Heer Grave hebt, fult gy’t felve 
mogen geloven dat het waer is, en wilt gy eenen uwen 
vertrouden herwerts fenden, ik fal hem den voorfz. 
perfonage doen fpreken, op dat gy weten mocht dat- 
set geen verfterde dingen zijn, by my gefchiet omu 

te ftellen in mifvertrouwen vande Engclfen, dan om 
dat ik geen vriend ben van fulke daden, na mijn be¬ 
dunken onwaerdig voor een grote perfonagie gelijk 
als hy. Mijn Heeren de Graven van Bergen uwe Ne¬ 
ven zijn des ook verwittichc, die u ook fullen ko¬ 
men waerfchouwen , en gelooft dat gy fult bevinden 
dat ik u geen frivole faken of beufelen en ontbiede. 

Hiermede 
Mijn Heere, Bid ik God u te vergunnen een goed 

en lang leven en ’t geneualderfaligfteis , uytGroe- 
ningen defen 2f. Augufti 1587. onderftont, u toege- 
neychde dïenaer, en was ondertekent, 

Francoys de Ver du* o, 

Op de kant ftont noch aldus. Had den Trompetter 
aldaer, fo wel als hier bekent geweeft , hadden hem 
voor een narre laten gaen als hy was, het opfchrifc was, 
den Edelen Wol-geboren Grave en Heere Willem Gra¬ 
ven zuNaftau. 

ï^ict op ïjceft <JB?abe ïBillem ban kaffan ©ecbn? 
go met fto?te tuoojbengeanttoooit in öefet boegen. 

($$2QCf MYn Heere Verdugo. So ik in u plaetfe ware, foude Jötllzm 
noch meer noch min my excuferen dan gy doet, b*»1 

den dwaes of narre fo gy hem noemt heeft hem een ge- ^ranccrjisï 
heel andere getoont, als gy (egt, fo fulx by zijne da- ©etöugoo 
den en redenen is gebleken die hy gefproken heefc, 
en fekerlijk het moet wefen dat hy vaneen nieuwen 
vreemt geflachte der nart en fy, de welke fonder rede¬ 
nen ofte yet verdient te hebben, hem foude begeeren 
te laten doden, wanteen oprecht narre is altijd vrees¬ 
achtig , de narren hebben geen oordeel tuffehen ’t 
goede en quade, felfs geen leetwefen van ’t quaed dat 
'fy gedaen hebben, gelijk defen, fuikenleelijkenen 
fchandelijken daad te bekennen, fonder oytbeulge- 
fien te hebben, of oyt hierom gepijnicht te zijn ge¬ 
weeft , hier op volftandelijk te iterven, vergiffemffe 
te bidden, gaende na de dood, dit en zijn geen qua- 
liteyten van een narre. Nu om allen defen, foobid 
ik God, dathymy die genade wil doen, dat ik mijne 
vyanden en u in vergeldinge fuiken oorloge mag doen , 
gelijk dat eenen oprechten foldaec en man met eeren 
toeftaet. Belangende zijne Excellentie (van Lycefter) 
hy is een deugtfaem Heere , de vroomfte en Godvree- 
fenfte man, die oyt van zijnequaliteytheeftkonnen 
gevonden worden. Wel verfekertwefende dachy zijne 
vyanden nummermees op die wijfe handelen fal , en 
veele.min zijne ware en oprechte vrienden. Datgyge- 
fchreven hebt vande onderlinge, vruntfehap tufichen 
ons, daer van is meeral^ voldoen de bewijs , fodatgy 
niet vinden fult door dien middel’tgene.gy foekt, Scc. 

1«R f^umo te booten ï)eeft<6?abe jRjftem ban sRaf? 
fau feftet nïeu pïaccaet en ojbonnamie op ’t fïuft 

Mattact 
an^öiai 

toclötlbcnT 
ban jflafs 

....... . fau op 
banbe Dag en nacïjttoacöt obecöct platte lanbban *tfiufcbane 
©?ïefïanb ïaten uptgaen / bicnenöc pgndpaïgft tot 
be^bpanb^ gtaflatie en bet felbcc toêboet te, beïet? te ober Jet 
ten/toefcnöe genoegfaem ’t feïbe ’t toeïft top m’t naefï platte 
boojgaenöe boeft gefteït ïjebben / bocï) m fommfge 
poinctentoat bermeeröcitcn gcampftcett/ooft mebe m Date Dot 
be peenen toat fïcenget / en toa^ gebateett ben 3 3I»? ?*9lHn# 
nij 1587. <0nöet 5ijn OBenabc ïjanb en ’t fegelbet 
Staten ban ©jiefïanb. benten 

^Ben i4.31ulij ïjceft ben oberfïen ^onop <JBuiïïaem #««op 
IfêofïectgefonbcnnabentfBjabeban Hpccjïct/ om 
ben feïben te remonfïteren bat febett 5ijn bectceft (om farta 
bat ï)P geenen bafïen boet nocö ojDonuantic en ftabbe 
geïjaö om ftetn na te teguïeten) ïjp be boojïebeue fSn 
moepten ïjaöbcgeïjab/obramfêöc&tatcn banïlpï' <®?abc 
ïanb becftïaccnbe bat 3tjne commiffie ban ïjet <©ou? ^“l 
bernement ban jBoojt-ftoïïanb toa^ fïcijbenbe jegens * 
be pjtbiïegten ban ouöen ftcccftomcn/tcgcné D’aucto? 
titept ban’t<6oubetncment ban Hoïïanö/ ’ttoclft 
baer boo? gefcïjepben toojbc / tuaerom men (jem 
ïjabbe toiïïen opleggen / om anbece geïjeeï becftïepn* 
be commiffie ban OBiabe JBauritiuë ban Saffau 
aï^ Jjtabljoubet en €apitepn <6euecaeï ban $oV 
ï^nb gclani) cn JRefï-bjiefïanb / teontfangen/ m 

Dien« 
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öienboïgenp tenen meutoen eed Doen aen banden ban 
3ijn €jecelïeime ban kaffan en Den Staten ban ffoP 
ïand / fonöec aenfcbou te nemen Dat bphi de eecfïe 
cn ftuaecfïe peclcuïen / Duo? <ü5oöe£ genade / de -Ham 
öcn en Steden ban 3ijn <0oaöecnement totte jegem 
baooïdigc gcfïalte gebracht / tot nocb toe ondeebou* 
den / cn öao? 31300 getcouïue fojjge bcbjaect baööc/ en 
öatmeu !)em daecom 51311 Icben ïanït in cecompeufe 
?t feïbe <éoitéecnement tneï behoorde te ïaten gelijf* 
bp’r Ijaööe / enniettemifgnnnen. ©ecliïacenöefufc 
den luiUe ban 3 jjne^ccellcntic ban lipcefïce getoieefï/ 
en bern fUIje bp apofiille op fehece föemonfïcautic er? 
p^efjelijlf gecoiifcnteect te jijn. <Ön mant bp daee toe 
cn namenriijft om metilncn eed te doen niet en boude 
beefiaen / fonöec eecfï ban jrjnen eed aen 51311 €jc- 
ceiïentie ban 2lpcefïcc gcöaen / ontfïagen te 31311 en 
fonöec 51311 confent cn aöbjj£. &ot todden cpnöe bP 
ccrfeaen 513110 Cccelicntic gefcï)2eben/ cn öccopicn 
bande nicnUie commifflcn cn mfïciictten cn fedcct 
110CÏ3 na de gcbalïcnc bccoccte / 3lan dlBicbicfêfv 
l^cDicant obee gefonden Ijadöc in ingeland / beb; 
bende nocb tcc tijd geene antüioo^dc nocb epnteïijs 
ïie cefoïutie gcSjad / om öeni na te ccgulccen : dat 
fuïjc daecom 5ïjnc CcccJïentie alïe£ diende gcce* 
monficccct / om alle oojfadc ban gclghc bccoectc 
namacïjj te frtjoubjen en ebiteccn. ,5>o beccc 5jjne 
^cccllentie gecaöen öocïjte / cn bent confcutccct en 
bccbJillicöt dat bP met sijiic «Bccelïentie ban c^af= 
fan cn Staten ban Rolland accojöece en pandde 
om banden fcïbcn tc omfangen aïfuïfee fubaïtecne 
commiffic en nifrcuctie aïjJtot noteïjjfcc befebteme; 
niffe/ betoaecnifTe en becfeftectbept banden boo^ 
noemde jfjoojöcc quactiece behoren fouöe: en {30111 
öienböïgeité acn de bcoifs. tirade jjElaucituté ban 
kaffan cn dc Staten ban Rolland foude beebtm 
den / dat sijnc €rcelïentie |}cm gdieben foude tc 
ontfiacn ban sijnen boo^gacndcn eed / daec mede 
bp aen ijcnibecbondcntoa^/ enOcmdietcccflitue- 
ren / cn fuïjc alied bp sijn Cccdlcntie gcconfcntccct / 
geaöblfeect cn gcccfolbccct 3011de / iem daec ban 
fdjuftcïijfre acte beeïeent toerde. ^0 foude alfdan de 
boomoemöe iBofïert met $gne CcccUcntie ban 
kaffan cn den Staten mogen bandelen ban mcutoe 
commiffic cn mfïcuctie: dc boo?f5. <6tuïïiameQJBo* 
fïcrr té dcnai.oftcai. ^juiötoti^iddcibucggdios 
men: macc ‘üjantdc6|abcbaHlpccfIccgcï)ccïom 
ïcbiijl) Coag/ om dc fabc beroerende Ijctoutfct ban 
Jvltutém beeft bp bpöcn fcïbcn met dan alleen ecn£ 
tre loop audiëntie gcïjad / en boo? anttboo^öc ontfam 
gen / dat in die falie boo^ die tijd niet cn lionde pet gc^ 
Daen mccöcn/ booj cn al eec dc falie banden ièteöe 
bandec foude gcdactt 5011/ dat daec 11a die falie 
bpöcc baud genomen foude mogen toccden / macc 
taant fuïjc al lange acnlicp en daec na beeïe andcc 
toicijtiije falien booj bielen fo bleef öefe falie alfa ojd 
gcöaen. 

Bi Ban lip; 
reftets 
fcijjü'jea 
aeri^Oü 
nap / liein 
iiiaErfdpu: 
tocnöe ban 
Be inuilis 
genus Die 
be bnaiïö 
Jjabbr bui; 
nen 

IfoLg.) 

©e ^labe ban Hpcefïecïjaddc ceel) tboo? delioiiD 
fle ban j^ofïcct aen ^onop gefe^ebeu den na bol? 
genden bjicf. 

MYn Heere den Gouverneur j alfo wy bericht zijn 
van verfcheyden quartieren van Duytlland en van 

goeder lyde , dat de vyand groot verbant heeft in de 
Stad van Swolle en omleggende plaetfen 3 zijnde felfs 
eenige burgeren van de felveStad in ’svyands leger ge¬ 
ilen, handelende metten Prince van Parma omtrent 
15 dagen geleden , wy hebben u hier van wel willen 
waerfchoLiwen om de nabyheyt vande quartieren daer 
gy commandeert en de kenniiïe diegyaldaer hebt, dat 
gyfuk.de Magiflraetaldaer bekent maekt, ofdege- 
troutbe der fel ver, en verneemt fo’t gefehieden kan , 
wat borgeren dat omtrent die tijd uyt der Stad zijn ge- 
weeft, en waer zy hen onthouden hebben. Ten wel¬ 
ken eynde wy mede gefchreven hebben aen den Baron 
van Hooghfaxen , ’t welk gelchiet , en wefende de 
Steden van CampenenSwol verfekert, falonsaenge- 
naem wefen u te hen fo het de faken van den quartiere 
tce-iacen, . 

Hier mede, 
Mijn Heere den Gouverneur, wil u God in fijn hcy- 

lige bevvaringe houden. Gefchreven tot Middelburch 
den ao. Julij 1587. Onderllont uleer goede vriend» 
Ondertekent 

Rs Lycejler» 

Het op-fchrifc was. Acn mijn Heere mijn Heere vaa 
Sonoy Luy tenant Gouverneur van Noortholland. Cito» 
cito, cito, cito, cito. 

D<en €>becfïm ^onopljeeft tccflont bateïpnu 
gefcl)?eben en daec i^ gcoot onöecfoelt ge? 

geöacn/maec men beeft aende cccljte lineelt niet fcon* 
nen bomen / öoclj fijn becfdjcpöen fufpitien op eenige 

I gebaïlen/ Dan daec (0 fodanige ojdje gcfïclt datdc 
^tad gepjefecbeect gebieden té en bupten alle pecté 
cuïcn. f}eccc ban ^ogenfajeen fcb?eefin defe tijd 
mede bjieben aen de Staten ban Rolland Ijen adbec? 

; teccndedattec beïe factiën in ^9bcc-|fffcl bielen / cn 
Dat eenige fïedcn bp den bpand gedoeefï tuaceii. 

<Den <6enecaeï 3üoptp toa£ omteent defe tpö me^ ©w 
dein belandgehomen bp dc <6^abeban %pccftecj SftsS 
de (6?abe ban Hpccfïcc gaf btni b?ieben ban bace um«k 
B^ajefïept dat bP foude bomen in Cmgdanb / om tc 
tcecben in fijn <6oubernement in Ifjïanö / aïtoaecfp JJJJL 
beefde dat de €oninb ban ^pangien cenigcn in-bal ianö, 
foude mogen doen doo^ intelligentie ban' eenige ep« 
coetige cn papifïigc ^cen / maec men meende dat dit 
öooj 3ipeefïecp beïept alfo beffeben iuaö / aïfo bP bent 
niet fecc gunff tcb en febeen te toefen/obeemit^ bP feec 
toeï (lont inde gcatie ban dc j^eecen Staten en met= 
tcfeïbe goede rojeefpondentie bsa^bondende cnfeec 
goct cegiment bielt ondec de «^ngeïfe / daec ondec bp 
outfien enebentueï bemiitttuap/dc^tatcii baööen 
bnn kuel geecne toillen behouden / om IBaccfcbalb 
ban’tlegectetüefen tot ontfetban^lup^/ maecbp 
niofï bectcecben en XDilïucöbp foude in fijn pïaetfc bo^ 
men/’ttoeïb beien mifbacgöc. 

Staten ban if olïariö luacen ui defe tijd inden 
ï|agc bergadect en bonden goet eenige tecommittes 
een om metten geconimittcecde bande andece p?o= 
binden ben te binden binnen dec fïede Jlötdbeïbucrk 
en fbu €jccellentie ban llpcefiec te bcctoillebomen en 
congcatulecen / daec toe 3p geeommiteect bebben dc 
^cccen 3fan ban dcc ZDoeg §me ban jloojtbjgb / 
3|oo^det|Iiienindecï1ccbten <^oetoj öaed en eecfïe 
^enfïonaci^ dcc fïede ban^ojöjecbt/ilencib^cmfs. 
ban Dcc 23uccb oud 23ucgecmcefïec dec fïede ban 
3Mff / cn jf jcdecib S3opmec mede dec iSccbten 
to2 Qaed cn eecfïe fj)enfionacté dec fïede ban %lcliz 
maec/ de Uicïbe mede gegeben tpeede defe naboïgendc 

(„(Jnictic. SR!“* 

INden eerften fullen de gecommitteerde, met de ge¬ 
committeerde vande andere Provintien, adviferen en 

refolveren op ’t verwillekomen en doen vande congra- 
tulatie aen de voorfz. hjn Excellentie,ende behoorlijke 
gebiedenis aen defelve van wegen de Staten generael. 

Sullen ook de congratulatie en gebiedenis doen van 
wegen de Staten van Holland in ’t particulier. 

De voorfz. gecommitteerde fullen beneffens dege- 
committeerde der andere Provintien aenhoren depro- 
pofirie, die hjn voorfz. Excellentie fo van wegen en uy- 
ten naem vande Koninklijke Majeft. van Engeland als 
in hjnen name den Staten Generael lal believen te doen. 

Sonder dat fy inde vergaderinge vande Staten Gene¬ 
rael fullen admitteren , om Staetsgewijs te befonge- 
ren , of ook de voorfz. propohtie met hen te aenho¬ 
ren , eenige perfonen , die by voorgaende refolutie van 
de Staten zijn gerefufeert, of ook yemanc van die we¬ 
gen eenige Provintie foude willen compareren, ten 
ware inde felve Provintie vergaderinge vande Staten 
der felver in’t particulier weide gehouden , endatzy 
by die particuliere vergaderinge van die Provintie, fuf- 
fifantelijk waren gecommitteert om ter vergaderinge 
der Staten Generael te verfchijnen, aldaer op de poin- 
ten vande befchrijvinge , en generalijk op alle voorval¬ 
lende faken den ftaet vanden Lande, en namelijk de 
confervatie vande Rechten 3 Vryheden 2 Liberteyten, 

Privi- 

ï}£Cmt %ta 
nunnitts 
teetac free 
Zeereu 
^tatert 
ban iftois 
lanEi cn 
ffleft bnes 
flanboih 
hen meug 
geroinmita 
teeröui 
Ban be attfl 
öcre e- 
Berlanfe 
PioDiiioeii 
te litRöen 
Binnen öe 
ftaö JDtEra 
ÖUfcDZgi) 
neffeiis frltj 
Cïteliuu 
tte «Is 
ö3ouber< 
ueur gettes 
raelöet 
beteeiittts 
öe jfleoït* 
lanöen. 
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Privilegiën, travaten, en contraftcn vanden Lande be¬ 
treffende , te refolveren, en om alle infraftien, daer te¬ 
gen gedaen ofc noch te doen , te helpen af-\veren, en 
daer van reparatie te verfoeken, oft diergelijke genera¬ 
le claufule tot haer difcretie. 

De voorfz. gecommitteerden fullen op de propofitic 
by fijn Excellentie te doen niet eyntlijk refolveren , in¬ 
gevalle de felve foude mogen ftrekken tót belaftinge 
vande Lande, tot veranderinge der publijke auftoriteyt 
der Gouvernementen vande Lande,in’t generael of par¬ 
ticulier , noch ook niet om inde Raed van Scate , tegen 
de voorgaende fchriftelijke refolutien en confent van 
de Staten Generael, eenige perfonente admitteren die 
niet in conformite vande voorfz.refolutie by de Provin- 
tien fijn genomineert, of: ook niet den genen die byde 
vergaderinge vande Staten zijn gerefufeert in haerver- 
gaderingete admitteren, oft diergelijke andere faken. 

Van gelijken fullen de voorfz. gecommitteerde niet 
eyntlijk confenteren in eenige veranderinge , ’tfyhet 
geven vande commifiie voor den Rade van State, het re¬ 
dres van deinftruftie voor den fel ven, oft andere groot- 
wichtige faken , de Gouvernementen van den Lande in 
’t generael oft van eenige Provintie in ’t particulier be¬ 
treffende , fonder daer van aen de Staten advertentie ge¬ 
daen , en daer op haer refolutie ontfangen te hebben. 

Ingevalle by fijn Excellentie eenige fvvarigheyt fou¬ 
de mogen werden gemoveert op de faken, die gedu¬ 
rende fijn abfcntie zijn gedaen, fo by de Staten als by 
de particuliere Gouverneurs , fullen defelve beant¬ 
woorden en juftificeren fulx als op de propofitie van de 
Heere AmbafTadeur dies aengaende is gedaen, en fijn 
Excellentie verfoeken ten minften tot datprovifione- 
lijk en by gemeen advijsdaer opfal wefen gehandelt, 
al ’c felve gebefoigncerde te laten in pointenals het je- 
genwoordig is , fonder eenige nieuwigheden te plegen. 

Sullen fijn Excell. van wegen de Staten Generael, en 
van Holland in ’t particulier, met de befte occafie re- 
monftreren, dat gedurende fijn abfentie door eenige 
ongerufte geeften in den Lande uytgegeven en onder de 
gemeente verftroyt zijn vele gefchriften tot feditie on- 
eenigheyt en oproerigheyt ftreckende, en ook de onbe¬ 
hoorlijke proceduren by den Secretaris van fijn Excell. 
Junius gehouden in ’t openen en communiceren van de 
verfcheydenfijn Excell. brieven aen privé perfonenin 
diverfe fteden,fonder de Staten en Magift. van de fteden 
daer van eenige openinge te doen. En dat de Staten van 
alfulke proceduren, (als in defe Landen ongehoort 
zijnde) hen ten hoogften verwonderen , goet gevon¬ 
den hebben hem den voorfz. briefte doen exhiberen ; 
daer van fy ook vidimus oft copye genomen hebbende , 
den principalen brief hem hebben gereftitueert. En ful¬ 
len fijn Excell. verfoeken,daf fijn gebefte zy fo wel haer 
Majefteyts als fijn meninge, nopende de pointen inde 
voorfz. brief verhaelt, te openen,ftaetfgewijfe, om daer 
op ten contentemenre van fijn Excel.en hare Majefteyt, 
en ten dienfte vanden Lande te refolveren , doende fijn 
Excell. behoorlijke remonftrantie vande inconvenien- 
cen,die uyt alfulke proceduren fouden mogen ontftaen. 

Sullen voorts terftont na hare aenkomfte , de Heeren 
Staten van Zeland , oft hare gedeputeerde, eerft , en 
daer na ter vergaderinge vande Heeren Staten Genefael, 
proponeren het inhoud vande remonftrantie ofgefchrif¬ 
ten , by de Staten van Holland gearrefteert om fijn Ex¬ 
cellentie te prefenteren , en by alle middelen arbeyden, 
dat die van Zeland en vande andere Provintien hen 
metten inhoud van dien conformeren , en daer na ’t fel¬ 
ve op den naem van alle de provintien , die ’t felve goet 
vinden , oft uyterlijk op den naem van die van Holland 
alleen fijn Excellentie prefenteren , en opeen yegehjk 
point fijn Excellenties intentie en fchriftelijke verkla- 
ringe vorderen : En tot juftificatie vande felve remon¬ 
ftrantie fullen ook exhiberen en hen behelpen met ’t dif- 
cours daer by gevoegt. - 

Sullen ook neerftelijk onderfoeken op dequaliteyt 
vande perfonen , foo van d’Engelfe natie, defe Landen, 
als andere Landen , die fijn Excellentie voor-genomen 
heeft fo in ’tbeleyt vande Oorloge als anderfins te ge - 
bruyken , en by alle middelen arbeyden , dat de genen 
die in dienfte vande vyanden hen hebben laten gebruy- 

IV. Deel. 

ken, oft anderfins van ongetrouwigheyt, lichtveerdig- 
heydt, oftmiftiandelingefufpeft zijn, vande dienfteri 
mogen geremoveert worden , aengefien d’exemplen 
vanStandley, Jorken Paton, vandehandelingebin¬ 
nen ’sjaers gepleegt, den Landen niet alleen bedroef- 
lijk maer ook fufpeft valt: dat denvyandveleinftru- 
menten tot der Landen dienft felfsdoetop-worpen, 
om daer mede fijn profijt te doen. 

Sullen aenhouden dat de laften vande Oorloge, fo» 
veel eenigfins mogelijk,mogen geconformeert worden 
fo met hetordinarisenextraordinarisfecours van haer 
Majefteyt als met de ordinarisen extraordinaris con- 
fenten en contributien van den Lande; En fullen tot 
dien eynde hen refereren totten provifionelen ftaet met¬ 
ten Heer Ambaffadeurgemaekt, en de memorie hen¬ 
lieden daer van mede geven. 

Sullen fijn Excellentie verfoeken hen opening te wil¬ 
len doen vande goede meninge en refolutie van haer 
Majefteyt , nopende het beraemde extraordinaris fe- 
cours van fooooo ponden tot vervallinge vande koftea 
vanden Leger, ten eynde den ftaet vande Lande daer 
na mach worden gedreffeert. 

Sullen verklaren dat de felve openinge nodig is , niet 
alleen om den ftaet daer na te drefleren, maer ook over¬ 
mits het extraordinaris confent vande Provintien daer 
op meeft is gefondeert, en dat eenige fteden noch fwa- 
righeyt maken daer op eyntlijk te refolveren , fonder 
al-vorens haer Majefteyts goede intentie verftaen te heb¬ 
ben, fo dat ’t felve confent daer door foude mogen blij¬ 
ven vruchtéioos,tot groten ondienft vande Lande: aen¬ 
gefien dat alle de penningen , die op-gebracht zijn op 
de voorfz. hope, en onder belofte, dat, by fo verre het 
confent niet eenpaerlijk by de Provintien en leden 
voort-gedragen, de op-gebrochte penningen uyt de or- 
dinaris contributie fullen worden goet gedaen. 

En fullen niet toe-laten, dat eenig nieu krijgfvolk 
op den ftaet oft tot lafte vanden Lande fal werden ge- 
ftelt, fo verre op de betalinge der felve uyt de gedragen 
conlenten niet en foude mogen werden verfien , om te 
voor-komen de geheele confufie inden ftaet vanden 
Lande, die anders notoir en apparent is. 

Aengaende de contributien ordinaris van Holland ., 
fullen vertonen dat bevonden fal worden, dat de quote 
van Holland, verfchenen den io. defer maend, al en ten 
vollen is betaelt, en op’t extraordinaris hare quote be- 
taeltenaengenomen, volgende de memorie den Hee¬ 
ren mede gegeven : en dat op de navolgende maenden 
ook veel is genegotieert,fo by vivres,munitions, als an¬ 
derfins,alles by kennifte vande HeerenRaden van State* 

In gevalle de gecommitteerde bevinden , dat her or¬ 
dinaris confent by fijn Excellentie, op de conditiën in¬ 
de aften by de Staten van Holland, na voorgaende be- 
fchrijvinge goet gevonden, begrepen,met geaccepteerc 
en foude mogen worden, fullen het dragen van ’t felve. 
confent op-houden, feggende de gelegentheyc vande 
tijd als nu niet toe te laten op de conditiën in eenige dif- 
pute te treden, en dat fy daerom hare principale fullen 
bewegen, om in ’t op-brengen van hare quote, af-ftaen- 
de ’t gene daer op genegotieert is , hen te quijten na be¬ 
horen, en ten meeften dienfte van den Lande. 

Sullen fijn Excellentie vertonen de beletfelen , door 
Webbes en vande Magift. van Utrecht gedaen in’t leve¬ 
ren vande wapenen by die van Holland aidaer tot dienft: 
vanden Lande gekoft, welke beletfelen noch worden 
geitereert, en dat daer in op ’t fpoedigft dient verfien. 

Sullen in alle voorvallende faken de confervatie van 
de ftaet vanden Lande, Vryheden, Rechten, Privi¬ 
legiën , traftaten , en contraften vanden Lande in ’t ge¬ 
nerael en particulier betreffende , helpen adviferen en (Fel. is. j 
refolveren , fulx zy totter Landen meeften dienft fullen 
bevinden teftrecken. 

Sullen met fijn Excellentie van Nafiau, als Gouver¬ 
neur van Holland en Zeland wefende, metten Staten 
van Holland oft hare gecommitteerde van tijde tot tij¬ 
de,houden goede correfpondentie,en de Staten van alle 
voorvallende faken en befongnen getrouwelijk adver¬ 
teren, om daer op te mogen letten na behoren. 

Gedaen inden Hage, inde vergaderinge vande Staten 
voornoetnt, onder’cfegel, &c.Den16.July, 1587- 
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p?opofltte 
üan toe; 
gen De 
<®?aDe 
banUpce; 
fter tot 
JüUDDel* 
iiutcl) g cj 
Daen / aeu 
De Staten 
cöenerael* 

3De Epabe ban jlpcefïet in Seïanb geftomen 5pn* 
be / peeft aenbe Staten Eeneraeï bp gefcpnfte Dooj 
ben I>ecrctati£ ï|>upgen£ inbe bergabecinge banbe 
Staten Eenerael ben 3fuïp boen oberïeberen be* 
fefjopofïtie. 

MYn Heeren, fijn excellentie is feer blijde van"u- 
we aen-komfte in defeStad, hopende geafïifteert 

te zijn mits uwer E.jegenwoordigheyt in de executie 
van de Krijchs exploiden nu voorhanden wefende en 
haeft vereyfehende , de welke en infonderheyt het 
ontfet van der Sluyfe, fijn Excellentie fo grotelijks 
heeft behertigt, dat te rugge Hellende alle fijne ey- 
gen faken, de felve fich gehaeft heeft weder herwaerts 
over te komen tot der gemeene faken behoudenilfe, 
tot het welke fijne Excellentie een fo grote genegent- 
heyt gebracht heeft, dat al ift dat de felve fich gein- 
terefleert vint ten aenfien van fijne eere , teroorfake 
van feker mis-verftand , durende zijn afwefen over 
komen , en van fekere gefchriften gefonden in Enge¬ 
land. So en begeert nochtans de felve geenfins dat om 
’t felve mis-verftand de voorfz. krijgs-exploiden en 
andere faken rakende ’t gemeen befte uytgeftelt wor¬ 
den. Bidden daerom uwer E. believen te treden in 
communicatie op den ftaet van den krijgfvolke, hare 
betalinge, wapenen, ammunitien en notelijke provi- 
ande,ten eynde ’t ontfet van der Sluyfe in tijds mach ge- 
fchieden en t’famenderhant adviferen op ’t Hellen van 
den Rade van State,en op andere poinden en artijkelen, 
dienende tot de meefte verfekertheyt van den Lande > 
ook eenige te deputeren die met de twee Raeds-heeren 
van hare Maj. en twee andere van den Rade van State, 
fich fullen vergaderen om by communicatie en minlijke 
conferentie te vinden eenig goet middel en expedient 
om hare Maj.en fijne Excel.te voldoen,en alfo ’t voorfz. 
mifverlfant neder te leggen, en in volkomen vergetent- 
heyt te Hellen en t’eenemael vvech te nemen, de materie 
van alle mifvertrouwen en twefpalt, en de fake weder te 
brengen in een volkomen vruntfehap en correfponden- 
tie. Begeerende fijne Excel, niet fo feer, dan fich t’ac- 
commoderen tot alle goede en redelijke middelen om 
te volherden in fijne goede genegentheyd, en voort te 
varen in alle oprechtigheyd , tot verloflinge van defe fo 
lange verdrukte provintien. Om waer toe te meer te 
bewegen, en kan zijn Ex'cel. niet nahten te vertogen 
de tegenfpoet, elendigheyten verlies, d’welkonsde 
ervarentheyt van lange jaren afbewefen heeft geproce- 
deert te zijn, uyt mifvertrouwen , tweedrachten dif- 
fenfie, door de welke het Griekeland heeft t’onderge- 
brocht geweeft, de Monarchien vandeRomeynen ge¬ 
komen in een inlandfe Oorloge en verval, en veele 
Princen en Heden van Duytfland t’ondergebracht door 
den Keyfer Karei de vijfde , en het heele Vrankrijk ge¬ 
ilek in oproer. En al ift dat wy noch fwarighedenge- 
noegh hebben, fo fundeert nochtans de Koninkvan 
Spangien en fijne adherenten hare principalen hoop om 
weder in ’t Land te komen op den middel van mifver¬ 
trouwen en onderlinge tweedracht, waer van wy ho¬ 
pen dat met Godes genade wy ons fullen wachten met 
goede moderatie en eenige betere ordre van onfe faken. 

Was ’geparapheert, 
Bardejiut vr. 

en Ondertekent 

Chr. Huygent. 

0$ befe pjopofltie en upt bc abbextentie bie be ge* 
committeccbcban be rcfpcctibc $?obintim pare 

Principalen abbifeerben/berfïonben fp bat Datriyft op 
tïnee poincten moefï o^biegcfïrit toeröcn / nament* 
lijft op bc continuatie of nominatie ban bc Babcn 
ban Mate/ bie ban boegen be Handen neffenp fïjn 
Cvceïïcntie foube toerden gecommitteett / en ten 
ttocedcn om p:ompteïfjft tot ontfet bet ^>tedcban 
^>Iuné te fucnereu cn op te bjengen be fomtne ban 
ïjonbctt bupfent ponben / ober be biet contribueren* 
bc pjobintien / boben alle boorgaenbe confetiten. 
M beeï aengtnft bc continuatie ban be ïftaDen ban 
MüttJ bexffontmen bat be tlaben ban Statenlet 

langer cn begeerben gccontinueert te toefen / en 
ïjieïöen feer pert aen batmeu oudere in pare pïaetfen 
fouben nomineren / bic ban ijolïanb frijieben dien* 
acngaenbe aen ïjaec gedeputeerde / batfe ben E?a* 
be ban Hpccfïec fouben biöben/ bat ttetoijledetpö 
palf berlopen toaé bat befe f jecccn ftenniffe ban alle 
faften padden / bat fijn Excellentie be feïbe foube 
geïteben te continueren / boe!) fo fijn Excellentie niet 
tebreben en toaë / pebben genomineert bie 3 bie baex 
ban out£ in dieiifï toaren / cn boben dien / be ï^eere 
giebelt / bc ïjecrc prcfiöent banber LBijie en be 
ïïacbf-ljiecrc Saanften / om tipt dtefc^ Qiic geftoren 
te toorden. Wie ban Utrecht fepben bc berftiefïn* 
gegeïjeeï aen fijn Excellentie te fïdïcnfondet nomi* 
natie. 23eïangcnbc be geproponeerde m$betfïan* 
ben / toerbe gefeptban gcene mijberfunüra te toe* 
ten / en batfe een goet bertroutoen pabden op pare 
JBajefïcpt en fijn Excellentie / ban toaren toel tc 
bjeben bat alle miöbcïen ban eeuigftcpb toerben ge* 
botert. belangende be 100000 ponben/ toaren 
bp be «Staten Ecneracïaï-rcbcgeconfenteert/en re* 
fïccrbc niet meer banbictefurneren/ docpöe$ro* 
bintien berfionben bat bic upt be boorgaenbe cón* 
fenten fouben geïtcïit tociöcn. Jlfèibbeïer-tijb toer* ©e lyev 
ben alle p?eparatten gema^ftt / cn alfo be<6?abe ban 
Hucefïcr aen bic ban&ïupfetioo? ccn ftoemmer een boröért be 
miffibc gefonben pabbe/ baerbaugccnctpbingecn beiegertn= 
toa£ geftomen of bic binnen toa$ geftomen en ont* 
fangen/ fo ijccfc|)pttoceanbereb,?tebenboenfcïj?ij* gr tjef* 
ben en baer na toe gefonben/ cn bcrfïaenbcbatbc ttrij, 
bpanben pen fcer Ijaefien / om bie ban ^>ïup^ tc ber* 
mecficrcn / pebbenbe noef) b?ie fiucften gefeput^ ge* 
b?acljt op een 23oitoetft na ben '23cft-af7 bacc inebc 
pp / fo men meenbc / be paffagie op be bjugge toiï* 
be beletten / geïijft pp baer op ooft gefepoten peeft 
batfe naöp gefonftcu toas / peeft ooft na ben blau* 
toen ®oo|n / ben ©enuö-betep en ©enti^-ftint met 
peeïe cn païbc Cartoutoen fcer fïerftelijft gefepoten / 
fo bat bic ban paer Canon pebben moeten 
boen ban Bcnug-ücrcp / cn ’t feïbe gefieït aen be 
IBefl-poartetuffcpcnbcpoorte en meulcn/ en peb* 
ben ban baer ben bpanb pcit befepoten / cn otiber 
bc feïbe grote fepabc gcöaen / bcn ïy. pebben bebe* 
legger^ paer ^»cpanf-ftorben gebraept op be fepot* 
re benoorben be jgoo^t fepantp niet berre ban De^ 
fcljantp beflc altoaer pp gebraept peeft 4 Canonp/ 
baer ban b ’eenc toap ern öubbelöe Eartou / fepieten* 
bc met öcfcïbc ban ’p mojgenp bjocrij te 3 uren af tot 
bc ftïoft p toe omtrent 260 fepeuten / en noep peeft pp 
ben fcïbcn öacp fo na öe frijantp aï^ in bc fïab gefepo* 
ten 439 fepoten / fo po bie naept en ’j? anberen üaeg^ 
fijn fepieten al gccontinueert peeft / cn peeft ban 11 
tot 2 uren toe met i? benbeïen op be fepantp foinmi* 
ge affauten gebacn/ maer bie banbe fepant^ pebben 
pen manïpfttoeberffaen / enfo men meent tori 500 Stormen 
man ter neber geïept/en i^ albaex gebïebcn .ïBonfl.öe ^De 
lEripnp/HieutenantColoneï ban %auïtcpen/en noep fï/toeS 
ceii ïftapitepn / bie banbe fepant^ pebben foöoöeaï^ Denwoc* 
geguetfïe fepabe gricöen inbc 80 folöatcn/aïbacr pcb* ^ipge; 
ben pen fcer manïpft gelagen Üapi'tepn tlogicr tot rS? 
ïBiïïiacm/ .E5onp be IBeet-iiecften Eieutcnant Eo* Der upan» 
ïoneï/ Iftapitepnen i^aurogiere/iIiööcr/|)otten cn an* ötn» 
bete Officieren en folöaten / bc ïiapitcpncn banbe 
b?outoen / riapitepnc Eatpalmc bc Üofe cn ïiapitep* 
nc Jlï^acp inöen liièrt pebben De folöaten bie uptc fïab 
gingen om bic ban ’t fo :t te afflfïeren gocöcn ö?auft 
gefeponften en goeben moet en coniagic gegeben. 

feïben abonbp pebben fp noep een pnubc ge* 
bacn op bc b?ef]c om pet f o?t in tc nemen/ maer 51311 
toebetom niet fepabe en frijanöe af-gefïagen. 

5Dcn 18. inber nacptfo pebben bc Erijg^- me Dan 
BacDt banbe folöaten / Eotibcrncur en alle be ïlapi* 
tepnen gerefoïbccrt en goet gebonben bc fepantfe tc 
bcrlaten / om getoicptige reöenen toiïïe/ toatit fp mo* fd/ants 
fïen gcnoecpfaem alle pet boïft baer te toerfte fïelïen / De 
pabben ooft gemerftt bat pp met een torigelaöen ^„wet 
fcpip/bc /ècpeep^-bmgge bic fp ober bc Eeuïcpab* DUegenDe 
ben boen leggen om banbe fepantp inbc fïab te gaen/ ücuöeicu 
meenben tebetreftften / om pen alfo banbe fepantp af tm'omen' 
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te fanDeren/gdijft fp Daecb£ te bo?en baDDen gepoogt 
te Doen / met ttoee obeebeftte piepten Pol mufquet# 
tlecg/ biefp Daec na toe fonDen/ De toijle fp metten 
fioim öoenöe toacen / maec De torjlefp fjapecDen/ 
bebben fp Die met bjanDenDe bepeftte poepen / peft / 
tecce en anDec geceetfcbap af-geD^eben. %l$ nu De 
tcfolutie genomen toa^/ bebben fpaïïe Dcatttïlerpe 
en ammunitie Daee upt gerupmt en ’t bup£ inDe öut# 
ten géfteften en berb?anDt J en té Den bpanö Dc£ mo^ 
geul tuflcöen 4 en 5 uren met bliegenDe benDelcn 
Dacc in geftomen/ Doel) Die ban Jblun£ bebben met 
baecftlcpn gefcl)utfoinbcfcl)ant£ gefcöoten Dat De 
bpanDen Dien Dacl) Daec in niet en tjebben ftonnen 
wet toerften. 

©e£ anDeccn Daccb£ Rebben De bpanDen gefonDen 
een «tcomfïagcceu DeDen De fïad fommecen /maec 
Die ban J>ïup0 ïjebbenfe geen gcljoo? toiïïengeben / 
maec met feïpeten af-getoefen / geïtjhöpDenfeïben 
Dacïj tocDcc een iCamboirjn aïDaec gefonDen tjeefe 
De^na miDöaed}?) te 4-uceu/enDcDcDefiaD fomme# 
een / maec té toeöerom met fcljieten af-getoefen. 

©en felben Dacb bebben Die ban iblup£ ïjace 
©ifcï)-rneeftt begonnen te Deïben tegnté De fcbantjS / 
op Datmen Doo? De trenclje inDe fïab inocpt feftec 
ga en / lebben ooft met alle man De tïad Daec’t nodicD 
té Doen fortificeren en fïecften. 

^enai. 5ÖH indcc nacl)t omtrent 12 uren ttoee 
boden upt beland inde fïaD geftomen met ttocebrie* 
benbanden ©jabe ban Hucefcer bepde banden \6. 
^luïp/Dacr top boor ban bccljacïc bebben / Dcnecc# 
fïen toa£ luyDenDe albu£. 

I Yn Heeren. Oft miflehien onfe vorige, diewy 
__l door een fwemmer te water hebben gefonden,niet 

ban^nrDe eaware binnen gekomen, fo en hebben wy niet willen 

28?tcfban 
beiJBiaüe 

(let ac 
teicgetDe 
ban 

achterlaten U-E. door defen middel te ontbieden, dat 
het krijgfvolk uyt Engeland is gearriveert, door mid¬ 
del vande welcke wy veel verhopen u wel haeft ontfet 
te komen doen, zijnde befich met de felve in ordre 
te ftellen, en met het gene daer aen dependeert. Men 
adverteert ons dat de vyand door lij ne pra&ijke Ü. E. 
foekt te diverteren, ja te werpen van uwe couragie : 
Maer wy hebben fuik een vertrouwen op uwe vromig- 
hey t en gccrouwigheyt, dat gy u met woorden niet en 
fult laren verlchricken, en datfoldatenalsgy-luyden 
zijt, in defer manieren niet en werden ter neder-gefia- 
gen oft verwonnen. Want uwe renome begint heel En¬ 
geland en de omleggende Landen te vervullen,ons ver- 
lekerendedatgy-luyden , om de vrucht van dien niet te 
verliefen, veel liever ons fult willen vertrouwen het 
^ene wy u hebben belooft, en beloven mitfdefen, u- 
ieden te ontfetten of te fterven , verwachtende bequa- 

me tijd en gelegentheyt met verdubbelde conragie , 
want wy niets verfuymen van ’t gene wy achten hier toe 
dienftig te zijn. En fouden blyde wefen fowyfeker- 
lijk van uwen ftaet mochten werden geadverteert. Hier 
mede U. E. met alle de foldaten ende inwoonders van 
dien Gode bevelende, fullen wy de felve bidden dat hy 
11 wil nemen in fijnheylige hoede. Uyt Middelburg 
defen itf. July 1587. Ondertekent 

R. Le YC Es TER. 

De fuperfcriptic was. Aen mijn Heere van Groenevelt 
cn de Kapiteynen van ’t Garnifoen van Sluys. 

©cn anDercn bjicf tbap ïupbenbe aïDuef. 
Yn Heeren, Eenige dagen geleden hadden wy 
defe by-gaende miiüve aen u-lieden gefchreven : 

Maer vermits eenige verhinderinge konden fy doe niet 
binnen komen, ik hebfe by defe tegenwoordige gc- 
voeght om u-lieden te verwittigen dat het krijgfvolk 

berncuceu uyt Engeland is geanïveert, zijnde befich met die te 
vvaPeuen en *n ordre te fteilen, om des tegewiflertot 

vöamr-1 C u ontfet te komen , zijnde den middel en eenige oorfaek 
font ban daerom wy in fulke haefte her'waerts over zijn gek0- 

men. Wy verftaen dagelijks’t gewelt des vyands dat hy 
(Tol. n.) d0ec om het Fort voor de ftad in te nemen, endere- 

fiftentie en het devoir dat gy daer tegen doet. Ook me¬ 
de dat den vyand u-lieden foekt diets te maken datgy 
geen fecours en hebt te verwachten. Maer wy hebben 

IV. Deel. - -- - 

3Cnöcï 
fct)2i)\}sn 
ban beu 
<J5:abe 
bah Tipte 
per aen 
beu <Öon= 

fo goeden betrouwen op uwe couragie en getrouwig» 
heyd dat fulke propooften u-lieden geenfins fullen ont- 
ftellen, maer dat gy veel eer na ons fult wachten, die 
herwaerts over fijn gekomen met intentie om u te ont¬ 
fetten , om ’t welke te wege te brengen, fullen wy 
niets achter wegen laten , dat wy fullen oordelen hier 
toe dienftig te mogen zijn. Enfogyonsfekerlijkvan 
uwen ftaet kond adverteren, fultgyonseenaen-gena- 
me fake doen. Hier mede mijne Heeren zijtGodin ge¬ 
nade bevolen. Gefchreven te Middelburg den 16. July 
IC87. Ondertekent _ r n R_. Leycejter , 
de fuperfcriptie was, Aen mijn Heere den Gouverneur 
en Kapiteynen. van ’t Garnifoen van Sluys. 

D<£fe 23adcn Ijaddcn nod) bcrfdjcpDcn particu¬ 
lier fcb?öberté acn eenige boteren/ fp DeDen ooit 

ban ’t öare Daer b?p toat bp / fcggenDe Dat De <6?abe 
ban 3lpcefïec bp De öanD fjödde tod 20000 mannen/ 
en Dat öp panna De pïactfe Daefc fjaefï te nautoe fou? 
De maften/ fcpDen ooft Dat De <H3?abcbah Poljcnïa een 
^taD in 23?abanD IjaDDe tngenomen eïi liet jregt 
Engelen / Dat l)p Pauïtepcnne IjaDDc berfïagcn tod 
met 20000 mannen / cn centge betifden meer Die fp 
mengDcn onDer eenigc toacrl)eDen/na ben fantafïjen. 

f€cn feïben Dage beeft Den i^ertoge ban pacma 
booj De DecDemad een iCambonrijn gefonDen / feg; benjaei 
genDe ïafï te bebbeu ban Den pcctogc ban Panna ban be bc« 
ombooj eentge gebangeneu te“fpjeften/ Dan bP té leaninse 
toeDetom met beeïc arqucbufaDen Doenbertrecften. 

(2Ten feïben Dage bebben Die ban ^ï«p^ begonnen 
een ïïempart te maften bauaecDemeteengcaftbcs 
Dolbcn / ccjrefponDcrenöe banDe Catte tot op Den 
©?outoen-berg / cn Dat tegen Dat Den bpanD^effc 
fouDe gefeboten bebben op Dc£ «^taD^mup^e/ en Dit 
toerft toecDc geraDcn te maften Doo? dapitepn trogtee 
iDtïïiam. ^»p bd>ton ooft begonnen te maften een 
ilBijne om ban onDec De ïïempact£ te treeften op bet 
2t5oïtoerft aen De fteten aebter ’t ïtafïed. 

(Cen felben Dage ifTec tnDc mö^genflont bjoeg 
banDe 0o?ïogb-febepen lang^ De baben Doo? De fcbe= 
pen banDen bpanb binnen ^>ïup^ ftomen ftoemmm 
een iHapitepn banDe 23ooDfgefdïen genaemt 
ftec / Die ooft bpeben bjacbt ban fljn^ceclkmiecii 
quam met groot pccijftd binnen / en loert binnen 
,^ïup^ al nleu geftleet / cn bebben Die ban &ïup$ tot 
ttoeemaeï fignad en teften geDacn / om D’<0ogïog< 
fdjepen te berfefteten DatbP bdjouDen tn-geftomen 
toa^. 3lnDcc nacbt bebben De belegger^ Ijare ^cbanL 
ftojben gcfïeït inDe grote cn ftïcnnc feöatté ombair 
Dacr De jïaD te bcfebleten. 

^cn 22,3SuïbbttftDe<6oUbenicurmetDetrom^ 
mei Doen berblcDen Dat nicmanD/folDaet nocb borger 
metten bpanD eenige fp?aeft fouDc bouDcn op ber* 
beurte banDen ïrjbe. 

©en 23. 31uïb beeft Den bpanD öc£ mojgerté om¬ 
trent 5 uren begonnen met fijn iïanon bjetfe te fdpe- 
ten op bet boïtoerft ban Den nicutoen Dam en bet 
groot boïtoerft / en beeft op Den feïben nacbt omtrent 
fijn 23eft-af gebracht 24 piepten contom gcmaeftt 
met Deden fcfteut-bjp tegen een mufquct. 

©en 24. geeft De ©ouberneuc ban ^>ïüp$ op De 
macftt InDcparaDe DoenbergaDcrcn alle Den ben# 
Delen banDe foïDaten/ De feïben beeft Ijp Doen boo?- 
IjouDen De bpeben ban bare JPajeflept en ban fijn 
«iEccelïentie ban 3lpcefternopcnDebenïteDcnontfet/ 
met fuïften bafïigbept en toefeggtnge Datmen Dacc 
aen niet cnbcboo?Detcttorjffeïen/ en b?acgDen Daec 
op De foïDaten oft fp Daec op met cn tuftöcn betcou# 
toen ’t fdbe te bectoacbten / en In gebaïïe Den bpanD 
fïo?men toilDe / op De bjeffe ïeben en fïerben/ Daec op 
bebben cecfï De «öngdfe cn Dacc na alle De auöere gc^ 
coepen met bïijDfcbap ja ja. ©aer op 3ijnfe alle op 
baec ftnijen gebaïïen en bebben Den s0acm De^ l^ee# 
een op’t miDDcn banDe macftt aen-geeoepen. 

©en 25. 3juïq beeftet Dcö nacbtöfogercgent err 
gcbloept Dat alle De fdjojcni baec Dc^ bpanD^ gefebut 
fïonD/ até ooft fijne teenebeen onDet boatee gebïoepf 
bjacen. 



j6 Drie en Twintichfte Boek. 15 
©ptenabanötufïcïjdtgenioucen ïjeeft ben bp? 

anö met getoeït mgenomen be tcencïje op ben 2^ug* 
fcn-öjjk. iöaccom bie ban ^>ïup£ upt-gebalïen 5tjn 
en ïjebben ben bpanb iutebïucïjt gcfïagen enbeïcom- 
gcbjoc&t / ban betten epnteltjk baebecom geflagen / 

<eenige aïtoacc IXtoJfö bc jjJteetkerken en fijn Xieutenant 
Ken'0’ toetten geguetfï met een fïeek ban een pgk/ en©uL 
binnen ïcccmct gebatigcn / fjiec boo? toaö grote boefïjepb 

ge- binnen J»ïup£/ en op ben felben öag toette ook Ha* 
gg*L.?“ pitepn ïliööec (bact ÏJP fïont neffeng ben ©oubec* 
(cijoten. neut en anbere ïüapitepnen) met een Canon getteft 

bat ÖP op be pïaetfe ffetf. 
©en 26. iüuïrj fjeeft be ^ertog ban $atmabe£ 

mo?gen<> tuf]tijen tbjee en öjic neen met 25 Canon£ 
teffenë beginnen bjeffe te feïjieten / en fjteft ben 
Jöup? ban Jtenu^-berg af totte ï©efX-poo?tegeljeeï 
toeg / en op ben öag toeï 3+00 fefjeuten gefcïjoten / 

in ’t fcfjictcn banbe k?cf]e öeeft ben Coubceneuc en 
Hapitepnen ontboten bepte be $^eöïcanten/op batfe 
bepDc ö’ceiic oïttet be ©ïacmfe en b’anbet onbec be 
XDaïfe foïöaten fouben een gebeb boen op’t boïïe ban* 
öc markt / op bat ©oö ïjen-ïupbcn foube toiïïen bp? 
fïacn tegen ben bpanb op be bjeffe/ fjet bjelcke be Cm 
gdfe onbec ïjen-ïteöcn ook gebaen ïjebben. 

J&a bat ben bpanb be grote b?efle gefcïjoten ïjabbe/ 
ïjccft ïjp een bjugge gcïgacïjt tuffcïjen beXBefï-poojte 
en be gaïge / bie gemaekt toa$ batfe op ’t toater bïeef 
ïeggen / op bat bse ban ’t S5ek-af fouben konnen ko= 
men aers ben 23^ugfen-bijk. 

95cjïou Op ben fdben öaeïj omtrent bc kïocke 10 uren 
Kunfimop ïjccft be bpanb fijn eecfïc befïopninge alljier gebaen / 
AuSafe toeïke bie ban <^>ïup£ feer manlijken b^omcJijk 
bacil'. ïjebben tocterfïaen / en met gtote fcïjabe banben bp; 

anöen af-geflagen / baec meniclj bjooin foïbaet te 
bepte jijten boob gebïeben $ / boel) ïjebben bie ban 
^ktp£ gtote fcïjabe geïeben ban ’t Canon banten 
bpanb. 

fötoccöc ©en 2 7. 5fuïij ïjeeft ïjp omtrent be Mok 1 en a m 
«on te"* L‘ctI ^!ncil ttoeeöen fiojm gebaen / aïtoaec ÖP ffeka; 
itaö. men toeï 200 mctïecren opbe teefje / meenenbe 

met getoeït be foïöaten ban ^Iup$ te oberbaïïen / 
macr fijn toeöerom met groter teotrucïjepö afgefïa* 
gen / en teacen be burgeren ook met bïiegenbe baen? 
Ddenopöe markt. 

On fjebben be foïöaten en boteren ban feer 
flerk getojocïjt tegen be b?cffe / a$ ook aenöc lïtefï- 
poo^te/ fo met ïjet öooj-fnijben fommigec trem 
cljten inbe Catte/ alg ook met ïjet boïmakcn ban een 
ïjaïbe JlBane/ïjct beken ban eene JDaïifTaöe / enber; 
fekerben ïjen fo beïe fp mocïjten tegen be ïgeffe. 

fc^mge en _^cn 28 • SfuUJ Ö^cft öc Xfcrtog ban $arma een 
üc »tnt* fCambo^jn gefonben upt ben name banben ï&onink 

ban ^pangien en öebe be flaö op epfretjen / fp gaben 
£Cla£IIt boo? anttooo^ö bat ïjp ttiorïjt fdjujbenacnöm©^ 

bc ban llpccfïer / en toat bie ïjmkeöen bdafïe / fom 
Den fp geïjoo^famen / baec mcöc tó ï)P bertrocken. 

santonts? ©en fdben öacïj ïjebben bie ban ^>ïup^ecn bobc 
ISr genaemt mitïjonig Supïe be ^ongc upt-gefonben / 
toerüion- öc toeïk boot aï be ïjaben geftoommen in $ee na be 
uen. ©ojïocïj-fcljepen / ban i^ berö^onken tot grote fcïja^ 

öc ban bic ban J>kip$: ioantalfoïjp Öct uptcrflcfci: 
crcet ban be nooö ban ^ïupö bp b^ieben bp Ijcm Ijab^ 
be/ en bat bic bjteben in ïjanbeii banf)armagua? 
men / ïjeeft fuïjc ben bpanb niet toenniclj berfïerkt / 
en ïjebben te bpauten ben fdben bacïjöeb?cfTeko^ 
men bcflcïjtïgen / ban fijn terflont fonber pet te boen 

IbSr srbïpben. ©iïïijS banten foute ötenaer öeg Coöïjj? 
inniïcii ken lDoo|b^ binnen ^ïup^ / fleït op bie tijö in fijne 
7s>iu?£. meniojtcii bat ïjp tenfeïben öagegeflen engeïjoo^t 

Ötcft bat bc foïöaten ban &lup£? feer toonöedijk ban 
ïebeu beranbert luaren / biant mïjare ïjutten fitten» 
te/ïjeefTinen niet anöer^ geïjoo?t/ ban bcnïieben ben 
f ecre joücn en banken met f fakimi en geefleïijke 
mcomarj te flngen / en bcrïangen om be f eere met 
©ebeben aen te roepen/ te banken en ïoben/ baer upt 
men f iet toaeratïjtic& te 3ijn ’t gette ^efaiag m ’t 26. 
cap. berf.16. fept / f ecce toannecc btoeffeniffebooj 
ïjanten 13 / fo fcektmenti/ toanneergptueïjtigt fo 
roeptmen angfïeïtjk totu. Stem cap. 28. 

beef. 19. ©e aenbecïjtmge ïeert op u l©oojb merken. 
©en fdben nacïjt iö ïiapitepn f er t£ met een gup* 

te genaemt Oekdo met btieben ban fijn Orceïïentïe 
ban HpcefXer binnen ièlun£ gekomen ban öefen im 
kouten. 

Mi, GioenevelTj 
K hebbe verfcheyden uwe brieven ontfancen} en 
uwen ftaet en dien vander Stad wel met groter blijd- 

fchap verftaen, en daer-en-boven dat gyfe noch wel ban^pre! 
eenen goeden tijd fult konnen befchermen, niettemin fter aen 
gereet zijnde om de felve te komen ontfetten, fo ben ik ^en^?u* 
gerefol veert niet langer te vertoeven, U. E. bedanken- ban UC 
de van het devoir tot noch toe gedaen , vaftelijkver- 
trouwende dat het fal ftrecken t’uwer groter eere en be¬ 
fte. En alfo wy niet in ’t heymelijk konnen doen om dc 
kleyne diftantie der plaetfen , fo en twijffelt niet oft gy 
fulles gemackelijk vande voornoemde ftad fien^ en dcr- 
halven fal ick u voor het tegenwoordige geen ander 
particulariteyten bevelen, hopendeU.E. korts tefien 
en te fpreken. Hier medeMonfieurGroeneveltwilik 
U.E. mette Kapiteynen en foldaten bevelen inde be- 
fcherminge des Alderhoogften. Wc Middelburg den 
23. July 1578. en was ondertekent ft.. Licejler. 

IM bebinbe noeïj een b?ief gefrïj?eben te 5jjn bp 
$©onf!euc fiuffd ©ouberneuc ban ©ïifflngen aen 

ben boojnoeniben ©oubenieur ban ^ïup^/ban en 
toete niet oft bie meöebp &apitepn fert^ gebjocïjt 

/ oft bp anbere / maec aïfo ik aïïe tefc en noctj een 
naboïgenbe upt be origineïc jfjrbbe ïaten tranö? 
ïatccen / en boojfekee toete bie toeï ontfangen te 
Srjngetoeefï/ ïjrbikbe fdbeïjiertöt beter berfïanb 
öerfake/ emtec teren banbe gene bie ïjen in bit fu* 
rieufe beïeg fo bjomdtjk en toeï gequeten ïjebben/ïjiec 
toiïïen in boegen / ben b^ief ban ©uffd ban toa^ ïup* 
öenbe aïöuö. 

MYn Heere, alfo ik uwe mifllve heb ontfangen en ban 
daeruyt verftaen het groot en ongelooflijk geweld, den lijeece 

dat den vyand dagelijx doet op de ftad Sluys, om die te Sfj]™11 
brengen onder de fubjedie des Koninks van Spangien. aen tien 
Ook daer im verftaende de grote en goede couragie die ba» 
U.E. heeft gehadt, en noch heeft om alle ftormen te ^j?°c^eQUa 
wederftaen, daer van ik God, U.E. mitfgadersalle bemeut 
Kapiteynen en luyden meteeren bedanke. Biddende ban 
God Almachtig dat hy u-Iieden daerin continuere en 
handhave, gelijk ik wel verfekert ben dat hy fal doen. 
Nopende het fecours dat wy u moeten doen, zijt ver¬ 
fekert dattet al gereet is en info groten getale, en mee 
het gene wy noch zijn verwachtende, dat U.E. fon- 
der faute in korter tijdt van een foo fware en langdurige 
belegeringe verloft fal wefen. Belangende de Ruyterye, 
de welke voorfeker in aller neerftigheyt aen’tmarche- 
ren is, en wel haeft in defe Landen fal wefen, foful- 
len wy even-wel de felve tot U.E.ontfet niet verwach¬ 
ten. Gelooft mijn Heere dat een ydermet goede deli¬ 
beratie is bereyt, om fijn leven te ftellen en te hazarde- 
ren tot u fecours en verloflinge. Inden Briel fijn uyt En¬ 
geland 12 ftukken gefchut en een groten hoop krijgs¬ 
volk aengekomen, die wy defen naeftkomenden nacht 
oft morgen vroech in defe Stad zijn verwachtende, bid¬ 
dende U.E. derhalven op ’choochften gelijk ik mede 
wel verfekert ben, dat U.E. de fake noch voor eenera 
kleynen tijd wil goedhotiden, fo en fal ik niet achter¬ 
laten t’eenemael mijn devoir te doen, gelijk als ik mede 
geftadich doe, en dat met goeder herten om de verlof- 
finge van U.E.als ook de goede Kapiteynen en alle luy¬ 
den met eeren die daer binnen zijn. Hopende dat U.E. 
in korter tijd den goeden raed en het goede herte dat ik 
U.E. toe drage fal gewaer werden. Hier mede zijt den 
Heere in genade bevolen, uyt Vliflïngen defen 26. Ju¬ 
li) 1587. Leger ftont U.E. wel goede en wel geaffedtio- 
neerde vriend, en was onderteykent. w Rutfel 

het op-fchrift was, aen mijn Heere van Groenevek 
Gouverneur van Sluys. 

D€n 26, SJukj 3Ón bcjJÖe ïjactr Cycdïenti'cn ban 
SïpcejXec en ban .ftaffau met aïïe öetboïk ober 

nackt 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
(Foi. n) nacbtnaOafienbcgefepïtombetboojfó.ontfetban 

^lupfefeboen/ ’cmelftalïegoeDe en bjomc patriot? 
ten mcnfcbten Dat ten befien foube gcluftftcn/ bpfons 
Der ten aenficn ban Dat De beïcgerDe l)tu fo bjel en 
tojomeïijft blaten Djagenbe / en fa feec met fi'öteten 
en fiojmen luetDcn gemattccrt. 

©en 28. 3juïij ’p nacïjtö ban omtrent Dc blaft 
iz. uren tot ’£ majgeifo bjoecb / beeft Öe bpanD met 
fijn Canon gefeboten tocï 200 fcbeutenopDelDefi- 
poojt / en bebben öïc ban ^ïup£ Den bpanD gebjc* 
ben tipt een toojnften baben De baoj-poojtc banDc 
2©efipaojte/ gemecftt bP ben Daet upt grote fcbas 
De ftaDDe ftonnen Doen : na noen beeft De bpanD 
knel 300 fefjcuten op Den blaumen i&ojen geDaen / 
gcDnccnDe tot Den abatiD : Den feïben na noen fo 
beeft cencn foïöaet op ’t toojnften ban De ÏBeft-poojt 
ontftaclt fommtge gcbttïDc facften / item een tonbak 
ban eenen Die Daet ban Den bpanD gefeboten ma£ / 
’t mclft niet alleen in Dc genaDe gcftaclt toetDe ban Dc 
gene Die inDc booj paojtc fictft maten: maetooft 
ban ’t ftanon ban Den bpanD / tot een teften ban 
fuïften manlijften DaeD bebben De cföoubetncut en 
^eigntent ©uilliamg fiem met ccnige flucftcn gout£ 
befcljonften. 

©c26cic= ©en 29 fjuftjfo beeft Den bpanD op ben 25jugfcn- 
seóuge jjjjfj fgnegabion^ oftfcbant^-ftojbengcbjocbt / om 
%iu!?s al fijn ïtanon te planten / en Dan op De jnpD-fijDe Dc 
tiert 'ges 3©cfi-poo|tc te bcfebtetcn/ Daet tegen Dtrban Jbïup3 
bo^t. gefeftoten en beel bpanDen fcftaDeloo^ ge* 

maeftt bebben. 
©p Den felbcn nacfit bebben Die ban ’tftafieelte 

^ïup£ niet alleen fignael geDaen Dat De boojfs. Hlapts 
tepn cn ©upDc geftomen maten/maer ooft met feben 
anDetc buuren / Dattet ttjb tua£ Dat fijn Crceïlentte 
Die ban jsüipg fouDcn fecoucetcu/öemijïe fp beïe boïft 
feDcrt Dc belcgettngc bctloten fiaDDen/ Daet tegen Die 
banï©alcbetcnmcDccom gebupjt bebben. 

©cn felben nacfit beeft Den bpanD gemeent fijn 
'ftanon te planten tet silöen bcÏÏ3efi-poojt: maer 
Dooj bet Dapper febieten ban De folDaten ban <§ïup3 
beeft bp maer een fïuft ftonnen plantcn/Daer nteDe bP 
ooft een fibeut geDaen btef t / cn Den Xicutcnant ban 
itapitepn ï^erti en nocb een atiDet gequetfi. 

©en 30. fjuftj niDecnacbtbtbbenDieban^>ïup£ 
fignael geDaen Dat fp De maebt öc£ bpaifos nocb toe? 
Detftonben/ en beeft Den bpanD op Den 23jugget-Dijft 
nocb tmec ftanon^ gebjaebt/met meïfte bjic fiuftften 
bp De ïDcfi-poojt aen Dc supbfijDc befeboten bteft/en 
met nocb Djie anDcte fiuftften De noofiftjöc / fo Dat 
bp mei 100 febeuten in hojten tijD gefeboten beeft. 

©cn felbcn Dacb fijn bic ban ©ïtffingen geftos 
men / onDet oojlogfcbcpcn / fmaeften / cn anDetc 
5cpïcn/ mei inDc 80 febepen/ bet boeïfte na ’t ges 
meen geboden ban De beïcgerDe / bet pjobifioneel 
otitfet ma? fo ban boïft al£ ban amonitie/ Daet Dooi 
bet fttijgf-bolft en Bojgcnjc ban ^>lup3 fcct bcrlsïtjD 
maten / cn DcDen eehige febepen fignael / en bet 
üaftceï Daet tegen. 

©en felbcn morgen ïjebben De belegger^ ’^mojs 
gcn£ te bfjf nten begonnen De ïDefi-poojt aen bc 
^npbfijDc fcct beet te befdficten cn fiboot Dien felben 
Dacb tnficbrn 5 en 600 febeuten / fo md met fijn 
fiuftften op ’t febojte al3 op Den Dfift/ cn beeft een gtcs 
tc btcfTt gefeboten möc ftclDet banDc IBcfipoo^t/Daet 
11a omtrent Dc ftïoftftc byf linten beeft fieb Den bpanD 
betepDt tot bet affatit om al De btefie banDe fteïDet Det 
3Dcfipoo?t te foufeten: JDact De fioiöaten fo Cngdfe/ 
JBalfe al3 ©laemfe / bebben baet fo manïijft Daet te? 
gen gefidt / Datfe met fcbaDc cn febanbe bebben moes 
ten tetuggcmtjften. 3inDennacbt beeft bp meDcrorn 
Deboit geDaen om De boo'fepDc fteïDet te foufeten/ ges 
lijft bp Daet ban een Deel m-genoincn baDDe / Dan met 
De buipc<0oDe3cn bet manïijft betmeet banöcfoïDas 

• ten / $bP met gcmeïD met 0?otc fcbaDc en febanbe 
Daet tipt geD?cben/en bteft moeten inijften/ obetmit^ 
De fecrcte fietftteu/fo ban ïjalbe manen alg anbctftn^/ 
Die Die ban ^>ïnp3/öact m(bupten meten banDc bclcgs 
getö) gcmaeftt baDDcn/ tot mdfte merften Dc bo^geté 
en bioumcn bact ooft fo bjomdbft gequeten bebben / 

IV. Deel. 

met aen-brengen ban fiuftften ban bomen gjotc boits 
ten en anbet gercctfcbap/en Dat met fullten pbet Dat¬ 
tet meet Dan tebctmonDcren ma£. 

©cn 1. ?Cugufit beeft JDatma Dc ïDcfi-poojtc mc^ 
Dcrom btrt befeboten cn omtrent Den noen in De 
3©cfi-poo?tc een Canon gebjadjt/. Daet meDe bP- 
Dmcrö Dooj De i^outcn-pooite en baïbc macn gefebos 
tenen gjootqnaeDonDerDc foïDatcnban ^ïunjs ges 
Dacn beeft / ’t meïft ooft bdc bojget^ en foïDatcu Difi 
co^ageetDe. 

©en felben Dacb / aïfo Den Coubetneut cn ïitijgb- 
taet ^t. Ciiilliacm cn alle D’anDere ïtapitepnen bet^ 
gabett maten ten bupfeban ïlapitepn l^ame j om te 
betaDen oft noot DeDe oft men fouDe ftomen tot ap 
poinctement / bttft Den bpanD een ftloot gefeboten 
Dmct^ Dooj Dcftamet/Daet ban Datfe al t’famcn fa 
bupl maten ban ftof Datfe nau te beftenneu maren/ cn 
merDe ooft onDet anDcte Den ïiapitepn ïfamc ges 
quetfi / en aïfo i3 alDaet niet befioten / gemerftt fp 
Dooj Dit febieten betfijopt tocrDcn. 

©p Den felben Dacb bt&bru Den cöoubctneutcn 
ïtapitcpn Cuilliaem op Dc paraDc De folDaten ges 
bjaccbtoffenocb gefiut maten met benïicDcn op De 
bjefic te ïeben eu te fierben / cn bet ficourö + of ? Da ¬ 
gen te bcrmacbtcn/bact op fp alle met bjöïbftft fiems 
me getoepen bebben / ja. 

©en 2. 9Iugufti na noen / bebben Die ban J>ïup£ 
mcDetorn fien ftomen na bact gijfingc inDc 60 febepen 
ban gdauD / bet mdfte Die ban ^>ïup3 feet berbïqDc. 

©en 3.lugtifiiDachtenDieban ^Ïup3mcDetorn 
Dat De febepen op’tgat ïiggcnDe fouDcnin ftomen / 
maec ’t maö fo niet: na Den nocnc beeft Dc bpanD 

j met Djie CanonjS fcct ïjctt gefeboten/ ban inDc JBcfi- 
poojtc tot in De ©ooj-poojtc/ fo md aenDe j joo:t aï3 
De ©ofi-5qDc meet Dan 100 fiboten/en 13 Dc JfêftDDd- 
ftdDet banDc IDcfi-poojtc ban’t febieten in-gebalïcii/ 
Daet Dooj eenigc folDaten ïbbdoo^/cn fommige folDa^ 
tenen bo?ger£ gcquetfimerDen/ Den felben Dacbna 
noen beeft Den bpanD een ftloot gefeboten in ’tljup£ 

op öt boocb fitatc/ cn beeft een man fitten3 
Deneffen^fijn bup3-P?oumentfijnfiod ’tingemaut 
uptgefcbotenenaïfo omgemadjt. 

©en 4. ?lingitfii $ Dooj eenen <©ttpDe genaemt 
Cïacpfte een bjicfbanDc ©jabc ban lipccfiet acnDm 
©oubcniait gebjacbtbaiiDcfcn inljouD. 

MOnfieur Groenevelt, U- E. fal wel hebben verfben 
het fecours dat ik toerufte, hebbende na Ooftende 

gefonden 5000 man te voete 3 en 500 Ruyteis , boven 
het ander fecours datmen u van hier fal toe-lenden , en 
ook het fcheeps-volk en fecours ter zee. Wyzijnieer 
verwondert dat wy federt den dag van S. Jacob geen tij- 
dinge met allen van U.E. en hebben omfangen. Wy lul¬ 
len niet achter laten hem van alle kanten te befpnngen 
fo te water als te lande3hebbende van den anderen hoop 
gefonden meer dan ioco man3enfullen na defe vlote 
noch ifooman dervverts fenden , om degene die bin- 
nenOoltehde zijn te verfterken 3 hebben ook alderhan- 
de nootdruft voor u-Iieden doen gereet maken. So’t 
mogelijkis ons te adverteren van’tgunt gepafleertis > 
en 3t gene gy vanden vyand verneemt 3 fult ons aengena- 
men dienft doen , hier mede. 

Monfieur Groenevelt wil ik U.E. met alle de Kapi- 
teynenc-pfoldaten bevelen inde befcherminge des Al- 
derhoochften j uythet fchip voor Sluys delen eerftem 

! Augufti 1587. Lager ftont,U.E. wel goede vriend. 
Ondertekent. R, LjceJier. 

D©ej Dcfen bfief beft&cuPfïc ftimicu^ïup^bcts 
bïrjö gemcefi/ boptttöe b^fi ontfet te mojDen 

cn upt bet petijfteï tc ontftomeu / na noen bebben bic 
ban ^ïup3 Dooj buutmerft Datfe inDc Ujefi-poojt ges 
mojpen baDDcn Den bpanD betjaeebt iiptfbucetfic 
ttenebe / cn fijn gefibut upt Dt ^ooite Doen rups 
men / cn bebben bem beeï ban fqn fiufttij^ontnos 
men cn betbjant/ in De nncbt5bntc^>lupt3uptbe 
blote ftonicn fmemmen een ïiapUcpn genaemt 23aus 
ftet / Die Die ban De bloot een memorie baööen ges 

23 3 geben 
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ïpcefïet 
trekt ban 
«©aftenöe 
na "Man* 
fcettbcrcfj / 
ban bee= 
flaenöe 
öat par= 
ma na 
tiemtoe 
nuaui 
tsaclj toe; 
betont, 

Seraïnn; 
ge by öe 
fcjtjgsraet 
binnen 

toathcn te 
Boen ftont, 

Drie en Twintigfte Boek. 
geben baer ban ben inljoub tua^ / bat ï)p fouöe ïjebs 
ïtcn te fjen oft öc paffagie boo: ter ïfoffiröe ooh pafs 
fabel toa£ / en oft öepïaetfeactjtecljetCafïeeïoQk 
Oequaem toa£ om öc fcfjopcn te beugen öte öaec fon- 
ben mogen binnen bomen / ’t toeïk gefïenïjebbens 
öe fouöe I)P aen ïjcn-ïupöeu baer ban ïjebben rap/ 
po?t te boen / öooj be öequaemfle geïegentljept fo 
Jjaefiöemmogeïgk fouöe toefen. 

©en 5. Wugufïï té ben bpanö bomen logeren In be 
ramparté en meulen-toaï ban gacob £f)icutoe-tncu= 
Ken/ baecom groote öifcouragie toaö onöcrbebo?; 
getté en foïöaten. ©en feïbcnöagl) Rebben bie ban 
’t ©afïeeï op ïjet HaogïH)up£ op-gecccï)t eenen 
ïjoogenmafï/ en baec een fepï aen/ bet buclbe 50 op 
en neöer gebUfë lebben / baer mebe te bennen ge* 
benbe/ battet meer ban tgö toa£ bie ban ^ïup$ te 
ïjeïpen / baer tegen (fo be fcïppperg fepben) bie"ban 
bc ©loot gerooïit ïjebben. 

©c ©jabe ban Hpcefïcc bcctcechenöe na ©ofïens 
bc baööe ïafï gegeben bie ban be ©late be ^aben ban 
Jblup^ te befp?ingen / en eenige febepen baec binnen 
tefenbenmetboihenamonitic/ en bie te ïeggenop 
een pïaetfc acljter ’t haftecï / baermen fepbe een öïeps 
te uptgcfcïjup^t fe toefen binnen be ttoee ïaetfie jas 
ren / altoaec be fcïjepen b?p mocljten leggen, jfDaec 
beïe J>cï)eep£-©apitepncn / toaccn ban contrarie 
geboden bat baec fuiken Öiepte niet toag/ en bats 
tet baecom te becgeefé fouöe toefen fuïjc te beflaen 
en te abonturen/ toaec öooj eemgenttoifltoa^ges 
refen/ elft toilöe fgn opinie fïaenbe Ijouöen / toaers 
om eputlgk ©apitepn23ancberuptgefonöentocrt/ 
om fuïjc te onöccfaeken/ en ben baer ban befdjcpt 
te brengen fo öaejï niogeïgb toaö. SSancher nam 
tod aen fuïjc te onöecfoekcn/ maer meenbeoftbp 
in ’t tocöerom beeren mocïjte gehangen tocröen / ge/ 
lijft anöcce gcfcïpct té/ foenfouöeufegeentgömge 
ban bem hrggen/en fo foubc öe ^>taö berïojen gaen / 
en fo bp 00b fo bacjï niet en bonöe tocöerom bomen / 
fcoie toeetof öe fiab ttoee oft ö^ie öagen faï bonnen 
bouöen/ fp fepben bp fouöe bem na öc memorie regus 
leren. Hpcefïer baööe ïatf gegeben eer Rancher upte 
©loot febepbe öatmenbepjoeben fouöe öe^abente 
befpjingen en öe febepen te bergen aï£ boo?fcpt ié/cn 
l)P boer ben a.na©ofïenöe/ altoaec bPmet f000. 
man te boet en eenige peetöen bem te bclöe begaf na 
2$ïancbenbeccb ’t toelh bp mecnöc öat bem terfïont 
oocrgeben fouöe / maer fp baööen ben berfïerbt fo 
ban be pïaetfeaté ban boïb/ fo bat Hpcefier be pïacts 
fe öcöe befp|ingen / maer fp bebeu fïecbe tegentoeec / 
bp beeft ben be 25atatïïc aengeboöcn / maer fp biels 
ben baec in baec boo?beeï. ©aer-en-tuffeben ïtreecb 
Hpcefier een baïfcbe tgötnge öat $acma met fgn ges 
beeï Hcgec na bem toe guam / en fgn feïfê niet fïerft 
gcnoccb ftenncnöe om bem flacb te ïeberen / té bb 
te rngge getrodten na ©ofienöe/ tnant bp te toepuig 
peerben baööe. 

©ie ban it>ïup£ fïenbe bat geene febepen upt be 
blote preparatie machten om na öe Ifaben te hos 
men/ niet tegenjïacnbe bet fpjinh-bïoet toa£/ en niet 
toctcnbc bat Hpccfïcc upt ©ofïenöe na Bfanhens 
beegb bja^ getogen / öocb baööen tocl gefien öatmen 
in ’t quarticr banCabfant/ ?innen en 23ek-af 
eenige Centen en ^abiïlioencn buccb baööe boen nes 
men / maer en toifim niet Uiat ïjet btönpöe/ ban bet 
toasS bat^arma eenigb boïeh na SBlanhcnbergb font 
om Hpcefiecoptcboubenenboech te geben. ^oi^ 
bc hrggfcaeb bp ben anöecen bcrgaöect / en fienöc 
öat öe bpanb pieparatie machte/ omeengenccaïen 
fioim tc boen / en öatfe fo beeï hrupr^ niet meer baös 
ben öat fp eenen fïoim fouöen bebben honnen bjcöecs 
fïacn / bat be ranipart^ ben bpanb fo tocl öienöcn 
al£ bie ban ^>ïup^ / en öatöien mojgenfiont feerbeeï 
foïbaten gefeboten blaren) öat ooh baer hrggf-bolh 
fo beïe toaren geminöcrt öatfe niet fuffifant maren 
be principale breffe tc befetten/ baec öe bpanb ben 
nocb aen öe hante ban §>. 3fan^ ©am en anöer 
pïactfen honbe befpringen / en öatfe ooh fagen öat öe 
foïbaten ontoilligec toacen / fïenbe fo treffelghcn 
bloot febepen bie niet en poogben binnen te bomen/ 

boe bjel fp ben toinb na toenfeb baööen / fo bebben fp r föi. 
goet gebonöen tc befoehen oft fp ecrïijh appoinctes 
ment fouöen honnen heggen / foo niet / ten minfïen 
tijb te tbinnen om naöer te refolberen, j^acr-op fp in 
baefïe bit gefebjift gemaeht en metten anöeren getes 
bent bebben. MYnHeeren de Gouverneur, Colonel Kapiteynen 

en Officiers,zijnde vergadert den Augufti 1587. 
en regard nemende op de brefle, door den vyand op neur/^0< 
verfcheyden oorden gemaekt, d’eene om met ioo ionel/ïias 
man teffens in gelederen daer door te paiïeren,d’andere en<gïfiU 
van e en 20. Boven dien hebbende de Poortetegron-xterji na» 
de gefchoten en continirerendefonder op-houden daer ^toysoib 
na te fchieten , Tonder daner een bolwerk is om dac gemadft 
te hutten. En by-na de helft van ons volk verloren heb- Beroerende 
bende , zijnde ook onvoorfien van buferuyt, fulx dat-lJet tractf;; 
tet niet genoech was om eenen ftorm tegens te houden. 
Hebben eendrachtelijken gerefolveert ( hebbende alles 
gedebatteert, foveel als Edelluyden , Kapiteynen en 
foldaten met eeren toe-llaet te doen ) te deputeren aen 
den vyand , twee Kapiteynen van ’t Garnifoen, om met 
ten felven te tradteren vande conditiën nopende het ap- 
poindlementen overgeven defer Stad , hoopende door 
defen middel eenigen tijd te winnen, die ons anderfints 
loude ontbreken. Aldus gedaen inde voorfz. vergade- 
nngeten jare en dag als boven, en was ondertekent, 

'yHerndt van Grocnevelt, Louyx de Maalden , 
lip. Guiütame > fan Pat, 
Niklaes de Meer-I\erke , Charles de Heraugiere, 

en noch met 23. andere tekeningen. Op den rngge 
ftont de fignature vande Kapiteynen en alle Officieren 
van het Garnifoen vanSluys. 

©uitrent öe blok 4.. uren na noen tnerbrn fóapt# 
fepn ©eer een ©ngd£ lïapitepn / met ïiapitcpn 
ïlcuraugiereeen 3©aïfcb ütapitcnn/ totbetbefpicïi 
«ptgcfonöen. ©e hertog ban ^arma beeft terfïont 
tot bet bcfpieh bcrfïacn en ïüogier ïBilïem^ een ©n* 
geï^ ïiapitcpn iö baer toe gccommittcert / in tuiend 
plactfe ben bpanb binnen gcfonöcn beeft ben BLieus 
tenant ban Ha j©otte / en ^ijn cpnteïgh becöjagen / 
op öe naöoïgenbe conöit ien ben bp ben Hcttog ban 
$acma bergunt/ ïupbenbeaï^bolgt. 

Yne Hoocheyd hebbende verftaen ’t gene op hem jjet a??; 
verfocht hebben de Gouverneur, Colonel, Ka- Boinctc* 

piteynen , Officiers en gemeene foldaten van het Gar- 
nifoen van Sluys. Begeerende hen favorabelijk te tra- gmuiefit 
deren, accordeert hen allen , hoedanige fy ook zijn , ^nno 
fonder yemand uyt te fonderen, alhoewel fy pedient 
hebben aende eene en d’ andere fyde, dat fy uyt fullen 
gaen met haer wapenen, bagagie, peerden, flaende 
trommel, vliegende vaendels, brandende lonten, lo¬ 
den inde mond, en om dit te doen, fullen hen fchepen 
beftelt worden om hen in Zeland te brengen , op con¬ 
ditie dat (y eenige in oftagie lullen laten voor het we- 
derfenden vande voornoemde fchepen,en daerenboven 
toelaten de voornoemde fchepen weder te fenden. 

Dat alle gevangens , gevangen fovoor dit beleg als 
daerna, ’t fy krijgsvolk of boeren, van beyde fyden vry 
fullen uytgaen , mits betalende haer koffen , behalven 
de gene die rantfoen gemaekt hebben. 

Dat den Bailliu, Ontfanger, Magiftraet, Griffier, 
Burgers, en alle andere inwoonders vande voornoemde 
Stad fonder ycmant te excepteren of uyt te fonderen , 
infgelijx fullen uytgaen op de felve conditiën als het 
krijgsvolk. En alfo het haer fwaer vallen fal haermeu- 
blen te konnen uytvoeren , en te difpoferen van haer 
koopmanfehappen in weynig tijds, accordeert zijn 
Hoogheyt hen twee maenden na dito van dit traftaet, 
inde welke fy die fullen mogen vervoeren en laden mee 
fchepen oft anderfints , fonder eenig belet. 

Enwataengaet de onroerende goederen, fo der ge¬ 
ne van het Garnifoen, als Burgeren , fo prefent als ab- 
fent, en alle andere inwoonderen , fullen een geheel 
jaer hebben om die te mogen verkopen, te vervreem¬ 
den en te vervoeren tot haer meefte profijt, gelijk ook 
haer fchepen, 

Daer- 
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Daerenboven accordeert een eeuwig en generael par- 
donaenalle Burgeren, prefenten abfent, enaenalle 
andere inwoonders vande voornoemde Stad, fonder 
exceptie van perfonen, van wat qualiteyt datfe zijn, van 
alle exces, mefuz, defordre, verbond , CrimenLtefcè 
Majejlatis, of andere, vande welke men hen foude mo¬ 
gen berifpen oft ftraffen, hoe groot en hoedanig datfe 
zijn , niet alleenlijk tegen zijne Majefteyt, maer ook te¬ 
gen de Magiftraét van Brug, fonder dat yemand daerom 
falgemoeyt werden, niet meer van zijne Majefteytals 
van die van Brug, in wat manieren dat hetfy. 

Dat dén On'tfanger vande voornoemde Stad niet fal 
gehouden noch gearrefteert blyven, om het doen van 
zijn rekeninge , noch om eenige andere occafie, hoe¬ 
danig die ook fy, en fal genieten defelve vryheyd als 
de Burgers, gelijk oqk doen fullen alle de Officieren 
en foldaten van hetKafteel. Gedaen op het Fort voor 
Sluys den vijfden Augufti. 1587. Ondertekent, 

Alexander. Ro. William. 
lager ftont gefchreven. Ter ordonnantie van zijne I 
Hoogheyc> ondertekend Le Vafleur. | 

D9ft accoojt gefloten en geteftent 5fjnöe op ben Staten 
fdUen acljtecnoeti omtrent 8. uren/ 3ijn ban ben SSSu^ 

bpanb nori) ben felben abonö 300 ^pangiaerben op ten^mrs 
belneffegehomen. b?atco|ö4 

ben 6 SUngufïï fo ïjeb&ennletaïïeenbefoïba* 
ten: maer ooït be burgeren bie bertreeften bnïbcn ges 
reetfebap gemaeïtt/om mette foïbatentebertrecïten/ 
baer tóe beeïe Daec goet gefc|)eept/cn na be noen om* 
trent be fttocfc 4 uren bcrtrochcn 3tju / en alfo be ïfer* 
toge ban $>arma baer toe 3 of 4 fcïjepen gebaen 
Derft: sgn be ïifapitepnen 23?ourfaup en $ertg baer 
in offagte gebïeben tot bat bie fcDcpen bieberout ge* 
bomen fouben toefen. 

Ifrtt <6armfocn batter upt toog toaé ongebaernjït 
fierft omtrent 700man/ baeronberbeeïegequetffe 
toaren. 

55e j^ertoge ban $arma Derft booi&ïupggeïa* 
ten tuflcDen 3 en 4000 man / en baer onber 1 of 43 
ïlapitepnen / op &ïupg en be jfonen jgn gefcïjo* 
ten geburenbe befe belegering» in aïïe£ omtrent 
17400 fcDaiten. 

(Foi. 14) laer-dicht op ’t innemen 'van Sluys. 

sLVIÏS befChoten, beftorMt, cn CLocCk gedefendeert, 
VVcrt Int ellnde noCh door 5s VIIandsgeWeLt beheert. 

<©3?fahe 55at bie ban ,f>ïup£ fo goeben appometement ban 
bacrboo? $arma berbregen na bat fp tot fobanigen cjetremi* 
baifS°^ teptgeïtomen toaren/toa? boo? ooifahe öatöcnKlö* 
ma b£- miraeï ban <£ngelanb / en ben OB^abe ban Combet* 

font met bede 25iöd$ / ben <6taüe ban Hpccffer tot 
S? me ^oflenbe toaren bomen befoeben/ baer boo? be l^ec* 
pluris fa togban ^arma een gerucDt geDoojt Dcbbenbebat 
S“gcn apj niet ÖE Ongeile Ifecren bed boljc gebomen 

ment te toa^ / tyeefenöe baer boo? bat Dp Dem foube moeten 
bergun- fcbcnöen / om fo biel tegen Hpecffer/ bie DP niet toifï 
nen‘ poe fterb DP / aï£ tegen be bloot bie feet fferb 

fcDeen/ te moeten fïrijben/ fo Dceft Dp Dem geDaefï en 
Det appoinctement terfïont gemaebt / Den accojöe* 
renbe al ’r gene fp begcerben. 55it berïiep' ban £>lup£ 
Deeftb’auctopteptbanlpcefïeroob meer gebrenbt 
Dan gcflerbt/bocD DP Decft be fcDult op be graten ge* 
lept / fo tod monbelgb al£ fcDnftdgb / boo? Dien Ijp 
fepbeen fcD^eef bat fp Dem niet alleen Det bdoofbe 
bolb/maeroob Det gdb enbeammonitiebatnoobig 
toajj tot fobanigen ejcpïoict niet en Dabben befïelt/ 
oobmebe Derft Dp banbe #eere ban <6iocnebdt en 
be ïiapitepnen ban 5pn tïcgimente binnen ber^ïup? 
gelegen Dcbbenbe / toillen tueten al ’t gene ficD gebu* 
renbe be belegeringe Dabbe toegcb?agen / om te ooj* 
beien of fp Den ooit na beDoorcn Dabben gequeten/ 
tuacromme be felbe befe naboïgenbe beranttooo2; 
bmge Dcbben obergelebeet. 

©eranf* ^ Heere van Groenevelt en de Kapiteynen van zij* 
luoo2Cu; A-J nen Regimente hebbende te Sluys in garnifoen ge- 
Stuge ba.i legen, verftaende dat zijn Excellentie van henluyden 
banSjoe* wilde weten , alle’t gene fich gedurende de belegerin- 
nebelt en ge vander Stad heeft toegedragen, hebben in ’t korte by 
De 15agefchrifte geftelt de voornaemfte poinden , nopende 

banfrjiten ^let t>eleg en de overleveringe van dien, welke gefchiet 
fiegtmeii* is op den 5'. Augufti ifSz. ftilo novo. 
tc gelegen De Hertog van Parma gerefolveert hebbende de Stad 
in paruis Sluys te belegeren, en wel wetende dat, fo verre hy ee- 
faeti üiu* nige vidorie wilde behouden, hem van noden was , die 
*]en in feer korten tijd te bevechten , ter oorfake van de gro- 
ban ijst te dierte in vivres , die daer doe generalijk was door al- 
begtnöcr le de Landen des Koninx van Hifpanien,en confequen- 
oe'tattr^ >n zijn Leger , (gelijk de ervarentheyt daerna \vel 
ouericbr' heeft betoont ) dat ook om’cveerdig fecours ,dat de 
rmgc toe. Stad apparentelijkftont te verwachten fo van Engeland, 

als vande vereenigde Provintien , hy de felve noyt foude 
hebben komen belegeren , als onder vafte hope, van 
die te fullen vinden t’ eenemael onvoorfien , fovanvi- 
dualie,als van krijgsvolk,gelijk fy inder waerheyd was, 
en ten ware geweeft , dat wy fo tegen zijne hope, als te* 

gen ons eygen felfs verwachten , de twee eerfte dagen 
iogelukkelijk met vier Engelfe kompagnien , als ook 
met ammunitie van oorloge en proviande waren voor- 
fien geweeft, voorwaer wy fouden de Stad om hare 
fwakheytgeen 15. dagen hebben konnen befchermen , 
en bedwongen zijn geweeft ter eerfterinftantie het fort 
te verlaten, vermits het feer groot: maergants metfterk 
was. En felfs den vyand ( zijnde nochtans van geen an¬ 
dere intentie, als de ftad Sluyste belegeren) om die 
noch min voorfiente vinden, ging hem éerft legeren 
voor Ooftende, hem behelpende met defe krijgsliftic- 
heyt, onder vaft betrouwen (gelijk als ftaet te prefume- 
ren ) dat die van Sluys de voornoemde Stad Ooftende 
fouden hebben gefecoureertmeteen goeden hoop fol¬ 
daten , gelijk fy t’ anderen tijden hadden gedaen. 

Den vyand fiende de ftad eenigfints voorfien tegen 
zijn hope , was wel qualijk te vreden, nochtans liet hv 
daerom niet af van zijn voornemen. En des te meer, 
dewijl hy fach dat de derde vlote (die de belegerde fo 
met allerhande foorten van ammunitie, als volk van 
oorloge foude hebben konnen foulageren en verfter- 
ken) daer niet was binnen geraekt, hoewel fy voor de 
Geule geen meerder verhinderinge hadde gevonden als 
de twee eerfte vloten. En van zijner fyde (lelde hy met 
allen vlijt op alles goede ordre, aen d’ eene fyde appro- 
cheerdehy aen’t fort langs zijne trencheen. Dedezijn 
artillerie van Brugge te water daer henen brengen op 
pleyten, gelijk mede alle andere nootdruftige dingen. 
Aen d’ andere lyde dede hy dwers over de droogte, met 
grote moeyte en arbeyd eenige vijf of fes ftukken ge- 
fchut na Cadfant voeren, 3. dagen daer na fachmeti 
achter ’t kafteel paiïeren grote quantiteyt van fchuyten, 
diemen Eertvelders noemt, diehy van Lieve hadde 
doen komen dwars door het gat van Coxide totter Hof- 
ftede. Ondertuffchen liet hy met grote vlijt en onge- 
looffelijke neerfticheyt, de grote Plate tegen over ter 
Hof-ftede peylen , als die met alle zeevloed onder liep * 
om te verhoeden datmen met dekleyne fchependaer 
niet over en voer, gelijk als klaerder blijkt, uyt de kaer- 
te hier annex. 

Den vyand, hebbende geftadich gecontinueert hec 
fort te naderen,quam fo na by ons, dat wy niet en wiften 
op wat oort hy ons foude aentaften. Ondertuffchen wa¬ 
ren wy aen alle kanten befich , want dat was niet dan te 
feer van node, gelijk de gene genoeg konnen oordelen 
die t’anderen tijden het fort hebben befichticht. Eyn- 
telijk den vyand hebbende een maend lang dag en nacht 
gearbeyt, abordeerden ons op tweederley oorden , aen 
d’eene fyde vande Zuyd, aend’andere vande Weft- 
kant, en approcheerden aende Zuyd-kant fo na, dat hy 
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onfe grachten vuldert metnjsboflen , en leverden eens ' 
daer langs eenen ftorm, maer wiert dapperlijk afge- 

14) Hagen. Aen de Weft-fyde > (daer den dijk (o gerafeert 
was) na dat hy door’tgeftadich fchieten van onfe muf- 
quettiers in zijn vólk grote fchade hadde geleden, uyt 
oorfake van de heymelijke approche , die hy dede. 
Vond goed de fel ve met een wagen-burch te befchutten 
tegen ’c fchieten der mufquetten, en ftelden die al¬ 
toos voor aen langs de plaetfe daer hem befchanften. 
Wy deden grote moeyte om met ons gefchutdefe wa¬ 
genburg te breken . maer alfo wy ’t onfe niet vryelijk 
konden gebruyken, om dat van den vyand, dat op 
verfcheyden plaetfen feer avantagieux en hoog op de 
dijken geplant was, fo werden wy genootfaekt op de 
vollen dag door een kleyne poort een uytvaltedoen 
©m de wagenburg te gaen nemen , ’c welk wy deden , 
en hebbende een kabel daer aen gehecht, en vechtende 
langen tijd binnen ziijn trencheen (in voegen dat wy 
hem daer drie, d’eene na den anderen deden verlaten) 
trocken wy defelve tot onder ons bolwerk en ftiecenfe 
in ’t Reygerfvlietr, fulx dat fy voor ons en voorden 
vyand vruchteloos bleef. Ondertuffchen hielt hy niet 
op ons met allen vlijt te naderen, want alreede hadde 
hy feekere hoogte van aerde gewonnen , door de wel¬ 
ke hy gedekt zijnde, tot in onfe gracht quam , die feer 
frnal en ondiep was , en logeerden hem dien felven 
nacht binnen ons bolwerk. Aen d’anderefydearbey- 
den wy fonder ophouden tegen hem , en maekten een 
inijne onder ons bolwerk den vyand door eene andere 
tegen mijne gewaer wordende , waren wy aldaer meer 
dan acht dagen lank hantgemecn tegen malkandcren , 
met pieken, rappieren, en piflolen, fo onderin de 
mijne als boven op het bolwerk : Eyntelijk alfo den 
vyand fach dat hy door defen middel niet en vorderde, 
fo vont hy goed aen de fyde van S. Anna op de verdron¬ 
ken polder een baterije op te werpen , daer door hy 
ons ons eerfte bolwerk en mijne dede quiteren , ver¬ 
mits hy van daer in ’t open tot beneden toe op ons dede 
flanqueren. ’T welk wy fiende, (na dat wy daer veel 
volx door ’t kanon hadden verloren) retireerden wy 
tot in een ander bolwerk dat wy gemaekt hadden : 
maer dat en hielp ons niet, want hy won datelijk den 
voet van ’t voorfeyde rampart , en maekte dien dag 
daer fo grote breffe, datmen daer meer dan drie hon- 
dert man in hare gelederen foude hebben konnendoen 
door pafferen. Dien felven dag hadde hy ook twee pley- 
ten doen af komen, daer fyde wanden of boorden aen 
waren die vry waren voor ’tfchieten der mufquetten,die 
hy voor de breffe aen anker quam leggen , en dede een 
brugge flaen dwars over ’t Reygersvliet, 7cwèlk ons 
ónmogelijk was te beletten , ter oorfake datter aen die 
fyde gene flankeringe was: nochtans verloor hy veel 
volx in’t leggen vande brugge. In voegen dat hy over 
defe brugge gepalfeert zijnde, het fort van d’ eene kant 
lot den andeten konde befpringen,en met fo grote avan- 
tage vechten , als wyluyden : want alom aende voet van 
’t bolwerk, datmen de Schorre noemt, was het vaft 
land , daerhyfo veel volx aenbrengen en ververfchen 
konde als hy felfs wilde,dies niet tegenftaende vochten 
wy inde breffe in fpijt zijn kanon ( dat feer befchadich- 
den) van fmorgens ten 9. uren tot ’s namiddags ten 4. 
uren, daer den vyand veele van zijne veeren liet, met 
verlies van veele van zijne voornaemffe hoofden, cn 
infonderheyt van den Heere de Trepigny. 

Wy ondertulfchen,hetgevaer, daerin wy Haken,aen- 
merkende, eerftelijk ter oorfake van ’t voordeel dat den 
vyand op ons hadde, ten anderen, dewijle wy om het 
fort eenigfins van alle kanten te befchermen , alle ons 
volk moffen te werk Hellen, uytgenomen fekere 26- 
(een feer dangereufe fake ) die wy inde Stad lieten. Ten 
derden dat den vyand, latende met het vloeyen der Zee 
die daer feer ftijf op en afloopt, een welgeladen fchip 
in drijven, de fcheeps-brngge,die wy over de heule had¬ 
den doen leggen , lichtelijk konde breken , en ons alfo 
van de voornoemde Stad affonderen , gelijk hy ook des 
anderdaegs met het aenvoeren van een generalen ftorm 
hadde voorgenomen te doen. Eyntelijk mede dat wy 
moften denken, dat wy de Stad, aende welke hondert- 
mael meer, als aen ’c fort gelegen was * ook moften be¬ 

waren. So vonden wy eendrachtelijk goet ( na dat wy 
alles wel rypejijk hadden overwogen , en vindende ook 
een ander oneyntelijk getal van hoogwichtige redenen) 
het voorfz. fort te quiteren en te verlaten , ’t welk wy 
ter middernacht deden , na dat wy onfe artillerie en an¬ 
dere ammunitie van oorloge daer uyt hadden gebracht, 
en Haken den brand daerin.’t Welk den vyand feer fpeec 
en van zijn hope dede vallen. Want hy hadde zijn reke* 
ninge gemaekt ons alle t’Tarnen daerin te attrappéren 
en te overvallen, om des te beter koop aende Stad te ge¬ 
raken. •■F 

Den vyand, fonder tijd te verliefen , plantede des an¬ 
derdaegs alle zijn .gefcbut tegen de Stad. En 3. dagen 
daernanam hy de Welt dijk in, welkeftre-ktnadeWeft- 
poortc daer wy eenige foldaten als fentinel perdu op 
fchiltwacht hadden geftelt. ’tWelk fo zijnde, deden 
wy datelijk , door een uytval, die wy door dc Zuyd- 
poort deden,ons befte,om den vyand van de voornoem* 
de Weft-dijk te verdrij ven,maer alfo hy in zijn voordeel 
lach en alreede over de yoo. man fterk was ,bovendo 
continuele veffterkinge, die hem met de fchuyten wiert 
gedaen , fo mollen wy in grooc gevaer onfes volx retire¬ 
ren,na dat wy wel furieufelijk hadden gevochten,en!u 
flich met houden en Heken op hem doende gewcefl, den 
vyand hem op den voorfeyden dijk gelogeert hebben¬ 
de , begoH te fchieten van fnachts te 2. uren en continu¬ 
eerden daer in tot’s anderendags.’s avonts , en fchoot 
met fo grote furie, alsmen oyt Haende defe ooiloger 
van gelchiet heeft horen feggen : want hy dede dien dag 
met 24. Hukken meer dan 900» kanon lchoten. Brefie 
gemaekt zijnde,quam hy met grote platbodemde fchuy- 
ten , diemen pleyten noemt, een brugge flaen dwars o- 
ver ’t kansel, van den Weit dijk af tot aende Sthorre 
van ’t foit: welke geleyt zijnde , met verlies nochtans 
van meer dan 40 van zijn befle mateloten, hadde hy zijn 
ganfe heyr 111 flachordre geflelt om den ftorm te leveren, 
en wy aen d’andere fyde wel gerefolveert om hem te 
verwachten. Maer den Prince van Paima ( nadathy 
4°ff geweldige aenvallen hadde gedaen , diemen wel 
alTaultenmag noemen) vrefende te groten verlies van 
fijn volk , en fiende de brave refolutie van die van bin¬ 
nen , veranderde van voornemen , en vont beft geraden 
( om ons te brengen tot een uyeerfte nood , om t’ eene-^ 
mael tot ons achterdeel te vechten en ons fonder eenich 
hafard of perijkel van fijn volk te befpringen ) de Weft- 
poorteten gronde toe af te fchieten op datfe hem tot 
een wech mochte dienen , om daer lanx in ons bolwerk 
te komen , ’twelk hy eyntlijk dede, dat daer na een oor- 
faek was van ’t verlies der Stad. Want aen die kant had- 
men geen middel om fich van binnen te befchanfen, ter 
oorfake dat het bolwerk fo hoog en vaft van aerde was , 
en dat daer binnen een fteen-hoop lach die alle winters 
onder water ftont. En al waer fchoon dit niet inde we- 
ge geweeft, fo hadden wy niet genoech arbeytfluyden , 
om eenich werk te volmaken, ook dat de foldaten meer 
dood dan levendich waren vanden geftadigen arbeyd , 
boven ’t groot gebrek dat wy hadden aen allerhande 
foorten van inftrumenten. Ondertufl’chen hielden wy 
evenwel den vyand iy dagen lank inde voorfeyde poot¬ 
te , en vochten alle de voorfeyde tijd in ’t hol van dien , 
met rappieren, pijken, en alle andere foorten van ge¬ 
weer en inftrumenten; maer fijn gefchut, dat ons inde 
voorfeyde holen travailleerden, dede ons het archfte 
hebben , mitsgaders ook dat hy fijn volk geftadich ver- 
verfchte , ’t welk wy niet konden doen. Zijnde in ons 
rampart gekomen , fo logeerde hy hem datelijk fo hoog 
als wyluyden en begoft met roers inde Stad te fchieten. 
Ep hadde al-rede het ronde heuvelken vande molen ge¬ 
wénnen , en gink alfo vryelijk en fonder eenige verhm- 
deringe, lanx den voet van’t voorfz. bolwerk tot aen 
een fluys , Veriorenkcft genaemt, en datby gebreke 
van een flankeringe. Sulx dathyde brefie, die vande 
Venusberch tot aende Weft-poorte was, en daerna ’tge- 
heele bolwerk tot Verlorenkoft toe tot fijn believen 
hadde. Hy hadde het rechte vierdepart vander Stadfo 
wel tot fijn voordeel, als wy-luyden , in voegen dat hee 
bolwerk van buytenfo plat was als van binnen. Boven 
dien dat hy hefloten hadde, een generalen ftorm leve¬ 
rende, mee eenen van’c Reygers-Vliet te doen 2f komen. 

30 of 

1587. 



Vervolg der Ncderlandfc Oorlogen. zt 
30 of 4o barquen vol foldaten, om voet op land te fet- 
ten tuflchen de poort van S. Jans Dam en die van Nieu- 
wen-dam,daer door hy feer lichtelijk en fonder eenigen 
tegenftant inde ftad foude hebben gekomen, om de 
breffe die daer was, en ook vermits alle ons volk inde 
principale breffe was , fonder dat oort of quartier met 
eenige foldaten te konnen voorfien. Alle welke rede¬ 
nen geconfidereert zijnde, fo waren wy genootfaekt 
met den vyand te parlementeren en voornamelijk om 
den uyterften nood van bofcruyc, wantwy en hadden 
niet fo veele overich, dat wy den ftorm een uyr lank 
konden tegenhouden. Den welken fo (y hadden aén- 
gevoertfgelijk fy gerefolveert waren des anderen daegs 
te doen) daer (oude nier eenen van ons ontkomen heb¬ 
ben , ter oorfake van ’t voorfeyde gebrek van bofcruyt 
en ’t kleyn getal van knjgs-volk, dat niet fuffifant was , 
als om de principale breffe te vullen,daer den vyand ons 
ook noch aende kant van S. Jans dam konde befprin- 
gen. En eyntlijk dat het voornaemfte is , fo koft hy ons 
meteen vollen ftorm aen-vallen vande Weft-poortetot 
aen Verloren-koft, om dat hy aenden voet van dat bol¬ 
werk gelegert was , gelijk alsgefeyt is : om welk te 
voorfien ontbrak ons ten minften 3000 man 

Hier by-gevoecht dat de foldaten alle te famen feer 
onwillich waren , fiende eenfo treffelijke vlotevoor 
hen , en datfe niet binnen quam om hen te feconreren , 
ten minften eenige fchepen van dien. Wantfy hadden 
een wind, meer als na wenfehen , een vloed na hare be¬ 
geerte j en fuik een gerempert en ffay weder vooralle 
haer galeyen en fchuyten , alsfyfouden hebben mogen 
wenfehen. Aen d’ andere zijde het kanael open gelijk 
t’allen tijden fonder eenige verhinderinge,uytgenomen 
alleenlijk dat fy fouden gepaffeert hebben ter genade 
van fekere f of 6 ftukken gefchut, en het fchietenvan 
*cvoet-volk dat fich foude hebben laten v inden op den 
dijk van Cadfant. Daer na ook dat fy de twee Oorloch- 
fchepen, die voor der Hof-ftede lagen , voor-boechts 
fouden hebben gerencontreert. Alle welke kleyne fwa- 
richeden fy-luyden lichtelijk fouden hebben te boven 
gekomen , willende alleenelijk refolveren daer binnen 
te komen. Want felfs na de bekentemffe des vyands , 
fo beefden haer foldaten van vreefe, als het haer beur- 
te was wacht te houden op de fchepen. Daer waren 
ook twee plaetfen achter ’tCafteel feer bequaem om 
alle fchepen te bergen die daer fouden zijn binnen geko¬ 
men , ja voor driemael fo veel. En men foude die heb¬ 
ben ontladen, fonder dat den vyand ’tfelvein eeniger 
manieren foude hebben konnen fien of verhinderen. 

Die vande vlote begingen ook een grote en botte fau- 
te, jaaende welke hing de befcherminge of het verlies 
vander ftad, gemerkt fy voorde tweedemael fwemmen- 
de uyt fonden, een Scheeps-Kapiteyn toe-genaemt 
Banker,dien fy een memorie gaven daer van den inhout 
was : Dat hy foude hebben te fien of de paffage voor 
ter Hof ftede ook paffabel was , en daer na of de plaetfe 
achter ’t Kafteel ook bequaem was , om de fchepen te 
brengen die daer fouden binnen komen : ’t welk gefien 
hebbende foude hy daer van aen hen-luyden hebben 
rapport te doen door de bequaemfte gelegentheyd en fo 
haeft hem mogelijk foude wefen. Daer-op gaf den 
voorfz. Kapiteyn Banker hen-luyden tot antwoort : 
Maer of ik in ’t wederkeeren gelijk vele andere, wier- 
de gevangen gekregen , foen foud gy van my geen ty- 
dinge konnen ontfangen, en fiet gy niet dat de Stad alfo 
verloren foude wefen ? en alwaer dit ook niet, fo foude 
ik binnen 3 of 4 dagen niet weder hier konnen komen : 
en wie weet of de belegerde fo lange Tullen konnen te¬ 
genhouden ? Sulx dat my dunkt (feyde hy ) dat het veel 
beter waer, dat ik u-lieden op’tKafteel eenich teken 
gaf,enfoikde plaetfe achter’t voorfeyde Kafteelook 
fo wel gelegen vinde , dat ik u-lieden dan noch een an¬ 
der teken geve. Daerop gaven fy hem totantwoort, fijn 
Excellentie weet welke tekenen hy heeft met die van 
Sluys , wy en moeyen ons daer mede niet, maer regu¬ 
leert u na de memorie, die wy u hebben gegeven. Welke 
antwoord nieten is (onder fufpicie van grote fchelme- 
rije of verraed. Want indien fy de tekenen hadden wil¬ 
len hebben, fo foude de ftad ontfet zijngeweeft. In 
voegen dat den voorfz. Banker binnen de Stad quam 

twe dagen voor ’t overleveren van dien : welken tijd 
gedurende, (o ontftont daer een geweldich ftorm-we- fFol. 15) 
der uyt het Noortweften , behalven , dat het noch daer- 
enboven doe ter tijd fprinkvloed was. 

De voorfeyde Colonel enKapiteynen hebben in dit 
difcours gewilliglijk vele faken, ftreckende tot hare 
grote eere en voordeel, achtergelaten,om dies wille het 
noch fraey noch eerlijk is fich felven te prijfen : Maer fy 
willen hen felfs wel refereren, op de brieven, die nader¬ 
hand vanden vyand fijn getntert ipieert,daer uyt men ge¬ 
noeg kan fien en oordelen , het devoir , dat fy hebben 
gedaen,enhet fwaer gevecht dat fy géduriglijk tegen 
den vyand hebben uycgeftaen. 

En alfo het onmogelijk is aïledeweereldcontente- 
ment te geven, en alle heymelijke obje&ien derquaet- 
willigen te voldoen.So zijn wy alleen een yeder van ons 
bereyt het felve te verantwoorden , en \oec by ftick te 
fetten tegen alle de gene die hen onfe partijen fullen 
willen formeren. D3jt gtfcïfêf ftc toa£ bp öcn boo^fë. dBouberncuc 

cn liupitepnen onöerfcïicnt/en ’t fdjeen öatmen 
öaer trtföe ban Ijcn-ücöen nam contentement / m 
öatmen bccfïont afêöatfcljcnöebcirtodcngctrcus 
todijfi afé goeöc en toomc prcfönen Ijaüöen betradjt. 

30p moeten l)irc tuffdjen m boegen ’t gene kop om 
Öe falie ban öele bdt geringe ad)tccgdatcnï)aööcn / 
namentïijh op 3£^pöag ben lefïcn gulpte boren/öe 
Staten «©cnerad berftatn Ijebftenbe bat fijn &£ccU 
lende ban Hpcefïer qtiaeö contentcment ïjaöbc / om 
öat Ijp niet beter en toeröe gefccunbcert/ en tjem l)ab? 
bc laten ontballcn fo be falie ban <^ïupg niet tod en 
gdufite / l)p ban toeberom na Cngdanö toiïbe ber^ 
tredten / pebben goet gebonben eenige aen ï)cm te 
fenben tot BlifTingen en öcn fdben tc remenffreren 
öitnaboïgenöe. 

Doorluchtige grootmogende Prince, daer zijn twee 
faken daer van de confervatie vanden Staet defer 

Landen principalijk is dependerende : d’eene de jonfte 
en goede genegentheyd van hare Majefteyt tot defe 
Landen, gevoegt met eenfincere envafteconfidentie 
en goede correfpondentie tuffehen uwe Excellentie en 
den Staten vande Vereenigde Provintien : d’aodere een 
goede ordre en dire&ie vande faken vander Oorloge 
11a’t vermogen vanden Landen , erc’t fecours van ha¬ 
re Majefteyc. Aengaende ’t eerfte poinót protefte- 
ren wy voor God almachtig dat de Staten der veree- 
nigdc Provintien en byfonder vande imporcantfte Le¬ 
den van dien als Holland, Zeeland en Vriefland, in alle 
hare a&ien en aen-flagen niet anders voor oogen heb¬ 
bende gehadt, dan om alle faken te dirigeren tot Go- 
des eere, ten dienfte van hare Majefteyt, en van den 
Rijke van Engeland, tot vermeerderinge van de eere 
en reputatie van uwe Excellentie en tot confervatie en 
behoudeniffe der voorfz. Landen , met een op-rechc en 
volkomen vertrouwen en confidentie tot hare Majefteyt 
en uwe Excellentie, wenfehende dat God Almach- 
tich w il confunderen en befchaemt maken die andere 
meyninge of intentie hebben gehadt, of die ai beyden 
om hare Majefteyt en uwe Excellentie anders te perfua- 
dcren of in te beelden. Want wat Konink of Prince 
fouden de Staten Generael meer of beter betrouwen 
dan de Koninklijke Majefteyt van Engeland die fo lan¬ 
ge en menichvoudelijk hare goede jonfte en genegent- 
heyt tot defe Landen en handthoudinge onfer laken 
heeft betoont. Op wirn fouden de Staten hen beter ver¬ 
laten of vertrouwen dan op uwe Excellentie, die van 
jonx of geneycht is geweeft tot de ware Chriftelijke Re¬ 
ligie,en die fy fo inftantelijk hebben verfocht aen te wil¬ 
len nemen het Gouvernement Generael der vereenigde 
Nederlanden: wat klaerder bewijs vande confidentie 
vande Staten van Holland en Zeland foudemen kon¬ 
nen begeren, dan het vrywillig over-leveren vande 
Steden vanden Briel, Vliflingen en Rammekens tot ver- 
fekertheyt van hare Majefteyt,wefendede principaelftc 
fleutels en havens vande voorfz. Provintien , waer door 
de Kon. Majefteyt altijd middel heeft omhenluyden 
t’allen tijden te ruyneren of t’onder-brengen ? Wat fe- 
kerder proeve van het vertrouwen en de oprechte mee- 
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'jiinge en intentie vande Staten van Holland Zeland en 
Vriefland, dan die grote fware laden van contributien 
die fy dragen , nie* alleen voor haer eygen behoedeniffe 
maer ook voor hare naburen en bond-genoten, enfo 
langen tijd gecontinueert hebben ? Waerom wy u Ex¬ 
cellentie veifoeken datde felve haer wil verfekert hou¬ 
den van het goed en recht vertrouwen vande Staten Ge- 
nerael tot hare Maj. en uwe Excellentie ; en meer ge- 
loofs te willen geven den genen die fulxmetter daed 
prefteren en bewijfen, dan die met ydele woorden lich 
veele vermeten fonder effedt. 

Aengaende ’t twede poindl, uwe Excellentie na fijne 
fonderlinge wijlheyd en ervarentheydjkan wel confide- 
rercn darter niet fchadelijker en is dan meer krijgs- volk 
aen te nemen , en de kollen vander Oorloge t’extende- 
ren boven de middelen vande contributien en macht 
vande Provintien. Wy gedenken gehoort te hebben in¬ 
den fecreten en vermaerden raed van hare Maj. datmen 
in ’c Huk vande Oorloge meer uyt-rechten kan met 
loooo mannen wel betaelt j dan met 20000 onbetaelt; 
want wat exploiden van wapenen/t fy in ’t recontreren 
van den vyand , belegeren van Steden of anderfins,kan- 
mendoen, wat difcipline houden, meten over eenen 
hoop krijgsvolk, onwillig en onbetaelt ? wat vrugt llaet 
daer van te verwachten, dan de verwoellinge van u ey¬ 
gen Landen, verjaginge vande bruykers van dien, en de 
confumtie en bederf van u felfs middelen,tot onderftant 
van de Oorloge nootfakehjk gedellineert ? Defenge- 
confidereert bidden wy u Excel, willen ordonneren dat 
de Heeren van den Rade van wegen hare Maj. en eeni- 
ge uyt den Rade van State komen met ons in conferen¬ 
tie van de faken,daerin hare Maj. of uwe Excel.fich vin¬ 
den geinterefieert, mitfgaders op ’c maken vanden llaet 
vande Oorloge, gecompartieert mette middelen vande 
contributien ordinaris en extraordinaris vande Provin¬ 
tien , en met het fecours van hare Majelleyt. Uwe Ex¬ 
cellentie 2y verfekert dat de Staten Generael al fullen 
doen dat eenigfins mogelijk fal wefen , behouden ’t ge¬ 
ne met hareMajefteyt en uwe Excellentie getraóleert en 
geaccordeertis: niet twijffelende of uwe Excellentie 
fal infgehjx hem gevoeglijk laten vinden ,• om de faken 
te accommoderen j en alle mifverllanden wech te ne¬ 
men , en voort-aen goede correfpondentie te houden. 

ïDaer op fijn «excellentie anttooojöe in fnbfïantie / 
bat bP een goeöe confidentie op bc Ifccren Staten 
fjare principalen baböe/ bic ïjem ö’aucto^tept afé 
«JBonbccneut <£enerad baööen geconfcceett / en bat 
bp fonbet be fdbc confibcntte niet en toatc obetgefco? 
nien/ öatmen öaetom cene goeöe baflc confidentie 
ban Ijem bcbooiöc te öebben / en niet te gdoben 
öe fïraet-maren / of Inat bc gemepnte baec ban fep? 
bc: Ijoc tod bc gemepnte tod honöe bemerïten öattee 
fnïlte cojcefponöentie onbedinge niet en toa$ / en bat 
fijn Ctcel. niet gefeconbcert en toett aïfï bdjoo’be / 
bat Ijp öooj emtffe lafi ban Ijace B5aj. obergdtomen 
toaS / om De faben banben Hanöe te bobberen na fijn 
becniogen / op eenebafïcïjope (fo ben‘fCmbafTabeur 
Böiloiö bc 23ufil)otfï Qbcc-gefdj?cbcn baböe) öatret 
2000000 ponben ban4ogjotenbpöc^obmtiener? 
ttaojöinaric toaten gcconfentcctt / bat bP t’ fijner 
acn-feomfïe niemanb banbe Staten ijtet gebonden 
ftaöbe/boc tod lange te boten öe£ bn fijne miffibe bet? 
focljt 3ijnbe / bat bp niet ontfangen/ gc-ecrt en gere? 
fpecteert toictbc afé be eetfïe repfc: IBact tet contra? 
tien een ban fijne J>ectetanflen binnen ©cïftod on? 
toectöeïijh geattefieett/ met fijne bjieben aaiden fel? 
ben gefdjjeben / toaec ban be «JToppc aen bate JBaje? 
fïept gef einden toa£ / om (jem t’accnfcten ofbetma? 
hen/in allen fclpjnof bp naöCjfioubecamitcptban 
öcfcHatiöcn getracht baööc/’t todh l)p niet en Ijaöbe 
gebackt / bat bp niet en toa$ banbe geringfle herten 
ofte petfonagien ban «öngelanb/ gdijltbegebepu? 
tcerbe banbe Staten baet getocefïjijndetodgcfim 
baööen/eu mitfbicn niet en brl)oo?öe fo ontoeerödijli 
gctractcctt te 3tjn gctocefï/fo bao? ’t fcbhjbcn banden 
bpcfbanden 4. jfebpiacrj ïefHcöen/ en ’t fenben ban? 
öe €oppe ban bien aen Ijace BSajeflept/ a$Dooj 
ö’ampïiatic ofbcdUacmge onïant baet óp gebalglft/ 

toaet boo? ï)p befrbulöigbt toetbt/ alp' af bp cenigè 
nieutoigljept inöcïïdigic baböe toiïïen inboeten/of be 
pjibiïegien banben Hanöe inftingeten/toefenbe ttoec 
be ftoaetfie faftenöiemen ïjetn mocljte op-ïeggen: 
öe todlic Ijp nocljtan^ aïtijö in fonbctïinge recom? 
manbatie ijaböe gdjab / en bat eenige Ijem caïum? 
nienfelijli na-gegeben ftaböen / bat Dp gebutenbe 3tjn 
<6oubcmement 5 miljoenen gouöp gefpenbeert / en 
eenföeefy in fijn ïtofferg gefïdien ïjaööc: ^jotcfiecen? 
be boo| (©ob en öe toeteïa Dat l)p tod 27000 ponöen 
fïeedint ban fijn epgen geïö upt «Êngelanö gdrjacljt 
Ijaöbe / maer bat Ijp baet ban geen 3000 ponben f)aö* 
De / boen lju toebec na €ngeïauö boet / en be feïbe 
mitö öe guaöe betaïinge gebaenacnbe«Öbelïupbcn 
en Bapitepntn / öte met Ijem obet gehomen toaten / 
fuït onbet lienïieben npt-gcbcpït / op fijn bcrttdt na 
<€ngeïanb/ öat^P nauïict ponöen fleecïwt bezielt 
boen l)p in ^ngelanb qnam / en t’öup^ mofie fenben 
om geïö / om ’t fcljecp^ bolït te betalen bieïjem obet? 
gebiacljt ïjaöbcn: bat öp toeï toifle bat öp menfefje 
toad en mitfbien eenige fanten of cttcuccn moepte 
gccomniitteect ïjebben / fo baet niemanb fotibet tm? 
perfectie i^l / bpfonbet in nieutoe oBoubetnementen. 
B^aet bat ï)p al ’t fdbc Ijabbe boen tecljtcn met goc? 
be apafiillen / bie tjï» eenen banden Baöe ban öefe 
Handen fdfp/op be iüemonflcanticn Ijaöbe boen fïd? 
len / mepnenöe atfo met goeöe b?iencfcöap banbe 
Staten gcfcljcpbcn en betteoeben te 3fjn upt befe 
Handen na OBngdanb / om onfe faben aïbact te be? 
bobberen / enöatmeöeljp biet meet goeöe bpenden 
gelaten ïjaööc / ban ÖP in Cngdanö ijabbe/ om fijne 
öienfïcn toiïle Den Handen gebaen / met berïieg ban 
3Ön albec-uaefle blocb en eenige ïjope ban fijn famt? 
ïie 5 .ïBaec bat ï)P nu tod merbtebatlfböicttocp? 
nigl) toienöen Ijaöbe / batïjpt’fijnöetaen-bomfïal? 
Ijter geen geceetfcljap altoos en bonb / nocï) ban boïft 
noclj ban gdb of anbete pjobifie om te geb?upben tot 
bet ontfetban^ïup^: öatmen nu ectfi 100000 gul? 
ben baböe geconfentcett totbetontfetban^lup^/ 
en bat bp b^Dec nocb penninb baet ban alfnocb bad? 
öe gefien: öatmen alle öegetcöemibbeïenbaööc ge? 
fonöen en gefpenbeert aenöe öttptfc tupteten en 
hneebten / en in ’t Hegcr omtrent öcn 53ofcb bupten 
P’opooflc en fonöet bmcbt/toaet boo? gccoicumycett 
toaten De goeöe octaven banbe J>taö banben SBofcïj 
te berobeten/ öooj De pjactiqucn en intdligcntien bie 
bp baet binnen altrjöö gebaö en gebonden baböe / 
ooft gebutenbe fijn af toefen in €ngdanö. ©atmen 
al te bed gebouben Ijaöbe banben boo?f3. Umbaffa? 
bent en ban eenige fcïcfcmc gefdïen binnen fijnen bup? 
fe opgetrodien / en öooj fijne reconimaiiöatie gea? 
baueecrt totte Staten of «ïDfficien bie fp baöben. 
JDdficn ?tmbaffabcut feet quabe öienfren en 0ffi? 
oen ijaöbe gebaen/ fotoelboojbateBiajcficpt 
boo^ öefe 31 anben / boo? öe uegotiatie of banöeïiiige 
ban ben pap$/ öaetbp bcmtebetöcmebegemoept 
baböe / boöni fijnen ïafï / bie niet anöcr£ en toa^ ge? 
toer ft / Dan eenige banbe boojnoembe Staten ban 
beu Haube te betltïaten / in bien fp met bet fcrour£ 
ban bate B^ajefl. niet befrant genoccb en toaten om 
De «0oiloge upt te boeren / bat ben Ijeitogc ban jbar? 
ma upt Den naem banden lioimih bauêpangten aen 
batcB^ajeftept berfodjtbaöbeom pap^/ enbatöe 
Staten ben bid berfeftert moebten bouöen Dat bate 
BJajefïeut niet en fouöe bctflaen totten pap^/ fo lan? 
geaï^öe ^obintien mibbd tjaDDcn om baet fdben 
teöefenöetciien maintenerenmettet gcaccoiöcetbe 
fecout^ ban bate BHijefïcpt: bat Den boojnoemben 
^Imbaffabeut baet Dooi gehomen toc^ in ongenabe 
ban bare BSajeficpt/en cob ö’ anbeten rcn£öed$ ge? 
bangen/en ecnpöedjt gecommanbcett toaten in baet 
{jupftn te bïijben tot iiaöct bcbel / in fonuna bat bp 
biet te Haube gebomen toaé / niet om fijn patticuliee 
piofqt te boen/ om giften of gaben (bic Ijp niet en be? 
geerde noeb ontfangen baböe / ban alleen ban fijn 
tractcmcnt bem bp ben Staten toe-gdept / omtrent 
4oof‘5oöupfent gulden^ / en bet p?efentof betgttl? 
ben itop banden staten / baet tegenja anberp moge? 
ïijhnittmmöct toatm begaeft/ öiefotod met bet? 

ÖimÊ 
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trimt en Ijabben / maet boo? ejtpreflé ïafï ban ïjare 
(F°i. 16.; j^ajeficptEnboo?namcntIijftombeb3ai:e€ö?ificlij? 

fte öeligie te ïjeïpen maintineren/ en öefe ïanöen 
öienfï te boen na 5ijn bermogeu/ tuaermljp foube 
continueren fo ïangïjp bpöe ïanben fulr toieröe gefe* 
conbeert/ bat ïjp niet ecre ban ïjace iBajefïept en 
confcrbatie ban jijne reputatie ben bpanö foube 
mogen recontceten of bejegenen, ^nöecfhitgjöat 
ïjp niet en foube bertoacïjten/ tot bat ïjp met onee* 
re upt ben ïanbe foube moeten bertrechen/ en bat 
al£ ban DatejBajefïept eenige anbere refoïutie fou* 
be mogen nemen/ toantïjpafé ïïaeöcn©afalban 
ïjare ÏBajefïept niet en foube bonnen laten / be fel* 
be ïjare ifêajefïept te abbcrtercn / ïjoe ïjp be faben 
ïjcrtoaert^ ober Ijabbe gebonben / bat be Staten 
beele fepben ban grote memcïjte ban rupteren en 
luiecïjten bie fp blaren ïjouöenöe tot ïaftc ban ben 
lande / tot berre inde 20000 beïjaïben ïjet fecoitr£ 
ban ïjare Ifêajcfïcpt: macr bat Ijp in’t leger boo? 
tulpijen geen 3000 mannen baer upt ïjaööe hon* 
ncn trecben / en battcr recïjte-boo?t tot Ijet ontfet 
ban &Iup£ mcbegeen bolb bpfonber ban öefe lanbcn/ 
of in befolbinge ban be Staten boo? Ijanben i$. ö^at 
ïjp bit biel roubclrjb en b^pmoebcbjb Ijabbe brillen 
feggen / begeerenöe batmen op ïjem een bolhomen 
confidentie tniïbc ïjebbcn / geïijhljp ben Staten ban 
ben ïanbe toaö bcrtroutoenöc. 

öepüjke i|icr op toeröe gefcpt bat 5ijn Crceïïcntie ïjem biel 
batiüeges mocljtc bcrfelicrt Ïjatïöen ban be goebe confiöentie 

bic be «Staten dBencracï ban ïjem tjabben. Cn bat 
IzMma, 5P ben ^flinbaffaDeur Jt^iïozb 23uhljo2fï ïjabbcn ge- 

cert engerefpcctcert/ aï£ toefenöe IjarelBajefïeptg 
fccrctenïSabc/ boojtoien^grotcinfïantie/ en baer 
ban niet ïiouncnbcontfïagen bierben Deb00jf5.be* 
cïaratic fjem obergegebenbja^: battet een abup£ 
of mifberfïanb toa£ / beïangenbc be 5 miïioencn 
gout£ / al£ bat 3ijn Crceïlentie bie foube gcfpcn* 
Deert ïjebben: macr battet toacracïjtigtöa£Datbe 
ftofïcn pan öer ooriogc gebuprenbc IjctCoubcnic* 
ment ban 3ijn excellentie meer ban 5 milioenen 
gout£ beliepen / aï£ 24-00000 gulben ober be ojöi* 
nari£ contributien ban be bier ^jobinttcn / beljaï- 
ben be berbingen / en b?antfdjattenbanbeanbcre 
$jobintien 500000 gulbeng ertraojöinatté gecon* 
tenteert/en 13 ofte 1400000 gulben^ ban’t fecour^ 
ban ïjare iBajefïcpt / en noclj 10 ofte 1200000 

gulben^ / bic men aen be Capitepncn en ïjet ïücrjgé- 
boïh ban ïjacr befolbinge en anöerfïnt^fcljuïöigtüa* 
ren / boïgenbc ben fïaet baer ban gelebcrt/ bp bie 
ban ben ïfïabe en in Ciigcïanb geejrljibeett / bat 5tj* 
ne Crcelïcntie niet en behoeft te tbrijfelen / of ïjp 
ïjabbc Ijicr meer goebe bjienöcn ban ïjp toifïe / en 
batmen alle£ biatter mocïjte gefcpt / gcfcïjjeben / 
of gcpatfeert fijn / met offcntie aen öceenafb’an* 
bcrc 5fjbe mofïe bcrgetcn en bcrgeben / Dcgemeene 
falie ten beften/ en nu bannieitb#befafienbeljer* 
tigcn en bpbcr ïjanb nemen / om be fahe upt te boe* 
ren tot <0obe£ ecre cn confcrbatie ban fo beele Cïjjt* 
fïcïijhe ïierïien binnen befe lanben / bie anber£ ge* 
fcïjapcn luaren gebiffïpcert en befe ïanben t’onber* 
gebjacljt te toojben. 

<©acr 5fjn Crcellentie toebet op fcpöe battet bee? 
ïc biaren / bie be töcligic blaren booj - bienbenbe / 
macr battet IjcnïupDcnDaeromnietcnbiaggcöacti. 

JBaer mebe ban 3ijnC;rceUcntieoojïofgenomen 
ïiebbenbe/ met belofte ban nu boojtaen goebe com 
fibentic cn eoirefpoubentic te ïjebben en te ïjouben 
met 5ijne ^rccllentie/ bic 3ptoegcbienfcï)t|)cbben 
een geïuli-faïig fuccc^ ban be tegcnbioojbige ejrpebi? 
tietottet ontfet ban ^lup^. 

©c cëeöe. ^jjï^ ^tebc ban Jiïupi eerfï ingenomen bia^/biai 
Sanöc00 rcn öc <6cbeputerrbc ban be Staten oBcncracl tot 
staten Bliffingcn in groot pcricttï / biant lluccfler Ijabbe 
^eneraei pinnen Bïiffïngcn een heraut gefonben / bie Ijcn ge; 
Smgen abberteert Ijabbe / bat bie ban Jriup£ ïjen ïjabbcn 
tnvtnjkei obergcgebcn / bie baer gcliomen hia^ eer Dat be 
neiiatrente boo^5* riBebeputccrbe bie ban jijne Crccïlcntiegc^ 
SetDcii, fonben biaren / om eenige behoeften te Ijaïen biem 

jlig totbeljocf ban’t ontfet ban &ïup£ / fonberbat 

3P biiflen eer bat spqnamcn bat bie ban ^lupp met 
Jbarma geacco^bcert biaren/ biant btcban^ïitpjS 
Ijabben Stpcefïer laten toeten bat 3P be^tab noot£- 
Öaïben Ijabben moeten obergeben / macr en ïjaDDcn 
bie ban be blote fuïjc niet berabberteert. 5^eboojf5. 
(Sebeputeerbe te ïanbe ïiomenbe / Ijoojben 5P albacr 
bat be fiab ober toa^/ en ben heraut öabbealbaec 
onber be bo?gerije gcfïropt bat be Oreren Staten 
biel brifien bat éïup^ obectoa^/ en batmen baer^ 
om be fcijelmfe Staten niet en foube geïoben / fo 
batfe al t’ famen in feer groot penjltcï biaren om 
Dootgefïagen te bierbeu / biant Ijet gracu biaren met 
anberé ban of ferafenbe-boï gcbieefi biaren / om bat 
befe <6cbeputccrbe fepben bat Jblup£ niet ober cn 
toa^/en ben gerant ban 31311 <£rteï!entie fcpöe battcr 
ober biap: / fulp bat be a3cöcputecrbc niet anbcr£ bii^ 
fïen ban batfe albacr Ijacr leben gelaten fouben tjeli# 
ben. lifierban Ijecft be ifeere 23opmeer te bier tijb 
$3enfïonat$ ber fïab ?ilïiïnacr cn nabcrljanb Üacb in 
ben J^obe ban j^oïlaub / rapport in be bergaberinge 
banbe.^taten ban ^oïlanb/Uomeiibe upt Ecïanb/g t' 
baen / berljalenbe baer bp bat be d5?abe"ban Hpccfter 
bcrbïaert Ijabbc/batter eenige inbc Staten ban ^vb 
ïanb biaren / bie ïjem geen goeö ïjcrtetocbjoegen/ja 
bat Ijp 00I1 biel buflc batsijn^rcclïcnticbanjIatTau jtentuf* 
met<6iabe JBiïlcm bau (0affatt / i}oljcuïo / JDcur^ '7im 
en anbere een liguccnberbonbjegen? Ijcm gcmaeïit platen 
Ijabben / boel) battet ben jongen ï^cece j!Baurittu£ fu» noch 
ban hafjan niet en bias te bifjten. Ijabbe ooit ge? ntetsenbi» 
b?aegt biaer battet gcïD biaé battcr in booiract bia£/ 
tegen 3ijne ïtomfie/ cn al^ baer gefcpt boerbe bat 
fuljc aen be 5Duptfc rupteren en ïmecljten bia^ ge« 
fcïjiïit om bic te boen ober ïiomen/ tot opredjtinge 
ban een ©cït-ïeger / ïjabbc Hpceftcr baer op gefcpt / 
iffer anber^ geen geit fo mofïe Ijp ïjare B5ajcfrcpt 
fuïjc ober fc^ijbcn / op batfe op pare faïten letten 
foube batfe niet belogen enbicrbe/ fcpbcooïibat 
JiBiïojb S5uïiljo?fï een ^ot cn tfèat bia^ / bie Ijcm 
ban be Staten Ijabbe laten biij^-maïten batfetoils 
ben / cn Ijabbe aen ïjare iBajefïept gefclpcben / 
bat fp öier foube fenbenperfoneu bie inbc Duptfe en 
jFranfe taïe mofïen erbaren toefen. 5^at Ijp ooit 
lörileïiep Ijabbe feerbcracljt/ toacrom ïjare J!l3ajc^ 
fïept ïjem Ijabbe boen gehangen fetten / en Mo?ü& 
3ijn ïjup^ Ijabbe belafï te ïjouben / cn meer Dictgc<= 

1 ïijrie piopoofïcn bic be ïfeeren Staten een feer groot 
1 arïjterbenlien gaben: öicg nietemin toerbe racbfaem 
gebonben / 3lpcefïer met alle öc beleeftfïe manicre te 
bejegenen / boant De gebeputeeröe bic in Cngcïanö 
toaren getoeefï / bcrltïaeröcn batmen in alle ma ¬ 
nieren be gtmfïe ban SIpcefïer moefïe fïen te bunnen/ 
fo men nut <lSngcïanb pet goet^ boo? befe ïanben bril* 
öc bertoacïjten. 

Omtrent befen tijd ïjebben So?gemeefïerLö en 
iècljepen ber „4>taö ütrecljt febere Ifêiffïbe gefonben 
aen ben <S?abc baii3lpccfïer in bate ben 15. 
fïi/öaer bp jp lupben Ijcm berabberteren / ïjoc bat 5p 
ban bcrraöerijc betrapt Ijabben ben 2£bt ban 
bloeit gcboojticïj banïlDijïi/eHinbioonbccöcr .titab 
Mtrecbt / al^ Ijcbbenbe b^iebcu ontfangen ban ecu 
<Cngeï£man genaemt dobbert ïiraplic / fïjnöc ban 
baer upt cïiBiïo?b^ 'Stbïep Compagnie terfïont na ïjet 
berlieg ban ©ebcnterna^tanïepbertrodicn: om 
ïjet tocïfie en om alle^ beter te bcrfïaen / sp Ijcm op 
öc pijnbanh Ijabben beroo^beeït / ïjouöcnöê be poo?* 
ten gefloten. Cn aïfo 3p bcrfïoubcn bat ïJapitcpn 
„ïiEoo^ binnen Uicïfï Uia£ ’gcbiecfï in ’t obergeben ban 
De fclbe fïaö / en niet fonöcr fiifpiric ban eenige qua* 
öc bebotren / fo Ijabben 30 nobtg gebonben 5jjnc Cjr* 
ccïïcmie baer bantebertoittigen/ cnbcfclbetcbiö* 
ben bat ben boo?f*5. JBooj ban baer genomen / en 
cene auber Compagnie in 31311 pïacrfc gefonben 

I mocïjt tooien. 
I Omtrent befen fcïbcn trjö 5ijn ooit eenige 05ebepü* 
tcerbe ban öe herben ban jgcöerlanö bp fijn Creeï* 

1 ïcntic ban llpccfrcr in Ecïanc gehomen / om be* 
j fclbe te toeïïe-homen en be fahen ban öc ïterhen te re* 
I commanberen/ en aïfo3P-ïupDcnberfïacnIjabben/ 
ofbatterfpiahegingöatïjpbjebecom biiïöe bertree* 

' hen / 
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men gt* 
Daeii tij? öe 
Seccfoji 
mecïöe 
herken aen 
$!jn 
teil. beu 
<l5?abe 
ban %mii 
ftet / op 51J; 
m lueöe»; 
Somftc ux>t 
^Sngclanb 
t« j'eöer; 
ïaiiD, 

ïjent te öibben öat ïjpt'nbcfetijbcn Venniet en foube 
tuiïïen bcrïaten/ öc fdbe toeïftomfïe en bebe toerbe bp 
inonbe gcbacn/ en bacc na öenfeïbenmgefctjitfte 
aïbu$ obergdebett. 

MYn Heere, hebbende de kerken van defe provintie 
als ook die vande andere, ontfangenen gevoelt 

een uyterfte droef heyt, om het vertrek van u Excellen¬ 
tie, en hebbende geftadelijk voor defen met vuyrige ge¬ 
beden byden Heere aengehouden om des felfs gelucki- 
ge en hoognodige wederkomfte, foo hebben zy ons ge- 
deputeert, fo haeft het hen mogelijk is geweeft , met 
ordre vande Synode en oportuniteyt, enbequamege- 
legentheyt van 11 Excellentie in defe ftad , om voor de 
felve te verfchijnen en uyt te drucken de grote bly- 
fchap, daer mede de herten van ons allen verftaende 
de geluckige wederkomfte van u Excellentie in defe 
landen vervult fijn geworden. Infgelijx fijn wy blijde 
cn bedanken u Excellentie van gantfeher herten , van 
de finguliere gratie, dat wy de gewenfchte perfoon van 
11 Excellentie weder mogen aenfehouwen. In defe wel- 
daed bekennen wy een oneyntlijke verbinteniffe aen 
hare Koninklijke Majefteyt, en in 5t particulier aen u 
Excellentie, dat het de felve heeft belieft in defen ou¬ 
derdom, Tonder regart te nemen op de foetigheyt vande 
rufte, te aenvaerden de wigtige en moeyelijke laft van 
’t Gouvernement van defe Provintien , befprongen van 
een fo machtigen vyand, en in verfcheyden bedenkin¬ 
gen feer verfwakt,en die een fodanige remedie van doen 
hebben, als wy met de goedertieren hulpe Godes, door 
den middel der deugden van u Excellentie verwachten. 
En te defen propoofte, het gene de qualiteyt van onfe 
perfonen niet raekt, aen d’een fijde ftellende, fo fullen 
wy alleenelijk driepoinden ons beroepaenpaende, met 
aller demoedighevd in ’t kort voorftellen. Voor eerft is 
het een ge wille fake mijn Heere , dat het voornaemfte 
wit van alle de werken Godes is, fijne glorie en de ker¬ 
ke Jefu Chrifti, daer uyt komt het, dat alhoewel de 
menfehen veele andere doelen en eynden haerder wer¬ 
ken mogen hebben, nochtans het voornaemfte moet 
wefen Chrifti kerke en Godes glorie. Hier uyt volgt 
ook , dat hoe de vocatien der menfehen direktelijker te 
defen eynde ftrecken , als daer is die vande Koningen , 
Princen , en andere Overigheden, hoe zy uytnemender 
fijn, en de perfonen,op fuik een trap van eere verheven , 
te vafter verbinden, om deconfervatieenvorderinge 
van Chrifti kerke en Godes glorie te verforgen. En 
dit is de grote weldaed , die den Prophete Efaias heeft 
belooft, daer van wy ook hedenfdaegs door de goe¬ 
dertieren genade Godes het effed gevoelen, dat de Ko¬ 
ndigen Voetfterheeren en de Koninginnen Voetfter- 
vrouwen zijner kerke fullen wefen. Nu alfo den dienft 
des H. Euangeliums van God diredelijk te delen felven 
eynde is geordonneert, fo beweegt en verbint ons ons 
beroep, u Excellentie demoedelijk en vuyriglijk te bid¬ 
den , de kerken defes lands in goeder recommandatie 
te houden, met alle het gene daer aen dependeert, 
als fijn de univerfiteyten en fcholen , als lijnde het faed 
en de behulp-middelen van groter importantie , tot 
confervatie en vorderinge vande kerke. En alfo de 
merkelijke proeven en fekere kentekenen vande God- 
vrugtigheyten y ver van uwe Excellentie ons niet toe en 
laten eenigfints daeraen te twijffelen , fo bidden wy de 
felve in aller demoedigheyt, dat hem believe na fijn 
grote voorfichtigheyt goed regart te nemen,op alles dat 
inde felve een totale mine en verwoeftinge foude kon- 
nen veroorfaken, om de occafien,wegen en middelen te 
verhinderen en te weeren : Enter contrarie, meteen 
confcientie een waerlijk Chriften Prince betamende, te 
verforgen het gene u Excellentie fal vinden nodig ter 
eere Godes en de confervatie vande kerke Chrifti. 

Voor het tweede poinct, verklaren wy mijn Heere, 
in aller demoedigheyt en oprechtigheyt, dat fijnde ge¬ 
komen , om de blyfehap te betuygen , die wy fcheppen 
uyt uwe wederkomfte , en u Excellentie de kerken de- 
les lands te recommanderen, fo verftaenwy met grote 
droeffeniffe en uyterfte leetwefen , dat u Excellentie ee¬ 
nigfints in deliberatie is weder uyt defe landen te ver¬ 
trekken. Nu en twijffelen wy niet of u Excell. heeft 

daer toe grote gewichtige en billijke oorfaken , gelijk 
wy ook nieten twijffelen mijn Heere of het voornaem¬ 
fte eynde vande komfte van u Excellentie is geweeft de 
eere Godes en de behondeniffe vande kerke Chrifti. In¬ 
dien u doelwit fodanig is geweeft, wat heeft God en de (Fol, 17.) 
kerke Chrifti u gedaen , mijn Heere, datgy dienu wilt 
abandonneren en alfo laten vallen ten proye en verder- 
vè'öDitis die kerke, die den Sone Godes, zijnde ne- 
de'Vgedaelt uyt fijne hemelfe glorie, heeft vrygekoft 
met fijn dierbaer bloed, alle de quellagien, diemen hem 
aen dede, te bovenkomende. Dat u Excellentie geden- 
ke aen Moy fe , met wat een patiëntie en verdraechfaem- 
heyt,hy gedurende den tijd van 40 jaren het volk Ifraels 
na ’t Land van beloften heeft geleyt. Dat u Excellentie 
fich voor oogen ftelle het apparente verderf van defe 
kerken, dat wel haeft op deflelfs vertrek fal volgen , dat 
hy gedenke aen de jammeren , die daer fullen ontftaen , 
met den overlaften onlydelijke tyrannije der Spanj2er- 
den , als aen de gene die geftadich onder haer jok fullen 
blyven , continuelijk voor oogen hebbende, hetvuyr, 
fwaerd en gevangeniffe: aen’t gefucht en gekerm van 
defe, en aen de vreucht en triumphe des vyands. Om 
kort te maken, dat hy alle defe kerken voor ogen bou¬ 
de. Siet daer, mijn Heere, de leden van dien , mans en 
vrouwen, jonk en oud neder-geworpen voor de voeten 
van u Excellentie, hebbende de ogen vol tranen, en 
biddende 11 Excellentie inde name Jefu Chrifti hen niet 
te laten tot een proye vande Spanjaerden. Wy moeten 
niet wanhopen , mijn Heere datter met de gratie Go¬ 
des, niet eenich middel gevonden fal werden , om aen 
tl Excellentie de vereyfchte fatisfadie en contentement 
te geven/ 

Ën te defen eynde, om tot de conclufie te komen, fo 
prefenteren onfe kerken aen u Excellentie aile het gene 
in haer macht fal w efen , om fich tot deffelfs dienft te 
employeren , en dat met de devotie en affedie, tot de¬ 
welke haer fo vele weldaden en gunftigheden , diefy 
hebben genoten en noch zijn genietende van hare Maje¬ 
fteyt, en voornamelijk van u Excellentie in ’t particu¬ 
lier, verbinden. Ook fullen de dienaren des Woords 
continueren, het volk te vermanen tot alle fedigheyt en 
getrouwigheyt, infgelijks tot allegehoorfaemheyten 
reverentie daer toe het verbonden is. En alfo onfe gebe¬ 
den zijn de ziele van onfe werken , om die te doen pro- 
fpereren,fo fullen wy niet in gebreke blijven , om daer- 
in langs fo meer ons devoir te tonen en God vuyriglijk 
te bidden, dat hem believe door zijn almogende goe¬ 
dertieren genade, aller herten te ftieren tot eeft ware, 
heylfameen vafteeendrachtigheyt fo hoognodig, om 
den vyand refiftentie te doen , en vereyfcht tot welvaert 
vande kerke Chrifti, en dat hy haer Koninklijke Maje¬ 
fteyt in zijn Goddelijke hoede nemende, ook u Excel¬ 
lentie befcherme , dien met de gaven zijnes H. Geeftes 
vervullende, dirigerende alle zijne aenftagen ter eeren 
Godes en alle zijn doen fegenende en gebenedijdende. 
Invoegen dat wy onder het Gouvernement van u Excel¬ 
lentie mogen verkrijgen de vidorien van David, en den 
vrede vanden tijd Salomonis,met de welvaert en vorde¬ 
ringe vande kerke Chrifti, welke om fo groten weldaed 
fal blijven voor altoos verobligeert aen hare Majefteyt, 
en geaffedioneert tot u Excellentie. Gelijk wy ook in 
’c befonder deffelfs getrouwe demoedige en onderdani¬ 
ge dienaren. 

Staten 4$rwtad om bc <0?abc ban Hptcfïcc 
ix bKöcu fe fMïcii cn te gebeit fatOTacrfe banbe ‘SSg'J* 

öifferentcn / bic gcrefm Uiauen geöucenbe 51)11 aftiies Staten 
fen in €ngdanb/en tipt De D^icDcn bic aïbaer gefcfact <©“««1 
ben toacoi acn ïjent / bacc ban ïjet babbelt Ifare IBa* ^2^üaa 
jcfïept Vua^ obergefonben / atfjoetöd fp geïjocpt ï)aö= urefïec 
Den fo Wï ïjate LDajcfïcpt aï£ 5Ü11 ^jecdlciute con- GcrDm 
tentement fouben genomen gcijaö Rebben / met öc K* 
ouöcciigtingcbiefpaenöfnSSatoa! l)ab? 
ben geöaen / cn ï)aix JBajefïept cn fjeiiïieben obecge? 
fonöcn / nod)tan£ berfïaenbe baf ïfp öact incöc geen 
contentement cn fiabbc genomen/ ïjebben goeb ge^ 
bonben/en met abbrj£ banbr^ngcïfc llaeö£-l>ceren/ 
ntben Habc ban «alftatc tocfoiöc gcconcipi'eert frficc 
acte ban fatiffactie / als ooft incbc fdiec concept ban 
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’tsm niiffibc Die fy fouDcn fenöeii aen Date IDajcfïept 
ban <£ngeïanb / met badlie acte ban fatiffactie De fel* 
be Heeren Staten generael op ten i^ugufïi coïïe* 
gialitec getneefï #1 binnen üBibbcïburg bu Den booj* 
noemDcn «25?abe ban ïpcefïec / en Debben Deni obec* 
geïebect De boejfj. acte/bïDDenDe Dat DP De felbe fouDe 
fcmïïcn a$ een doojfiebtig toij^ en goeDettieten $?in* 
ce in ’t goeDe aenhemen / en aïle£ in bergetenDcpt 
flellcit / en boojtacn maïïegmet De ^eeccn Staten 
<èenecacïgacDeco|terponDenttc DouDen* ^eaBiabe 
Defe acte gebifitcect ïjcbbenDe/ a$ ooït meöe t)et 
boo?f5. concept banDe mifribe aenljare Jfêajefïcpt/ 
heeft bctlilaect Dat ïjp De boo?f3. acte ban fatiffactie 
beo: fo beeï synen peefoon toa£ aengaenDe/ Dicït boo: 
goeb en aeugenacin/ en aï£ boïbacn banDe Hecreri 
Staten OBeneraei / en De feïbe gtotclyj: beDanhenDe/ 
Dat öp met Den boo?taen begeetDe te DouDen aïle goe* 
De co?cefponDemie / mcDegoeD UniDeiiDeDetbebjecp 
banDe bpeben aen Date JBajclïcpt / Diecban3ynDe 
Heeren Staten ‘Bencrael fcec betblijt getneefï / en i$ 
goct gebonDcn/ Datmen aen alïe De f^obintien fc fyij* 
ben fouDe en Defeibe bcraöbertercn / bat De Heeren 
Staten Doo? <£5oDc£ Duipe/ met 3yne (Excellentie ban 
aïle DilTeccntcn tnacen geacco^Deect / fulp Dat te bet* 
Dopen tua£ Dat bao^taen befalten ban ben 3lanbe in 
betec ecnigljept en cojcefponbcntie fouben toerben be* 
lept. *Defe acte ban fatiffactie toaö ïupDcnDe al£ 
boïgt. 

ïue ban TV/I Yn Heere, gelijkmen ordinaerlijk liet in alle nieu- 
fattsfactic jVlwe rijken of Gouvernementen van Republijken en 
uanlfiS Staten, dat inde adminiftratieder publijke affairen, fich 
Her op 5t);t veele faken toedragen, die niet in alles en t’eenemael 
toeöer* conform zijn met de gemene wetten of coftumen der 
begeren Landen : So zijn aen d’ andere fyde de Staten, Magiftra- 
«étaren ten en andere, die gebiet hebben over ’t volk , en ge- 
<öeiirraf.l z^n } om te betrachten ,dat de privilegiën , wet- 
gegcöc.i, ten ^ ordonnantiën, coftumen , ftatuten, en vryheden 

werden gemainteneert en geconferveert in haer geheel, 
zijngewoon vanalletydenen altoos , infonderheytin 
defe Nederlanden, vryelijken volkomentlijk aen hare 
Princen, Gouverneurs , te remonftreren, de fauten of 
abufen die fich in ’t Gouvernement tot nadeel van ’t ge¬ 
mene befte toedragen , op dat de felve door behoorlij¬ 
ke middelen mogen werden geremedieert. Dien vol¬ 
gende hebben de Staten Generael, namentltjk van Hol¬ 
land , Zeland en Vrielland u Excellentie in’t voorleden 
jaer geremonftreert het gene zy volgens de wetten en 
coftumen der landen hebben geoordeelt te behoren, of 
te dienen tot beter dire&ie en adminiftratie vande pu¬ 
blijke affairen:procederende hier in ter goeder trouwen 
rondelijk en eenvoudiglijk , gelijk hare voorouders en 
predeceiïeurs altoos gedaen hebben : en volgens den 
aengebotenaertvandeingefeten deler landen, fonder 
argheyt of achterdocht: in ’t welke fo zy de palen van 
behoorlijk refpedt hebben te buyten gegaen, fo ho¬ 
pen zy dat u Excellentie dat fa 1 leggen op den aert 
der landen, den ftaet en de rechtveerdigedroeffenif- 
fe, die zy te dien tijde hadden ontfangen om de 
bloedige wonde en hetonverwinnelijk verlies vande 
ftad Deventer, en bet Fort voor Zutphen ,’t welk ge¬ 
noeg was om de ftantvaftigfte Keyfers of Monarchen 
des werelds te ontftellen en te verbijfteren : en verfoe- 
ken dat u Excellentie volgens zijn grote wijsheyd de 
faken laet doorgaen, en alle mifverftanden, die gerefen 
mogen fijn , aen d’eene en d’andere fyde in een eewi- 
ge vergetelheyt begraven fijn; verklarende mitsdefen 
dat zy noy t den wille of intentie hebben gehad , om yet 
te doen dat de eerevan u Excellentie nadelig mochte 
wefen , of de autoriteyt, den felven opgedragen , ver¬ 
minderen : Protefterende heyliglijk voor God en de 
wereld , dat zy u Excellentie een ware en oprechte lief¬ 
de toedragen, gelijk als van te voren, dat zy de felve 
willen eeren , refpecteren, en gehoorfamen , en van 
een yeder doen eeren , refpe&eren , en gehoorfamen, 
als dat behoort, volgens d’autoriceyt de felve opgedra¬ 
gen als Gouverneur generael vande voorfeyde Provin- 
tien: Niet twijfelende of u Excellentie (al recipro¬ 
quelijk de gemelte Staten mainteneren inde rechten, 
autoriteyten, en prerogativen hen coebehorendc. Ver- 

IV. Deel. 

klaren voorts dat zy een vaft vertrouwen hebben cp de 
deugt, goedheyt, wijsheyt, en ervarentheyt van u Ex¬ 
cellentie , dien zy beloven t’allifteren in ’t beleyd der fa- 
kenmetalle’c gene hen mogelijk fal wefen. Verhoeken 
dat u Excellentie believe gelijk betrouwen op hen te 
hebben, end’affairen t’omhelfen en te dirigeren mee 
onderlinge correfpondentie vande gemelte Staten , die 
niet en fijn io of 12, gelijk fommige fich abuferen; 
maer de Ridderfchap , Edelen en Raeds-luyden o£ 
Vroetfchappen van alle defteden der voorfeyde veree- 
nigde Provintien: welke Staten werden gereprefen- 
teert door hare Gedeputeerden ter vergaderinge vande 
Staten Generael: fonder welk betrouwen en onderlinge 
correfpondentie mette gemelte Staten Generael ( welke 
eenige hoeken t’ ondergraven en om verre re ftoten , 
daer op men wel acht moet hebben ) het onmogelijk is 
defen ftaet te mainteneren, welkers mine fonder twijf- 
fel met haer fal Hepen den ondergang vande naburige 
rij ken en volkeren, en de verwoeftinge der kerken Go- 
des: den welken wy bidden, dat hem believe u Excel¬ 
lentie met de gemelte Staten Generael te vereenigen en 
t’onderhouden in een onderlinge liefde en onverbre¬ 
kelijke eendrachtigheyt, tot zijnder eere en glorie toe 
dienft van hare Majefteyt, welvaert van defen ftaet, con- 
fervatie der ware Chriftelijke Religie, hoogheyc van u 
Excellentie, en verwarringe van oiife vyanden. Aldus 
gedaen ter vergaderinge vande hoog gemelte Heeren 
Staten Generael inde ftad Middelburg in Zeland, den 
iy. Augufti 1587. Lagerftonc, ter ordonnantie vande 
hooggernelte Heeren Staten dcc. Ondertekent, 

C. ^crjfcm. 

üfet concept banben b?iebe Die ban toegen D e booj* 
noembe Heeren Staten döenerael fouöe toerDen ge* 
fcD^cben en gefbnben aenbc IDa). banbe Hionlngnme 
ban Cngeïaub / tua^ banöen naboïgenDen inDoubec. 

E Vrouwe, uytde brieven die u Majefteyt heeft 
believen tefchrijven aende Staten der vereenigde hiaten 

Nederlandfe Provintien, den 20. en zz. vande laetftle- <3Betieracf 
denmaend Junii, en door’t gene, dat ons de Heeren ntnatnne°" 
Henrik Killigrien RobertVele , Raden van wegen u banCnges 
Majefteyt inden Rade van State der voorfeyde Provin- lanDban 
tien, hebben te kennen gegeven, hebben wyt’onfen 
groten leetwefen verftaen,dat u Majefteyt haer als noch ö 15/4 
grotelijx hout geoffenfeert om ’t geene fich voor ’t ver¬ 
trek van mijn Heere den Grave vanLycefter,Luyte- 
nant Generael van wegen u Majefteyt, en Gouverneur 
der voorfeyde vereenigde Provintien, na Engeland in 
Novembri laetftleden herwaerts-over heeft toegedra¬ 
gen, en infonderhey t ter caufc van een brief den 4. Fe¬ 
bruari) aen zijn Excellentie gefchreven , daer van de 
copie aen u Majefteyt is gebonden, ’t welk ons ten uy- 
terften doet doleren en bedroeft zijn. Aengefienders 
Heere Bukhorft , Ambaffadeur van 11 Majefteyt her¬ 
waerts-over (na lange conferentie over dit poindt mette 
Staten gehouden) opentlijk heeft verklaert, dat hy hem 
van wegen u Majefteyt en zijn Excellentie hielt voldaen 
vande verklaringe door de Staten op dit poindt of fub- 
jedt by monde gedaen : Daer toe fal u Majeft. gelieven 
te fien en hare ogen te llaen op den ellendigen ftaet, daer 
de affairen te defen tyde in fijn , en op de ongenefelijke 
wonde , die wy nieulijx in ’t binnenfte ingewand defer 
landen hadden ontfangen , door de trouloosheyt van 
eenige quade dienaren,en datmen voor gelijke acciden¬ 
ten in verfcheyden andere fteden en plaetfen, volgende 
d’apparentie , die daer toe was, grotelijx was bedugt. 
Wy en twijfelen niet ofu Maj.fal door hare fonderlinge 
voprfichtigheyt, dit gehele abuys leggen op de recht- 
veerdige droef heyt en pertuibatie,die 111 fuiken gevalle 
op de alder-ftantvaftigfte volkeren en Koninkrijken 
foude mogen vallen , welke wel excufe mericeert by u- 
weMaj., een fo goedertieren Princeffeen die om haer 
rare en uytmuntende deugden , infonderheyt om haer 
finguliere goetheyt en genade ten hoogden geprefen is. 
Ook aengefien de verklaringe daer van inden brief van 
uwe Majefteyt mentie wort gemaekt, niet door de 
gemelte Staten , noch ook t’ haren verfoeke, maer door 
de grote inftantie vanden gemelten Heere Ambaffa¬ 
deur aen u Maj. is gefonden, die féer hefcelijk aenhielc 
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zC Drie en Twintigfte Boek. 1587;, 
om vorder declaratie by gefchrifte te hebben, feggende 
dat fulx den wille was van uwe Majefteyt, derhalven zy 
niet konden nalaten hem die te behantreyken. Nu fo zy 
hierin hebben te buyten gegaen het bevel van uwe Ma- 

C Fol. 18.) jefteyt, tot welkers dienfte zy t’ allen tyden fijn bereyt 
haer leven in alle perijkel en gevaer te ftellen; fo ver¬ 
trouwen wy , dat uwe Majefteyt derhalven geen andere 
opinie vande gemelte Staten fal nemen, als voor defen : 
welke wy u verfekeren , Me Vrouwe , uwe Majefteyt 
feer getroutezijn, en tot deflelfs dienft ten hoochften 
genegen,en tot alles datftrekt tot vermeerdering vande 
grootheyt en veyligheyt haerder Koninkrijken eri (la¬ 
ten, en die bekennen datnaeftden goeden God, haer 
behoudenifleis hangende aende gunfteenhet fecours 
van uwe Majefteyt, fonder eenig faveur of byftant van 
elders te verwachten. Wy verklaren ook , Me Vrou¬ 
we, dat de gemelte Staten, mijn gemelten Heere den 
Gouverneur Generael, van goeder herten en met een 
ware en fincere affedie beminnen, hebbende een vol¬ 
komen en vaft vertrouwen op zijn goedheyt, voorfich- 
tigheytenervarentheyt, gelijk voor defen, en dat zy 
derhalven hem fullen mainteneren en refpederen, Tul¬ 
len doen dat hy werde gemainteneert gerefpedeert en 
gehoorfaemt inde autoriteyt door de voornoemde Sta¬ 
ten, aen hem als Gouverneur Generael vande voorfeyde 
vereenigde Provintien opgedragen, en als dat behoort 
aen een fo voortreffelijken Heere, volgens de plaetfe en 
ftaet daer in hy is by uwe Majefteyt, en dat zy voortaen 
met zijn Excellentie fullen houden goede en getrouwe 
correfpondentie, hem affifteren en byftaen met alle het 
gene, tot vorderinge van ’t gemeenebefte, handha- 
vinge van defen ftaet, en confervatie vande ware Chri- 
ftelijke Religie hen mogelijk fal wefen : in voegen, dat 
«we Majefteyt metter daedfal bevinden , datdefelve 
Staten, hoewel eenige anders fpreken, geen ander doel¬ 
wit of intentie hebben gehadt: ’twelk zy heyliglijk 
voor den almachtigen God protefteren : derhalven , na- 
demael mijn Heere den Gouverneur Generael volgens 
zijn aengeboren goedheyt en fachtmoedigheyt hem 
hout voldaen vande verklaringe en beloften der Staten, 
hem ook t’ eenemael op hen betrouwende, en lijnde te 
vreden met defe en d’andere, dat de mifverftanden voor 
defen ontftaen, mogen begraven en voor altoos verge¬ 
ten werden: wy bidden uweMaj.in aller demoedigheyt 
dat haer believe uyt te willen wiften alle andere impref- 
iien en gedachten, die zy tegen de voornoemde Staten 
foude mogen gevat hebben, en fo langs fo meer haer 
gewoonelijke genade en faveur te continueren , aen dit 
arme fo feer benaude volk , dat inden nood zijnen toe¬ 
vlucht heeft genomen tot de protedie van uwe Majeft. 
vande welke zy wenfchen te worden en te bly ven feer 
demoedige en feer getrouwe onderfaten, als fodanig 
wefen foude den goeden wille van uwe doorlucht.Maj. 
Welkers genadige handen wy feer demoedelijk kufien , 
God biddende, Me Vrouwe, dat hy uwe Majefteyt 
voor altoos wil nemen in zijn heylige hoede. Gefchre- 
ven te Middelburch in Zeland, den if. Augufti 1^87. 
Lager ftont, uwe Majefteyts feer ootmoedige diena¬ 
ren , de Staten Generael &c. ter expreffe ordonnantie, 

ondertekent C. Aerjfenr. 

Watt t£ ooft een $ïaccaet uptgcgacn öaec Op to 
fioöen VuccDe / Dat niemant eenige caïumnien of bal* 
fe uptgebmgen üecfp?eften enfaï mogen üanöeljam 
öeïinge en actiën / fo toeï banbe iBajcfïept en b’ 
geïfe natte/alg toanöe heeren Staten <6eneraeï / of 
pacticuïiec / cnbanbc .llBagiftcatenbanbe fieben/en 
anbete particuliere Officieel in bienfïe banben ïanbe 
toefenbe / toelft $laccaet toa£ ïugbenbe aï£ boïgt. 

Iwlretyf T? O BERT, Grave van Lycefter, Baender-Heer 
berhoDcn aV. van Denbig, &c. opperfte Hofmeefter en Luyte- 
toertöat nant vande Kon. Majefteyt van Engeland , Gouverneur 
eentgeca; en Kapiteyn Generael vande vereenigde Nederlandfe 
lumnten of Provintien. Alfo wy verftaen dat dagelijx bevonden 
balfcjje werden diverfe perfonen, eenige onder ’t dexel vande 
genPto”3 Religie en affedie totten Vaderlande, eenige by den 
fpjepen en vyand daer toe geappofteert en uytgemaekt, hen ver- 
fal mogen vorderende onder de gemeente fechtieufelijk te ftroyen 

veel caïumnien , envalfche uytgevingen vande adien t^pnJjars 
van hare Majefteyt, en d’ Engelfe natie, mitfgaders van 
de Staten Generael, en particulier vande geünieerde aEiigclfe 
Provintien, en vande Magiftraten vande fteden,fpre- 
kende van haerlieder handelinge en adien na hunnen 
appetijt, en die felve malicieufelijk verkerende en bla- noclj tegm 
merende, om alfo defidentie te maken onder d’Overig- Patticmjes 
heyt, en de goede gemeente te bedriegen, entebren- ïe®t* 
gen in fufpitie en mifvertrouwen van hunne wettelijke 
Overigheyt, en vervolgens diflentien en fcheuringen 
te maken , waer uyt ongetwijffelt volgen foude afvallen 
en defedienvan Steden en Provintien, en ten laetften 
deruine en ondergang vanden lande, en van de ware 
Chriftelijke Religie, fo verre daer tegensby tijds niet 
en werde voorfien. So ift, dat om te onderhouden goe¬ 
de rufteen eenigheyt, fonder anderfintste willen ver¬ 
minderen de oude en gewoonlijke vryheden vanden 
lande, dan alleenlijk om te bedwingen ( fo veel in ons 
is ) de moetwillige fprake en ongebonden tongen. Wy 
na voorgaende communicatien metten Heeren Staten 
der geünieerde Provintien , en hier op gehad ’t advijs 
vanden Rade van State neffens ons wefende, geinterdi- 
ceert en verboden hebben, verbieden en interdiceren 
by defen, allen perfonen van wat qualiteyt, natie, of 
conditie die fijn, binnen der voorfchreven geünieerde 
landen en Provintien, hun voortaen eenigfints t’ onder¬ 
winden te feggen , uyt te geven , na te feggen , ftroyen, 
of verfpreyen eenige propooften, redenen, of gefchrif- 
ten,ftreckende tot quade beduydenifle vande hande¬ 
linge en adien van hare Majefteyt of vanden voorfz. 
Heeren Staten Generael of particulier, of ook vande E- 
delen , Magiftraten, Vroetfchappen, en Regenten van 
de Steden en Leden van dien , of van eenige particulie¬ 
re , in den dienft vanden landen of fteden wefende, or¬ 
donnerende en bevelende, dat die gene die ons tot wel¬ 
varen vanden lande yet willen verthonen , ftreckende 
tot nadeel vande eere en reputatie van hare Majefteyt 
en d’ Engelfe natie, of tot belaftinge vanden voorfz.. 
Statenen Magiftraten, die vande gene die in dienfte 
van defe landen fijn, of van andere particuliere Officie¬ 
ren , dat zy hun klachten of doleantien ons of den 
Rade van State fullen over geven by gefchrifte, met 
infertie en betekeninge vanden beklager van wat quali¬ 
teyt of conditie die ook foude mogen zijn, mitfgaders 
zijn ondertekeninge, of (o hy niet fchrijven en kan , 
van twee bekende getuygen. En dat niemant noch 
fchriftelijk noch mondelinge,'onsnochteonfenRaed 
voortaen fal importuneren , om diergelijke faken, dan 
inder voegen voorfz. op dat de beklaegde daer tegens 
gedaen hebbende hare defenfie, de fchuld hebbende ge- 
punieert, en de calumniateurs en valfche beklagers ge- 
ftraft mogen worden, anderen ten exemple , fo dat na 
Rechten, redenen en billigheyt behoort. Verbieden¬ 
de mede eenige t’ famen-komften , vergaderingen, of 
conventiculen te maken , ofte houden buyten de wet¬ 
telijke vergaderingen. En allen ledig-gangers en wan- 
delaers buyten tijd en ftond, en buyten behoorlijke 
plaetfen,hun te rotten of verfamelen. Alles op pene dat 
de contraventeurs van defe onfe ordonnantie en verbod 
geftraft fullen worden als perturbateurs en verftoorders 
vande gemeene rufte, criminelijk of civilijk, fulx na de 
gelegentheyd vande fake bevonden fal worden te beho¬ 
ren. Beladende en ordonnerende tot dien eynde , allen 
Officiers,die fulx toe ftaet, fcherp onderfoek te doen op 
de contraventeurs van defe onfe ordonnantie, en tegens 
de contraventeurs te procederen en doen procederen 
fonder eenige conniventie of diffimulatie, op poene van 
privatie van haerlieder ftaet en officie, en voorts ge¬ 
houden te worden als fauteurs vande voorfz. perturba- 
reurs vande gemeene rufte. En ten eynde niemant hier 
van ignorantie en pretendere, fo ontbieden en bevelen 
wy , onfen lieven en wel beminden de Stadhouders en 
Staten, of haerlieder gecommitteerde Raden refpedive 
van Gclderland,en de Graeffchappen van Zutphen,Hol¬ 
land en Zeland, Utrecht, Vriefland , en Overyflel, en 
allen anderen Officieren, Jufticieren, en dienaren van 
den felven Landen en Provintien , defe jegenwoordi- 
ge ordonnantie terftont te doen publiceren, alom daer 
men gewoonlijk is publicatie tc doen, en tegens den 

over- 
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overtreders defer te procederen cn doen procederen fo 
vOorfz. is j fonder eenige convenientie, fupport of dif- 

' fimulatie. Alfo wy bevinden ’t felve tot hare Majefteyts 
dienft en der landen welvaert te ftreckenen nodig te 
wefen. Gegeven binnen der Stad van Middelburg , on¬ 
der onfe hand en fegel. Den 14. Augufti. Anno 15 87. 

< Leoninm vidit. 
R. Lycejler. 

Ter ordonnantie van zijne Excellentie. 
G. Gilpin. 

D<Sn 21.Süugufïi 5ynbet b?ieben banbe gecom? 
mittcecbe upt %t\anb geltomen aenbe l^eeten 

Staten ban ïtoïïanb / inDoubenbe bat 5ijn Ctcdlen? 
tic Dem Dieft bernoecDt / cn bat bc ö?ieben bp bc £bta? 
ten «tBenetad aen Date JBajefïept gefcD?eben Dein 
toeïbebaecDDen/ enbatDp geïyïtc b?ieben aen Date 
jBajcffept foube fcD?ijben niet ttoyffeïenbeof Date 
iBajefi. foube ooft een goct genoegen Debben. ^0 
battet niet anber£ en tefïeecDe ban 3yne dBcnabe ban 
üoDcnlo metten <iB?abe ban S-pcefïette betfoenen en 
beteenigen / en bat be ^eeten Staten oBenerad bet? 
focDten bat be $?obintien alïe mogdylte mibbeïen 
toifbe aentoenben / ten epnbc bat bit Different ooft 
mocDte gemibbeït en tet nebetgdept too?Den/cn toa£ 
ben JifecccSÜDbocaet ban i^oïlanD/ IBeefïet^oDan 
ban «i^ïbenbatnebeït baegj> te boten ontboben bp ben 
CDeuc-©o?fï ban Cofen / bie Dêm Dabbe bccftlaett 
bctfïacnte Dtbben Dat De $cccen Staten «ïBenerad 
met 5ijne «Steellende ban iüpccfïec beracco?Deert 
toaten/en p?efenteerbe ben €Dcuc-Bo?fï 3ynen bienfi 
om een miöDdaet te toefen tufTcïjen be Staten cn 3y? 
nc Steellende / op bat boo?taen alle bo?berc rnifbee? 
ffanben tuffcDen be Staten / cn Hpccfier gcDed toeg 
genomen toetben/ en bat djtban foube toeten toat 
3yn officie / en be <f3?a'ae ban 3lpcefrec alg OBouber? 
neut Scnerad toat 3yn toerït foube toefen. #oït toat 
bc particuliere <JBoubetneur£ Daet toech foube 3yn. 
’t iÜBdft be boo?f5. ïfeere ban <®lbenbarnebdt / inbe 
betgabetinge banbe Staten ban i|oïïanb compatee? 
tenoc/ rappo?teerbe. 

^Bêtoemts 5Be Heeren Staten <&eneraeï om befe mtfberfïan? 
tujiftoft öcn 010 tuffcDen ben 4B?abe ban Hpcefïec/ en ben 
mtfber« <0?abe ban oDenfo uptfïaenbe toaren / Dtbben ges 

Deputeert /JBeefïetgl JBilfem SBarbcfiïté / en^acob' 
<©iatot ©alfte gebeputeerbe banben llabe ban Mixte: 3|tem 
iian %vcet be i^cct dBeedacD banbet Capelïen Bacb inbe Can? 
iSiio' cel!Ied)t ban OBdbecIanb / be ïf teren ban jBoojttoyït/ 

ïtopet en Sammiuga / om Den te bitiben bp ben ï|ee? 
te <fB?abe ban J^aDenfo met bpeben ban ctebentie 
binnen ;£et-©ecre / ennactDibidebaiiDate creben? 
tien en bcDoo?lyfte faïutatie/ Dcbben eerfï fepatadbe? 
lyft / en baet na gefamentïyft bettoont b’ ootfafie ban 
Date ïtomfie/ te toeten: bat bc eeten Staten OBene? 
raden ben Baebban Matei Debbenbe geDoo?tDet 
rapport banbe ïf reten 2105e/ en SBopamet refpectis 
bdyft gebeyuteett ban Date (CoUegien/in boegen bat 
fn metten boojfcDtebcn oBtabe ban f^oDenla’t Daet? 
bet gtotet mifnoeginge/al^uict Debbenbe ben boo?f5. 
<Ö?abe bonnen inbucetcn om Dem te laten binben bp 
5yn Ctcdïentie ben <!B?abe ban TLpccfïcc / om met 
b^iuitïyfie communicatie be mif betffanben en biffes 
rcntcn/bic baet fcuben mogen 3ijn/toeg te nemen <£c. 
Cn gdyft be bootnoembe ïfeeten Staten en Ï5acb 
ban ^rate / boofficnbc be gtotc inconbcnientcn/ mif?! 
betfianbcn en bifotb^e / fdf^ben onbetganft banbe 
boo?f3. ^obintten bie baet upt foube mogen ont? 
flacn / iugebaïle bc booji’5. biffibentien en bifferentcn 

toaofii tcc soebet uren niet t’ eenemad boeg genomen en ge? 
s,EQcpu= remebieert luarcn / tot Dct tudbe bc gebeputeerbe 
tcatisi ge; pcchfaetbcii 5yu Ctcdfemie ten bienfte befet #?obin? 
Denöiaüetjen feet genegen gebonben te Dtbben / baben en bet?; 
tan t)o= focDtni be booyiocmbe gebeputeerbe op Den boo?? j 
£°n/ÜErï 110111100 dBtabc tod infiautdyh/ enfoDoog/ afóbe 
öenue6 P?£fetbatic banbe boo?f3. ^jobintien Dem tet Dertcn 
imuen ia= ging cn in recommanbatie tua^/bat Dp Dem foube Ia? 
jen tuisen ten binben bp 3yu CrceUentie te .IBibbdbutg/ om bc 
<£m"uan communicatie / en te beraetflagcn obet be be? 
myrcjici-, fenfien bet geumectbe ^jobintieu tegen ben bpanb. 

IV. Deel. 

Betfeïtetenbe ben fdben <6jabe/bat De»t biet anbetfJ 
al^ alle eete en b?untfcbap betoont foube too?bem 

JDaetop ben boo?noembcn <iB?abe anttooo?bc gaf. (t»1- ^9-) 
5Bat Dp 3ynbe een if oogbupt^ en b?p <!B?abe/ cn geen aminoojs 
baffad nocDte in eeniget manieren een onberbaen taoe 
ban befe $?obinticn / men Dem niet en feonbe btoin? ban jgoj 
gen tegen 5yn banh in Dienft te bïybcn/cn bat Dp Dift ijemo op 
bojengbcDoogDeptbanbenCettf-^cctogdiBatDiap 
bjoebet bc^ ilicpfetö / en ban geïyhenbe ©oogljept ge“5? 
banben hertog ban Hnjou 5tïenffon f c. eenige b?oe? tmDe 
bet bep lïonint ban ©janhcglt ben Dienft getoepgert 
Dabbe / en bat DD nocD en boo? aïpnu ganfeiyït gerc? tjem ge» 
fofbeett baa^ fïcD niet te bJiUen fubmittecenofbege? tiatn» 
ben inben Dienft ban3yn boo?f5. Cjtcdlcntie:^>eg? 
genbc Dier toe tecDtbcetbtge tebenente Dcbben/en 
Dem op 3_yn boo?noembe<£jrceIïentienictte betrou? 
boen / fo om Det bifferent tutfcDcn De»1 cn <!£butoart 
jBo?it5 opgetefen / ’t bjdfi DP feDeen ten beeïe 5yn 
Cjecdlentietekuilfenimputercn/of battet ten mm? 
fïenboojbcn fdben geapp?obecrt toa^/ aïpDemna 
’tobcrleberenban’tCatrd fabcut getoonten Bib? 
ber gcmacïit Debbenbe. 2fnfgdyb ban ’t gene DP bet? 
fiaen Dabbe boo? renen tDanbect ^ccrctari^ ban 
ben (tBenerad jBont^. ^tem nabemad men een jacc 
gdebenfeïf^al£DP 3il« ^redlentie maffee opjecD5 
ticDept en na 3yn betmogen Dienft bebe / Deeft gefogt 
eenige gatnifoenen en pïaetfen/ bic ben fdben <iB?a? 
be onbet 3ijn commanbeinent Dabbe / te beranberen. 
^0 gaf Dp betDafbtn te confïbereren / Doe Dp jegen? 
bjoojbdyft 3yne Ctceï. gdobc foube bonnen geben / 
Dem Debbcnbcgcrcfufeert cnnocij tcfufetenöet’ee? 
nemafe alïe bienfte. 3Bat 3ijn <Sted. bactenboben 
Dem 3jjn beïoften niet baft genoeg Dabbe geDoubcn 
inbctfcDepbentegatben/fonbec bic nocDtau^ te o? 
penbaren. 

^icc op Debben be <2Bcbeputeetbe getepïiccert / bat 
betoctenbe be baeb ban .Boptó 3yu oBtcdfentic Den aanöeije; 
baegjl te boren met biüybe argumenten cnconbitien/ deputeer? 
3yn onfcDuft ten boffen bettoont en berhïaect Dab? 
be / bat fp 00b niet en tboyffeïben / ofhomenbe bp 
3?jn €tcdfentie/ foube Dem ban geïyben goet conten? 
tement gegeben toetben / fo ban ’t gene gefept $/ afji 
ban anbete quefïien/ toaet eenige ongetnfie geefïen / 
fo ban b’een alg b’anbere fpbe / boo| Date ïaflcringcn 
cn baffe rapojten ten meeffen beeïe oo?faïtc ban toa? 
ten. SBibbenbe betDaïben op nieu^ ben boonioemben 
(fB?abe/bat DP Dem/boïgeup be goebe affectie bie Dp fo 
lange jaren en infobde petieufen 51)11^ feben^ befe 
fDjobintien en tot bienfï Dec feftet betóefeu Dabbe/ 
om ben jegentooo?bigcn nooö/ mbetodïtcboojfcD?e • 
ben ^obintien Den aï^ nu bebinben (ten epnbc bet? 
Daeïtjboo? befe rcpfc/cn beo? toepnig uren 0111 aen al 
ie qttaettoilfigen te betonen en een tehen te geben ban 
Date onbetïinge co?refponbentie / tot p?cfctbatic ban 
be boo?f3.Hanben bp 3ijn Cjccdï. foube binben laten. 
©bermitjS ben bpanb met Det tegenbed ban bien 
3Ö» P?ofyt boen / enbptefup^ ban’t gene betDaeït 
to / feet befe anbete inconbenienten noottocnbdqft 
óntffaen fouben/ fcff^ nabemad bcfe§B?obinticnm 
Daet ettreme noob/ geen Duïpe fouben gdiregen Deb? 
ben om geaffïjïectt en gcfecourcctt te toetben aïp ban 
Date dontnftlylte JEiajeff.Debbenbe ban gdyften bet? 
focDt een ï^cete en J)?mce ban quaïitept fdf^ en boo| 
al 3yn Cteeï. betoeifte tot gcootcontentementbau 
een pegdyft fo ban be Staten cn petten/ al^ ban alle 
Dct gemeene bolït / 3ynbc een ïief-’Debbetban be Beli* 
gie cn b?pDepb befet pjobiiiticn / beo? inffanrdijït 
bibben en intcrccffïcn beii ïaff ban ’t aBoubernement 
gencrad Dabbe acngenomen.^Ben todfte men ban in? 
bien fïaet beDoo?betegeDoo?famcncnrcfpccteteno? 
bet aïïe befe bctcenigbe ^?obintirn/en bat Dien boo?? 
noemben <§taet in Dem fdbennietberbedrmccDre 
toetben / fonbec epntdyh Det ccne met Det anbete te 
quptcren / en Dier boo? foube fïacn te b?eefen bat 3yn 
bootnoembe «Steef, ennabetDantDate.ïBai. banbe 
goebe affectie tot befe geafffigccrbe%obintien mocD* 
ten betb?eemben/ ’t todït nootfaftefyft foube fïtccïieu 
tot bet fdber geDeïen onbetganft: ’t todït be gene 
bie baet oo?falte ban toefen fouben booj oBcb en af? 

€ 2 ïcn 
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ïen meafcfjen fouben moeten bcranttoooiben.’t JBdb 
<£ad betboeben toilbe. Jtëacc be generale Staten en 
naeö ban .^tate alle öeboic gebaen bebbenbe om bat 
te booromen ( niet bebbenbe pettoep bonnen obtine# 
ren) ba aren met cecfjt ontlafï. 2$ibbenbebenboo|# 
noemden <©iabe bedjalben anbermaeï en iteratibelib 
met alöet eenfï en injïantie / bat bpöoeb ban beter 
ineen tnge toilbe too|ben. (€e toeten tjenlupbenmet 
abbtjP en raeb te affiliëren / mat / ingebaïïe 3tjn <£**# 
cel toiïbe (geïijb met reben) gefïabiïieertengemaiH# 
teneert toerben inöen cffectuelcn fiaet ban’t ÓBouber# 
nement generad ïjem gebefereert/ en bat baertoe 

©nyinhe ban nobe toap bat mcn’t ben eenen ofte ben anberen 
scsjöm# opbjaeg/teat Ijem aïfban baer in te boen foube fïacn > 
Seiuo/ iöaeuop ben boonioemben <6iabe ïjenïupben toe# 
aenöe ge; berom tot anttooo|be gaf/ bat bp feer toeï toifïe/batfe 
romXn öen ^tact ö?fer #|obintienniet bonbert maintenee 
bepraten wn fonbec be goebe affectie ban 3tjn <£rceï. en b’ affi# 
generaeï fïentie ban 3ijne lioninblijbe 3©eefireffe/enbatbp 
öen’ïïaöe &ecï)aïbcn mallen gebaïle boognobigbonbtetoefen 
San ira; bat fp ï)cn baer mebe beholpen / fonber be feïbe tot ee# 
te, u niger trjb te quiteren. IBaet beeï eer bent / te toeten 

<6?abebanïfal)cnfo/ tetoilïen quiteren / ïjem&om 
benbe boo? boob en oberïeben/ en öatmenöemtot 
bien epnbe een bonoiable pafpooite foube geben / om 
met bernoeginge ban 5tjne bloetmagen toeberom ban 
ijier na ^oogbuptfïanb te bettreeben of na 3£ene# 
marb / baer bp onïanr banben ïioninb berfocïjt toap 
te bomen / geïijb bP Öenïieben baer ban be b|ieben 
toonbc en liet fien. <£n batmen foube toillen gebade 
ticlj toefen Öe goebe bienfïen ban Ijet btggp-bolb en 
folbaten öefer piobintien / betoelbe fo lange jaren on? 
Det3ijnp <6jabcn bclept getroutoeïgb gebient Ijaö# 
ben / eribat bpmfulben gebaïle te b|ebentoap/ be 
<6arnifoenen / <§>teben en jpoiten bie Ijp in banben 
ï)abbc / ober te ïeberen aenbe gene tot todberp bienfï 
ÖP toap ftacnbe / geïijb alp aen mijn lf. <£|abe IBatt# 
rttp ban kaffan en mijn l^eeten be Staten ban ïfol# 
ïanb cnSelanbitoelberfiaenbe bat be feïbe ten ecrflen 
foubentoerben gemainteneect en gecebmtegreertcf 
beenieut inben rechten en p?ibilegienbanljace $10# 
bintien/en bat befelbe fouben toerben gegouberneert/ 
aïjS ten tijbe banben ÜJeere $|ince ban <ü5|angien 
ifoogljl. <©en. inbe toelbe ïjp bte faclj gcintereffeert / 
booj febere liften of piactijhen/ en namcntlijb in’t ge# 
11e batmen bebe of toelict / battet gepeupeït ofg|an 
boa,! oogïupbinge en fatite ban firaffe bel) berljiefte# 
gen be Staten en Ijare toettige JBagifïratcn / enfe# 
Dcrt onïanr toap gemoept getoeeft boo| eenen bengel 
SSuniup. 3jtnn booi eenen anberen inageren «Êingelf# 
man met een bïcpnen ftoarten '25aert / en beeïean# 
beren bic srjn 03cn. en fplnpbcn 00b (fo ben <$?abe 
fepbe) feer toeï benben. ^eïféboo^ be beroerten te# 
gen be Staten en «fBagiftraten / ban emige conftfio# 
rianten of berbenbienaer^ / en boo?mnteïijb boo? 
ïf erman j^obet / tlcpngout / en becleanberefecrete 
bdrpbingen en baïfclje rapporten/ binnen toeïaet tot 
becbaïïingeen becogatie ban ’t officie en reputatie 
banbeboojnoembe Statenen IBagifiraten/enom 
ïjacr bp be onberbanen en gemeenten te brengen in 
Ijaet / bifreputatie / en becanberinge ban Ijare goebe 
refoïutien. 0m ’t toeïb te gemoet te gacn en te reme# 
bieren (’t toeïb ïjoognobig toab / bp aïbien fp niet 
booj een Ijotftige en geljceïe rupne toilben t’ onber# 
gaen) men ftraffe en correctie mafte boen/ aï$ boben* 
^Jtembat eemgepcrfbncntoarcn berbjeemt ban fjet 
Ijof ban #1 «i.rcdlctmc en «ntïjct crebit baer fp tot 
bic tijö in toaccu getoeeft. ’t itèeïli gebaen 3tjnbe/fou# 
ben be landen en Piobintien mitfgaberjS be Staten 
alfo öooj bit mibbel in Ijaet geljeeï toerben gefielt/ en 
conrequcntelijli berfeïiert tegen Ijare bpanben/ tot 
toellicr^ pjefccbatic öp (<©?abe) met eebc berbonbcn 
toa^. üoo^.d^iabe ban niet alleen berept toa£ te 
boenbe booi!'3. toebergebinge / macrooft toetebo# 
men gelopen en ficjjj booi 5ijn iered. neber te toerpen 
en in aïle£ te becootmacDigcn/ en Ijem alle eere eu ge# 
Ijooifacuiljept te bctoijf'en / en booiiictneïijli aen Ijare 
ïiomnbïijnc 4i)aj. betoelbe l)P fielj obergaf tot een 
oormocOigen en feer gcaffeetioneerbcn bienaer booi 

eeutoigïgb. 3$ibbenbc tot biberfe repfen bat fp im# 
met^ noclj aen bare ït^aj. nodj aen 3tjne 'Örceï. ee# 
nige oojfabe ban alteratie noeïj quacb eontentement 
geben en fouben. <Z£n alfo Ijier op bp be gebeputeerbe 
gefept toerbe / bat al ’t gene bp ben booD'3. ^3iabe ge# 
alïegeert toert banbe inconbenienten / ttebenbe in 
eommuniratie met 3tjn oercel, in perfoon / ofanber# 
ftn^ boo? febece gebeputeetbetoeï licöteïijb ja beter 
banbanberbe afgefcïjepben foube bonnen gebetert 
toerben: en bat felf be 45?abc fdaurit^ (toaer ban 
5ijn dBen. luptenant toa^) 3ijn €rccï. eeb öabbe ge# 
baen/ en berljaïben berplicljt Ijemtegcljooifamen. 
®e boo?f3.<&?abe gafboo? amtooojbe geïijb te bo?en 
noeïj tot berfcljepben repfen / feïf^metpjoteflatie/ 
bat tjp boo? bie repfe niet bonbc aeco^berenljembp 
3ijn<^rccï. te laten binben. SSibbcnbe berljaïben bat 
men Ijem bojberbaerom niet meermoepeïijbtoilbr 
ballen / totte rebintegratie ber gerecbticïjcben banbe 
Piobintien en Staten toe/ geïijb alg boben gefept i£. 
€n bat ïjet een anber fabe toa^met <0iabetïIBau# 
rit^ / bic een bafaï toa£ ban befe piobintien / aï£ met 
Ijem bie een b?p en ïiber Poogbupt^ pecrcen<è|abc 
toa^ / en batmen Ijem confequenteïijb niet en mocljte 
btoingen re bienen en te gcljooifanien / ban op foba# 
nige en fuïbe conbiticn alp bP foube mogen fiipuïe# 
ten. 23dobenöe nodjtanp onbertuffcljen te toillen 
continueren boo? altjjb / en bat in fulber boegen / 
bat Ijp aïtoop fal blijben in goebe affectie en liefbe 
tot befe geunicerbe Piobintien / inbe toelbe ïjp 14 
jaren lang eontinueïgben gebient/enbcïjaïben3jjn 
teactement/ ban 3tjn epgen i^oooo baïerp gefpen# ©e<®?abe 
beert Ijabbe / geïijb mebe inbe geljooifaemïjcpt ban ban^o# 
Ijare jjPajefïcpt. €n bat fplnpbcn ban alle ’t gene bo# 
benberljaeïtipïjftbeïeeftfïcen faboiabdfïe rappo|t up ben r 
fouben toillen boen bat immer mogeïijb toap. Cn <©?abe 
Ijier op 3tjn be boo|f5. gebeputeerbe bp foime ban eer# SuB? 
lijbe pioteflatie / ban te ïjebben gebaen allcp toat Ijen mm. ' 
mogebjb toap/ en ben confequenteïijb te ïjouöcn ont# 
ïafl booi <6ob en alle be toerdb banbe inconbenienten 
bie baer op fouben mogen boïgen / ban baer bertroc# 
ben. !©it rappoit ip gebaen bp ^arbefïup / ©alb / 
ïÈiopcr en Camminga ben 10.2Cugufï. 1387. 

ii)a Ijctbediep ban &ïupp fotoap be <è|bbebart 
Ipccfïer ban abbijp/ bat ÏJP beljaben ban Jiïupp 
toiïbe boen floppen boo| flnlunge ban ^cljepen / Ijct 
toelbïjemb|oct gemaebt toap bat feer ïirljtdijb fou# 
be ïjebben bonnen gefeljieben / om bie baii ^bïuppbe ijabeitba» 
felbe Ijaben onb|tipbbaer te maben/cn alp een lant- ff 
f!ab te laten leggen / battet geene fcljepên en fouben 
upt noclj in mogen bomen / tottodben epnbe ïjp be &e ssatien 
tSabcn ban be libmicalitept in gelanb belafiefulr 
terfiont in’t tocrb te boen fielïen. <&e ©aben ter ib# ban ie- 
miralttept in Selanb ïjebben bier op betfebepben ïanb met 
febcepp üapitepnen en anbere geebarenbelupben/ 
en infonberöept eenige be toelbe alle btn ïeben be 
boo|f5. baben babben gefrequenteert / en fp booi op# 
reebte en fonberlinge lief bebberp banben ©aberlan# 
beacbtentctoefengeboo|t/ en bebonbeiiuptalle be 
btfcourfcn batmen tod eenige finbinge binnen be 
peerbemerbt op febere bequame plaetfe foube mogen 
boen / ban foube be felbe bupten maten bofidp bal# 
ïcn / obertnitp baer toe niet min ban 6 giote fcljcpeii 
fouben moeten gcb|iipbt too|ben / ban toelbe fp maee 
eene te bier tijb fo giote in ^danb babben / maet bet 
feïbe al gebaen 3ijnbe en foube baer mebemaeral# 
Ïcenlijb bonnen belet toerben battet gecngiotcfcbc# 
pen ban bupten en fouben inlopen / macr batmen 
geenfïnp baer mebe en foube bonnen bedjinberen / 
of alle febepen maer tbien boeten biep gacnbe en fou# 
ben geboedjlijb upt en in ober be gefonben febepen 
bonnen pafferen. 23obcn bien bat ïjd felbe op een 
goet en fïil toeber en op een fpiingbloet foube moeten 
gefebieben: enalpbannocb bertoadjten of’tgcfon# 
bcnboo|ben getodbigen fïroom niet en foube toceb# 
fpoden / of ergenp befpben een anber canad openen / 
in boegen bat fp berblaerben bat mettet fïnben feer 
toepnig foube bonnen uptgerigt toerben. <©aerom te 
toatcr geen beter remebie.en febeen te toefen ban met 
3 of 4 fcpptn ban ooiloge be booifs.babcn te befettm 

en 



VéfvolgderNcderlahdfc Oorlogen. 
cn baer inebe bc fclbc ben bpanb ongeb?upkeïp'h 
te maften / bocp bp aïDicn befen niet jegeuftacnbe jijn 
©teellende be ftnkinge begeerbe gcbaen te ïjebben / 

(rol. 20 ) toaren fp tod beteer bcr fdber gekefte na te komen/ 
nw£ bat 5ijnc ©rcdlentie in fuiken gcballe met bie 
ban Bolïanb foube panbden / bat ben metten eerftcn 
5 of 6 pulken tot ten boo,?f3. epnbe gcfonbenfoube 
toojbcn / bocb al toaer ’t ooit batmen be pulken fonbc 
toillen (ïnlten/ foube ebcntocl ben bpanb be fclbe kom 
ncn af pelten tot op pet laegfte toater. 3flle ’t toellte 
fp 3ijne ©rcdl. pebben obecgefcp?ebcn tot grontïtjlt 
bcricpt bcr fake/bcgctcnbc batbp bacc op al fuiken ; 
goebe cefolutie toilbe nemen aï£ be getoicpticpcpt bec 
falte toaö bcccpfcpcnbe / en boe tod bP cerft bn 5pn 
boomenien fcbecn te pcrftfteren cn be Edanber£ fuf* j 
pecteecbe: peeft ftep baer na laten gefeggen / fïenbc < 
Dat be ïf oïïauber£ becect toaren bent bacc toe onbe 
febepcn te laten boïgcn. 

©tc ban Staten ban Bolïanb toaren inbc maenb ban 
5ï«- Sïugiifia ben meeften tijb inben ifagc bergabcct / al* j 
teert jijnDe toacc op ten <s.3ïugufti inbe beegabednge bec Staten 
baneeiitge pan Boïlanb gecomparccrt5ijnfcherc ©ebeputeerbe 
ö“taü/ banbe ^tab Ecpbcn. Bemonftrerenbe boe bat be 
öaer 23u?gemeeftcr£ banbe boo?f5. .i>tab onlang^ bp goe* 
^eab j,e eu looftoaecbige petfonen / cn lief pcbbcr£ ban 
benïouöe ’t gemeene befte / toaccn gctoacrfcpont bat fp op Ijen- 
toeftn / nc' Uuibcc ïjocöe fouben toefen/om benlupbee §tab en be 
g® ff* omleggenbe ©ozpen in goebe bedchcrtpcpt/ruftcn 

ecnicpcpttepouDcn/ toant bacc een aenftagoppan* 
ben toa£ / om be befte patriotten bec boojfj. sbtab 
upt be Öcgennge te fetten / en anbere b?eembdingen 
in pïaetfe ban toen bacc toebet in te fteilen cn boo?t£ 
be goebe oatciottcn be 3lanben upt te bannen / gdpk 
in ’tboo?ïeben jacc 138c?. tot ütrccptgrbaentoajS: 
9£iicö met fuiken berftanbe / booniemcn en bermen 
ten / bat fo toannccc bc^tab Hcpbcn cnbe b’ omlegt 
genbe ©ojpen alfo bcrmecftcet fouben toefen/ be an* 
bete nabucigc^tcben en platte 3Üanbcn baec onbee 
fojtctenbe ooit ïicbtdijli bermeeftert fouben bonnen 
too^Den.lBaecin be booftj;. 35uigcmeeftcren feec ond 
roert toefenbc ober mit^ be grote menigte ban b?eem* 
Delingen be toellte fp in pare J>tab pabben / en noep* 
tan£ uerftonben bat met goeben topfen racb mofi 
toojben boojfïcn/ fonberbaec oplangctcflapen/en 
bat fp tod getoenfept pabben baer in te mogen ge* 
b?upken ben goeben cn toijfen raeb en abbp£ banbe 
gecómmittecrbe Babcn mitfgaber^ bauöcn #.?tb* 
bocaet jB. 3jopau ban ©Ibcnbarncbdt/ ban alfo ter 
fdber tijb be mecftciibecl banbe fdbe l|eecen metten 
boojfj. "2Ubbacact toaren bcneffctiö 3tjnc ©red. ban 
=Baffawenben ©jabeban Boljenlo omtrentBtc- 
togenbofcö/of tube mepedje ban bien/fo Ijabben fp bp 
ïjen feïben gecaben gebonben/ om alle opcoectc/nicu* 
toigljebenen inconbenicntcn tcboojïtomcn) cnmet 
eetten toege te booten/ op be berfeltertljept en betoa* 
ringeberfdber ^tebe jegen^ be^ bpanb$ oberbal/ 
bpfunber |b be feïben aenbe fpbc banbe Boogtooertfe 
poojt mtt0 ’tbernicutocn ban be fclbe geheel open en 
toecdoo^ toaj> / be o?binari^ toacötec^ / befïacnbe al* 
leen in 5° man / te bermeeeberen en fulr beneffen^ be 
fclbe in befolbingc acute nemen nocl) 100anbere 
goebe getroutoe perfonen/ b’todltfpbejegentooo?* 
bige beegabednge toaren aenbicncnbe/ om baer op 
bccbacljt te toefen battet onbeeboub banbe boo?f5. 
aengenomen toacljtcr^ / be boo?f5. ^tabtefeerbe? 
ftoacdijtt foube toefen/ maer bat bic foube mogen ge* 
banben too^ben tot lafte ban’t gemeen ïaub/gemcdtt 
ïjet fclbe gcbaentoa^ niet alleen tot conferbatie ban 
De boo:f5. stab: maer ook ban alle b’ anbere nabu* 
rige ^teben cn platte Hanben baer onber fojtccen* 
be.Berfocljtcn baecom bat be bood'5. l|ccren Staten 
Öcn banbe boo’f5. bermcccbcriugc ban bare toaclj* 
ter£ en banbe ccbenen banbien toiïben fouben be* 
ï)oo?lijk bcrtoittic^t/ befdbete laubccen entenbe* 
fien te fjdpenbupben baer’t ban nobe foube mogen 
toefen/en ook bè bdoninge banbe fdbe tot lafte ban 
3t gemeen Itanb aen te totllen nemen / en bp pjobiflc 
jbeljcoftijk notulc bacc ban te boen Ijouöen. 

5^en?Cbbocaetban^oIlanb .ïB.^oöanban ©ï* 
IV. Deel. 

benbarnebdt Ijceft beu Staten aengebient bat be 
<Duptfc ruutcren cn knerpten booipanben toaren/ 
bcrmanfnbcbefdbenecrlïieölijk bê pcimmgcnbaer 
foegebcftgncert te betbc te boen brengen/ op batmen 
metenbaregdijkmen pet boo^lebcn jaerpabbe ge* 
baren / ig baerom ractfatm gebonben acnbcn <6?abc ^r^e^lr 
ban ï$opeuïo te fcppjben batppfobederuptercu cn &at öc 
kneepten af^ pp foube mogen in batguartier mifTen/ 
metben^abeban.ïBeurjS foubelaten optrccken / ^Clirö 
om be ©uptfe rupteren en kneepten in ’tlaubtc (oude op* 
brengen: ban gclpürn foubemen ook fcp?pben bat pp ttcchmof”t 
boo? een tijb ban 1 o of 1+bagen / fo bed bolk baer toe ^«01 
toilbe feuben al$ pp moept miften/bcfgclpr foubemen cn knecij* 
ook aen ben €toecften ^onopfrppjbcn. «öcnigeDa* !>a5 
gen baer na namcntïpk ben 15- ?tugufti/ ig be fïacbr 
I^eere IB-^cbaftiaen Hoofeilaebban Staten inbc 
bergaberinge gccompaceert bcrïiïarenöc bat pem 
3pn (ered. ban Hpecfter belaft paböc / om mijn Bec* 
reu be Staten ban Boïïauö aen te bicncn Datfc borp 
toiïben berfojgen batter gdb gcrect moept toefen om 
be rupteren en kneepten toilïicp te maken / om be 
«Buptfe rupteren en luiecpten in ’e 3laub te palen / bc 
toijle ban Sternen tpbinge toa^ gekomen / batter be* 
Ie rupter^ gereet toaren en batmen alle bage meerber 
toa£ bectoaeptcnbc / ban bat be (Jrgabc ban <0brr* 
ftcpn met 3pne buc bupfent ïantpïmecptcn noep niet 
entoa.yacngekomen. ©aer toerben eenigc gebepu* 
teert be todpe fouben bc tnptercu cn folbaten een 
maenb gagie geben / om op te tredten om pet ©upt* 
fc ooftog^boïk in ’t Eanb te palen / Dan bc ^epotten 
toiïben niet optrcckcn/ten toare men pen een maenb 
betadbeopbe boo?gaenbe monfteringc/ en toiïben 
niet op nieu gemonftett toefen / fo bat cpntdpk be 
d5?abcn ban Bopenlo en Jil^eur^ be fake met pcnlup* 
ben moften afmaken en pen meer geben al? fp an* 
bergop nieu gemonftert3pnbe/ foubenpebbenont* 
faugen/ aïö be fdbe nu opgetogen toaren na pet 
Jbticpt ban ïlttccpt / pebbenfe tot oBmmcuc^ toillen 
inbalïen/maecbieban «üJmmcneftccn bie ban ©op* ©« ban 
lant t’ famen fpannenbe pebbenfe te rugge cn baer 
upt gcb?eben / baec 5pn bfte banbe rftkftc pupftupben g 
boob gebleben en bede gequetft cn baer bïcben tod oe Staten 
14 of x5 boob en tod 20 geguetft banbe folbaten. rupteren. 
©eburenbebefebeegabednge bec Staten banmol* 
lanb tg bc ©zabe ban Boptnïo inben Bage geko* 
men en peeft bc bergaberinge acngebirnt / nabe* 
rnaeï bp be Betten Staten goet gebonben toa«S fo 
bed rupterg cn kneepten op te ïirptrn om met ben 
©?abe ban $Beut£ tctreckcu cmbc©uptfcnipte* banlos 
ren en kneepten in ’t lanb te palen/ fo toilbe pnbe iKtuoDe 
Beeren getoaerfepout pebben bat be Bemertfc-tocert 
niet cn bienbe boo? bie tijb onbefet gelaten te toerben/ uud ass 
toilbe pen baerom aöberteren toat baer aen gdcftm 
toa^ bat bic tod betoacrt toerbe / becfockenbe bat be 
Beeren eenige ^>teben bie op bc ftroom gelegen 3pn / 
fouben committeren / om bic te openbaren toat aen 
befdbe 3Bcerb en betoannge ban bien gelegen toap: / 
op bat men pem namaeft. met cn foube topten bat pp 
pcn-Iupben baer ban niet en pabbcbcrabbcrtecrt/ 
en toerben bie ban ©o?b?ccpt / Botterham / cn 
©ojeum baer toe gccommitteeit. Boojts peeft pp 
pem bckïaegt batter bedkïappernpen pem na ge* 
fept toerben al£ bat pu foube gefept pebben / be lan* 
ben niet langer te kennen befenberen fonber b^eembe 
puïpe / bat pp in Sdanb niet en pabbe toillen home» 
om 3pn ©red. ban llpcefter be panben te ïiuflen/ 
’t todfe pp niet en pabbe konnen Doen / bat pp biber 
fe abbertentien upt 23?abanb pabbe herkregen / 
toaerom pp ook upt bie quartieren niet moept ber* 
tcechcn / om / of be bpanb crgen£ ren inbaï toilbe 
boen / bat pp pem ban ’t pooft meepte bieben / bat 
pemmebenagegebentoert bat pp en bc ©jabc ban 
Btpccftcc metten bpanb foepten pep^ te maken/ cn 
berfoept batmen bie klapper^ / bie ’t alle? foepten iri 
’tbertocrbeteftdlen/ foube ftraffen/ cnberkïaerbe 
mebe / bat pp anbec^ geenen bienft en begccrbc noep 
pem in en toilbe bccbmben/banaenbe Staten baïl 
Boïlanben Eeïanb. 

Bier op $ gcrcfoïbecrt na bat ben ©jabe bedroe* 
€ 3 ken 
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ïum toap uot bc bergaöetmge/ batmcn 3jju <0en. 
fouüc bedanken ban bc goede affectie Die fjnd clan* 
ben Ijadde betoefen en toeöioecï) / bat Ijp be klapper* 
nije niet en foube acljten / bat ïjen-ïupöen en be iBa* 
gifïcaten ban besteden mede beeïe calummen nage* 
geben toerden / batmen be calumniateucp fomenfe 
toifï/foude ficaffen/en bat men 31)11 <6en. berfocïjt bat 
ïjp be tanden in defe bedroefde geïegentijept / niet 
foube tolken bedaten / en toert ook cjtmtïrjft berfocïjt 
bat t)P ïjeï» metten <0£abe ban 3lpccfïccfoude toilïen 
beccenigeii en beefoenen/ dat fuït foube konnen ge* 
fcljicöcn totsijndcc eece / endattecanöerp niet goctp 
boo,t bc landen en toap te bectoacïjtcn. Cu toeröe 
gort gebonden bat men ben€öeut-©o?fï®ru;ee£/ 
be $£cfïdent ban dec iBijle en bc Baedp-ijf eec ïBqn* 
gerden foube berfoeken / om 313110 <l5tcci. te onder* 
rïcïjten en baec toe te difponeren / op bit ïefïc en fep* 
bc3ijn<0cn. niet bpfonderp / ban dnt fulr fjaefï bon* 
De gcfcï)icben/ alp de gerecljtigïjcpt ban’tïanöen 
De Jbtaren tocdecom m pact geljeeï gefïeït toacen. 

gimmtm* €n alfo doo? die inundatie ban de 23ctutoe / dert 
Tmcf-öijk notekjk foube moeten beeftoaert en ber* 

‘ * !)oogt toerden /enbatbp de ^ijk-graefenüfeemra* 
ben ban de ‘2illb!afTk-toactt en ’tland bancirkel/ 
in den (openden jarc booj de beljoudeniffe ban dien fo 
grote kojïen tot ïafïc Ijaccöec ingefetenen en grote 
pericuïen toaren gedaen / datfe niet meer en bet* 
mochten/ fo toeröe geconfentcert totberftoarmge 
ban den <85ief-öijk 20000 gulden / toant fo de dijken 
niet en toerden gemaekt/ fonden die ban Rolland 
aen de berpondingen en gemeenc middelen toeï 
70000 gulden jaccïjjr berkefen. 

(H^abc IBiïïem ban j^affau <35ouberneuc ban 
-RüLulk'i ©?*cfland (jadde de fcoutieren ban liefland nu tem* 
ban (ijken toeï booten en betfekert met goede fojtifica* 
fau éau' tien / dat den bpaud daet nu fo ïicïjteïijk niet en kon* 
baSsef öc tobbeken gelijk l)u te bo?en gedaen Ijaööe/ niaer 
ïanösaen- daer mede fictj niet contcnteccnde / Ijadde (jpeenen 
pacb op acnflag gcpjactifecrt op de J>tad ban <sB>?acningcn / 
ecn°mUU= öaertoe l)p een deel focijgp-bolk bp den anderen fe* 
|>£ptemb, ccetdrjk bcrgadcrt Ijadde/ en toap den felben fo toeï / 
1 tü7. te boijfTeltjk en boojfleptekjk aengeïcpt / dat daer geen 
toergeefA». acu pjap 0f foube toel gelukt Ijebben / bp al* 

dien boo? ecu cjcrrao?öinacie ^pnngbloet fulp niet 
eu toacc berïjniöett / en koopbare na benbpanb 
ontdekt. 

%ytem <Dc (6?abe ban Hpcefïer blijkende hqcïj eenige da* 
te, diept gen in geland/ 3rjn öè l^ecren Staten <0eneraeï ban 
Senerae? baec gefcljepöcn / cntjecftïjpöcfdbebefcïjepöen tot 
tot ©oj= ©otojecljt tegen den 24.of2f.Wugu(li omaldacrop 
ö?eci)t. alle faken ban den lande en de bcfèljerminge ban dien 

oiöjc te fielten / mibbelertijb ïjeeft ïjp fijnen fecreta* 
cip ’Juntïip met fekere ccebentie-bjief gefonben aen 
öie ban Wrncmupen/ inljoubenbc fïmpdtjk/ bat / al* 
fo bccfcïjcpöcn gcrucïjten bandelen fïaet tot3tjnbec 
ftenuiffe quamen / fo Ijadbe Ijp den jegcntooo?digcn 
brenger 3tjncn fccrctattp ^uninp aen Ijen-lupdcn 
toel toilïen dcpefcljccen om te berkaen den fïaet ban 

b^nae-63* ^atc ^taö eu ^at affectie fp - Inpden djaegen ten 
njctjterf öicnfïc ban ïjace JXÖaj. berfocljte Daetom dat fp den 
lurroeti bcoHiocuiden Sjuiuiip gelobe fouden geben / en fjern 
banSs Ö00^ öm fc^cü 3lumum jfjaren goeden toiïle te ad* 
tuffutenöj bcrtcrcn etc. <®it gekomen 3ijnöe ter ooren ban de 
öontnit Staten / gaf toederom ban nieup een bedenken op 
SLiwen 3ipcefïcc / bpfonder om debocggaendefytcbendaec 
nt iioiun; top in ’t boojgacnde boek ban bermaent Ijebben / 
gtmw aan bacrenboüen liepen aïomme gcrucïjten dat den pepp 
Sf met ingeland en ^pangien 3tjn boojtgank fouöe 

Ijebben enfeergedjebentocröe/’ttoeïk de^incefTe 
toedutoe ban #?angien de Jitatcn adbertecröe / dat 
de 05ouberneuc ban öammekcnp Ijner gefept Ijadde/ 
en den S3ijfd)op ban fooien Crurep Ijadde ’t felbe 
ook tegen <è?abe .ïBaurititip ban Jdaffau gefept / 
daer toap ook eene mifflbe gefêïjjcben aen eene ban 
de regeriugc aïïjier / inljoudende alp bolcïjt. 

„ jXjijn ïfeere/ ik berichte n boo^ een toaeraeï)ti* 
3, ge fake dat den foonmk ban J>pangien en de foonin* 
3, ginne ban ingeland Ijcn met ernff toilïenberfocncn 
„ dooi eeneiï toeüe/ eu Dat fp Ijen ake bepde Ijebben on* 

bectooipcn bp foiine ban conipiomipen feggenaen 
ben fooninfe ban ^enemerken / bic ’t felbe gefept „ 
en bekent ijccft aen eeueu eere ban qualitept / die „ 
’t felbe baec na aen een ander obecgedjagen Ijcefc / „ 
qui eft omni fidemajor, batip/ die meer alp geloof* jj 
lijk ip/ upt toeïp mond ik Ij et boete/ ontfcfjnïbigt 3J 
nip / fo ik booi bitmaeï niet particukerïijket fct)?Dbc/ 3» 
be foonink ban ^encmerïtcn Ijadde öem gefept bat » 
be articuïen baec op ben tocdeljanöel gefcljiebcn fon* » 
de ïjem fo bcrdcbanaïïecedendunkenenband’een 
en dep andeep meeninge / dat Ijp geenen goeden 
moet flet defdbe toel te berdjagen. 3jkï)opecntoilt » 
geïobeu dat de i|ceren Staten generad geen oojfa* 3, 
ke gegeben Ijebben ban fuik berkoutoen etc. Jiolja* 
re iBajefiept betoeecljt ip Ijarc rtjkcmn rufle te fM* „ 
ïen/ fo meent dat ïjetberD?ag dat gemaekt fal toet* „ 
den alleen fa! toefen boo? Ijare foontnknjken en on* „ 
deefaten/ cnfuïjcgcfdjtcdcnde/ fojnoctfponpbcc* 5> 
ïatcn en öeïjand banonptrfcken. ^0 ter andere 33* „ 
bc fp fïaet maedit onp m Ditbcrdiadj te begrijpen ,, 
onf en onöergank faï toefen bc tiacfïe ekenbige en be* 3, 
b|oeföe conberfïe ban ellendige flaben/fémbec berge* „ 
ïijkinge/ellendiger alp topïefcn inde pifïorie bande ,3 
indianen / etc. 

5B>efe en ötergripe gcrucïjten en adbertentien 
meer / beroo?faekten onber be Staten een b?cemt bc* 
denken, tjn Ijceft grote eomnmnicatie in geland ge* 
(jouden met JXtonfieur buffel ^ouberneur ban©kf* 
fiiigenijp lyttft ook lOonfïctirJB^gan <6aubecneuc 
ban ^>ebenbcrgcn gemaekt / enljeeft(S?abelBau* 
dtp ban „Baffau bdafï ben felben daer in te boeren/ 
ban bit ip bp de Staten ban Rolland afgejlagen/feg* 
getibc in ifollanb en geland niaer een <^oubecneuc 
te kennen/namentlijk 05?abe JBaudtp ban Baffau/ 
adjtecboïgcnbe boojgacnöe rcfolutte. ’t 3©dk be 
<6iabe ban llpcefïec niet tod genomen en ïjeeft. 

sï^e <öeöcputeecbe bande Staten ban l^okand toe* 
berom gekomen 3jjnbe/ Ijebben Ijen rapport gedaen 
aenbe Staten/ cn3tjn ben 2 3. migufïi na knop geba* 
ren om tegen ben.27. toeber inden Ifage gerefoïbeert 
te komen / (joemen boottp met ben^iabe Ijanbelen 
foube / met ïafïc om bicpaengaenbe en ’t gene baec 
aen kleeft te helpen refolberen. <£n aengefien note* 
lijk o?d?e foube moeten gefïeït tooiden om (jet confent 
bande ojbiuacip contributie epnteïyk te Dragen/ en 
bat op bccfcljepöen pometen inbe boojgacnbe acte 
ban confent gefïeït/ bp 5ijn ^jrcdlentie enanbece 
piobinticn npparcutekjk ftoadgljeöen fonöen ge* 
mackt toerden/ fo fonden de édelen en Steden op be 
refumtie komen met boïkonien laf!. Cn aengemerkt 
(jet ertraojbinarip confent bande 1000000 guïdenp 
boo? ben lopenben jore/nodj epntdik ter bergaberin* 
ge bande Staten <J3encrad met en toap gebiagcn / 
obermitp be fooninginne ban ingeland in plaetfe 
ban 700000 gulden ettraojbinaedtjk (te boren bp 
jiBpïojd 25ukïjojfï gcnoegfaem toegefïaen) nu niet 
meer en beliefde te ronfenteten ban 130000 gul* 
benp / in boegen bat be Staten be penningen bp Ijen 
alceebe opgebjadjt / ter goeder rekeninge toap ge* 
fdjiet ban’t gene epntdrjk foube toerden boot ben ïo* 
penden jarc geconfïnteert / fo fouden be abelen en 
Steden komen gcïafï om te adbiferen / tottoatfom* 
me toe / ’t bootfj;. ejitrao^binarip confent boot ben ïo* 
penden jate foube toerden ged?agen / en op toat boet 
De quote ban Xf ollrmb foube opgebjadjt en gebonden 
tooiden / aengefien bat bp beontfangerpbanbegc* 
meen mibbeïen fo bed penningen niet fbnben konnen 
gekeljt tooiden / alp bp bootgaenbe tefoïutie toap be* 
taemt: en eenige anbere poineten meer. 

5^e <6iabe ban ÜLpcefïec toap miböder tijb ben 17. 
of 26. 'Stugufïi tot <EbotDtcdjt acngekomen en b?unt* «„bCpLK 
lijk ontfangen. ^an toap niet tod te bieden bat be feut W* 
Zeereu Staten <Seneradnocifj albaer nik cn toaren 0^0 m\ 

gekoincn/becïjaïben ïjeeft Ijp JB. ïBiïïem 23arbefïup Sh* 
föaeb ban ^ttate ben 27. ?(ug. afgebaerbicïjt na ben ian&, 
^age/met feker fdjkfteïyke infïructie aen bc Staten 
ban (pkand/om befeïbe fijne cn dep itaeds ban^ta* 
te meeninge te bettoittigen en berabbecrccen. 5^e 

1 boods. infïructie toap injöoubenöe Ifjet naboïgenbe, 
Eerft 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen 
EErft vande goede affe&ie vanhaer Majeft. en zijn 

Excel, tot ons, als blijkt by het extraordinaris fe- 
cours van volk van hare Majefteyt. 

Item het goet voornemen van zijn Excel, tot het ont¬ 
fet van Sluys, hoewel fo geheel wey nig geaflifteert noch 
gefecondeert van dees zijde, ja met niet een hem des 
Krijgs verftaende, en dien quartier kennende, dan al¬ 
leen den overften Schenk. 

En in volk van ons fyde met 3 Vriefcheen weynige 
andere compagnien. 

Daer nochtans by ftaet enadlehaerMaj.enzijn Ex¬ 
cellentie (ook fonder de Engelfeen Duytfe ruyteren en 
knechten) 2000 ruy teren en 4000 voetknechten toe zijn 
gefeyt, diemen te velde foude mogen gebruyken. 

Den welken zijn Excellentie ook altijt by den Grave 
van Hohenlo door Valck en Bardefio 23 00 knechten en 
600 peerden waren toegefeyt. 

En, hoewel fchrifcelijk daer opdikwils vermaent, 
lange na den geraemden ti)d,en terftonc na het overgaen 
van Sluys met ontrent 800 of 900 man is verfchenen, na 
dat hy’t gemeene lands pouder verdeelt en gantfch op¬ 
gehouden hadde,als hy of den zijnen ook noch fchijnen 
te doen daer aen wy ’t meefte gebrek hadden en noch 
hebben. 

Alle defefwarighedenniettegenftaende, heeft zijn 
Excellentie uyt een fonderlingeny ver alles gewaecht, 
wes hem doenlijk is geweelbde faken aen allen hoeken, 
tot ontfet dienende,gevifiteert,en uyt Ooftende gecroc- 
ken met al wat hymochte tot Blankenberg, alwaerhy 
hem den vyand (die aldaer feerllerk was) tot bataille 
heeft aengéboden : maer de felve hem in zijn voordeel 
houdende , was het gantfch niet geraden, ja fonder 
’t gantfch verlies van fijn volk, om d’ongelegentheyt 
vande plaetfe, en de veelheyt van ’s vyands peerden, 
voort te trecken. 

En alfo alfdoe vande water-fyde niet en worde be- 
ftaen (het welke veele nochtans fuftineren dat licht om 
doen foude geweeft hebben) is de Stad overgegaen : 
God weetdefaute, en wort daer op alnoch informatie 
genomen. 

Staet ook alhier te noteren de fonderlijke affedie van 
veele Heeren in Engeland tot dienft van haer Maje¬ 
fteyt die defelve ftede in de hoogfte recommandatie 
hadden : dat Miiord Admirael, le Conté de Commer- 
lant, om haer mede op ’t ontfet te laten gebruyken, tot 
dien eynde alleen uyt Engeland quamen, genoeg op 
ter daed. 

Daerwy, als voren gefeyt, niemant en hadden. 
En alfo zijn Excell nu over de 7 weken herwaerts- 

ovcr is geweeft , en, behalven het gene voorfz. het wel¬ 
ke in deele, immers by dengenen die vande fake ten 
vollen niet en fijn onderrecht, tot difreputatie van haer 
Maj.en zijn Excell. hoewel gantfch buytenhaer fchuld, 
is ftreckende, als te weten, datter niet alleen geen 2000 
peerden noch 4000 voetknechten , maer ook het vierde 
part niet en is te bekomen, omdienftelijkte velde te 
mogen gebtuyken. 

Door dien defelve en alle andere Garnifoenen fo 
gantlch qualijk betaelt fijn. 

Soo en heeft fijn Excellentie , allen defen tijd gedu¬ 
rende , aen geen gantfch perfeden en klaren ftaet, noch 
van ’t volk , als voorfz. noch vande fuyver refterende 
penningen, konnen geraken. 

Waermede zijn Excellentie, beneffens het Krijgs¬ 
volk en de hulpe van haer Majefteyt, fo ordinaris als ex¬ 
traordinaris , tot vordernis der eere en reputatie derfel- 
ver haer Majefteyt en zijn Excellentie, eere Gods, en 
dienft defer Landen , yet vruchtbaerlijx of ogenfchijn- 
lijx te hand foude mogen trecken , noch offenfijf noch 
defenfijf. 

En alfo den vyand, zijn volk nuververften geruft 
hebbende , terftont wederom yet by de hand fal nemen, 
daer af zijn Excellentie niet alleen by indiciën en pre¬ 
paraten in eenige oorden , dan ook door gewiiïe kont- 
fchappen is verfekert, waer tegens zijn Excellentie 
gantfch nodig acht, dat wy ook terftont, fonder eenig 
vorder verlies van tijd, in de laetfte en alleen bequa- 
me fayfoen, yetwes, en fo veel wy mogen, te handen 
nemen. 

Ofwy fullen ontwijffelijk , behalven ögenfchijnlijk 
groot verlies van forten , fteden, quartieren, of provin- 
tien , door’t geweld des vyands, of door oproer onder 
de gemeente(dacr voor in fuiken geval niet weynig ftaec 
te vrefen ) in verloop ja gantfehen ondergank geraken. 

En ten geringften, in geheele verachtingeder vyan- 
den. 

Waerom zijn Excellentie niemand vande Staten Ge- 
nerael (tot zijn groot leetwefen , en buyten zijn hoop) 

) tot Dordrecht gevonden hebbende, in yl aen die van 
j Holland (als meeft vermogende en contribuerende) af 

heeft gefchikt. 
En na behoorlijke groetenis , en wenfehinge vande 

genade en fegen des Heeren in defen uyteiften nood , 
verhoeken fy, defelve voor ogen hebbende , na haren 
gewoonlijken y ver,nu na alle vermogen,ja boven ’t fel- 
ve,haer willen verkloeken>en fonder eenig veitrek ron¬ 
delijk en uytdruckelijk, wat hare E. op te navolgende 
poinden vermogen en van wille zijn,te doen verklaren. 

Eerft op het reviófuaillement en verfieninge van am¬ 
munitie der Stad Aernhem , volgende de bygaendehj- 
fte, waer uyt dan Lochum , Dotechum , Sherenberge, 
en Wageninge, mede fouden mogen en moeten verfien 
worden. 

Ten anderen op te voorfieninge der fteden Berk en 
Wachtendonk , ook volgende de bygaende lijfte. 

Aen alle welke faken ten hoogften is gelegen, dewijl- ‘ 
men dan, daer uyt merkelijken dienft,en af brek vanden 
vyand heeft te verwachten , ook eer yet lange , als den 
brenger ten vollen is bekent en in’t fecreet betrout. 

En in allen gevalle de voorfz. plaetfen aldus verfiende 
fal de vyand de reft des fomers daer voor verflijten, ook 
gantfchelijk tevergeefs, fovaftelijk te verhopen ftaet. 

Daer wy anders , nalatende’t felve, alle de voorfz. 
plaetfen moeten verlaten , en daer af voeren dat wy kun¬ 
nen. 

Waer door de vyand terftont voor Utrecht foude mo¬ 
gen komen, en gantfchOveryfel, met alle de ftedent 
vande Veluwe, ook die aen de Zuyder-Zee leggen,met 
de Neder-betuwe, ook de Dortfe-waerd , en totOu- 
dewater en Woerden voor de poorten, lichtelijk onder 
hem brengen. 

Dan by fo verre men fulx voor wil komen, (gelijk 
het dan nodig is,fo verre men behalven ons verderf haer 
Majefteyts afgunfte niet op ons willen laden) fo begeert 
zijn Excellentie klaerlijk en categorijkelijk verfekert te 
zijn vande ftaet van het volk van herwaertsover, die hy 
tot af keeringe van fulx te velde fal mogen gebruyken , 
onder behoorlijk gebod en audoriteyt, in en by allen, 
volgende het tradaet met haer Majefteyt, en hem opge- 
dragene audoriteyt van Gouverneur Generaehitem van 
prompte en gereede penningen tot willichmakingeen 
onderhoud des felfs , ook eenige merkelijke fomme tot 
onverdachte kollen , ook ftaet van alderhande ammu- 
nitien. 

En dat voorts alle verhinderniflen, die fulx, als voren 
geftelt, fouden mogen beletten , by behoorlijke wegen 
en middelen af mogen worden gedaen. 

Van alle ’t welk zijn Excellentie en die vanden Raed 
uwe E. (als ’t meefte lid der geünieerde Provinciën) wel 
hebben willen verwittigen en adverteren, om, ofby 
faute van dien eenige vorder fchade of verloop mocht 
overkomen ( ’t welk God genadelijk gelieve af te wen¬ 
den) fy daer af voor God, en een yegelijk geexcufeert 
^n verfchoont mogen worden gehouden j als die gene , 
die noch ftaet noch beleydinge van penningen noch van 
krijgsvolk, noch vol en behoorlijk gebied over dcfel- 
ve hebben. Gedaen tot Dordrecht, den 28. Aug. 1587. 

I. de Bye vr. 
en was ondertekent R- Lycejïer, 

en lager I. van Langen. 

anttoooiöe 25aröcf?o gfgehen bcfïont pn'ncL 
I païgft öacrin öat bp bic ban ïfoUanb en JBef 
I ïanö / geen geb?efe en fouöe ballen om jijn <ïtrceP 

lentie qp alïcg goeö rcbelijft en boïhomen contente^ 
ment te geben / tot bjcllfien cpnbc fpooltbergabcrt 
teaten om op aïlejs met3ijn€]cceïïcntiegoebeo?b^ 
te öcïpen flcllen/ Dat ooh3ijn^bceïïenticopgcb?a^ 
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géne aucfontcpt ten bollenen inaïïegtDlïöenniam? 
tenecen/ boïgcnöe Den tcactate» niette feitje gcmaefrt 
rn fatiffaetie 5ijn €,i*cclïennc tot JÉöÜeflJutg ge? 
gcben / begccrcnöe alleenlijk öat sijn teellende om 
te booromen alle toekomende mif bcrftanDcn / niet 
ïjenïupöen in confidentie toiïde fjaudeïen/ en boen te? 
pareren ’t gene inden boo^cdcn lam 586 doodde? 
bjoc|) ban eenige quade geeften moctbjllïlglijk of ten 
nmiflcn doo? mifberfianö toa£gedaen tegen be trac? 
tatcn met ïjare lEajcfïept en sijn ^jccdlentic ge? 
ïnaekt / en tegen bc gerccl)tigl)cöen bauben llande/ 
en geen bolder gcïobc te geben in faften banben 3Lan? 
öe / ben genen bie oneemgljcden en nrifbecfïanden 
tuflcöen 5ijn €rccHcntie en be Staten bobberen en 
bocben / gelijk fp/ ïjem by tjare remonfïrantie baer 
toe aï gcreet pijnde / particuïierber foubcn doo^ bare 
<6cdcputecrdedocnberfockcn. 

<Pcn 30. ^iugufïi gcbbcn be OBebcpiitectbe banbc 
Staten ban olland acn d’^jcceïlent ie banöen <6?a? 
be ban lipceficr binnen bcr ^tab 3Do’d?ecï)t obergc? 
ïcbert befe nabolgcnbc ïfScmonfZrantic. 

öenion-^ T'fcOorluchtige Hoochgeboren Furft en Heere, de 
ftratmebp -L* Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland en 
öe graten Weft-Vriefland, reprefenterende de Staten vanden fel- 
ïanöaat' ven Landen, welen rypelijk gelet hebbende opten je- 
öttuBzabe genwoordigen ftaet der vereenigde Nederlander!, heb¬ 
ban %pce* ben volgende den eed en plicht daermede Zy devoorfz. 

faitefrt^ *anc*en bjn verplicht en verbonden , tot vorderinge van 
Beu den dienft van hare Majefteyt, confervatie vande ftaet 
3Cugu|tt der voorfz. landen, eenfamelijk de eere en reputatie van 

uwer Excellentie, nodig geacht uwer Excellentie te re- 
ïuonftreren ’t gene hier na volgt. 

i.|-Nden eerften , dat zy-luyden (hen ten hooch- 
-I ften verbonden houdendeaenhare Majefteyt, fo 

uyt fake vande gunfte en faveur by de felve hare Maje¬ 
fteyt defe landen en Ingefetenenderfelver, veelejaren 
tot vorderinge vande ware Chriftelijke Religie, en den 
welftant defer landen bewefen, als fonderlinge mits de 
loffelijke en genadige affiftentie die hare Majefteyt be¬ 
lieft heeft defe landen te doen, en voornementlijk daer 
toe latende gebruyken den perfoon van uwer Excellen¬ 
tie ) van herten altijds hebben begeert, dat hare Maje¬ 
fteyt hadde mogen beweecht worden om defer lan¬ 
den Souveraineteyt aen te nemen , op redelijke con¬ 
ditiën , tot confervatie van de ftaet defer landen 
ftreckende. In welken gevalle zy-luyden hare Maje¬ 
fteyt alfulke eere refpeft, reverentie en gehoorfaem- 
heyt fouden hebben bewefen, als zy-luyden Keyfer 
Kaerle oft eenig ander Prince der landen oyt hebben 
gedaen. En hoe wel hare Majeft. als noch’tfelve niet 
en heelt belieft, nochtans en zullen zy niet nalaten de 
weldaden van hare Majefteyt na haer uyterfte vermo¬ 
gen met dankbaerheyt te erkennen, en het Traftaec 
met hare Majefteyt gemaekt aen hare fijde in alle fijne 
poinften t’achtervolgen. En is haer meninge en intentie 
altijds geweeft, uwer Excellentie te mainteneren niet 
alleen in d’autoriteyt defelve competerende üyten 
voorfz. Traftate met hare Majefteyt gemaekt, maer 
©ok in ’t wettelijk gebruyk van de autoriteyt uwer Ex¬ 
cellentie boven dien by den Staten Generael der veree- 
nigde Nederlanden als Gouverneur en Kapiteyn Ge- 
nerael derfelver, geconfereert. 

z. Maer aengefien dat by experientie bevonden 
wort, dat eenige ongerufte inenichen arbeyden, om 
tuflchen den Staren defer landen in ’tgenerael en parti¬ 
culier, en uwer Excellentie, mifverftanden en onee- 
nigheden te veroorfaken , waer uyt in ’t eynde der lan¬ 
den ruijne en ondergang foude moeten volgen , te 
meer, nademael de voorfz. mifverftanden en oneenig- 
heden ooriprong nemen , door dien by de felve men- 
fchen gepoogt en getracht wort een confufie in de auto¬ 
riteyt den Staten, uwer Excellentie als Gouverneur 
Generael, en de particuliere Gouverneurs van de Pro- 
vintien refpedlive competerende, te maken : So fal 
Uwer Excellentie believen te verftaen , dattot wech- 
neminge van den oorfprong van de voorfz. mifverftan¬ 
den , de Ridderfchap, Edelen , en Steden van Hol¬ 

land en Weft-Vriefland altijds verftaen hebben 3 en 
verftaen als noch, dat by gebreke vaneen Prince der 
voorfz. landen de Souveraineteyt der felver landen aen 
hen wederkeert: En dat over fulx na het verlaten van 
de Conink van Spangien, eertijds Prince van de vooifz. 
landen, alle aften van de Souveraineté bydenfelven 
landen wettelijk fijn ge-exerceert, in voegen, dat zy- 
luyden in dier qualiteyt ook met verfcheyden Princen 
en Potentaten, en namentlijk met hare Majefteyt be« 
neffens den anderen Provintien hebben getrafteert. et? 
uwe Excel!, d’autoriteyt als Gouverneur en Capiteyn 
Generael van de vereenigde Nederlanden geconfereert. 

3. En overmits dattet den voorfz. ongerufte men- 
fchen niet wel mogelijk was der Staten aiiftoriteytdi- 
rcftelijk te labefafteren of renverferen , fo pogen zy 
’t felve by indirefte wegen te doen , uytgevende dat de 
Staten niet gereprefenteert en worden by den genet! 
die ’t felve na den Rechten en gebruyken van de landen 
is competerende, maer by eenige baetfoekers, lor- 
rendraeyers, en quade geaffeftioneerde totte gerefor¬ 
meerde Religie, hare Majefteyt, den welftand van de 
landen , en uwe Excellentie. 

4. Waerom de Staten nodig geacht hebben uwer 
Excellentie te vertonen, dat de Staten niet by feke- 
re privé perfonen, maer by de Ridderfchap, Ede¬ 
len, en Steden gereprefenteert worden, fulx dat feef 
verdwaelt fijn de gene die meenen dat de Staten uyt ee¬ 
nige privé perfonen beftaen, en dat de faulte die zy- 
luyden ópte felve pretenderen, den Staten met recht 
foude mogen te laftegeleytworden, temeer, aenge¬ 
fien de Staten altijds verftaen hebben , en alfnoch ver¬ 
ftaen , dat ingevalle yemant vanderi genen die op hare 
vergaderinge compareren , hem in eenige faken fouden 
mogen hebben ontgaen , de felve voor anderen exem- 
plaerlijken behoren geftraft te worden. En fo verre 
uwer Excell.beliefte ware henlüyden openinge te doen 
vande redenen, waer door eenige perfonen ter verga¬ 
deringe vande Staten comparerende in eéïiige faken 
fouden wefen culpabel, fullen de Staten de hand daer 
aen houden dat alfulke exemplaerlijk geftraft worden. 

5. En alfo de voorfz. ongerufte menfehen mede oor- 
faek nemen , om de wettelijke auóloriteyt vande Staten 
in controverfie te ftellen, overrriits in ’t confereren van¬ 
de auftoriteyt aen uwer Excellentie als Gouverneur eti 
Kapiteyn Generael der vereenigde Nederlanden, en 
daer na opten naen^van uwe Excellentie,veele faken ge- 
paffeerc.gedaen en gedecreteert zijn,niet conform ’t ge¬ 
ne ten refpefte vanden Gouverneurs generael van de 
Nederlanden, of op haren name ten tijde van Keyfer 
Kaerle gedaen is geweeft , maer ten refpefte van Keyfer 
Kaerle, en op zijnen naem als Prince defer landen felfs, 
en daerom by vele in difpute geftelt wort, oft uwer Ex¬ 
cellentie is geconfereert gelijke authoriteyt, als Keyfer 
Kaerle inden lande heeft gehad, of alfulke als den Gou¬ 
verneurs vande Nederlanden (by den fel ven geftelt) is 
gegeven , en dat daer door veele mifverftanden en cön- 
fulïen worden gevoed : fo fal uwer Excellentie belie¬ 
ven te verftaen, dat al ift fio dat de Staten de Gouver¬ 
neur , Officiers en jufticiers van defe landen by tijden 
van Keyfer Kaerle, of voorgaende Princen derfelver 
landen, uby t by eede verplicht of verbonden en fijn ge¬ 
weeft aenden Gouverneurs generael der Nederlanden , 
dat de Staten voornoemt nochtans henlüyden de Gou¬ 
verneur , Officiers, en Jufticiers van Holland en Weft- 
Vriefland (boven d’onderhoudinge van het Traftact 
met hare Majefteyt gemaekt) aen uwer Excellentie (in¬ 
de geünieerde landen wefende) verbonden houden,om 
de felve in ’t wettelijke gebruyk vande geconfedereerde 
autoriteyt, als Gouverneur cn Kapiteyn generael vande 
voorfz. Nederlanden , tegehoorfamen , en de voorfz. 
autoriteyt te helpen mainteneren , fo lange uwe Excel¬ 
lentie de voorfz. autoriteyt wettelijken is gebruykende: 
Sonder nochtans henlüyden d2er mede nopende de 
Souverainiteyt der landen eenigfints te willen prejudi- 
ceren , en dat dien volgende ter difpofitie vande Staten 
Generael, en vande Staten vande Provintien in ’t parti¬ 
culier (boven d’autoriteyt den felven in defe landen van 
allen ouden tijden, en namentlijk van Keyfer Kaerle ge- 
competeert hebbende) fal blijven de difpofitie vande fa¬ 

ken» 
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ken, die Keyfer Kaerle de Hertoginne Margriete, de 
Koninginne Marie, den Hertoge van Savoye,en andere 
Gouverneurs generael vande Nederlanden niet en heeft 
bevolen , maer aen hem fel ven gereferveert, uytgefon- 
dert ’t gene by het traftaet met hare Majefteyt gemaekt, 
is verandert, alfo de Staten voornoemt hen dacr aen ver¬ 
bonden houden. 

6. Item dat alle faken by tij den van Keyfer Kaerle ter 
difpofitie vande Gouverneurs generael der Nederlan¬ 
den geftaen hebbende, ter difpofitie van uwer Excel¬ 
lentie en den Raed van State, volgende d’ afte van de- 
latie van het Gouvernement aen uwe Excell. gedaen, 
fullen ftaen, behoudelijk dat in’t doen vande depefchen 
der felver gevolgt fal worden d’Inftruftiedaer op ge¬ 
maekt en noch temaken : En dat’t gene op ten naem 
van Keyfer Kaerle plach gedecreteert en uytgegeven te 
worden , fal worden uytgegeven opten naem, zegel > 
contre-zegel en cachet vande Staten Generael, ingeval¬ 
le aliulke depefchen den Provintien in’t gemeen aen* 
gaen. En ingevalle de felve den Provintie van Holland 
en Weft-Vriefland in’t particulier aengaen,opten naem, 
zegel, contre-zegel en cachet vande Staten der felver. 

7. Dat mede alle Gouverneurs vande particuliere 
Provintien, generale en particuliere Overften en ande¬ 
re Officiers en volk van oorlog, fullen by eede verplicht 
en verbonden worden de vereenigde Landen in ’t gene¬ 
rael, uwer Excellentie als Gouverneur generael der fel¬ 
ler , en den Provintien, Steden, en Leden van dien daer 
in fy fullen gebruykt worden, i n’t particulier gehou en 
getrou te wefen. Dat voorts alle de felve,uwe Excellen¬ 
tie als Gouverneur Generael, en den Overften, Ritmee- 
fteren, Kapiteynen, Officiers, en Soldaten,den Gouver¬ 
neurs vande Provintien daer in zyluyden gebruykt ful¬ 
len worden hare Luytenanten, en den Overften, Ka¬ 
piteynen , en Bevel-hebberen over henluyden geftelt en 
teftellen, te gehoorfamen. 

8. Belangende d’abfoiute macht uwer Excellentie in 
’tbeleyt vander oorloge geconfereert, verftaen de Sta¬ 
ten voornoemt de felfde te ftrecken , om over al het 
volk van oorloge te water en te lande, fo wel hare Ma- 
jefteyts fecours als in dienfte en befoldinge vande lan¬ 
den wefende, commandement en bevel te gebruyken, 
de felve tot krenkinge vanden vyandent’employeren, 
en daer over recht en difcipline militair te doen exerce¬ 
ren : Sonder dat daer onder verftaen kan worden , dat 
uwe Excellentie meer krijgs-volks foude doen lichten, 
dan uyt het fecours van hare Majefteyt en de contribu- 
tien vanden landen (conform der Staten Refolutie) mo¬ 
gen worden betaelt. 

Verfoeken voorts, dat uwer Excellentie believe de 
faken vander oorloge te water te doen beleyden door 
den Admirael vander Zee, en het verleggen vande gar- 
nifoenen door de Gouverneurs vande refpeftive Pro¬ 
vintien. 

9. En om voortaen te beter eenigheyt,correfponden- 
tieen confidentie tuffchen den Staten en uwer Excell. 
te voeden en t’onderhouden, fal uwe Excellentie belie¬ 
ven voor al te doen repareren , ’t gene by toedoen van 
eenige ongerufte menfchen , of door onverftant, opten 
naem van uwer Excellentie inden voorleden jare in 
’t ftellen van eenige Gouverneurs, of Superintendenten 
vanden Steden of Quartieren , en in’t confereren van 
eenige principale officien , fo vander Politie als Juftitie, 
tegens d’afte van delatie van ’t Gouvernement is ge¬ 
daen. En te doen effectueren ’t gene byden Staten in’t 
generael en particulier, conform den Traftate met hare 
Majefteyt gemaekt, en de voorfz. afte by voorgaende 
Remonftrantie aen uwer Excellentie is verfocht. En 
dat uwer Excellentie tot dien eynde believe van hem te 
doen vertrecken,en geen geloof inde faken vanden lan¬ 
de te geven, fo den perfonen van defe landen, als andere 
Natiën, die oneenigheyt en diffidentie tuffchen den Sta¬ 
ten en uwe Excellentie foeken te maken,en confequen- 
telijk de landen in confufie, en de eere en reputatie van 
uwer Excellentie in hazard te ftellem 

3^icc op beeft 51311 «Êrcellcntle bp appofïllïe gefïeït 
oefe naPolgenbe PecMatlnge. 

33 
SYn Excellentie verklaert opte 6 eerfte articulen, dat 

hy noyt en heeft gepretendeert meerder auftoriteyt, bÉn^Brabe 
dan die hem by de Staten Generael gedefereert is by de ban lipte5 
aften in defen vermaent, en is alfnoch dacr mede te vre- ft®* / 
den, fonder te willen in eeniger manieren derogeren ben jfte** 
d’auftoriteyt, die mijn Heeren de Staten competeert, monltran- 
oft daer van difputeren. So dat den inhoud van defe arti- 
culen hem niet alleen niet aenengaet: maer begeert f£ol« 
ook dat zijn voorfz. auftorireyt hem geheel blijve, vol- lanö, 
gende de palen ofte limiten vanden Traftafe, en de 
poffeffie inde welke mijn Heeren de Staten heitt geftelt 
hebben, fonder daer in te willen gedogen eenige dero- 
gatie, diminutie, ofreftriftie. En dat over fulx niet en 
behoort verandert te worden inde aenfehouwinge van¬ 
de intitulatie of zegel, die zijn Excellentie gewoonlijk 
is te gebruyken , en dat met deliberatie of beradinge en 
expres confent van mijn Heeren de Staten Generael, en 
fo zijn left-voorgangers in ’t Gouvernement generael 
des gebruykt hebben. 

Op’ty. articul. 

Sijn Excellentie bevint niet behoorlijk dat eed ge¬ 
daen fal worden den Provintien , Steden en Leden van 
dien, den Gouverneurs en Luytenanten particulier, 
als wefende een nieuendangereux ding, inaenfehou 
vande menigte van eeden, die voortbrengen confufie 
en verachtinge,daer toe voorfien dient,volgende het 19. (Fol.23 r 
articul van ’t Traftaet met haer Majefteyt gemaekt, 
welverftaende dat ’t volk van Oorloge, komende gar- 
nifoen te houden in fteden , fweeren fullen indefteden, 
boven den eed die zy zijn Excellentie en’t Land gedaen 
hebben, dat zy de voorfz. fteden en plaetfen getrouwe¬ 
lijk bewaren fullen voorde Staten en Gouverneur Ge¬ 
nerael. En datfe niet en fullen attenteren tot prejud itie 
vande felve fteden. En dat niettemin zijn Excellentie 
fal wechnemen en veranderen de felve garnifoenen alft 
hem goedtdunken fal. 

Op ’t 8. articul. 

Sijn Excellentie accordeert den inhouden van dit ar¬ 
ticul , en fal acht nemen dat ’t felve alfo gedaen werde , 
voor fo veel den tijd en occafie fulx toelaten fullea, 
wefende onbehoorlijk dat door gebrek van nieuwe on- 
derhoudinge van defen, den dienft van de fake verach¬ 
ten oftgeintéreffeert foude worden. 

Op’t 9. articul. 

Dat declaratie fpeciale gedaen fy van’t gene de tho- 
ners meenen dat behoort gerepareert of geeffeftueert 
te worden, om ’t felve gefien, gedaen te worden als 
in redenen en equiteyt bevonden fal worden te beho¬ 
ren. Aldus gedaen den eerften Septembris Anno 1587. 
en geparapheert. Leonimt. vt. 

Ondertekent 
Hj Licejier. 

Lager ftont ter ordonnantie van zijn Excellentie, ge- 
teykent C. Huy^enr. 

Hier op bobben be &tgten Dacr na gebaen mi M' 
bet PerMarlnge / the top ter bcquamet plaetfen 
bePerbalenfuIIen. 

Q Cïtere bag ïjiec na bebben Öe heeren Staten Part 
O Dollanb een mifftbe ontfangen Pan baren eigent 
#2tcï uyt €ngeïanb Pan ben eerfïen ^epternb?# / 
mftoubenbe bat bare HQajcfïeyt bem öaegd te Po* fciuoft atv 
ten belieft babbebpbatt te ontbleben om namlöbag 
te ttoee upren bppaettehomcnte^oPctot#tlant fant,7 
15 mijlen boPen Honben / altoaet Uomenbe tjaöbe 
bare Ifóafefïept I)em begonfï te Perbïaren / batfe 
niet en ttoijffcïDe of plet fo toel alp baet glnge eenen 
gemeenen roep Pan feltere Pjebeljanbellnge metten 
fóonlnït Pan ^panglen en ben $?lnce Pan $acma/ 
fuïr aï£ of-fe Pan meen Inge foube toefen pet partlru* 
ïlet£ of bupten bet Hanben taille en toeten bleg-aen? 
gaenbe te Ijanbelen / Ijarc .ïBajeffept babbe l)em 
baetom nocljmael^ tolllen PecUlaren / bate Intentie 

geen- 
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‘JïcIjtCCi 
bsniten 
banöe 
Staten 
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!anö. 

gceufin£ tc toefen in ’t aïöeetnmfïe boot tc nemen 
’tgene ben ïanbe eentgfir$ fdjabdtjk foube toefen / 
ï)oe toeï tjaec niet betboben nocl) quaïijk af te nemen 
toa$/ fo in befe al£ anbece bc£ bpanb£ intentie te 
onbeefoeken/ te mcec tjace Maj'efïept nu ctïijke ja« 
een ban bibeefe tot cufïe en b|ebe ïjabbe becmacnb 
getoeefï / beneffen^ bat beeïe inbigmtepten fo tod in 
tjace epgen / alg in cegarb ban 3011 teellende / 
mitfgabcc^becïanben onbecmogentïjept geen Mep* 
ne oo^fake baec toe en foube mogen gegeben Rebben. 
Jtocljtanj» en bie£ al niet jegenfiaenbe / begeeebe ïja* 
re JBaj'efïept bat &p toiïbe niet onbedaten l)are <£♦ 
in en unt öacen name tc berfeketen / bat bate intern 
tic gecnlms en toad pet finakjjc bieg-aengaenbe boot 
te nemen / Ijanbeïen ofte laten ïjanbden / ban met 
boottoeten en aggreatte ban be lanben/ toicn£<6e* 
coniinitteeebe in Dien gebalïe / fo toeï aï£ be Ijaec fo«s 
bcji pjefentsön. 

Men ïjabbe l)ace Maj'efïept ïget boten toeï beeï 
bingen belooft / maee qualtjli gepcefieert / onbec 
anbece bat be lanben bp be 20000 mannen tn&ate 
bctalinge en bienfïe onberlpeïben / toaet af nocïjtang 
onïangp al mcefï geene tot bet ontfet ban Jblupé 
(toien£ bedte£ bate Majefïept ten ï)oogfïen bekïaeg* 
be) en toaten tc bekomen getoeefï / mctfonbecmecï 
keltjke en ebibente fufpitie ban fommigec lupben 
paiticuïiece faulten en ontoilïigtjept. ©cel min bol; 
Dcbc men ïjaee onbeefaten (tot ber lanben ïafï en 
quotifatie fïacnbe) ban ’t gene men ïjcr» ïjabbe be* 
looft. Maee geljengbe ’t feïbe nocl) bageïtje upt Öacc 
miöbeïcn en penningen te gcfclpeben. 225eneffenïi 
bien toa$ bet cefpcct aen 5fjn excellentie gebjagen 
feee fobec / ftiïjc batmen aen bare Maj. ban allen frp 
ben oojfake genoecb gabe ban mifcontentement / in* 
bien fp bet genecad en aïgemepn toclbacen niet meet 
bebcetigbc/ ban bet particulier. 23egecenbcenbe? 
ïaftcnöc Ijem öaecom toeï etpjeffdijfc be fieetcn ^»ta; 
ten eBcnccaeï en bie ban #olïanü in ’t particulier ban 
|)ace intentie tebectoittigen. 

«ten be fdbe tc bectoiïligen fïcfj in bien gebalïe ge* 
rufï en bupten alle fufpitie tebouben. Meineet bat 
Diergelijke ïjanbdinge niet getooonïijk toeeben boo^ 
genomen / ban met bcboo?ïb&e cccemonien / ceffa^ 
tiebantoapenen/ cecipjocquepafpcojtcnetc. toaec 
af boa? aï$ nocl) geen grote apparentietoa^/ bed 
min bare Majefï. berbobenofqualyb af tc nemen/ 
fo in befen aï£ anbece be£ bpanbji gemoet en intentie 
te onbeefoeïten. ©an alle ’ttodïicbpnictenbabbc 
ftonnen nalaten ïjaec Mag. <£. in alle bïyt te ab* 
bcctccen/ om fiiïjc cegarb baec in genomen te tocr> 
ben / alg be feïbe tot bec lanben öicnft en confec; 
batte ban ’t gemeen toelbaten foubenbinbentebcs 
\jotcn 0tc* 

33>it fcb?ijben/ en berfebepben anbece abbcctcnticn 
bie be Jbtaten bagclyk£ ban biberfe pïactfcn ïicegcn / 
gaf be Staten een groot aebterbeuften en b?efe / bat 
3p-ïupben en be lanben boot ouDilIijfie toegen tot m 
nen bcbp'cgeïbkcn b?ebe fouben mogen gebracht 
toerben / en men bebont bagelijiis ook batter ber^ 
fcljepbcn tottrn bjebe febenen genegen te toefen / en 
bat be eenigbept en cenbjacbt minberbe / b’eene buj* 
b’anber fo gcfïnt toefenbeoftoerbenbe/ en na mal* 
kaliberen ommefïcnbe en mifbertroutoenbe. 

<©e faïten in befen flaet fïaenbe / en bat alle faken 
fret fïappekjk bcïept toerben / boot be boojfj. en 
meer anbere berfebepben rebenen / fo 31J11 in be ^>tas 
ten ban ^olïanb geeompareert Mecfïcr 3laeob 
©alkcn l31oo^ Menin / en Ijcbbenaenbefdbe^ta; 
ten gebaen befe naboïgenbe pjopofltie. 

»(OTor.tie nP hyden dcni.Scpt^bris A„noi,87. hebben 
bau3ia¥ob wwy JacobValk en Joolt de Menijn, door lalt van 
Bal-en zijn Excellentie den Gouverneur generael derveree- 
‘3 aemjn nigde Nederlandfe Provintien , den Heeren Staten van 
aenöe Holland , vergadert lijnde in den Hage , vertoont, 
staten jloe dat zijn Excellentie op gilleren voor den middag 
nnöae'* binnen de Stede Dordrecht, in pretentie van de Heere 
Men. " Velt-maerlchal Sr. Willem Pellem , en MilordNor- 

thons , in icaliaenfe fprake veiklaert heeft in efteót, 

dat haer Koninklijke Majelteyt van Engeland by de le¬ 
lie depefche aen zijn Excellentie gefonden , fchrijfc 
feer verwondert te zijn, dat van alle de tijd, dat zijn 
Excellentie over gekomen is, fy niet altoos en heeft 
vernomen , wat de Heeren Staten Generael gerefol- 
veert zijn te doen, nopende het voeren van de oorlo¬ 
ge , en de middelen die fy daer toe hebben : feggende 
dat hare Majelleyt wel gedifponeert is, om haer ordi- 
naris fecours te continueren , en metdefe Landen 
d’oorlog te vervolgen tegen den Konink van Spangien, 
fo lange als de geünieerde Provintien middelen heb¬ 
ben, om met defelve en het voorfz. fecours van hare 
Majelleyt, hen-felven te defenderen en befchermen. 
Maer indien de middelen van de Provintien , neffens 
het voorfz. fecours van hare Majelleyt, daer toe niet 
heiland en zijn (alfo fy zijn Excellentie dunken niet te 
zijn) gemerkt daer aen deordinaris quote van 200000 
ponden ter maend, totbetalinge van de ordinaris gar- 
nifoenen en befettinge der lieden en fterkten dergeuni- 
eerde Provintien met de gealfocieerde lieden alle jaers 
te kort komt omtrent 500000 gulden; Behalveneen 
derdepart , datmen het krijgs-volk fchuldich blijft, 
als betalende defelve alleen tegens 48 dagen voor de 
maend. Behalvcn de fware lallen van de equipagie vars 
de fchepen van oorloge , en onderhoud van ’tfchip- 
volk , daer uyt grote inconvenienten te verwachten 
llaen, indien daer in niet promtelijk wortverfien. Be- 
halven noch de grote kollen van vivres, munitiën , 
fcheeps-vrachten , fortificatiën , en andere ontallijke 
lallen , die alle t’famen moeten gevonden worden by 
capitale, en andere extraordinaris contributicn , val¬ 
lende den burgers en gemeenten feer befwaerlijk, en 
voortaen ongeerne dragen, en metexecutienmoeten 
geinnet worden. Behalven noch dat dg geünieerde 
Provintien op ’t Huk van de contributien, invoeringen 
van de gemeene middelen, enanderfins, onderlinge 
niet wel en accorderen. En geconlidereert dat haer 
Majelleyt ’t voorfz. ordinaris lecours van 5000 voet- 
volx en 1000 peerden niet en kan vermeerderen , over¬ 
mits de grote kollen, die fy nier alleen ten oplien van 
<len Konink van Spangien, maer ook van Vrankrijk 
en Schotland, hoe langer hoe meer dragen moet, fo 
te water als te lande, totbefcherminge van haer eygeti 
Coninkrijken en onderfaten. So heeft zijn Excellentie 
de Staten wel willen vermaent hebben , datfy hen ern- 
llelijk willen bedenken, oft nietbeter ware vrede te 
maken op redelijke conditiën, dan dat door gebrek 
van genoechfame middelen , d’eeneStad en Provintie 
voor, d’andcr na onder ’t geweld van de vyand ge¬ 
bracht werden. En fo verre de Staten Generael vonden 
raetfaem pays te maken dat haer Majelleyt te vreden 
was haer daer toe te employeren ten meeften voordeel 
van de Provintien. Of indien de Staten fouden verho¬ 
pen beter conditiën te obtineren , handelende alleen 
met den Prince vanParma, dat haer Majelleyt ’tfelve 
ook wel mochte lijden. Maer dat geenfms geraden was , 
dat d’eene Prövintie d’andere prevenieren , en met den 
Prins van Parma apart foude handelen. Begeerende zijn 
Excellentie , dat wy ons inder yle fouden vervoegen ra 
den Hage, om den Heeren Staten van Holland ’tfelve 
van zijnent wegen aen te geven, en zijn Excellentie een 
Ipoedige antwoort voor donderdag over te brengen, 
want hy ’tby haer Majelleyt niet langer excuferen kou¬ 
de , repeterende tot meermaels, dat haer Majelleyt wel 
geneygt was haer voorfz. fecours te continueren, en 
met den Prince van Parma niet te handelen , fo verre als 
de Provintien middelen hadden , om neffens ’t lecours 
van haer Majelleyt henfelven tc defenderen, en daer rau 
verklaringe doende aen haer Majelleyt. 

Ondertekent, 
\acob Valide , f Mcnijn. 

O ©cc befe piojpofltie ïjccft bc ban Hpceftcr jiytcftvt 
kern lm Djicbcn banben 17. September acnbc 

Staten ban ©ollanb beklaecïjt / batfe befe p?opofitte 
mibc Staten ban l^ollanb gebaen yaööcn / lonocc ^ynemee. 
;nnc niccnmge tod tc bctffacn / en öaöben bc fdbc 
'dmftdp obecgeïebcct / cn acn b’anbcccflebcncii 
jok ©ncjlanbcuMtrccljt obetgefonben/ baermbe tacytacn, 

err? 
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cerc ban patc jBajeflcpt en ban 31jne teellende 
gcotclpf; bua£ bechojt. iBenm berflaenDe Dat 3tjn 
excellentie Defe fafie butlDe ontïtennen of uptïeggen 
na 3ijne beïiefte/peeft Die pjopofltie fo pp en ©allt Die 
aen De Staten ban ÜfollanDobergeïebectpaDDe/m’t 
^jtaliaenfcp getranflateert / en i£DaecmeDebpïï.p* 
aeflec gegaen en peefc pem Die in panDen gegeben / 
fcggenDe Dat pp alfo5tjne «Xceïïentleg meninge bet? 
(Iaën en Den Jbtaten fdjnfteïrjh paDDe oüecgelcbert / 
5ijn Cjccelïentie De felbe een toepnig co?cigerenDe/fep* 
De Doe pet ujag feet toel. <©ocp Die banDen föaeD ban 
Ütcecpt pebben onlang^ Daec na / Defe naboïgenDe 
publicatie banDen ^raöpupfe Doen Doen. ALfo zijn Excellentie, fo wel by de Remonftrantien 

die hem belieft heeft te doen den Generale Staten , 
banDen als by zijne brieven vanden 9. defer maend na den nieu- 
bupfebatt wenfèijl,gefonden aen allen Steden vanden Landen , 
©trapt wel uytdruckelijk verklaert heeft: Dat het fo verre fy 
geDaenDen dat de Konmginne van Engeland eenigen peys metten 
tcmtec= Konink van Spangien foude befloten hebben , of tot 
is&7. fuiken eynde eenige Commilfarilfen gefonden aen den 

Hertog van Parma, datfyfelfs (niettegenftaende ver- 
fcheyden onweerdigheden haer in plaetle van fo veel 
weldaden bewefen) ons alfnoch genadelijken is aenbie- 
dende fich met ons te voegen , en haer hulpe t’onfwaert 
te continueren by aldien \vy onfe fake daer toe fchicken, 
enaenftellen.Sulks dathetmaeren houd aen onfe goede 
correfpondentie en vlytigen wille te voltrecken , de re- 
jlftentie en wederftant tegens onfe vyanden, die wy van 
onfer fyde hare Maj. gelooft hadden, doen wy hare by- 
ftant waren verfoekende. Waer in men fich tot noch toe 
niet alfo gequeten heeft,alfmen hare Maj.wel hadde toe- 
gefey t. Defen allen nochtans niet tegenftaende men fich 
vervordert ter contrarien over al uyt te geven , foval- 
fche fchandelijke geruchten en rapporten die te veel zijn 
om hare Majefteyt meer als by alle vorige onweerdighe¬ 
den op’thoogftete verbitteren, in voegen dat wy ons 

(fol. J4-) grotelijkx beforgen dat fodanige gerugten van peys tot 
geenen anderen eynde worden uytgellagen, enmetfo 
merkelijken ernft door uytgelefen inftrumenten ver- 
breyt, ingedrukt en bevefticht, ook inde herten van¬ 
de aller vroomften, dan om ons eyntelijk totten peys 
te brengen, fo wanneer defe injurien ons fouden heb¬ 
ben doen verliefen degunft, en hulpe van hare Maje- 
fleyt, wel wetende dat wy menfehelijker wijfe, fonder 
de felve niet en fouden kunnen tegenhouden noch be- 
ftaen , gelijk wy ook genoeg mogen verfekert zijn dat 
God almachtig onfe fake niet en foude gebenedijden, 
als wy zijne middelen van een foChriftelijke Princeffe 
met onweerdigheyt verworpen. So ift,dat mijn Heeren 
de Stadhouder, Schout, Burgemeefteren en Schepenen 
defer Stad Utrecht, boven de reden,die hen totte vorige 
publicatie tegens den genen die hier van peys fpreken 
fouden veroorfaekt hebben, infiende wat perijkel de 
gemeyne fake foude mogen overkomen by alfo hier in 
haers vermogens niet voorfien en worde: Welfcherpe- 
lijk verboden hebben en verbieden by defen, dat nie¬ 
mand van wat ftaetof qualiteyt hy fy,fich en vervordere 
van peys metten Konink van Spangien of Hertog van 
Parma aen te gaen, eenige woorden of propooften te 
houden , noch daer mede hare Majefteyt of zijne Ex¬ 
cellentie verdacht te maken, het ware dan door haer fel- 

1 ven, ofyemant anders in ’t heymelijk of in’t openbaer, 
op pene van metter dood,fonder hope van eenige gratie, 
geftraft te worden als oproerige en verftoorders vande 
gemeyne rulle , toeftanders en aenhangers onfer vyan¬ 
den. Ordonnerende voorts dat die gene die mijn Hee¬ 
ren vande Magiftraten met genoegfaem bewijs yeman- 
den ontdecken fullen, die uytgegeven ofgefuftineert 
hadden dat zijn Excellentie herwaerts overgekomen 
waer, na dat hare Majefteyt afgehandelt en befloten 
hadde den peys met den Konink van Spangien, om 
zijn Excellentie inden Gouvernemente hem gedefe- 
reert, te beveiligen, en door dat middel de Provintien 
en Steden te leveren in handen vande Spangiaerden , of 
diergelijke propooften, tot een publijke vereeringe ge¬ 
nieten fullen de fomme van 100 ponden groot vlems. 
Aldus gepubliceert vanden Stadhuyfe t’Utrecht den 8. 

Sept. Anno 1587. By my G. Vander Voort. 

Dmy pebben Dacc mcöe toepnig uptgececpt/ fm* 
met^metbp Dengenen Die in De regermgetoa* 

ren / inDen toclfien een acptetöcnïten bleef Dat De 
IBajeflept ban CngeïanD/ fo.fp eemgbo?Deeïboo? 
pact facp te Doenbp panDeïinge ban pep£/ metten 
ïlonmïi ban Spangien en hertog ban fBarma/Datfe 
fuljr niet en fouDe nalaten: Docp fjet goet bettoutoen 
Datfepaööen op pare iBajefï. Datfe Defe ïanDen niet 
en fouDe toillen beDjtegen/ noep ficptclijlibcdaten/ 
pielt pen binnen De palen: maer om reept te feggen / 
De l£oïlanber£ bpfonDer paDDen biepnig bertronüjen 
op Den oB^abe ban ïpcefter/ om De tyeembe maniere 
baii3pne p?oceDueren / Diemen Dagelpr fo ïangjJ fo ■ 
meer getoacr boert / en men bebont Dat feDert 3pne JJJJfjJ01 
boeDecbomfie upt €ngelanD/en De geDane fattófactie jtomge 
De 3lanDen en^iobintien meer en meer geDeeït boer* ^an 
Den / D’ eene pouDenDe De fahe met Hpcefïcc en D’ au? g^atu 
Dere mette Staten/ ja Dat feïfé noep onDer De ïScgcm fatmfartfe 
ten ban ^>teDen. «Êngeïanb toa$ pet ooft fo ge? 
fielt Dat alDaer beeïe geDifcoureert tocrDc op Defen jjept "10u 
b?eDepanDeï / eenige mceuDcn Dat niet goctg upt ful* boren, 
ben bjeDepanDel ftonDe boïgen / en gaben De Staten 
g?ootgelgltDatfe pen foquaïpft banDen b?eDeinDefe 
gelcgcntpeptbiarcn pouDenDe/ bjantmengeenber^ 
febertpept en ItonDe pebben banDeÖcligie/ Deboplc 
men boel boifl en boo?feber pielt Dat De Üoninftban 
Spangien noep Den ©?ince ban parma nimmer* 
meer De Beligie enfouDen toeïaten/ al^boo?eenen 
boeten tpD ban jaren/ en miDDeïertpD 00b inDep?o* 
bintienmoetenDeboeDerom toeïaten / DeCatpolpbe 
Boomfe Beligie: ^>ufr Dat 00b De Cngelfe pierin niet 
ban een geöoeïen en toaren / en Daer boert De lüomn* 
ginne 00b in panDen gegeben feber Difcour^ / inpott* 
DenDe boat «CngelanD te berboacpten fïont upt Den 
pcpjS met Spangien/ bpfonDer fo De geunieerDe p?o* 
bintien fienDe Datfe berlaten boerDen banDe llionin* 
ginne / upt Defperatie fcïf^ metten hertog ban par* 
ma moepten tracteren/ boelb Difcour^ bopgoetge* 
bonDen pebben pier bp te boegen. 

A LdergeduchtigfteKoninginne, hoewel het mach 
^Afchijnen een al te vermetelijke fake ineen onder 
faet, advijs en raed te geven eene Princefle van fodani- öenöe toat 
ger wijlhevd en ervarentheyt,als u Majefteyt is,voorfien «JEngelanü 
met eenen raed van uytnemende difcrecie en verftande, Vaalten 
fo wel inden Hand van uwe eygen domeftike affairen,als ijaböc upt 
van uwe uytheemfe naburen,nochtans dewijle den ftaet 
van uytheemfe faken verfcheydentlijk denPrincen wort ^len^èfouc 
overgegeven , fo uyt oorfake vande diverfiteyt vande Dcrfqïié 
opinien der Raeds-Heeren (die felden accorderen in 
een voornemen) of ongefchikte Staten, ten aenfien van- ^ën/ fienbe 
de begeerte die fy hebben om te behagen hunlieden Datfe ber= 
hoogfte overheden en hunlieden toegedanefavoriten. 
Waer door de waerheyd dikmaels yet bygevoegt, of jojoningim 
met eenen dekmantel bekleet wort. ’t Welke inde Ho- ne/uptDes 
ven van grote Princen in fwange en niet min gebruyk- 
faem is geweeft, als dangereux voor henlieden en hen- ten i^er* 
lieden Hofgefin. En om dat menig onderfaet van fchul- tog ban 
delijken plichts wege feer haekt na den voorfpoet zij- 
nes Princes, en lands : So heb ik beftaen u Koninklijke trattran, 
Majefteyt voor oogen te Hellen , dit ongeciert difcours, 
niet denkende daer door eenigfins te taxeren het treffe¬ 
lijk en rijpe oordeel van eenige van u Majefteyts Raed , 
noch prefumerende yet nieuws voort te brengen ofcor- 
reóler, dan by u Majefteyt dikmaels rijpelijk mag wefen 
voorbedachtmemaer uyt eenen yver, om te prefenterer» 
in alder demoedigheyd aende confidentie en overleg- 
ginge van u Hoogheyt mijne qualijk gecierde beden¬ 
kingen en opinien, de felve des niettemin onderwer¬ 
pende de eenfure, en verbeteringe van u Majefteyts 
geeft alles verre overtreffende, en biddende om gena¬ 
dig pardon van alfulke fauten,als ik by ignorantie daerira 
gecommitteert foude mogen hebben. 

Diverfe van u Majefteyts geminde onderdanen ver¬ 
moeden , dat gy grotelijx fijt bekommert van wegen 
dat de fake vande Nederlanden achterwaerts gaet,waer 
door gy u geerne van ’taccoortfoudetontrecken (in¬ 
dient met uwe eere en verfekeringe mochte gefchieden) 
ter oorfake vanden fchandigen voortgank in defen ge¬ 

vallen 
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vallen inde befcherminge vande voorfz. Landen, niet 
tegenftaende de exceflive onkoften by u Majefteyt gele¬ 
den inde twe jaren vande afliftentie aldaergedaen, met 
vermeerderihge van uwen ordinaren laft ter fomme van 
60000 ponden fterl. ten minften , beneffens decon- 
fumptie vande contributien der Landen ’tfedert den 
lo. lanuarij 1 <> S 5- tót den 10. van.defe jegenwoordige 
maend Augufti 1587. belopende tot 500000 ponden 
fterl. Welken uwer Majefteyt gehelen laft voorde 
voorfz. twe jaren tnaekt S izooo ponden fterl. Inde 
uytlegginge der welker(hoewel ’t welvaren vanden lan¬ 
de , en den welftant des felves befchermt is geweeft ) 
zijn daer des niettemin verloren geweeft bybelegerin- 
ge, en verraderye 7 fterke fteden neffens caftelen en 
havenen van gene kiene importantie, de grootheyt van 
welke voorfz. laften , met het verlies vande fteden en 
andere plaetfen foudc geringe difcourageren een Prin- 
ce genoegfaem hoogmoedig , confidererende dat noch 
den Rijkdom defer Landen,noch den geweldigen thre- 
foor van u Majefteyt kan wel verftrecken om daer in te 
continueren, nochtans als u Majefteyt fal overleggen de 
gelegentheyt en den ftaet van u eygen Koninkrijke, en 
Landen , deboosheyt enhftigheyt van uwe vyanden , 
de verfcheydenheyt van de Overfte onder uwe eygen 
onderfaten, en de weynige hope die voor u gelaten is, 
om u felven te verfekeren door eene pacificatie, met de 
fwarigheden om daer toe te geraken , foo fal u Maje¬ 
fteyt bevinden , hoe veel u daer aen gelegen is, niet al¬ 
leenelijk rijpelijk te ramen,en overleggen, wat cours gy 
fulc mogen nemen tot defenfie en prefervatie van uwen 
perfoon en ftaet, nemaer hoe dat ’t fel ve by tijds fal mo¬ 
gen geftelt worden ter executie. U Majefteyt (onder 
corredtie) en heeft maer twe middelen omtebeftaen, 
den eenen door pays,en den anderen door oorloge, den 
weg van payfe is de alder aengenaemfte voor den aert en 
nature van u Majefteyt, cn alder bequaemfte voorden 
jegenwoordigen ftaet en ftant vanden volke uwer Lan¬ 
den : uytredenedat dep rijkdom der fel ver is verkre¬ 
gen en geconquefteert by traffike van koopmanfchap,de 
©phoudinge van welke mach u Maj. onderfaten verar- 
moeden, en opbrengen eenige dangereufe inconvenien- 
tien voor uwen ftaet. Indien dan u Maj. wil op den pays 
refolveren,fo moefte geconfidereert worden, of’t nodig 
fyden felven aen te gaen , en met hoedanige verfekert- 
heyt; den Konink van Spangien fonder eenigen twijffel, 
fal u Majefteyt voorhouden en toelaten redelijke con¬ 
ditiën, fcheydendeu felven van alliantie en correfpon- 
dentie die gy jegenwoordelijk houd met de geünieerde 
Provintien , het is ook gewis en feker, dat den Princê 
van Parma fal feer gewilhglik aennemen de pvopofitien 
vande handelinge, alsvvefende eenen groten weg tot 
tweefpaltigheyt van de Provintien, en daer door hy in 
onlangs voorleden tijden grotelijx is vidlorieux ge¬ 
weeft, diergelijke propolitie van den Keyfer weynige 
jaren geleden was d’ oorfake van de feparatie van Ar- 
toys en Henegouwe. En ongetwijfelt eenen nieuwen 
handel fal in hazart ftellen de divifie van Gelderland en 
Vriefland, uyt reden dat defe fwacke Provintien niet 
geerne en fullen dependeren vanden pays van Holland , 
door dien ( alsby experientie dagelijx wortgefien ) fy 
meerder regard fouden nemen op hunlieden eygen par¬ 
ticuliere baten , dan op het gemeen voordeel van hun¬ 
lieden naburen. Doch hoe u Majeft. foude mogen aen- 
gaen met verfekerthey t van uwe eere , en hooghey t, is 
een fake die op het hoogfte ftaet te confidereren. Eer- 
ftelijk, ik hope dat niemant u Majefteyt fal raden te ver¬ 
laken of d’een of d’ander, u Majefteyts eere fal gebragt 
worden in queftie, indien gy verlaec defe Landen en 
’tvolk van dien : aengemerkt gy de felve geengagiert en 
verplicht hebt by twe middelen, den eenen by con¬ 
tract of accoord , daer bygyu felven hebt verbonden 
met woorden , of beloften van een Prince, henlieden 
afliftentie te doen gedurende hunlieden oorlogen , fon¬ 
der limitatie van tijde, d’ander by de uytlegginge van u 
threfoor, en uytftomnge van ’t bloed uwer onderfaten, 
doorgebracht en geconfumeert onder henlieden: u Ma¬ 
jefteyt en kan niet (onder correflie ) dit volken land 
verlaten, gy felve bly vende geruft en feker.Want indien 
gy die abandonneert, deSpangiaerc wilefe overwinnen, 

en in feer korten tijd Heere over henlieden worden,niet 
ten opfienvan de grootheyt zijner macht, de wijl de 
Landen genoegfaem fterk zijn, de Steden wel geforti- 
iiceert, en ’t volk niet t’famen ongerefolveert inde fake 
van hiinlieder befcherminge, als d’experientie vande 
belegeringe van Haerlem , Leyden, Zierig-Zee , er. an¬ 
der Steden van importantie ons hebben geleert, nemaer 
de ware contenantie en name vande Koninginne van 
Engeland maekt dat zy in hunlieden ftant bly ven veree- 
nigt ( hoewel hy in hem felven ontftucken en verdeelt 
is ) en geeft moet den volke hem felven te befchutten 
met lijf en goed, en voeder henlieden met goede hope 
van eyndelinge vryheyd en overwinninge : welke van 
henlieden genomen wefende, fo vervalt ten gronde 
hunlieden hope en verwachtiuge, en maekt dat fy hen 
bereydenomte treden in compofitie en accoord met¬ 
ten tyrannigen Spangiaert, hunlieden pays makende 
door nootfake tot hunlieden ruine en onderdruckinge. 
Hoe u Majefteyt kan feke^ijk behouden wefenmetlc- 
danige feparatie , een yegelijk menfehevan verftand 
fal’t lichtelijk oordelen, die geobferveert en waer ge¬ 
nomen heeft d’offenfien enaenftoten, dieu Majefteyt 
cn natie van tijd tot tijd gedaen heeft den Spaenfen Ko¬ 
nink en zijne onderfaten. Den Konink van Spangien is 
een Prince feer opgeblafen in hoverdye, meer als eenig 
Potentaetvan Europa, hebbende eenen raed genoeg¬ 
faem in politie en experientie, om zijne eere met te la¬ 
ten lyden eenige wederwaerdigheyt, den aert van die 
natie is trotfig, en wraekgierig over hem felven , van 
dien die ftantvaftelijk , of veel meer obftinarelijk houd 
zijn beloften en refolutien, en niet lange geleden heeft 
hem felven toebelooft de Monarchie vande wereld , 
indien de oorlogen vande Nederlanden hem niet en 
hadden behindert: mdien u Majeft. begeert te weten 
hoe hy t’ uwaerts gefint fy , laet u in gedachtenifie ko¬ 
men de praótijken die hy onlangs gepleegt heeft om fïoi.iï.) 
te invaderen u Koninkrijken van Engeland en Yeiland, 
dat hy tot dien effedte menigte van uwe principale on¬ 
derfaten heeft gecorrumpeert en aen zijne fyde getroc¬ 
ken , om te helpen vorderen de voorfz. invafien bin- 
nensLands, en wat inftrumencen hydaer ingebruykt 
heeft omts volbrengen zijn verraders voornemen : als 
Mendofa, zijnen Ambaffadeur Guaras, enPcdroGe- 
biarra, beyde voerende de titulen van zijne Agenten in 
Engeland, u Majefteyt en mag niet vergeten de SanCta 
of heylige ligue ( daer van hy’t hooft geftelt is) en de 
onverfoenelijke booshey t des Paus , den auteur en cer- 
ften oorfpronk daer van , welkers bloetdorflige gierig— 
heyt om u Majeft.en hare onderfaten te ruynefen en ver¬ 
nielen nimmermeer fal verfaet wefen. Niet alfo, goede 
Madame , hoe fy in hunlieden aflfe&ie en begeerten y ve¬ 
ren om te vervolgen de verderffenis van uwen Konink¬ 
lijken perfoon , en welvaren. Befiet doch eerftelijk in 
u eygen Koninkl ijke, en Landen, en overlegt den nom- 
bre van de quaetwillige Papiften , Atheiften , en Mal¬ 
contenten , neemt acht op de gemeene armoede van u- 
vven ingefetenen volke door’t Koninkrijke ,eenfdeel.s 
vervallen door de ophoudinge der koophandel, welke 
over etlijke korte jaren’t gemene volk feer verarmoed 
heeft, die alleenlijk leefden op het wolleweven, en 
lakenen maken, van gelijken en moet in genen dele 
kleyn geacht worden de macht v2nden Spaenfen Ko¬ 
nink , ingevalle gy aenmerkt de mogemheyt van zijn 
beurfe, of het geweld van fijn volk, cn ’t getal van zijne 
ervaren krijgslieden en ruyters ter oorloge,fo en kan hy 
geenfins u Majefteyt hinderen of overvallen : En kan 
ter Zee in ganfeh Europa niet voorfien worden van 
fchepen , fchippers en bootfgefellen , genoechfaem om 
te doen fuik een exploift, fo lange als u Majefteyt hem 
kan houden vande poffeflie van Holland en Zeland , 
waer toe indien hy t’ eeniger tijd k2n geraken, ’t fy by 
payfe, ofconquefte, hoewel u Majefteyt haer veel mach 
beloven tot haer eygen defenfie, uyt reden van de gro¬ 
te vlote, en de menigte vande fchepen van oorloge, 
van uwe onderfaten , nochtans met de toevoeginge van 
defe twe Provintien, die alleen fonder afliftende van 
zijn ander Koninkrijke en Landen vermogen te furnie- 
ren meer fchepen en bootsgefellen dan ’t gehele Ko~ 
ninkrijkc van Engeland 3 fo fal u Majefteyt in pericui 
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zijn van twee merkelijke inconvenienten, d’een van ter 
Zee overweldigt te worden, en d’ander van ganfchelijk 
onder voeten getreden te worden,de traffic en koophan¬ 
del van uwe onderdanen in alle plaetfen. Want hy onder 
hem krijgende de Frovintien van Holland en Zeland , 
niet alleen affnydenfal de negotiatie van uwe kooplie¬ 
den tot Embden,maer door zijn geweld en credijt haer 
verhinderen den handel op Hamburg, Bremen, Elbig, 
en de relt van de Anfche Steden ,al’t welke hem weymg 
aen hebben Tal ten opfien zijner grootheyt, en fal goet- 
willig confenteren in’t gene daer mede gelet en behin- 
clert foude mogen worden den handel van uwe kooplie¬ 
den in defe landen,als’t felve by experientie van fommi- 
ge voorleden jaren is gebleken, wanneer de Staten niet 
nagelaten hebben hunlieden uyterfte befte te doen, wel 
by weygeringe van onfe kooplieden te laten komen , en 
handelen in hunlieden Steden , als by praótike gemaekt 
met de Keyfer en de Potentaten van DuytOand om hen¬ 
lieden te fecluderen van de traffic en handel uyt alle de 
Landen van den Keyfer Rijke : So is het ook wel te 
noteren dat in defen leften dieren tijd de Staten door 
geweld van hunlieden fchcpen gaven verlof aen de mee- 
Itendeel van Europa om te vervoeren greynen van Dan- 
zijk , niet tegenftaende den groten laft van hunlieden 
oorlogen , en de macht van hunlieden vyanden, fulx 
dat de Fran^oyfen , Hamburgers , Breemers , en Emb- 
denaers waren benodicht door hunlieden gecommit¬ 
teerde te verwerven toelatinge van traffic , en waren te 
vredcn convoven te betalen van alfulk koorne , als 
door middel van licenten aen henlieden gebragt loude 
worden. Waer toe dit geobfcrveert mag worden , dat 
indien defen tijd’t gewelt van de Nederlanden isge- 
noechfaem om te commanderen over de traffic van de 
Oofterfe landen , waer in ly fullen gemainteneert wor¬ 
den by de macht van Spangien , fo verre als u Majefteyt 
piet tegenftaende de redenen voren gementioneert , 
föude op eenig beter gefondeert voornemen ufelven 
fcheyden van de Provintien , het fy t’huys ontbiedende 
uwe fortfen , en behoudende de Steden van Vliflinge 
en denBriel, tot verfekeringe van de penningen , die 
de Provintien u Majefteyt zijn ten achteren, ofdatfy 
(ouden mogen weygeren met u te treden in handelinge 
van vrede daer gy foud uwen pays apart maken, fo 
moeft gy eerft voorden of de voorfz. Steden zijn houde- 
lijk met hunlieden jegenwoordige garnifoen alleene¬ 
lijk , of wat garnifoen beftant fullen zijn om defelve te 
bewaren, en hoe groot de laften daer van fullen wefen, 
als ook van hunlieden ammonitie met d^nderhoudinge 
van eene continuele vloot van fchepen, om de Zee te 
bewaren tot hunlieden defentie. En wanneer alles fal 
overleyt worden , u Majefteyt fal bevinden, dat de 
bewaringe van de voorfz. twee Steden in effe&q fal 
equivaleren en gelijk zijn, den gehelen laft dien gy hebt 
te dragen van wegen d’onderhoudinge \an de ordinaire 
afliftentie en fecours , daer beneffens houdende d’an¬ 
der plaetfen van den Lande , ’t Land foude jegens u re¬ 
volteren. Waer in de onlange experientie van Nero 
heeft u Majefteyt alder beft geinftrueert. En hoe peri¬ 
culeus dattet voor u Majefteyt fal zijn fonder henlieden 
uwen pays te maken, en henlieden te verlaten in de 
genade van hunlieden vyand, mag ten rechten gecolli- 
gecrt worden uyt de redenen en argumenten alreede ge- 
allegeert, daer is dikmaels een obje&ie gemaekt ge- 
^veeft jegens den voortgank van de grootheyt en ge¬ 
weld van den Spaenfen Konink , als dat het niet en is 
gelijkformig dat den Konink van Vrankrijk > en de Po¬ 
tentaten van Duytflant hem fouden laten te groot wor¬ 
den , ten opfien van de inconvenienten , die daer uyt 
fouden volgen jegens henlieden welftand,defe obje&ie 
ware wel geproponeert fo verre defe eeuwe ware gelijk 
die was ten tijde wanneer Hendrik den VIII. en Fran- 
^oys den Konink van Vrankrijk leefden, dewelke hun¬ 
lieden devoir deden de grootheyd van hunlieden naeft- 
gefetene Koningen te houden in egaliteyt en gelijke 
balance. Doch fo wie nu aenfiet den ftand van Vrank- 
rijk,endaer in bemerkt de mogentheyt van den Ko¬ 
nink ,fo die nu ter tijd is en hoedanigen aenhank de 
Spangiaert hem daer in gemaekt heeft,door den Hertog 
van Guife, en fijne oproeren, mitfgaders hoe't land ftaec 
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gedeelt ten refpefle vande civile Oorlógen’ tuffehen den 
Konink en den Guizaert, en tuffen defelve en den Ko¬ 
nink van Navarre,en’thuys van Bourbon , en bevon¬ 
den worden, datter geen apparentie en is, dat zy-lieden 
of yemand van henlieden kan beletten detoeneminge 
van des Koninx van Spangicn grootheyt. En fo veel 
belangt de Potentaten van Duytlïand , ÏJoeïaU CllïiaUt 
fp öacr talie 3D11 / is eenen yegelijken genoechfaem 
kennelijk, En om nu weder te keeren tot mijne voor¬ 
genomen propofitie , en te tonen , oft den pays dient 
gemaekt en aengegaen, of den felven rufte en verfe¬ 
keringe fal mogen mede bringen : Ik en wil nietper- 
emtoirelijk affirmeren , datter geenen pays en dient 
aengegaen , in gevalle u Majeft. continueert uwe al¬ 
liantie en confederatie met de Provintien : dochftaet 
voornamelijk te pondereren de refolutie van de Staten 
en van de principale fteden eiker provintie jegens de 
intentie en meeninge van den Spaenfen Konink , fulx 
dat indien gy verfekertheytverloektfo wel voor uwer 
behoudeniffe, als vóór hunlieden, gy en fult nimmer¬ 
meer daer toekonnen geraeken , dan met wonderbare 
fwaïigheyd, ende niet in defen tijde, als wanneer de 
vyand den fterkften te velde is, en u Majefteyt niec 
alleenlijk is gefwakt door’t verlies van Steden , con- 
fumtie van de threfoorverarmoedinge van den volkc 
en landen , nemaer de civile queftien, en tweedragten 
gerefen, en gevoedet tuffehen de Gouverneurs, Staten, 
en principale hooftluyden van de foldaten en provin¬ 
tien,waer mede u Maj. mach wel verfekert zijn, dat den 
Hertog van Panna zijn profijt en voordeel doen fal, en 
om defen pays te behinderen en geen voortgank te doen 
hebben, fult gy vinden defe naervolgende beletfelen, 

Den Adel, Edel-luyden , en Hooftmannen van de 
fteden die voor henen hebben geemployeert geweeft 
in eenige regeringe, en fullen nimmermeer confen- 
teeren in eenigenpays, eerftelijk uyt oorfakefy geene 
middelen en kennen vinden om hunlieden perfonente 
verfekeren, fo den Konink commandeert over de lan¬ 
den , nemaer dat hy in tijden en wijlen over henlieden 
hem fal wreken. Ten tweeden om dat hunlieden eer- 
gierichey t en begeerte is te gebieden , waer van fy feer 
node fullen worden afgefet, hebbende gefamelijk 
voor ettelijke jaren gegouverneert. Ten derden om 
hunlieden Religie en confcientien, alfo fvmeeftalle 
van de gereformeerde Religie zijn, welker vrye exer- 
citie de Konink henlieden tot geenen tijden en fal ree¬ 
laten, en Holland en Zeland geene 2nder Religie heb¬ 
bende dan de gereformeerde fal alfo node in den pays 
accordeeren , indien de felve geabolieert, en d’exer- 
citie van de Paperie wederom wort ingevoert,de Predi¬ 
kanten fullcn keeren de herten en affe&ien van den vol- 
ke direélelijk tegen den pays , uyt reden fy bemerken , 
en fien , dat den felven fal wefen de ruine en den val 
van de Religie. Bemerkt doch Me-vrouwe wat verfe- 
kertheden dattet zijn , die henlieden den Konink wilt 
gunnen: Hy fal (fohyfeyt) alle fijn forcen uyt defe 
landen weeren , en die leggen in frontieren tegen 
Vrankrijk, van waer hy tot allen tijden defelve weder¬ 
om trecken en brengen fal in de voorfz. landen , om 
te invaderen , of tyranniferen over de Staten , enden 
volke, wanneer hy bequamen tijd fien fal , om hem 
over henlieden te wreken. Hy fal confenteren d’onder¬ 
houdinge en prefervatie van hunlieden oude privile¬ 
giën : nemaer fy hebben menige privilegiën , die de 
Konink nimmermeer en fal approberen , den Konink 
en fal tot geener tijd henlieden accorderen ’t poindt van 
de Religie waer fonder u Majeft. haer mach verfekerc 
houden, dat de Staten en ’t volk van der Religie nim¬ 
mermeer na pays fullen trachten ; maer latet fo zijn dat 
de privilegiën gegunt werden, de’;Religie geaccor- 
deert by tolerantie en lydinge , en niet by beveftinge s 
de forcen geweert en gebracht in de frontieren , wat 
verfekeringe fal der wefen,dat defe dingen al gehouden 
en in (wang onderhouden fullen worden , fal den Ko¬ 
nink confenteren , dat de Provintien, daer de gerefor¬ 
meerde Religie alleen is gevefticht > tot hunlieden beter 
gerufticheyt hunlieden garnïfoenen fullen behouden 
inhuniieder frontier-fteden , voor eenige jaren? Hoe 
faluM2j.cn den Konink van Denemarke beftaen hier 
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‘in te interponeren hunlieden eredijt en borge zijn, dat 
defe dingen alle volbragt en onderhouden fullen wor¬ 
den , en tot meerder fekerheyt van de landen te tjreden 
in een ffrikt verbond met de Staten, dat fo defe condi¬ 
tie daar op den pays toegegaen is, worden geinfringeert 
en nagelaten, gy oorloge voeren fult tegen Spangien, en 
fenden geweld in de landen om henlieden te befcher- 
menj indien u Maj.van uwer zijde daar in foude verwil- 
Jigen, het is te beduchten of de Konink van Denemar¬ 
ken hem felven fo verre niet foude willen verplichten , 
fal den Konink met hen-lieden accorderen geene Papi¬ 
llen te Hellen in’t Gouvernement van deprovintien , en 
Heden van Holland en Zeland, nog in de officien van ju- 
Hicie en van de Overheden van HedenPneen hy gewis.So 
dan Me-vrouwe,en liet na geenen pays,en overdenkt de 
perikelen, die daar volgen willen uytuwehandelinge 
van den felven : eerHelijk fultgy werken een wonder¬ 
baar achterdenken in de herten van de Staten en van die 
van de Religie jegens u Maj.gy fult hem odicux maken, 
en alles ïn’t openbaer brengen onder henlieden : gy fult 
de landen en ’t volk in divifie brengen, en de quade on-1 
der de goede Hellen , de papillen , atheiHen , anabapti- 
lten , en die van ander religie, fullen onvoorfigtelijk na 
den pays lopen, om ontllagen te zijn van de impoflen en 
lallen. 

Gy fult daar door benemen den cours van de contri- 
butien , en geenen middel hebben om te betalen de fol- 
daten,die daerdoor fullen mutineren, en den vyand 
de Heden overgeven , de Kapiteynen en foldaten fien- 
de datinen tracht om pays te hebben, en wetende 
d’ongelegentheyt van de landen om henlieden te vol¬ 
doen het agterwefen datmen haer fchuldigis (’twelk 
groot is ) fullen hare voldoeninge aen den vyand 
foeken , en alfo ( ’t welk wel te bedugten is ) fullen fy 
den welHand brengen tot een ellendige defolatie van de 
landen , en aller dingen ruine en verderffeniffe, tot con- 
clulie. 

Opeendink bovenalle andere moet u Maj. eenby- 
fondere oge enregard nemen,een fake van geen kleyn 
perikel, ’c welk is , dat de Staten felvê bemerkende 
u Maj. onwederroepelijke refolutie om pays te hebben, 
en vrefende de perikulen regts hier boven gefpecifieert, 

(lol. 26.) fullen den vyand prefenteren fonder U. Maj. hunlieden 
pays te maken, en fullen u laten incurreren de perikulen 
voren gementioneert, indien den Spangiaert meefler 
word van de Landen. En indien’tfo foude gefchieden 
(dat God wil verhoeden en nogtans grootlijx fulxflaat 
te vrefen ) U. Maj. fal dat volk heftiger en bitterder vy- 
anden tegen u vinden dan de woeHe Spangiaerts felve. 

Bedenkt daerom me goede-Vrouwe,hoe fwaeren van 
hoedanige importantie de fake is eer gy die aengaet, als 
u meer betreffende dan yet oyttevorenisgefchied, ze- 
dert datgy aen de Kronefijt gekomen Een fake daar 
aen dependeert voornamelijk of uwe prefervatie of uwe 
ruine. En laet u niet bedriegen door de humeuren en ïi- 
iligheytvan de wraekgierige Spangiaerden. Gedenkt 
die maxima van de PapiHen , hxreticis non ejl adhibenda 
fides, of datmen den ketteren geen gelove en behoort te 
houden. En vergeet niet de Sandta ligue , en de refolu¬ 
tie van den Paus uwen dodelijken vyand en zijne adhe- 
renten. Overlegt hoe feergy Herkt de voorfz. ligueals 
gy foekt om te trecken den Spanjaert van de jegenwoor- 
dige querele van de oorloge in de Nederlanden. Want 
fo verre fy daer in geruH zijn , foen Het na geen ru- 
Heinueygen Koninkrijk. Laet uin gedagteniffe ko¬ 
men het Ediót onlanx in Vrankrijk gedaen, daer by alle 
die vande Religie opentlijk verklaert werden verraders, 
het is vreelfelijk , beginfel en een openbaer en klaer ar¬ 
gument van ongeval dat geintenteert word jegens U. 
Maj , als wefende het objedt, daar toe hunlieden boos 
voornemen is tenderende 3 God heeft U.Maj. gefegent 
en begaefc met wijsheyt, met een vaillant en couragieux 
volk , met rijkdom en middelen om u felven te befcher- 
men,en met magt om te verdryven uwe vyanden. ’cVer- 
liesvanSluys is met van fulker importantie dat het U. 
Maj. foude difcouragieren van met Koninklijken ge- 
moede voort te varen in de befcherminge van de Neder¬ 
landen, het is recouvrable, indien’t by tijds ter hand ge¬ 
grepen word, of ten irunftenfal’E kennen ombruykig 

gemaekt worden voor den vyand door opbouvvinge van 
een Fort op den mond van de Haven,datmen fal konnen 
houden in fpijt van den Spangiaerden, en vidtuailieren, 
en fecoureren tot allen ty den, fo lange als de Zee blijft 
onder’t gebied van U.Maj. Nemaer indien’t felve ver- 
llacket word,fo fal den Spangiaert t’allen tyden van daer 
en van Duyn-kerke forcen konnen brengen in Schot¬ 
land , om van dier fyde U. Maj. te quellen en hinderen , 
indien den Konink en’t Land van U. afvalt en wijkt, 
’t welk U.Maj. moefle voorkomen en toefien fo nauwe 
te bewaren als den appel uwer ogen. 

Indien U. Maj. moede is van de fake der Nederlan¬ 
den, ’t fy ten opfien van de grote laflen, diegyaldaer 
hebt te dragen, of van wegen de twijffelmoedigheyt die 
gyfoud mogen hebben , dat den vyand henluydenfal 
overwinnen uyt oorfake van de fwakheyd van de gemee- 
ne beurfe, en van de twiflen en twedragten onder hen- 
luyden ryfende. Ik bidde U. Maj. te vullen overleggen 
de nootfakelijkheyd van uwe behoudeniffe met de vali- 
diteyt en mogentheyd van uwen fchat,en bellet hoe de- 
felve over een komen. DenlaHvan 150000 pond Hark 
jaerlijx is in effeóte niet mee allen , hoe welden felven 
komt uyt U. Maj. eygen koffers, en is feerweynig in¬ 
dien defelve word gevonden onder uwe onderfaten , 
die blijde fullen wefen te kopen hunluyden verfekert- 
heyt met fo geringe een contingent en fo goeden koop. 
Gy hebt de Zeet’uwer contemplatie voor uwe traffike 
op Hamburg , Embden , en elders : de welke fo fy ge- 
waer mogten worden,dacgy gerefolveert waert u felven 
en de Nederlanden te befchernien , fy fouden geerne 
toeffaeneenig redelijk verfoek om in te voeren , en in 
fwang te brengen de traffike van uwe onderfaten in defe 
Landen, en vryheyd van dien. Daer tegen nu wefende 
bevreeff van’t gewelt der Spangiaerden,en bemerkende 
dat U. Maj. met alleenlijk is in een verwerringe , maer 
ook in eenige vieefe voor uwe eygen welvaren , fo ver- 
myden fy henluyden den Konink te verfforen en ver¬ 
bolgen , vals wefende fonder hope van U. Maj. gefferkt 
of befchermt te worden. Den buydel van de Provintien 
en zijn nog fo niet gefvvakt,ofgeydek,offy en zijn nog 
fufficient en magtig om te continueren de laffen van de 
maendelike contributien.DeProvintien van Holland en 
Zeland en zijn noyt fo rijk geweeff ,als nu,uyt reden dat 
de traffike van koopmanfehap, die in voorleden tyden 
gemeen is geweeff allen Landen aen de Zee palende, is 
nu gevallen op defe voorfz. twee alleen. En het en fal de 
felve niet befvvaerlijk zijn alfo die nu geunieert zijn, 
voor fekere jaren te volherden in een extraordinare con¬ 
tributie van 50000 pond. Harl. jaerlijx. ’t Welk bedra¬ 
gen fal ter fomma van 290000 pond. en met de toevoe- 
ginge van U. Majeff. 150000 pond. fal alles belopen 
44.0000 pond. Hier toe mag gerekent worden 10000 
pond.Harl. die provenieren fullen mogen van de brand- 
fchattingen van Braband, Vlaenderen, en andere plaet- 
fen en landen, met welke voorfz. fommen behoorlijk 
geemployeert en verfferkt,falmen mogen onderhouden 
een fufficient garnifoen tot defenfie en befcherminge 
van de Steden, en daer beneffens 10000. voetvolx ten 
minffen, en 3000. lancen, om in’t veld te gebruyken 
voor 6. maenden,wefende ’cfelve een meerder magt dan 
den vyand jegenwoordelijk heeft, om de landen daer 
jnede te invaderen. Doch alles fal confiff eren inde goe¬ 
de regeringe , employ en beffedinge van de penningen, 
welke niet en mogen bevolen zijn de handelinge en di- 
fpolïue der felver aen eenigen perfoon alleen, niet meer 
in de qualiteyt van een Gouverneur dan anders.Nemaer 
den Gouverneur en Raed van Staten gefamelijk, om ge¬ 
employeert en uytgegeven te worden met kenniffeen 
verwilhginge van eiken van henluyden. De twiffen en 
tweedragten zijnde onder henluyden gereten by faute 
vangemeene juffitie, doorliet altereren, veranderen, 
of infringeren van hunluyden ordinaire Privilegiën , 
Wetten en Vryheden , en doorliet voorffaen,en onder¬ 
houden van de rotterijen en oproeren onder henluy¬ 
den : weert de fauten , en hunluyden twedpaltigheden 
fullen geringe verdwijnen, ’t Welke gedaen moeffe 
worden of by U. Majeffeyt of by ’t eredijt en wijs- 
heyd vaneen fodanigen Gouverneur, die met henluy¬ 
den iiberalijk en beleefdelijk foude mogen handelen. 

Want 
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Want fó lange als fy-hen*luyden Gouverneur, of fullen 
vrefen, of haten, fo en falder geen hope wefen van ee- 
nig accoort noch met hem, noch onder hen-lieden fel- 
ven. Een fake daer op principalijken bytijds goed ree¬ 
gard dient genomen , anders foudet mogen vervreem¬ 
den , hen-lieden herten en affe&ien van u Majefteyt, 
tot de welke ik fekerlijk weet datfe ganfchelijk zijn 
genegen. 

Ik beduchte my dat ik in ’t beleyden van dit difcours 
en vertoog te prolix en Iank ben geweeft. Daer toe de 
nootfakelijkheyd van u Majefteyts welftand, en mijn 
fchuldelijke plicht t’uwaerts in de qualiteyt van een ön- 
derfaet, my hebben geport en gedreven. Doch als ik 
©verdenkedegoedheyd, en vriendelijkheyd van u Ma¬ 
jefteyts aert en nature , fo dunkt my dat ik my felven 
(oudemogen toebeloven, nietalleenlijk u vriéndelijk 
aennemen van mijnen goftwilligen en fchuldelijken ar- 
beyd iri dien dele gedaen, maer ook u pardon. Te meer, 
gemerkt mijn voornemen hier in tendeert tot vorderin- 
ge van u Majefteyts behoudenifie , en de prefervatie van 
mijnen Vaderlande. 

D<£ faften möefett fïate in iDeÖetïanö aïöug fïaen* 
Öe / fg op geboïgt / bat be <&?aüe ban Hpce= 

(ter / ben 6. September $lnno 1587. fehecetöemon* 
ficantie in hupt# en fcancopg fjeeft laten uptgaen in 
D?uft / b)dlteboo?f5. HcmanftrantteïiP ben 7. bet fel? 
bet inaenb Ijecft gep^efenteett aenöe i^eeten ^ta; 
ten 4$enerael bet beceenigbej^eöecïanben/binnen 
<&o?ö?ec!)t yjnöe / öeeftooïtbefeïüe boojtg neffen^ 
feheve gebjuftte mifTïbe gefonben aen alle be patri# 
cuïiete^obintien / en Jlfêagifïcate» banbe^teben 
ban bien / ooit mebe aen be Hoben ban be 3jufte 
tien» ^efcmaniece ban boen tüecbe feec b?eemb ge* 
bonben / toant ïjet fcïjeen oföpbe gemeente (bie be« 
feïbeboo? bien fp geb^uht toacen met$ijne|^ubile* 
gie / in Ijanben quamen) öaet mebe tegen bej>ta^ 
tenen bpfonbec bie ban ï|olïanb ttnïbe opliitfcn / of 
ten mtnjlen fcïjeen 3tjne meninge te üjefen/ baet boo? 
te teilïen onberfoeïten toat |)?obintien en ^teben 
ï)cm p?incipaïi)ft toegebaen to'arcn / mant bit tet* 
flonbbp eenige ^jobintienen jèteöen fclfjS fo bet? 
ffaen toietb / öetorjle ÖP parttculieclohen becfocïjt 
banbe Jiteben jfjaec bpfonbete anttooo?be te öeö* 
ben / anberftntji (feggen bie ban ^o?b?ecï)t in feite* 
te bate mtffïbe aenbe .■Staten ban ïfollanb) foube 
3ijn Cycellentie ïjem tneï betnoegt hebben met be 
boojfj. Gemonflrantie/ gcbaen aen be <£ebeputeet; 
ben ban be $?obintien tec bergabetinge ban be 
ten <6cnecacl / fo bat biet boojbeeenigïjepbfect ges 
fejcnht toiect / gcïijliljiecna falüeeïjmïtkuojöeiuec 
gelcgcnbccpïaetfe. 

^e ftemonfïcantte ïupbenbcaïbuf» 

ffiftmu# \4Yn ^eeren» bet is genoech openbaer, eneenen 
ftnuitie 1V1 yederen van u en de ganfche wereld bekent, hoe 
Imuöen dat, na dien gy te vergeefs verfocht hebt gehad, de 
tosnapttj hulpe en byftandvan uytheemfe Princen , eyndelijk 

aen De door uwe grote inftantien en beden de Koninginne 
Staten mijn Overfte belieft heeft , fo door medelijden van 
eörtgetós uwen deerlijken ftaet, om Gods dienften zijne Religie 
bert bitu te vorderen, als ook ter oorfaken van de oude vrient- 

fchap en verbintenifle tuflehen de Princen en Staten 
van beyde defe Landen, te treden in onderhandelin- 
ge van eenige hulpe en byftand met de vereenigde Pro- 
vintien, fulx fy tot noch toe voltrocken heeft. 

’t Heeft u ten felven tijde belieft met gelijke inftantic 
te bevorderen, en hare Majefteyt te bidden dat fymy 
herwaerts over fenden wilde, als haren Luytenant Ge- 
nerael, om des te beter te beleyden, en te bedienen de 
faken van de Provintien , volgens ’t voorfz. Tra&aet. 

D’welk ik ben te vrede geweeft aen te nemen, tot 
bevorderinge van Godes eere, van mijnen dienft tot 
hare Majefteyt, en van deaffeóliedieikdragetotdefe 
Landen , fonder acht te nemen noch op mijnen ouder¬ 
dom die rufte vereyfcht , noch op de middelen die 
God en hare Majefteyt beliefc heeft my te vergunnen 
©in my in eere te dragen, fonder dat het my vanno- 

IV. Deel. 

de waer om eenige hoogheyd, of aenfïen van de we« 
reld, aen te veerden, fodanige reyfen , arbeyd, en 
moeyten. 

Herwaerts over gekomen zijnde, heeft het u belieft 
fonder eenig mijn verfoek , goedwillichlijk, en na u- 
wen eygen beliefte, als blijkt by uwe aften, boven 
den ftaet die ik hadde van hare Majefteyts Lieutenant* 
Generael, my in handen te ftellen ook het Gouverne¬ 
ment , uyt oorfake, fo gy feydet, dat de nood van 
uwe behoudenifle u daer toe dronpe en dwonge. 

Waerom ik ook te vreden was ’t felve aen te nemen , 
en hebbe ’t voorleden jaer gedaen wat in mijn macht 
geweeft is , om des vyands voornemen te beletten , 
na de middelen, gelijk gy weet, diegymygegeven 
hebt, ten welken tijde is verovert, en wederom ver¬ 
kregen worden, het quartier van de Veluwc en Be¬ 
tuwe. 

Daer na gewichtige oorfaken hebbende om na En* 
geland te reyfen, ben ik vertrocken met uwe brieven 
aen hare Majefteyt, by de welken gy verklaerden den 

oedenaengenomen dienft die ik den Landen gedaen 
ad de. 
Weynig tijds daer na is gevallen *t verraet en overge¬ 

ven der Stad Deventer, en der Schanfe van Zutphen , 
d’welk ik betuyge voor God almachtich my alfo feer 
’t herte geroert en bedroeft te hebben als uwer eenige , 
en ben ik de eerfte niet die door verraders bedrogen 
ben. Want belieft u in te fien hoe veel van fulke on¬ 
gevallen en verraderyen by verfcheyden van uwe ev- 
gen natie begaen zijn federt den aenvank defer oorló¬ 
ge , gy fult bevinden dat de allerwijften van uwe Gou¬ 
verneurs bedrogen zijn geweeft, en dat daer door meer 
verlies en fchade de Landen over komen is, als defs 
fouden mogen wefen. 

Des niet tegenftaende is mijn eere en autoriteyt onder 
defe vereenigde Provintien in twijffel en in difpute ge- 
brocht geworden, en vele faken gedaen tot nadeel van 
defelve mijne autoriteyt en reputatie, die ik met ftil- 
fwijgendheyd wil voer by gaen. Doch om my niet al¬ 
leen herwaerts over by 9t volk van defe Landen t’ontee* 
ren, maer ook mijnen goeden mem en gelove in En¬ 
geland by de Koninginne mijne Overfte te doen verlie- (fo!. *f; 3 
fen, heeft men brieven aen hare Majefteyt gefonden 
vol van valfehe opfpraken tegens my » en fcheen dat 
defe brieven gefchreven waren met bewillinge van alle fljn Dat Dg 
de vereenigde Provintieiia met den welken hareMaje- fcuetat 
fteyt gehandeld hadde , doch ben ik federt bericht 
geworden, en gelove, dat het u alle kenlijk genoeg is , Cngetótift 
wie defelve brieven gedicht hebben, ook dat uwer sefontai 
veele daer toe geen confent hebben gedragen, ja fom- 
mige eerft na die dacd verfocht hebben harer principa- gttige 
len confent en approbatie. ^émraeT 

Hoe wel ik nu dit ongelijk hadde mogen opnemen, eitttjitgc' 
tot een genoechfame oorfake cm my uwer handelinge fviiDc& 
niet meer te onder-winden, nochtans hebbe ik, ten 
aenfien van veele fwarigheden die hadden mogen over¬ 
komen in de fake Godes, en ’t wel-varen van de Lan¬ 
den : Niet alleen mijn uyterfte befte gedaen aen haer 
Majefteyt om defelve in hare gunfte en byftand tot U= 
waerts te doen volhei den, maer ben ook te vrede ge 
weeft my felven noch eenmael te wagen in defe mocy= 
lijke en forgelijke bckydinge , om daer in den beften 
dienft te doen die my foude mogelijk zijn. 

Daer op heeft het hare Majefteyt belieft my wederoiw 
herwaerts over te fenden, niet fonder u ganfeh ern- 
ftig bidden en geftadig aenhouden aen defelve Ma- 
jefteyt, om myte doen weder komen. Nu weetgy 
wat voet ik t’mijnder wederkomfte , enwatpropoo- 
ften ik u voor gehouden hebbe , hoe dat ik d’algé 
meyne befte gefind was te ftellen boven en voor allï 
particuliere oorfaken , die my bewegen mochten * 
hoe groot fy ook waren : So bent gy , of uwer eeni¬ 
ge goede getuygen, dat ik op ’tallerhoogftebeneei'' 
fttcht en bearbeyd hebbe, dat de ftadvander Sluytè 
mocht ontfet worden , gy weet ook hoe wel my be¬ 
looft was onderftand van 3000 of 2foo Soldaten te 
famen met d’orerfchot van voorraet totten Veld-Lc- 
ger in Brabant gedaen , dat ik nochtans niet daer af be¬ 
komen hebbe; uwen Treforier mach u verklaren dat ik 

% van da 
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van de 100000 guldens j die gymy in gerede penningen 
tot het ontiet van der Sluyfe belooft hebt, niet meer 

«ümtfcljuU ontfangen hebbe als 13000 guldens of daer omtrent, 
bigt ftg no5 Daer beneffens weet gy , hoe qualijk ik in ’t felve ontfet 

’£ ben gevolgt geweeft by de Officiers van de Admirali- 
banC teyt, niet tegenftaende d’inkomfte en paffagie van de ha- 

ven ligt was , overmits federt 2 jaren herwaerts, een be- 
quame plaetfe onder ’t Cafteel aengekomen is ., om onfe 
fchepen , alfe door gefeylt waren, tegens het gevaer der 
vyanden te befchermen , en te bedecken, fo ook nader- 
hant door het rapport van den Gouverneur,Kapiteynen, 
burgeren en andere (daer uyt gekomen)gebleken is,hoe 
wel nochtans dat fommige Scheeps-kapiteynen, ’t con¬ 
trarie van dien fuftineerden , en allefins trachteden my 
en anderen daer af te wenden. 

Wat belangt fekere hare Majefteyts brieven op de 
voorgaende fwarigheden aen u gefchreven , fo ïfler wel 
eenige communicatie met u-lieden gevallen opfekere 
poinóten die my roerden , en mijn particulier waren be¬ 
treffende, van de welke,fo gy weet,ik te vreden was,my 
ganfchelijk aen den Rade van State te gedragen. Na 
dien gy ook tot Middelburg my vertoont had hetbe- 
werp van een Mifiïve aen hare Maj. met feker gefchrift 
aen my addreflerende, fo weet gy dat ik van gelijke, my 
daer met hebbe laten genoegen , fonder daer yet nieus 
jierftelt oft verandert te hebben, ja op hópe die ik hadde 
van een ganfch vafte vriendfchap, vereenmge, en verge- 
teniffe van voorledene fwarigheden,hebbe ik hare Maj. 
(dewelke Rch hooglijk by defen handel verkort vond 
fo uyt debrieven die fy aen u gefchreven heeft blijken 
mach) noch meer gebeden in ’t goede op te nemen ’t ge¬ 
ne gy daer in gedaen had , en u voortaen meer en meer 
in hare gunfte en byftand te willen behouden. 

Ook weet gy dat ik geen fwarigheyd gemaekt hebbe 
u t’uwer groter inftantie te vergunnen mijn hulpen au- 
toriteyt, om te beletten de moetwilligheyd der gener 
<iie qualijk waren fprekende van u en vande andere Ma- 
giftraten defer Provintien , waer door, fo ik gelove, gy 
wel hebt konnen begrijpen,dat mijnes voornemens niet 
en was (gelijk fommige verkeerdelijk te kennen gege¬ 
ven en verbreyd hebben) de Gemeynte tot beroerten te 
verwecken, en myalfo, of van u te wreken, of door 
defe omwegen over u meefter te maken, 

jlopritïie En fo ten felven tijde uwer fommige, ook eenige uyt 
öe rjiicitie den Rade fo wel in defe fake als by den Grave van Ho- 

^en^° gebruykt worden, weetgy wel wat verklaringe 
toatHjfii ik hen hebbe doen doen, niet tegenftaende hy tegens 
hcnlo, my niet (onderlings hadde weten by te brengen, dan al¬ 

leenlijk feker pretens rapport van eenen Dankaert, de 
welke nochtans ’t felve rapport ontkend heeft, en daer 
by verklaerd datmen doorflinkfe onbehoorlike midde¬ 
len hem hadde willen voor de waerheyd doen beken¬ 
nen, wat de Grave van Hohenlo hem dede voorhouden, 
’t welk hy fey t, geweygert te hebben. Het kan u ook in¬ 
dachtig wefen (foik gelove) watadvijsdefelve Grave u 
gegeven heeft, hare Maj. en mijn aengaende, onder an¬ 
dere dat hy ons geen verhinderinge foude willen doen , 
tnacr na den Konink van Denemarke , fo hy feyde,ver- 
trecken , doch gy lieden , of die van den uwen tot hem 
zijn gefonden geweeft, kond veel beter oordelen uyt 
zij ne nagevolgde daden en werken , of defelve met zij ne 
voornoemde beloften en verklaringen overeen komen 
of niet, aengefien hy federt niet alleen geweygert heeft 
mijn patenten na te komen, u-lieden polver en ammuni¬ 
tie van Oorloge te laten volgen, met andere gelijke din¬ 
gen, maer ook ganfch afgeilagenmy te erkennen of te 
gehoorfamen. 

Doen ik u in Zeland vraegde, wat u gevoelen was op 
7 gene men voor dit jaer te doen hadde,fo vond gy goed 
in te ftellen uwen ftaet van een oorlog offenlyf voor 
twee maenden , en beloofden my uwe neerftigheyd te 
doen, aende particuliere Provintien , om de penningen 
daer toe op te brengen , volgens den ftaet die derhalven 
by uwen Freforier gemaekt,en in uwe handen geleverd 
was , daer opgymy ook had toegefeyd t’mijner aen- 
komfte in defer Stad uwe antwoorde in te brengen. 

Maer fo ik,daer en tuflehen cerft verfien hebbende op 
de bewaerniffe en voorraed der Steden van Bergen, O- 
ftende, Axele, en andere plaetfen, t’mijnderacnkorafte 

in defe ftad Dordrecht, noch niet en vond de faken in 
fulkengeftalt, als ik verhoopt hadde,hebbe ik raedfaem 
geacht tot verfcheydenreyfen, eenige uyt den Rade te 
lenden aen de Staten , alfdoen vergadert in den Hage , 
om aenftonds haer refolutie te hebben op’t ftuk van ’c 
Krijgs-volk , en van penningen. 

Ik verfocht hen ook voor te dragen , en te vertonen 
den felven Staten, den tegen woordigen nood van de 
gemeyne faken, en haer te verwittigen , ’t gene ik ver¬ 
ftaen hadde uyt den Gedeputeerden van Gelderland, en 
andere, van ’t gebrek van proviande en Krijgs-munitie 
in de ftad Aernhem en andere Frontieren , op dewelke 
men voorfeker feyde , dat de vyanden haren aenflach 
hadden , van gelijken dede ik hen waerfchouwen ’t ge¬ 
ne ik verftaen hadde, aengaende ’t gebrek enfoberen 
ftand uwer fchepen en navigatie. Item ,van’t verloop 
van uwe boots gefellen na den vyand in groten getalle , 
midsgaders ook van de grote toeruftinge die de vyand 
dede tot Antwerpen , en andere plaetfen van Schips¬ 
volk en Oorlogs-fchepen. 

Doch devvijle ik hier van ure tot ure een goede ant- 
woorde van u was verwachtende, op ’tftuk van den berötcbats 
Krijgs-volkeen van’t geld, quamentenlaetften'bymy 
fekere gedeputeerden van Holland, de welke my,buy- jj^erjon, 
ten mijn verwachten, gingen voordragen feker artij- ftrawte 
kelen , en nieuwigheden, aengaende de fouverayniteyt wt^ 
of opperfte macht van de landen , met eenige poinóten [imitatie 
van limitatien en verkleyninge mijner autoriteyt , enbetfUepï 
ganfch ftrijdende tegens d’adfe , waer mede gy my 
’t gouvernement hebt opgedragen,en tegens uwe eygen en 
brieven die gy aen hare Majefteyt uyt Middelborg ge- ganfetjelp 

fonden hebt. fegenö^acs 
Defemanierevan doen heeft my ganfch vreemtge- te toae* 

docht, aengefien ik noyt hadde verfocht noch begeert, meöe Ijent 
andere, noch nadere autoriteyt dan die my toequam 
uy t u eygen felfs acte, (onderlinge om hare Majefteyt te genetael, 
mijnder wederkomfte boven d’ordinaris fecours, hare toasop 
gratie en byftant tot uwaerts vermeerdert hadde, koft 5eö?ageru 
ik my niet genoech verwonderen, datfe daer tegens ver¬ 
minderen en verkleynen wilde d’autonteyt van hares 
Majefteyt generalen Stadhouder, en uwe Gouverneur * 
meer dan te voren. 

Welke oorfake halven, overmerkende defe uytftel- 
lingen , tegen bouwinge en verlies van tyde , ben ik ten 
laetften bedwongen geworden te protefteren aende ver- 
gaderinge van den Raed van State, om daer af rapport 
aen den gedeputeerden der Staten van Holland gedaen ®jJerga* 
te worden , te weten in geval eenig ongeluk over quame öertnge 
door’t verlies van eenige plaetfe in Gelderland of ywers kanoe 
anders, de fchuld geenfins konde geweten worden, 
nochmy noch den Raed van State, de welke alrede janï>ge= 
langen tijd genoeg bereyt zijn geweeft jen nog zijn dien- toen öoo* 
ften te doen, hadden wy ’t volk en de penningen die gy at 
ons tot Middelborg belooft had. 

Nu verftaen wy dat de fake van dit gebrek en uytftel 
gelegtwordby de fommigen , op den groten nood en 
armoede der Provintien, dat die niet machtig genoech 
wefen (ouden fo groten laften te dragen : By andere op 
fekere vrede handelinge diemen feyde tuflehen hare 
Majeft. en den Hertog van Parma gedreven te worden. 

Op dat gy dan mocht des te beter en in der waerheyd 
bericht en gerefolveertzijn, fodede ik eenige vande 
Rade van State, den Staten van Holland op hare verga- 
deringe in den Hage van mijnent wegen aenfeggen , 
datfe by haer felven infien en overflaen fouden de macht 
harer middelen , gelijk wy u luyden ook verklaert heb¬ 
ben in de ftad van Middelburg, vermogens hare Maje¬ 
fteyts laft en inftrudtie: te weten, by alfo uwe middelen 
genoegfaem bevonden worden , d’oorloge te voeren » 
en dat ik daer af mochte verfekert zijn met blijkende 
daed, en niet met woorden of op pampier : Dat in fui¬ 
ken gevalle hare Majefteyt foude te vreden zijn , u-luy- 
den haer fecours te continueren. 

So ook de felve middelen niet genoegfaem bevonden 
worden , dat hetgeen reden nog apparentie geven fou¬ 
de, waerom hare Maj. meer foude moeten doen dan het 
tra&aet met brengt, aengefien ’t felfde tradfaet tot geen 
ander eynde is ftreckende, dan tot onderling behulp en 
aflïftentie, in geval gy van uwer zijden volbrengt ’t gene 

gy 
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gy fchuldig zijt, fulx datter geen reden is vvaerom gy 
fout verminderende reliftentie die gy ten tijde vanden 
voorlz. tra&ate hare Majefteyt belooft hebt, en alfo den 
lalt op haer fchouderen alleen willen dringen. 

Want gy hebt te bedenken , dat hare Majefteyt grote 
kollen doet tot befcherminge van haer Koninkrijken 
van Engeland en Yrland,en dat fy principalijk om uwer 
faken wille getreden is in vyandfchap mctSpangien, 
noch meer iit waerachtich dat ter oorlaken vande arre- 
ften diegy hiergedaen hebt,en om uwe placcaten te on¬ 
derhouden en te voltrecken , de onderdanen van hare 
Majefteyt in Vrankrijk aengehouden en gequelt wor¬ 
den , in voegen dat hare Majefteyt genootdrukt zijnde 
uwer oorfaken halven fo grote koften en fware lallen te 
dragen, met geen reden geperft oft gequelt mach wor¬ 
den meer te doen. 

«©pemngt Ift dan alfo dat uwe middelen met het fecours van ha- 
baiuncöe je Majefteyt niet genoegfaem en zijn om fuiken oorlog 
ifertag te continueren als behoort, in fuiken geval heeft fy my 
ban bevolen u te kennen te geven dat federt ’t verlies vander 
ina/öefóo* Sluyfe, haer noch eenige openinge van vrede by den 
ban cCite;.- Hertog van Parma gedaen is , op welke openinge noch- 
ianö ge*~ tans haer Majelleyc niet en heeft willen voorts gaen , 
baen. noch fonder u eenige refolutie nemen, maeruluyden 

doen aenbieden dat fy begeert haer met u te voegen, te 
famen met de Heeren , en Edelen van defen landen, die 
inde faken het meefte intereft hebben. 

Daerom is het een te leer openbare valfcheyt, onder 
’t gemeyne volk te ftroyen, dat fuiken fake foude beflo- 
ten , en daerafeenigaccoortgemaekt zijn , oft ook tot 
fuiken eynde eenige Commiflarifen gefonden, wantfo- 
danige propooften en rapporten over lange zijn uyt ge- 

©«ft te geven, welke nochtans den tijd ons heeft doen ontdec- 

biberfe* ke11 > dst het macr ziJn enkele opgefochte calumnien 
rrpfn Ucr* tot een ander eynde ftreckende , fo men tegenwoordig 

fpeuren mach. 
•iuhwjl Haer Majefteyt en zijn nochtans door ’t voorfeyde 
gtcniail contraCl de handen niet alfo gebonden, dat fy nieten 

foude mogen traCleren , hoewel fy te vrede is , fonder u 
fulp teken, luyden ganfch niet te handelen in faken uwen ftaet be¬ 
nen te ge* treffende, tot welken cy nde fy gewilt heeft dat u defe 
ben, openinge gedaen foude werden, 
f Fol. jg.) Het is u ook hier bevorens by den Baner-Heere van 

Bukhorft, onlangs Ambaffadeur van hare Majefteyt en 
andere verklaert geweeft met hoe grote follicitatien en 
inftantien , haer broeder de Konink van Denemarken 
haer aengeboden heeft als middelaerdaer toe te inter¬ 
cederen.'<Gy felfs wetet wel (foik denke) wat propoo¬ 
ften hy leftmael met uwe laetfte Gefancen dien aengaen- 
de gehouden heeft. 

Nochtans om dat het hier voormaels u advijs en opi¬ 
nie geweeft is, datter geen hope en was van eenen goe¬ 
den peys,ter oorfaken vande exercitie vande Religie,en 
van de verfekertheden , fo is u verklaert geweeft dat het 
geenfins hare Majefteyts meeninge was u hier in te be¬ 
driegen,gelijk gy hebt mogen verftaen uyt d’afveerdin- 
ge vande Heere Draek na Spangien,en mijn wederkom- 
fte herwaerts over om d’oorloge te continueren, hadde 
ik die middelen daer toe bequaem gevonden. 

Maer wilt of kunt gy niet opbrengen de middelen die 
tot fuiken eynde van node zijn, wat wilt gy dan dat ik 
doe , of wat Muit gy van hare Majefteyt meer begeeren ? 

D’welk my goet gedocht heeft u voor te dragen ge¬ 
lijk ik den voorfz. Staten inden Hage gedaen hebbe. 

Vint gy dan goet my te laten’t Gouvernement vol¬ 
gens uwe eygen felfs a£le,mette beleydinge van de mid¬ 
delen en contributien tot mijne en des raeds difpolitie, 
en dat gy my kont doen blijken , dat met hares Maje¬ 
fteyts ordinaris onderftant gy middel hebt d’oorlog te- 
gens uwe vyanden te herden,foben ik gantfeh willig en 
bereyt my te gebruyken om alle den beften dienft te 
doen die ik vermogen fal,fo tot den ftaet der Provintien 
in’t gemeyn, als tot een yder van dien in’t particulier. 

Want hoewel andere fouden mogen toeleggen op de 
behoudeniffe van een of twee Provintien fonder van de 
refte veel werks te maken,fo ift nochtans dat hare Maje¬ 
fteyt met alle de Provintien gehandelt heeft, en dat dien 
volgens ik hare Luytenant over die alleforge dragen 
moet , aengefien dat gelijk van de behoudenifle van 

IV. Deel. 

d’eene hangt de behoüdeniÏÏe van d’andere, aifo ook 
’t perijkel en ondergank. Ifier eenigen voorllag ter con¬ 
trarie n, ’tfelve ftrijd gehelijken tegens ’c tra&act met 
haer Majefteyt gemackr en tegens u luyden verbond, en 
fal hoe langs hoe meer veroorfaken de verderffenifte 
van’t geheel. 

Zijt gy dan niet van meyninge, my te laten d’autori- gijtie pret 
teyt die ik tot noch toe gehad hebbe,en dat uwe midde- teiltje, 
len niet genoegfacm zijn,iii delen gevalle ïft my van no¬ 
de tot confervatie van de eere , fo wel van hare Maj. als 
de mijne, wederom te protefteren , by aldien daer eenig 
verlies of ongemak over komt, datdefaute enfehande 
niet en behoort gegeven te worden hare Majefteyt noch 
my , maer den genen die fuiken oneer en onbeleeftheyt 
haer Majefteyt zijn bewijfende. 

Verllaet gy ook in uwe adle van de ordinaris contri¬ 
butien, van zooooo guldens my eenige hmitatien te ge¬ 
ven, of te Hellen dan hier bevorens,foen ben ik niet van 
meyninge de felve aen te veerden : Behalven dat ik u tot 
meermalen verklaert hebbe, dat defe contributien niet 
genoeg zijn,gelijk gy ook felfs bekent inden ftaet die gy 
derhalven gemaekt hebt, doen de Heere van Bukhorft 
herwaerts over was , dat de voorfz. ordinaris contribu¬ 
tien van 2000C0 guldens ter maend, niet genoeg en wa¬ 
ren om te betalen d’ordinaris Garnifoenen (die noch¬ 
tans , mijne bedenkens , niet mogen vermindert wor¬ 
den) op 500 en 56000guldens na,welke fomme anders 
waermoec gevonden worden by extraordinaris confen- 
te of quotilatien.Wat ordinaris contributien fouden dan 
bekeert mogen worden , om te llaen en te onderhouden 
een Velt-leger, en om andere nootwendige onkoften 
(die gy weet van node te zijn) tot behoudenifleen be- 
fchermenifle van defen ftaet te vervallen ? 

Ik foude hier by mogen voegen d’onkoften, en note- 
lijke lallen van reparatie van uwe fchepen en toeruftinge. 
ter Zee: maer of men nu ook tot de betalinge van den 
borger vendelen onlangs fonder mijnen confent toe 
Miüdelborg en elders foik hore, opgerigt, verftonde 
eenige afkortinge te doen vande ordinaris contributien, 
waer af fouden dan de ordinaris garnifoenen betaelc 
worden?en wat geld foudc komen in de handen van den 
Tre(orier,’tware dan tot de betalinge van defelve garni¬ 
foenen , of tot andere Oorlogs-dienllen l 

Baerom,want men geen beter ftaet van middelen ma¬ 
ken kan , noch meerder contributien opbrengen , fo en 
lieik niet waer toe mijn tegenwoordigheyt herwaerts 
over fal mogen dienen, of wat goeds ik onder u fal kon- 
nendoen. 

Welker oorfaken halven , bidde ik u gantfeh hertelij- 
ken, dat ik metten eerften verftaen mach uwe ey ntelijke 
refolutie,op dat ik geenen tijd meer verliefe,maer dat ik 
daer af hare Majefteyt (fo ik gehouden ben) mach ver¬ 
wittigen , ten eynde fy verlie op hare faken. 

Ten laetften,heb ik laft u te doen weten,dat nademael 
hare Majeft. is van den begin aen tot deonderhandehn- 
ge van uwe hulpe en byftant beweegt geworden , eens¬ 
deels uyt oorfake dat de oude contracten van vriend- 
fchap, en koophandelinge niet alleen geweeft zijn tuf- 
fchen den Princen , maer ook infonderheyt tuftchen de 
particuliere Provintien en fteden, van d’een en d’andeie 
zijde, als blijkt uyt de voor-reden van’t felve rra&aet a 
en van de verkkringe , die derhalven op den nacm van 
haer Maj. is uy tgegaen, en dat de brieven, charteren, en 
inftrumenten van vele fteden defer Provintien,als onder 
andere, Dordrecht,Delft, Leyden, Haerlcm, Amfter- 
dam,Briel,Middelborg,Campvere,Zierikzee, noch ge¬ 
heel en in haer wefen bevonden worden , de goede be¬ 
liefte van hare Maj. is, dit de voorfz. fteden en alle ande¬ 
ren te kennen te geven, ten eynde fy daer uyt des te fe- 
kerder erkennen mogen hare Maj. goeden wil en ver¬ 
langen om van hare fyde te voldoen ’t gene behoren fal , 
fo wel uyt krachte van defelve traClaten , con traden, en 
inftrumenten , als van ’t lelie traClact van fecours en alfi- 
ftentie, by aldien fy herwaerts over fpeurt een gelijken 
yver, en correfpondentie van defer fyden , mette felve 
traöaten overkomende,en totfogewigtige fake van no¬ 
de wefende. Alfo gedaen en gefloten inde ftadr Dor¬ 
drecht, onder onfe hand en name,den 6. Septemb. 1587 
na den nieuwen ftijl, 
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Drie en Twintichfte Boek. 

toa£ be ^ifTitiebacnttcbebereficnionfïcans 
tie acnbe particuliere ^jobintien en ^teöen gcfair 
Den toeröe / ïuyöenbe aï£ üoïgt. 

RObert Grave van Lycefter &c. Gouverneur en Ka- 
piteyn Generael &c. 

Erntfefte, eerfame, lieve befondcre. Alfo wy federt 
: onfe aenkomfte in defe vereenigde Provintien , alle 

neerftigheyd gedaen hebben om vande Generale Staten 
te erlangen behoorlijke refolutie,in’t gene’t Gouverne¬ 
ment en behoudenifte van den Lande was betreffende : 
Daer in de felve Staten ons beloofden fig te bevlijtigen, 
en voort tegaen met alle neerftigheyd en goede corre- 
fpondentie, dat nochtans na veele uytftels fekereGede¬ 
puteerden van Holland , fonder inde vergaderinge van¬ 
de Generale Staten fich teprefenteren , of hare refolutie 
in te brengen, ons zijn komen voordragen poinóten en 
articulen verre verfcheyden van de voorgaende belofce- 
nifle, en van de fchuldige plicht daer in fy ten opfien 
van ’t algemeyn verbond gehouden waren : Daer en tuf- 
fchen wy ook bericht werden,dat eenige fich vervorde¬ 
ren in openbare vergaderingen (gelijk ook van te voren 
by verfcheyden faemftroyinge gefchiet was ) uyt te ge¬ 
ven , dat wy herwaerts over waren gekomen , na dat de 
Maj. in Engeland afgehandelt en belloten hadde den 
peys metten Konink van Spangien , (waeraf fy feggen 
brieven en bewijfen te hebben) om ons inden Gouver- 
nemente ons gedefereert te beveftigen,en door dit mid¬ 
del de Provintien en Steden te leveren in handen vande 
Spangiaerden,’t welk fy valfcheiijk en verkeerdelijk er- 
digt hebben , tegens d’eere en refpeól die fy hare Maje- 
iteyt te dragen fchuldig zijn , en tegens’t vertrouwen 
datfe op ons behoorden te hebben : Alles om de Ge¬ 
meenten te verleyden , en met fodanige oorfake haer 
profijt te doen tot een andereynde. So zijn wy on- 
fes ampts-hal ven beweegt geworden u luyden hier af te 
waerfchouwen , op dat gy op u hoede wefende, defe 
forgelijke liften en praótijken des te beter ontdecken 
moget. Van gelijken u toe te fenden de Remonftrantie 
die wy op de vergaderinge vande Generale Staten bin¬ 
nen defe Stad gedaen hebben , fo wel op ’t gene den te¬ 
gen woordigen ftaet vanden Lande is vereyfehende, als 
op ’t Tradtaet van peys, die hare Majeft. gemeynt foude 
zijn te maken. Ten eynde dat defelve Remonftrantie 
overgefien en in communicatie gelegt zijnde (fofulx 
behoort na ouder gewoonte ) wy fekerhjk mochten ge- 

adverteert en volkomelijk bericht worden, van’tgene 
gy na rijpe deliberatie daer op fult gerefolveert en be- 
ftoten hebben : Begerende derhalven dat gy ons uwe 
antwoorde vrymoedelijk by gefchrifte wilt over fen¬ 
den, om hare Majefteyt des te beter te onderrechten* 
van de waeragtigheyt uwer meyninge en intentie. Wy 
verfekeren u op’t geloof dat wy God almachtig , en de 
Koninginne onfe Overfte fchuldig zijn,dat tot noch toe 
inde fake van vrede-handelinge niet anders gedaen 
noch bevordert is , dan de voorfz. Remonftrantie is 
mede brengende. En fullen de voorfz. Rapporteurs 
nimmermeer konnen doen blijken , ’tgene fy tercon- 
trarien hebben derven uytgeven. Voorwaer hare Maj. 
daer af verwittigt zijnde, en falin’t goede niet konnen 
opnemen dat ( in plaetfe van de weldaden en aftiftentie 
die defe Landen, d’oorlog durende, tot hare behoude¬ 
nifte, van hare Majefteyt ontfangen hebben, met dank- 
baerheyt te bejegenen ) hare authoriteyt tegenwoordig 
fo wey nig aengefien en bekent word , dat fodanige on- 
befchaemde luyden tegens haer fouden derven uytge¬ 
ven , een fofchandelijke onvrome fake , als fouden fy 
defe Landen den vyanden willen overleveren , en dat 
door ons middelen authoriteyt : behalven dattet ver¬ 
driet , ’t welk hare Majeft. daer in hebben fal, lichte¬ 
lijk foude konnen veroorfaken , niet alleen dat wy we¬ 
derom na Engeland fouden geroepen werden, maer 
ook dat hare affedtie die fy heeft om hare hulpe te conti¬ 
nueren, merkelijk foude worden vermindert, ten zy 
dat hare eere en authoriteyt worden gerepareert, en dat 
fonder fulke valfche rapporten gelove te geven , tegens 
de hoofden en autheurs van dien geprocedeert werd 
nahaerverdienfte , te meer aengefien de Staten en een 
yegelijk tot verfcheyden reyfen , ter contrarien van de- 
fen , by ons bericht zijn geweeft; onmogelijk is te oor¬ 
delen of te bedenken , anders dan dat fommigebofe 
geeften trachten door fulke indiredte omwegen,en val¬ 
fche perfuafien, twift tefayen, en hare Majeft. te ver¬ 
bitteren, om haer eyndelijk defe Landen te doen verla¬ 
ten , daer mede fy felfs den peys bevorderen en invoe¬ 
ren mochten, den welken fy tegenwoordig veynfen 
geenfins te willen noch te begeren. En hier op ver¬ 
wachtende de voorfchreven antwoorde. 

Erentfefte, lieve, befondere, blijft God bevolen, 
gefchreven uyt de Stad Dordrecht, defen 9. Septemb. 
1587. En was getekent, u-lieden goede vriend, 

R. Lycejïer. 

By vocgfel of vervolg van den Autheur naderhand daer by gefet 
achter het vervolg van fijn 27.boek, Fol. 3 r. 

JSEfftoc 
bast Die 
ban <©ojs 
ïnecht aen 
De Staten 
ban fifab 
UnDt ban 
Den 24» 
dètptemb, 
1Ï87, 

Edele, vermogende, tvijfe, voorfenigc, feer difcrete Heeren, WY hebben ontfangen (JE. miilive van den i8.defes,met 
de bygevoegde ftucken daer in geroert, en defelve wel rij- 
pelikgeexamineertenoverleyt, waeropwy niet en heb¬ 

ben willen onderlaten U E. te verwittigen, hoe dat wy inden 
onfen raedfaem gevonden hebben, de mifïïve van fijne Exceil. 
aen defe Stad particulierlik gefbnden met het vertoog aen de 
Heeren Staten generael, binnen defer Stede gedaen in’t parti¬ 
culier van Stads wepen te beantwoorden, naerdcwaerheyten 
onfe befte wetenfenap, ten meeften dienfte van den lande, en 
vorderinge van de gemene fake, fo wy ’t voor God en de werelt 
willen mainteneren, d’welk wyeedsenplichtshalven nieten 
hebben konnen nalaten, aengefien dat zijne Excellentie (die wy 
neffensd’ander (leden belooft en gefworen hebben t’obediercn 
en gehoorfamen) tot twemael toe fu lx yan ons vordert, en be¬ 
geert om hare Majefteyt des te beter te mogen onderrichten 
vande waerheyt onfer meyninge en intentie, op den inhoud 
der voorfz. remonftrantie, waermede wy verhopen dar hare 
Majefteyt en zijne Excellentie beter contentement fullen heb¬ 
ben, dan of’t op den naem vande Staten van Holland, van we¬ 
gen alle de Steden een generale beantwoordinge weide ge- 
maekt engelévert, ’t welke de meyninge van fijn Exceil. niet 
en fchijnt te zijn,anderfins foude fijn Exceil. hem wel vernoegt 

hebben met de voorfz. remonftrantie, gedaen aen de gedepu¬ 
teerden van de Provintien, ter vergaderinge vande Staten ge¬ 
nerael , daer onder mijne Heeren van Holland ook de hare heb¬ 
ben gehad, en met de generale antwoorde die Staetfe wijle, 
daer op van wegende Provintien ter voorfz. vergaderinge van 
de Staten generael, fal werden ingebracht en befloten. Aen- 

gaende’t geconcipieerde, om by forme van nader verklaringe, 

op dc apoftillevan fijne Exceil. wel te vreden fal zijn met de 
verklaringe in’tecrfte articul van’t voorfz. concept vervatet, 
daerby de Staten van Holland verklaren, altijds van meninge 
geweeft te zijn, en als noch te wefen, fijne Exceil. te handhou- 
den ende doen handhouden in de autoriteyt, fb by het tradlaet 
met hare Majefteyt gemaekt, als by de adlc en commiffie van de 
Staten generael, fijne Exceil. gegeven, want’c felve metter 
daed prefterende, fodie woorden in’t papier luyden, fullen al¬ 
le fwarigheden ceflercn, waerom onnodig is ons bedenkens 
andermael dedudlie tc doen en veel te verhalen, tifqueadfajïi- 
dium, (tot walginge toe,) vande autoriteyt van de Staten, en 
van’t recht den fclven competerende tot de fouverainiteyt van 
den lande. Aengefien fijne Exceil. dik en menigmael vevklaert 
heeft te vreden te zijn met de autoriteyt die hem by den Staten 
goedwillig, fonder cenig zijn verfoek, is geprefenteert en ge- 
confenteert, en dat hy geen meerder of vorder autoriteyt en 
begeert, fonder penigfins te willen treden in difputc of d’auto- 
riteyt, of’t recht den Staten competerende tot de Souverainiteyt 
van den voorfz. Lande , of tot de gerefcrveevde faken die den 
Princcnvoormaels aen hen behouden en den Gouverneurs ge¬ 
nerael (hoewel van haren bloede zijnde) niet bevolen en heb¬ 
ben , welke dedudlie ontwijffelik van nader infichte en gewigte 
foude zijn, als die by vreemde en neutrale werden gedaen , en 
die de fake niet aen en gaet, Princen grote Heeren en Meefters 
die gefupporteert werden van een Potcntaet of Monarche, en 
genoegfame middelen hebben om elders eerlik te leven, die de¬ 
fen oorlog in haer particulier nieten roert, maer uyt eenen op¬ 
rechten yver tot Godeseerc en afledlie tot den lande, hen in 
mdeyten en periculen begeven, vinden fodanige comparatien 

en manieren yan doen feer yreemt. Mijn Heere den Prince van 
Oran- 

1587. 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen 
Öranjen , hoger gedachten, heeft al veele geleden en verdra¬ 
gen om fekcre refpeften en confideratien na fijne gelcgenthcyt, 

welke hy andeifins, van gelijken ftate en conditie wefende, 
als den tegenwoordigen Gouverneur generael, niet en foudc 
hebben gedult noch gedoogt: U E. konnen gedenken wat gra¬ 
tie dattet hebbenfal, tegens fuiken Prince, groot Meefter van 
Engeland, Lieutenant van hare Majeftcyt, en Gouverneur ge¬ 
nerael van de geünieerde Provintien, tc feggen, dat in den 
voorleden jare indifFerentelicken den name van fijne Excell. 
is ^ebruykt geweeft, maer dat’t felve donrecht isgefchied, en 
tot intcreft van het recht van den lande gedaen , en daerom re¬ 
dres daer van behoort tc gefchieden, aengefien dat by inftru&ie 
bv den Staten generael voorden Rade van State gemaekt, enby 
hénluydenbefivoren, expreffelicken gecaveert is, dat alle brie¬ 
ven, ordonnantiën, en alle andere dcpefchen fullen uytgegeven 
worden op den naem, en onder de fignature zijnder Excell.Scc. 
Bydefelveinftrudie is ook gearrefteert het formulier van den 
eed , die alle Overften, Admiralen, Colonellen, Kapitey- 
nen, Bevelhebberen en Soldaten gehouden zijn te doen. Waer- 
om dan defe nieuvvigheyt ? byfonder fo by de voorfz. apoftille 
fo veel meer gefeytwort, dat het volk van oorlog, liggende in 
garnifoen van eenige fteden, fullen fweren, defelvctrouwelik 
te bewaren voorde Staten van den lande, en niet te attenteren 
tot nadele ofprejuditie van defclvc fteden. En na lemaeldatde 
Staten vande Provintien (die ten dele beftaen uyt de fteden van 
dien) nu competeert de Souverainiteyt van den lande, is het 
niet genoeg dat her krijgsvolk fweert den Staten en Gouverneur 
general van den lande, en Gouverneurs der Provintien gehou 
en getrdutezijn, Scc. fonder daer in ook tc trecken de fteden 
jn’t particulier j ten waredatmen wilde fuftincren dat ook elke 
ftad ’t recht vande Souverainiteyt binnen de muren en poorten 
vande ftad ware competerende, of heeft men oyt gefien dat by 
tijde van Keyfer Kaerle, het krijgs-volk eed gedaen heeft aen de 
particuliere fteden, of acn de Stadhouders van de provintien of 
haren lieutenant, welke Stadhouder het krfigs-volk van hare 
provintiefchuldigisgeweeft t’obedierenengehoorfamen, niet 
ten opfien van eenigen eed die fy (ouden gedaen hebben aen de 
felve Stadhouders, maer uyt kracht van den eed die fy aen den 
Souverain hadden gedaen, en ten refpekte van de commiffic 
vaijde Stadhouders, daer by het krijgsvolk en alle anderen wel 
fcherpelikbyden Souverain belaft word, den Stadhoudersvoor 
fulksterefpefteren.enharegeboden en bevelen van des Key- 
fers of des Souverains wegen, na te komen en te gehoorfamen, 
welke ftadhouders autoriteyt binnen hare provintien wy niet en 
geloven fo abfoluyt geweeft te zijn, dat de Gouverneurs gene¬ 
rael over alledie provintien nieten fouden hebben mogen eeni¬ 
ge veranderinge doen van de garnifoenen binnen die provin¬ 
tien, fonder confent of adveu van de Stadhouders: Niet-te-min 
defè queftie is nodeloos, acngeficn het veranderen van garni¬ 
foenen de krijgs-faken aengaet, en zijn Excell. abfolute macht 
en autoriteyt gegeven is, fonder eenige exceptien, limitatien , 
of reftridien, en dunkt onsdatmen met de verklaringe en apo¬ 
ftille, van fijn Excell. hier op gedaen en gegeven, wel behoorde 
te vreden te zijn, en dat men den Gouverneur generael fo wel 
behoort te betrouwen,als den Stadhouders of Gouverneurs par¬ 

ticulier van de provintien, ’t menigvuldig repeteren en vcrhai 
len van’t verkorten van de ftederi of landen, autoriteyten en 
rechten, byfonder als men niet en bewijft dat (niks by fijne Ex¬ 
cellentie datelijk is gedaen, of geattenteerr, is feer odieus mee 
hem brengende een notc van intamie en meynedigheyt, nade» 
maeldat zijn Excell. by ede belooft heeft de privilegiën en rech¬ 
ten van den lande te mainteneren fo veel in hem is, waerom 
men wel behoort voorfichteli jk daar van te fpreken en te han¬ 
delen, wanteen hoogmoedig Prince niet fo lief en heeft, noch 
fonaengaer, als zijn eer en reputatie, dat den ftaet van het 
krijgsvolk en de tradementen van oorloge, fodanig gemode- 
reert en geredrefleert worden , dat uyt de contributienen con- 
fenten van den lande de laften mogen betaelt worden , en dat 
uyt de penningen van de quote van Holland, voor al betaelt 
werden de garnifoenen in Holland, &c. is by den Staten gene¬ 
rael op het dragen van haer confent, op de contributien ook ge- 
ftipuleert, en mitsdien alhier onnodig, alsook is ’t vermanen 
van vrede handel, daer in de Staten generael en de fteden in het 
particulier ftoffe en materie hebben om aen fijne Excellent, tc 
fchrijven, veel te verhalen en jufticeren op de faken tot Utrecht 

| gepaffeert, en byfonder van de doleantien van het twede lid- 
j maet vande Staten van Utrecht, fo d’andere provintien’t felve 

niet gefamentlijk aen binden, om niet al tecurieus te fchrijven 
in een ander Republijk of Provintie. By defe redenen en mid¬ 
delen, en om meer andere refpeden en confideratien, en ach¬ 
ten wy niet geraden, immers voor alsnoch inde jegenwoordi- 
ge conjuncture en geftalteniftè, en eer men by experientie ficc 
hoe fich de faken voortaen in’rgebruyk 40 pradijk fullen toe¬ 
dragen, cenige vorder remonftrantie aen fijn Excell. te doen, 
fulx wy ook dik en menigmael voor dato van defen door onfe 
gedeputeerde op voorgaendedagvaerden en anders ’t felve heb¬ 
ben doen proponeren, en voor advijs en refolutie deferftede 
doen inbringen, maer her is’erweynig gefien ofgehoort ge¬ 
weeft, enmengaetal evenwel voort : waerom wy onnodig 
geacht hebben op defe jegenwoordige dagvaert van de Staten, 
dienende alleen op devoorfz. poinden , yemant uytdenonfen 
tc committeren of fenden, en onfe ftad op onnodige koften te 
brengen, begerende dat U E.’t felve in’t goede willen verftaen, 
en alle (aken fbdanig dirigeren en beleyden, dat wy de jonfte en 
’tfecoursvan hare Majeft. en de prefentie van zijnder Excell. 
mogen behouden, fonder welke wy oogen-fchijnlijk verloren 

j gacn. 
Hiermede, 

Edele, vermogende, wijfe, voorfienige feerdifcrete Heerea, 
bidden wy God almachtig U E. te behouden onder fijne heyligé 
hoede. Gcfchrevcn tot Dordrecht defen 24. Septemb. 1587. 

Onder ftont gefchreven, 
U E.dienftwillige goede vrienden. Schout, Burgermee fters 

en Regeerders der Stad Dordrecht, en ondertekenc 

W. Pauwelt. 
De Superfcriptie was, 

Edele, vermogende, wijfe, voorfienige, feerdifcrete Heeren, 
mijnHeeren dc Staten Yan Holland jegenwoordig vergadert 
in den Hage. 

N% batbe Staten ban üfoïïanb bao? ïjacc <6cbc* 
puteeebe aenben<fö?abe banUpcefïer öabben 

boen obctïebccen bate boojfj. töemonfïrantte en bat 
be felbe <öjabe baet op ïjabbe boen fïeïïen be HpofïiL 
ïebanben i. &eptemb?té/ fosijnbe fellbe <ü5ebepu* 
feerben toebetom bewogen om cappojt aen bc &ta# 
tente boen / betoeïïte totbien epnbe bergaberttoa* 
ren: en aïfo befelbè foïjacfï niet toeberom en qua# 
men / en bat be <6jabe ban Hpcefïet ïjem feer be# 
felacgbe bat be irrefoïutten ban be Staten <6eneracï 
omfaftc toaren ban be inconbenienticn bie bellan# 
ben fouben oberbomen. 3>o Ijebben be aentuefenbe 
üDebeputcerbcn ban be Staten ban OMberïanb / ! 
ütrecöt en Bncflanb / acn be Staten banifolïanb I 
gefonbeu feïtere öare dBebepntecrbe / aïg nament# 
ïijfe 3tonhet <0cerïacD ban Capefte / ïSacb in OBcïbet# 
ïanb / $erarb ban ^ompfeïacr/ <6ebeputeerbe ban 
be Staten ban Htrecbt / en meefïer ^ombert Lt# 
ïenburg / ber rerljten ^octo? / <!Bebepittecrbe ban be 

©te ban Staten ban ©neflanb / om ban toegen be aentoefen# 
^ / 30. be «Sebeputecrbe ban be Staten ban <6clbcrïanb / 
treriit/ en Httecïjt en ©jicfïanb / met l'cönfteïtjfte mfïructie / 
StöeSe- aen bc Staten ban oïlanb te bectonen ’t gene ïjier 
bepiitecrDe naboïgt. 
aenirie |-'v E voorfz. Heeren Gedeputeerde fullen voor eerft, 
ïanV^0k doen behoorlijke gebiedenifle , van de voorfz. 

aenwefende Gedeputeerden vande Provintien van Gel¬ 

derland, Utrecht, en Vriesland,metaenbiedinge van 
allen gebuerlijken dienft. 

En daer na den voorfz. Heeren Staten van Holland (Fol. 19. p 

vertonen, dat de Gedeputeerden van de voorfz. 3 Pro¬ 
vintien , volgende de lefte refolutie toe Middelburg ge¬ 
nomen,zijn gecomparecrt binnen defe Stad Dordrecht, 
om zijn Excellentie te geven alle mogelijk contente- 
ment op de poinóten van defelve refolutie, befonderlijk 
aengaende de contributien , en de reftitutie van zijn au¬ 
toriteyt , gelijk zijn Excellentie belooft en toegefeyc 
is geweeft by de verklaringe hem tot Middelburg by de 
generale Stagen fchriftelijk gegeven, en de brieven 
aen haer Majefteyt gefchreven. 

Dat fy meer dan 14 dagen met groot verlangen al¬ 
hier ook hebben verwacht de Gedeputeerden vande 
voorfz.Staten van Holland,infgelijx op de voorfz.poin- 
dien gelaft , om gefamenderhand fulke refolutie te ne¬ 
men , gelijk den dienft van’t Land ten alderhoogften en 
meer als oyt te voren vereyfchte. 

Sullen daer beneven vertonen de grote inftantie , die 
zijn Excellentie van dage tot dage, en van ure tot ure , 
by hem felven, door de raden van haer Majefteyt en 
raed van State, is doende, om eens tot een goede refo¬ 
lutie te mogen komen , met klare bewijfingen, by fo 
verre de felve refolutie langer wort vertrocken, dar de 
Landen nootfakelijk moeten komen in verloop , gehe¬ 
len ondergank, en in handen vanden vyand. 

^>4, ✓ Item 



Drie en Twintichfte Boek. 
Item dat zijn Excellentie daer boven, tot confervatie 

Vande reputatie van hare Majefteyt, en van zijn eer had- 
de gedaen twee verfcheyden proteftatien, d’eene mon¬ 
deling door’t collegie vande Raed van State, en d’ander 
bygefchrifce, daer af den Provintien dubbeld fal wor¬ 
den gefonden ; Inhoudende , by aldien den vyand in¬ 
breuk doet in eenige vande geünieerde Provintien, dat 
hy daer af onfchuldig isjinaer dat deirrefolutien vande 
Staten Generael oorfake zijn van alle inconvenienten , 
die den Landen overkómen fullen ,• en dat zijn Excel¬ 
lentie daerom op hen de fchuld fal leggen, en haer Ma¬ 
jefteyt van alles adverteren. 

En alfo de voorfz. aenwefende Gedeputeerde voor- 
lien defware inconvenienten , diegefchapen zijn te ry- 
fen, fo verre zijn Excellentie binnen korte dagen niet 
en wort bejegent met beter contentement; boven dien 
dattet hen een hertfweer is, dagelijkxfulkeproteften, 
metopfprakevande gemeente, nietfonderfwaredrey- 
gementen te horen. 

En dat fy daer in niet en konnen verfien, overmits de 
Gedeputeerden vande voorfz. Staten van Holland op 
de voorfz. principale poinden niet en zijn gelall. 

Dac hare E. daerom nodig hebben gevonden de 
voorfz. Gedeputeerde aende voorfchreven Heeren Sta¬ 
ten van Holland te fenden, om de felve feer inftantelijk 
te verfoeken en bidden , ten eynde hare E. gelieve, alle 
andere faken gepoftponeert, met de voorfz. Heeren af- 
gefanten hare Gedeputeerde alhier te fchicken, met ge- 
noegfame laft, omzijn Excellentie op alle de poinóten 
vande voorfz. refolutie metten anderen Provintien met 
behoorlijk contentement te mogen bejegenen. 

Sullen hen tot dien eynde voorhouden , het achter¬ 
denken darter is , uyt de gemene gefpreken ,en ander 
inditien dat zijn Excell. zijn vertrek prepareert na En¬ 
geland , en vertonen de dangereufe emotien van de ge¬ 
meenten, die daerom in alle de Steden fullen ontftaen. 

En indiende voorfchreven Heeren Staten van Hol¬ 
land met alle de voorfchreven redenen nieten fouden 
zijn te induceren, om haer Gedeputeerden met den 
voorfz. laft alhier te fenden, Sullen wel ferieulelijk van 
de voorfz. Staten bericht verfoeken, hoe, en in wat 
manieren, en met wat middelen fy denken henfelven 
en hare bondgenoten te conferveren , verklarende ex- 
preffelijk , dat, by fo verre fy hem daer op geen genoeg- 
faemcontentement en doen, d’aenwefende Gedepu¬ 
teerde van de voorfz. Provintien van Gelderland , U- 
trccht,en Vrieflandgerefolveert zijn, hen infgelijx te 
fcheyden , en na huys te vertrecken , mirfgaders hare 
principalen van alles rapport te doen, ten eynde fy op 
hare confervatie fulx letten en refolveren, gelijk fy ful¬ 
len bevinden tebehooren , en onfchuldig te zijn van de 
inconvenienten, die daer uyt gefchapen zijn te ryfen. 

Sullen mede vertonen met alle gewoonlijkc manie¬ 
ren , ’t gene de Heeren Staten huyden voor den noene 
van zijn Excellentie mondeling verftaen hebben. Al¬ 
dus gedaen inde Stad van Dordrecht, ter vergaderin- 
ge van de \oorfz. Heeren, den 9 Septembris anno 
15 S7. geparapheert, Arnhem ut. 

Onderftond, ter ordonnantie van de aenwefende 
Gedeputeerden van de Provintien van Gelderlandj, 
Utrecht, en Vriefland , getekent. 

C. iSlerffen?. 

D€ boorfs. oBcDcputccrbcn ïjeüfem bienboïgcndc 
fjcn aende Staten ban Rolland gcadbrcffecrt / 

cn öc fclbe aengcbicnt ben laft ïjem bu öe boorfs. aem 
toefendc (gedeputeerden gcgcbcn/cnindcboorfs. 
fïructie begrepen. 

Sto Staten ban Rolland ïjebben Ijcn ïjier tegen bc? 
Maecljt / bat fp bagdijr fo langer fo meer bebonben 
bat eenige ongerufic nicjtfcïjcn toaren arbrpdeube / 
om niet alleen tuffcDcn be Staten befcr landen in ’t 
generael en particulier: rnaer ooft tuffcljen bc Staten 
en 51311 Crcclïcntic aï£ dSoubcrncur generael/ cn ben 
«öBouberntnrban beprobintien in ’t pacticulier/mif= 
berfïauöen en onccnirijcpd te beroorfaften/ en De toets 
tcïijftc autoritept banbe «Staten in confuflc te fidlen / 
daer tipt niet nnöcr£ ban bc rnpne banbe Handen 
«oude notdijft moeten boïgen/ cn Doe tod fp’tfdbe 

genoecï) Dabben gemnonflreett atn be andere&ta>' 
ten particulier / ten cpnbc fuïr eenbjadjtdijft acn srfn 
Crcdlentte foudc toerden gcremonflreect / ombaet 
in beDooiïijft boojflen en geremebieert te toorden / foo 
en toorbe ’t fclbe niet ter Deden genomen / rnaer bc 
boo?f5. mifbecfïanden en onccnicDcbcn meer en meer 
gebocb/ tot groot nabeeï ban ben Hande en b’ ingefe- 
tenen ban bien / toaerom fp ooft genootfacftt toaren 
gctoccfï op Daer name alleen 5ijn ^redientie fitlrtc 
remonfïcecen / bic baerop bid eenige apofliïlenges 
fielt Daböey bacr mebc ïjet niet al gerecDt toag / nocD- 
te enftonbe^toorben/ bcrDadbcn mebc meer andere 
faften bic elr inben spnen Dabben te communiceren. 
SütocD battet acn Denftipbcn niet cn foudc gebreften 
om Det gemeene befie te bobberen / ban öatallcjö met 
goede ojd?e mof! gefcDiedcn om in geen meerder cous 
fufietegerafteii. * 

T€ctoyl öcpccren Staten generael en partiem 
lier flctj niocDten beraden om $yn ^ddlentie te 

anttoooröcn op sijne boornoembe remonftrantie en 
iniffïbc / fo bid bp geballc in Danben ban OBjabe 3BiE 
ïem HoDctoyft ban ^afTan feftet paeftetmet brie* 
ben / ban ben cförabc ban Hpcefïcc / en be gcb?nftte 
remonflrantien ban benfdben bie in effccte aende 
Staten ban ©r»e£4and gefonden toorden / onder 
toclft paeftet eenige bebonben maren Doudenbeacn 
be Staten ban #ofïcr-gae / 3©efïet-goe / en £>ebem 
hjolbeiï dje bpfonber/en toaren Drie bpeben ban eenen 
inDouden/ toaer onder ooft b^teben blaren aende acDt 
baflc Steden / en alfo 3130 genade upt ben inDouden 
ban de brie boorfrDjeben briebenbielip niette <Ü5edes 
puteerbe aïbaer opende / en bp bc infïrnctic boo? ben 
bode / bebonbenbat biteenef'traojbinari^ nianicre 
ban procederen toap/ Die nergens anber^ toe en ftons . 
bc fïreeften ban om feparatic/ fcDcpbingc en confe? ban bm 
guentlgft biffentic en oneenidjept in be Handen aL <0?abe 
bacr te maftcn/’ttodft tot dien tpb toe ban gcen<Êom 
berneur^/ *©bengDföcn/ of ooft eenige breembe ^ee# botüeaen 
ren of potentaten luaé gebnipftt gctoeefl / om op fo- öe ^>tarett 
danige manier Datebdeben tebefldlmaenbe 
ten of gedeputeerden ban bicprobiutic/ of bc fclbe beftergoe 
alfo te intituïcrrn / fo Dabde fgn <èenabe en be <6ebe? £>£*»ns 
puteerbe niet gctbJijfdt of Dct fclbe tc loege ge# ÏS 
bracDt boor eenige ongerufic geeflcn/ banbekudfte bcr. 

Crcdïentic mocDtt bedrogen toefen / gdyftfp^ 
liröcn ooft babdijft bebonben toacracDticD te toefen / 
upt bc infïrnctic ben boöc mröe gegeben / cn bp ^5o^ 
ininicum l^icDeum mgefldt / ficD beroemende bat ~ 
befe brieben alleen boor fijnen raeb en acngebcn afge= 
beerbicDt toaren : &o Debbcn fijn <6eiiabe en be m» 
<6ebeputeerbeaenbe acDt bafïe Steden ban ©r^- 
land / nameïijft / Heeutoerben / JFraniftcr / l|adnL feroeint 
gen / 23olftoacrt / Sneeft / bodmin / floten / en pb &?fe 
^taberen / gefcDrcben Dot bat boor fondcrïinge 
fcDicftinge tot Den-iupdeu Danben geftomen toaren dop: fiinctt 
fefter paeftet brieben etc- en datfe bebonben bat 
bitDcttocrït toaa/ ban ^ominicujS S3icDcu£- <2n 
alfo be fclbe ï5icDen§i toa^een befpotter banbe ï5di- oiatteJiir, 
gie/ en ooft ban een opcnbaec ergedijften ïaflcrïyft 
ïcbni/ fooftonben alle brome licDtdgft cracDtenen 
afnemen/ toatbrucDtciiuptfobauige 5ijnefolïidta^ 
tien te bertoacDten toaren / cn ftonden boïgen / Doe 
beedijft be goede reputatie en anctontcptjoan 31311 
<C3:ccïlenrie / Dcbbcnbc geen rccDte ftemiiffe ban bc 
Dumeuren en qnaïitept ban befe en gdijftc perfouen / 
tot fondcrïinge naöed ban be Probintien / bic acn be 
reputatie ban 31311 «örtdïcnfic fo beïe gelegen toa£ / 
gdeöeert en mïfbrupftt toorbe. fllïïe Det toeïfte alfa 
Det faften toaren ban feer groten gctoieDte/ en obers 
tocgenbeDoc bde daer aen gelegen fp / bat goede ces 
incDcpd in befe gebaerïyfte tpben / onder alle be leden 
ban defen ïanbfcDappe onberDonbcn toorbe / foen 
Dabben fp amptf Dalbcn niet mogen onderlaten met 
eenige notable perfouen optcr fafte te conimtmiccs 
ren / entoa^bp Dcnlupbenmet gemeen abbij^ goet 
gebonden/ upt redenen boren becDadt/ be boorfrDr^ 
ben brltbcn boor aïfnocD op te Doubcn / 5yrïbc berept 
Denïupben/ allen bromen m ooft bc geDdc landfcDap* 
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pe/bc generale Staten en 5i|ne <£rcelï. feïijec/aen ben 
todfie fp ooit babeïrjften toacen fcö#ifnbe/öfetban 
genoegfame rebenen te geben/ öenïupöen bafMrjft 
beefeheten tot genen tijben bp ömlupüen in befen en 
ötergelgfte faften anberê geöaen engeöanbelt tetoe? 
fen/ ban toat fp tot meeften bienfï / eem'göept / toek 
flanb bet Cffêifïeipet Heïigie / en’tgemeene ©a* 
Derïanb gcacöt öabben oopaecïpfï te toefen. €n 
batfp tjace j©ajefïept enjtjne Crcelïentie mallen 
faften alle be0oo?lpe eete / refpect / en geöoojfaem* 
Öepb Ijabben toegeb?agen / ïjoetod be boo?f3. onem 
fïige gccfïen öen fefjenen te befcöuïbigen / al?' offp 
Öace j@aj. focöten te becbittecen / om epnöclijft Ijaec 
oo| fafte te geben b efe Hanben te bedaten/ op bat alfa 
ben toecö tot een ffifpantfe toebe becepbfoubemo« 
gen toojben : p?otefiercnbe boo? <Sob 2llmacötig / 
bieeen Iject-ftenDec i$l batfp ïupben fuïcr nopt ge* 
Dacl)t/ maeebeeï meet alle baïfclje b?ebe-öanbeïtm 
ge / baermebefp toifïen bat be ^jobintten menige 
inael bebjagen en geabttfeect toaecn getoeeft / ban 
Öatcn bpanb / en 00b bacc ban te bo?en / gelijft fp af- 
fuïtbenfelbentoebetom bp befen toilïen rcoutoeïijlt 
gctoaetfcöont öebben I, onbec toat bebeftten fcöijn 
’tfelbe ooft moeftte tot eemgentijbc boojgefïdt too?# 
ben / befebueben toate ban bate ben 14.. ^eptetw 

1587. “ <0nbecteftent/ 
WiiLem Luduwig, GraefzuNaffau. 

Cn lager fïont ter oponnantie bet cDcbeputeetbe 
Staten ban ©^iefïanb/ v©nbccteftent. 

C. If brandi. 

3lniïriittfe 35e ïiefïeïïmge en befenteutoe en aïbaet ongetoone 
h De£fe bititulatienban brieften ban ben <©?abe ban Hpce* 
Km fïet/ gaf bte ban be Öegettngc in ©jiefïanb een bjemt 
üan %vtt- nabenlten/ banuptbe mfïructie ban ben bobebom 
ft'iimbt' öen fa bafi be beïepber£ ban befe meutotcöeben en 
1" * ttoiflen / baet aen befe bjteben fouben toetben befielt/ 

te toeten / ben b?ief aen’tJ^of / aen ben ^efïbent 
boeter heffel Bijfma: in IDefïergoe/ Hbbe ^Htjlua/ 
<£epe Slltjlua / faling jèörma: in <©ofïetgoe/ 3©ps 
bianb 3lioftia : in ^ebentoolben / 3Iol)anne^ &e* 

rFoi ) mc$ / Grietman in ^cïjeïïinhtoerf: JBefïepnbe/ 
1 fïacob «Siebbe^ / «©rietman m #o|ïetïanb: Heem 

toaetben/ aen ben £>ectetan£ of S3utgemeef!et 3Ka= 
rob inbe ©aïft: ffraiiifter / aen ben Jèectetar$ of 
23utgetnce(Ict OBijfbert fftanfj.: gadingen aenben 
&ectetat$ of 23utgetmecfïet €lae^ irlodtettfj.: 
$3olftoaett / aen ben &ectetad£ of 23utgemeefïet 
^acob ^imonfj.: ^nedt aen ben ^ectetati^ of 
$5utgetmecfïet: lochum / aen ben Jbectetat# ofte 
25utgcmecfïet ©ietet ^lanfj. ofHBepnfe <©tatcma: 
bloten aen ben «^ectetati^/ en Jbtabeten aenben 
^ccretati^. 

©ao?t^ fcïfêtjft Cïidjeuó be ©ofïeïïa aen alle 
be fdbe bat be bpgaenbe bjieben en temonfïtantien 
aen öenïteDendltbpfonbct gefonberttoojben/ enbe 
bobcbaetopgcotemoepten boet / fa bunhtïjem te# 
bcïtjlt batbe feïüe bobe ban eenpgeïijft ban öen een 
goebe beteeringc oft foïati^ toetbe gcgeben/toantöet 
toaé ctttao:binatt^/en boo? spn toeboen aen een pbet 
in ’t bpfonbet gefcö?eben. 

S5pbit païtet toap' nocö een befTotenbdefbanbe 
liomngin banCngdanb aenbe Staten ban ©?ie^ 
ïanb/ bte gefloten toa^/ en nocö een topte ban ben 
fdben gefloten fytef/ mitfgabetj» eenb?icf ban^o^ 
mtntcu^ ïSicöei aen ben J&eftbent / ban ben nabok 
genbe tnöouD. 

^©0* TK fende U. E. voortreffelijke Heere, defen ingeley- 
attnitus X den brief van hare Koninklijke Majefteyt van Enge- 
gglf land &c. met de copie van dien, op dat gy mocht \ve- 

ben ten wat daerin verhaeltftaet 3 fy is gefchreven aen de 
^wfibent Staten van Vriefland, en opdat fyter goeder trouwe 
ban ©hef; begeit mocht werden aen de gene daer fy aen hoort 3 fo 

is fy my behantreykt. Wat my belangt, voor fo veel ik 
den fin van hare Majefteyt uyt den brief en ’tverhael van 
zijn Excellentie bemerke , fo oordeele ik, datter met 
die woorden ', de treken enpracUjcquen van fodanige, if c. 
vele van de Gedeputeerden van ons Vriefland, als van 

andere Provintien worden aengetbkenè % welke föiider 
twijfel moeten genomen werden vah het valfche gerug* 
te van den befloten vrede, dat van velen gefpreytis, 
voornamelijk alfodefe woorden klaevderwerden uyt« 
geleyt inde brieven , die zijn Excelisntieaen de Raden 
en eenige byfondere Steden gefchreven heeft, in wel¬ 
ke, vele de auteuren van dat gerugte aeilgaende, wert 
gefproken. Derhalven is mijn gevoelen , datfnen die 
niet de gecommitteerde , van vrefe dat fyfe achter we¬ 
gen mogten houden , maer aen de Staten felfs behoort 
over te leveren. So lult gy dan (na mijn oordeel) wel 
doen, fo U.E. met advijs van den Raed , de Staten varf 
Vriefland doet vergaderen, die daer toe des te meer 
oorfaeks hebben, om dat fy op den brief van zijn Ex> 
cellentie aen hem gefonden , fullen moeten antwoor¬ 
den. Want nu is het nodig, dat fy oprechtelijk haer fin 
en meninge, of volgens de eerfte refolutien en ordon¬ 
nantiën , goed of fommiger verdorven kift openbaren. 
Laten fy nu bekennen datter befloten is zijne Excellen¬ 
tie de volkomen adminiftratie op te dragen , doch buy- 
ten haer weten hem noch niet overgelevert. Deaiueu- 
ren zijn bekent, fulx datter geen onderfoek of onder-^ 
foekers van node zijn. Ik fende mits defen ook een re- 
monftrantie van zijn Excellentie de Staten Generael 
voorgehouden, waer van zijn Excellentie een copie in 
ydere brief gefloten aen alle de Steden heeft gefonden. 
Ik en twijfeleniet mijn Heere, ofgy fult u Vaderland , 
als ook hare Koninklijke Majefteyt en alle vromen, fo 
goeden dienft hier in bewijfen als gy kond en pleecht, 
U. E. broeder meend binnep twe dagen daer te zijn, en 
U.E. alles gelijk het fich hier toe heeft gedragen, te 
vertellen. De goede Princedraegt een fonderlingeaf- 
feélietegens alle vromen, en de ondankbaerheydvan 
vele tegens hem is al te groot en onbefchaemt. En fo 
fy niet, of van de auteuren felfs verbetert, of van ande¬ 
re gebreydeld wordjfofal fy ondertuflehen des Vader¬ 
lands en aller vromen welvaert met haer trecken. Die 
hebbe ik al wat vryer aen U. E. gefchreven, Heer prefi- 
dent, als het behoorden: Maer om dat ik van uwe be- 
leeftheyd en difcretie verlekert ben,fo en twijfel ik niec 
of U.E. fal’t in ’t goede nemen. Hiermede vaert wel 
voortreffelijke Heere, en houd my in uwe recomman- . 
datie, tot Dordrecht den 1. September 1 y S7. ( dat is na 
den ouden ftijle ) onderftont, U.E. dienft willige 

D. Richcus Pojlella, 
de fubfcriptie was. Aen den voortreffelijken Heere a 

Dof tor Hejfel Aifma , 
Prefident van Vriefland, tot Leeuwerdcn. 

<5^cn bpcf ban öe üontngtnne ban <6ngcïanö aen 
öc Staten ban ©?teflanö/ bic nodj befloten toaö / 
baee ban ^.©icöeué befe copie aen ben Ifecce©^ 
flbent font / toa£ lupbenbe aïbu£. 

MYneHeeren, defelve oprechte goede wille, die 25,-fef batj 
ons in den eerften heeft geinduceert, de defenfie 

van u en u land te omhelfen : en de commiferatie,die wy cngeianü 
vanden beginne gehad hebben over uwe affliétien , be- atiköe 
houden in ons noch defelve plaetfe om U. E. E. te fola- r 
geren en t’eenemael u welvaert en rufte te bejagen.Hier janö ban3 

noch by gevoegt de kennifle, die wy hebben van de dif- tot zu%uc 
ordren en grote confufien, die aldaer zijn ontftaen , na n3* l&7* 
’t vertrek van onfen neve, den Gra ve van Lycefter,heeft 
ons op’tinftantelijk verfoek onsvanuwent wegenge- 
daen en dikvdls vernieuwt, hem tegenwoordiglijk na 
zijn ouden laft , doen wederom fenden , hebbende defe 
confideratie, dat by gebreke van een hooft, datgouver- 
nere, met behoorlijke refpekt en autoriteyt, welke 
hem behoort gemainteneert te worden , fulke confufien 
zijn ontftaen, enfoliftelijk beleytdoordefinifterlijke 
praktijken van eenige quaetwillige , dat het niet veel en 
fcheelde, of fy fouden tot de ruy ne van U. E. E. en de 
gemene fake veroorfaekt en doen veranderen hebben 
onfen goeden wille en affe&ie, daer van wy evenwel 
niet en zijn gedi verteert, hoewel fulke luyden hebben 
gefocht ons daer toe grote occafie te geven. Maer heb¬ 
ben’t uwer aller beften ons faveur liever willen conti¬ 
nueren , als tot een volk, die wy beminnen als onfe ou¬ 
de goede vrienden , geburen en geallieerden, en wek 



<®e toeicf! 
fcejs Dolk# 
cnbec 
Staten 
ban Dien» 

©ft 
anacl) niet 
genomen 
too2öen 
baiiban 
be gene/ 
bte De 
autoriteit 
ban 5tjn 
«Ercel. 
ijebüen gfc 
bfiipcns 
Deert, 

Uetge; 
rucljve uan 
ben 0:eöc / 
i>ie Ijare 
Jföai. met 
ben Jlios 
muit ban 
^pangtcit 
fouöe 5ê= 
floten ijeb; 
feilt/ toott 
öalfcfjeijjk 
gefttopt* 

Drie en Twintichfte Boek, 
kers onnofelheyt ons genoechfaem is bekent. Nu ge¬ 
lijk gy mocht fien, datwy onfe befte middelen niet en 
fparen, alleen t’uwen befte , fonder eenig ander oog¬ 
merk te hebben, jafo verre datwy een van de voor- 
naemfte Heeren ottfes Koninkrijks daertoein gevaer 
ftellen, dien wy ook in fo grote waerde houden, fo ho¬ 
pen wy dat gy luyden fult continueren hem alle goetwil- 
lighey d te betonen en alle goede afliftentie te doen , ge¬ 
lijk ons vvaerlijk wel bewuft en bekent is dat gy ulieden 
dies aengaende wel hebt gequeten, fonder dat gy plaet- 
fe gaeft,of conniveerden de treken en pra&ijken van fo- 
danige , die U.E. E. fochten te feduceren van fich met 
ons tevereenigen j dooreen valfche opinieftreckende 
tegen onfe oprechte intentie ,daervan wy U.E.E. door 
defe tegenwoordige verfekeren , U. Ë. E. voor de refte 
remitterende tot het gene, onfen Nevedien U.E.E. 
volkomengelove fullen geven, t’eenigertijd vanen- 
fent wegen fal verklaren. Hier mede defen eyndigende 
bidden God, dat hy U. E. E. wil nemen in zijn heylige 
hoede, datum op ons kafteel Groenewigdefenzi, Ju- 
nii 1587. lager ftont. U. E. E. wel geaffeóüoneerde 

Ondertekent 
Eli^abetb, 

De fuperfcn'ptie was aen onfe goede vrienden de Sta¬ 
ten van Vriefland of hare Gedeputeerden. 

Houd di^ by u treffelijke Heere tot dat den brief 
opentlijk is gelefen. 

ÖD toa£ nod) cctt b|fef ban ^ocftelïlpfma 
fgocDcrtmn Dcnf^cfiDent/ ötebceUgccmb^o» 

bccfcïtéöft / befcï)ulbigenDe fret Dc Staten / Daec ban 
tett m geïcgenDec tijö fulïen b?ebcc berïjael boen. 

fitïlcn t)iec nu laten bolgcn De mifjlüe ban De 
«OeDeputeerDen Dec Staten ban ©?iefïanD aen Den 
<&?abc ban l-pceffee / DienenDe nieöe tot anttboo|De 
cp öc$ feïfiS fdjjtjüen en ccmonftrantie. 

MYn Heere. Het is notoir vooralle menfehen met 
eeren en van qualiteyt in’t generaeï, en u Excel!, 

sn’c particulier, met welk een finceriteyt en oprechtig- 
heyt vvy tot noch toe de affairen van de republijke in’t 
midden van fo veel troublen en confufien, van defe 
bloedige burgerlijke oorloge hebben beleyt. En voor¬ 
namelijk is u Excell. wel bekent hoe wy defelve totdi- 
verfe reyfen hebben geremonftreert en levendich voor 
ogen geftek de waerheyd van verfcheyden hoogwigtige 
faken, eovanfulker confequentie, datwy noodwen- 
digisjk in gebreke moften blyven van ons devoir te be¬ 
tonen s {lende dat vele verkeerde opgeroyde menfehen, 
«file verbinteniffe van getrouwigheyt en refpeft ons met 
fdc gefworen, in vergetelheyd {tellende, hen fo verre 
hebben durven verlopen, dat fy tegen hare wettelijke 
«verigheden en ons een ontallijke menigte van valfche 
rapporten en calunmien hebben geftroyt. Nu hoewel 
vvy wel verhoopt hadden dat u Excell. hebbende vol¬ 
komen kennifle van alk faken , ook volkomen conten- 
tementen facisfattie foude hebben, om fuik een hoop 
oproerige luyden en vyanden van God en de gemene ru¬ 
lle van fig te weren: So is het nochtans, dat buyten al¬ 
le hope en tot ons groot leedwefen , defe voorleden da¬ 
gen ons verfcheyden brieven komende van u Excellen¬ 
tie zijn behandigt, behorende (gelijk de fuperfcriptie 
uytwees) aen de Staten van Ooftergoe, de Staten van 
Weftergoe, en die van de Seven-Wolden , met die van 
de Steden in 5t particulier. En hoewel onsdefeinferi- 
ptien wat vreemden buyten gewoonte fchenen, zijnde 
nochtans dit Collegie van de Gedeputeerden reprefen- 
terende de Staten van Vriefland, fo hebben wy dien van 
de drie Goeen geopenc, als aen ons behorende, en heb¬ 
bende daer in gevonden twee andere biiletten, gefchre- 
ven met de hand van eenen Richeus , hem toenoemen¬ 
de de Poftella, fo hebben wy volkomentlijk verftaen 
dat den audteur van defe praótijke, is defelve Richeus , 
die hem dat met vollen monde beroemt. Nu, mijn 
Heere , om vryelijk in alder oprechtigheyt te fpreken * 
gelijk wy zijn gehouden te doen volgens de plaetfe van 
onfe vocatie, welke ons tot God enhet vaderland ver¬ 
bind : Siendê de faken alfo gaen3 dat u Excellentie alfo 

is geabufeert van de ongeregelde deuchnieten defes 
Lands, en die niet foeken dan het water vuyl en troebel 
temaken, om daermedehaer profijt te doen. So heb¬ 
ben wy niet anders konnen doen, dan met ons uy terftc 
befte fulke deffeins te belecten,dacr door het vaderland 
een doodlijke wonde foude mogen ontfangen , behal- 
venhetoneyndelijke quaed, dat den gemeenen vyand 
ons dagelijx aendoet. Derhalven om het vuyr niet mid¬ 
den onder’t volk te ftroyen, en alle occafien van beroer¬ 
ten te verhoeden, fo hebben wy de voorfeyde brieven 
by ons gehouden. Biddende dat u Excellentie believe 
onfe forge in’t goede te nemen, en hem van defe war* 
geeften en verleyders niet te laten abuferen, tot oneerc 
van u Excellentie en grote fchade van ’t gemeene befté. 
Want wat den voornoemden Richeus belangt,u Excel¬ 
lentie mag voor feker houden, dat hy is een lichtveer- 
digen leugenaer, en een rechten fpotter van God en de 
Chriftelijke religie, en die eenigen tijd geleden, na- 
mentlijk in defe Stad Leeuwaerden, in ’t ftaen na eeni¬ 
gen ftaet doen vacerende, willende door geveynftheyc 
profeffie doen van de religie en communiceren aen de 
tafel des Heeren , hem fo fchandelijk heeft gedragen , 
dat niet alleen de kerke alhier, maer ook alle de wereld, 
daer van kennifle hebbende, een af keer daer van heeft, 
hebbende daerenboven defen lichtmis fuik een gede- 
baucheert leven geleyt,dat hy als een fchandvlek wierd 
gehouden by alle luyden met eeren. Derhalven moet- 
men niet feer verwondert zijn, fo fuik een pot, fuik een 
dekfel heeft gevonden, bequaem zijnde om fig daer me¬ 
de te decken , en onder ’t felve voorü Excellentie te 
verfchiinen , doende hier door nochtans groot ongclijk 
aen alle goeden, welke hy als zijns gelijke in fijn gilde 
wil trecken. Want om de andere te verfchonen , aen de 
welke defe brieven door raed van defen Richeus zijn 
houdende : wat is Johannes Sauves voor een : om met 
weynig woorden uyt te fpreken , een rechte en levendi¬ 
ge af beeldinge vande voor-verhaeldevirtuten van zijn 
aenprijfer Richeus , en in alles den felven gelijk, en die 
hem fo heeft gecomporteert in zijn Officie van de Grie? 
temye, dat hy meer dan vier jaren geleden bankeroet is 
gefpeelt, ®t welk hy heeft gefpeelt aen allenenbyfon- 
deraen den Fifcaeljdaeraenhy noch ontrent 7000 gul¬ 
dens ten achteren is, om welke fchuld in hechtemfle 
genomen , en daer na ter oorfake van eenige fiekte ge- 
releveert is,onder belofte en eed van niet te fullen door- ( ^ 
gaen op pene van overtuycht en verwonnen te zijn, 
’twelk niet tegenftaende is hy gevlucht en houd hem 
noch in ballinkfchap, leydende een ongebonden leven, 
als uyt zijn heremitagie blamerende en qualijk fpreken- 
de, felfs door brieven en fameufe libellen, op alle luy¬ 
den met eeren. Het foude al te langen moeyelijk val? 
len voor u Excellentie, fo wy alle zijne fchandelijke 
ftucken willen verhalen, latende die dan varen, fo bid¬ 
den wy op nieus u Excellentie feer affeótueufelijk, dae 
hem believe wat nader regard op defelve te nemen, en, 
hem ontlaftende van defe lichtmiflen, die barften vaa 
fpijt, oproer en ambitie , hebbende geen ander doel« 
wit, dan om de macht te krijgen om alle goede ordre 
onder de voeten te ftoten, en confequentelijk een vol¬ 
komen toegank te maken voor den gemeenen vyand , 
tot koften en oneer van hare Majefteyt, en u Excellent, 
met verderf des vaderlands , believe de gemene affairen 
te verhandelen, meefodanige die daer publijkekjk toe 
zijn beroepen, gevende audiëntie aen de wettelijke 
Gouverneurs en Overigheden. Sonder ’t welke het 
’t enemael ónmogelijk fal zijn eenige vrucht te doen,die 
met de grote onkoften van hare Majefteyt en defe lan¬ 
den over een fal komen. En inder aaedu Excellentie 
te veel de oore lenende aen de valfche rapporten vande 
verklickers tegen hare wettelijke Overigheden, fal fielt 
in kortertijt bedrogen vinden,metter daed gevoelende, 
dat defe felve menfehen ( wat goed fambland fy tegen- 
woordichlijk mogen tonen)volgende haer naturel,door 
den geeft der dwalingen, daer mede fy gedreven wor¬ 
den, en om de minfte oorfake het felve tegen u Excel¬ 
lentie fullen attenteren, daer van men omallike exem¬ 
pelen heeft. 

Eyndelijk , mijn Heere, wy fullen hier geen verhael 
doen van ons devoir tegen hare Majefteyt, u Excellen¬ 

tie e© 
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tie en het Vaderland. Alleenelijk voor God protefte- 
rende , dat gelijk wy noy t een ander doelwit hebben ge¬ 
had als den waren dienft Godes, en de welvaert der re¬ 
publijke , darde felve mocht worden onderhouden en 
gehandhaeft, derhalven hebben wy altoos een fchrik en 
afkeer van vrede te maken met de vyanden van den vre¬ 
de, doende opentlijke profeftie dat fy noyt andere reli¬ 
gie als de Roomfe fullen lijden, fulxdat wy noch tot 
geen ander eyndeftrecken fullen, hebbende altoos ge- 
prefteert, gelijk wy noch doen en altijd fullen doen, tot 
onfen laeften adem toe, ootmoedigen dienft en behoor¬ 
lijke onderdanigbeyc aen hare Majefteyt en u Excellen¬ 
tie, als ware inftrumenten , die God belieft te gebruy- 
ken tot onfer hulpe en confervatie van zijn kerke , fo in 
de Koninkrijken van Engeland , Vrankrijk en Yrland , 
als in defe Nederlanden. Hier mede defen ey ndigende, 
fullen wy God Almachtich bidden , mijn Heere, dat hy 
u wil nemen in zijn heylige hoede , en in hem vermeer¬ 
deren de gaven van zijn heyligen Geeft , tot vorderinge 
van glorie eneere van zijne hogeGodlijke Majefteyt, 
en dienft van de Doorluchtige Koninginne van Enge¬ 
land , mitfgaders u Excellentie ,en 'Ot behoudenis van 
defe arme, bedroefde landen. Datum te Lewaerden 
defen 15. Septemb. if S7. lager ftontgelchreven, u Ex¬ 
cellenties feer ootmoedige Dienaren , De Gedeputeer¬ 
den der Staten van Vrieftand, door ordre van de felve 

Ondertekent 
lfbrandt &c. 

ïDp fullen tooien bccïjaïcn eenige berfcftepöen 
anttDaojöen Die Den <8jaDe Dan Hpccfrcc geftregen 
ïjeeft/ fo üan ccnige i^obintien aïé etcöcn / en 
Dctoijïc D’ eene tuaegee gefonDen intccDen Dan De 
anDecc / en D’ eene f^obintic meer aan De anDere 
aen Defe bcanttaoojomge gelegen toaé / en De falie 
fulp betepfcljt / fo en faï l)et Den ïefee niet ö??emD 
binöen Dat top geene rechte ojöje in Defe oiupöcmng 
en Ijebbcn ïtonnen houöcn. 

33)e <6*abe ban3lpceffcx IjaDDe ooft onberanöex 
25nabtits 3tjne baojt’5. bjieben en remonjïrmtien gefonDen 
geiipbte aen ’t Itof^obintiaeï banl|olïanD. ^c^jcfïöent 
£“5* en töaöën metten anöercn ftict op geöebbcrcert 
binniri ö^ööcnDe / Dabben Defe falie geerne banbc ftanD 
ban gefmeten en ïjen Daer tmpten gcljouDen: mit^Dien 
KsïSe öe frïtic xemonftcantic pcm aDDtcffeerDe aen De 
ban tiW; Staten <£5cncracï en banöen lanöc / en toaé licïjeD 
fterteant; fcnöe belet faficti tieïept cuffcï)cnljace.f!BaKff./ $ijn 
SS” ^ceïïentie/ en De Staten/ Daer onDcc fp genie 
fdj?güen fïemme en IjaDDen nocl) beroepen toojöen eiber ïjet 
enremon, gcne jjp (jcnïieDen toert gcljanDeït / toefenDe ftare 

-antte, 0^tC|C j,ctt peefonen Dat becfoeftenöc / in upferïifte 
rcfo^tc reeftt en juftitte te aömtmfïtcren / Derftaïben 
mccnDen fp bao: ccrff bare B)aj lïept en $tjn <£5rccl^ 
ientie ten aïDecpoocblïcn en mcclfcn te beöanften 
ban’tgenaötgfccoec$ en getroutoc affiffentic/ bet 
toelft De fdoc belieft baöDc Defe geaffligeerDe BeDer^ 
ïanDen te Doen / en ootmocDeïift te berfoeften Daer in 
te continueren/ fonber Den goeDen ingefetenen te 
miputeren De onDanftbacrbept Die bp eenige facmro^ 
beuöe geeffen fouDen mogen toecöcn gcplcccljt / Die 
fp niet en fouDen laten met alle rigeur te tïraffcn 
met toegen ban jufïttie / inbien fp Die ftonben De* 
fcomen / en ïjaetoel bp alle b?ome niet fo feer en toare 
te bjenfeben / aï£ Dat Defe ÏanDen banbc bebioeföc 
oorloge mochten toecDen ontïafï / aï£ ’t fcïbc bebom 
öcn£ De glone43oDcé / mctgoeöebctfefteringeban 
Den Hanöfaten moebte gcfdncöcn: fo en toa£ noeïp 
tan£ Dcfcïbc tyomcn niet mogcïtft cenigen pep£ aen 
te gaen/ Daer bp fp ban De toacracljtigc <6oöföicnfï 
fouDen magen toptien / en Daecam ïiebec b’ oojIos 
ge met d$aö£ bulpc bïgbcn continueren / betjak 
benDatter geene miDDeïen febenen bebacbt teftom 
ucn toerbeu/ Daer bp De ingefetenen ban Den lam 
De bebooiïift fouDc ïtonnen berfeftert toefen / en al 
toa^’t Dat De miDDeïen om D’ oojloge te continueren/ 
tegen fa macïjnge bpanöen ftïepn febenen te toefen/ 
Dcbjijïe noebtanö Defe ÏanDen ppncipaïiftenbcbocfts 
ten bjojDcn om D’ amroepmgc ban véoöe^ nacm / fo 
en iuab niet te ttüijfeïen of öe eetc öce bcerfcbaceu 

fouDe öe miDDeïen ban Defe ÏanDen met bet genabigè 
feeoer^ ban bare IBajefïept fo fegenen / Dat Daec 
öoo? 3bnen OBoDïicften nacm gjoot gcmacftt / en De 
ingefetenen banöen ïanöe befebetmt louDcn bJo?Dcn / 
tot een ccutoicb lofbanbare.lH}ajeflcptcnban 3bnc 
excellentie / en meenDcn met Defe of gdijfte ftojtc 
in fubfiantie anttooo?Dc Daer af te fdjcpöen / Dan 
na communicatie met eenige/ bebben gocD geboiiDen 
De naboïgenDe ampïe antbjooiDe / ooft met aöbtj^ 
ban Die ban Den ifogen ÖaDc en refteninge in ï}oï; 
ïanö/ bp gefebjifte te jïdïen / ïupöcuDe al^ beïebt. 

3Doojïucbtigc booebgeboxen ©ojfï/genaDigeïfeec: 

WY hebben ontfangen uwe Excellentie Miftive van 
date den 9. defer maend, mitfgaders de rernon- irjogeneu 

ftrantie gedaen aen mijne Heeren de Generale Staten npjcütiis 
daer by gevoechr, onder andere veifcheyden poinc- 
ten, vermeldende van den ftaet vanden lande en vre- fcsii-fca; 
de-handel. Waer op u Excellentie ons verfoekc te wil- 
len vrymoedehjk overfchiijven ons advijs engoetdun- 
ken. Om welke u Excellentie goede gebefte na te ko~ «©jalie 
men , enteneerften fo veel het eerfte deel der felver 
Milfiveaengaet: Soo ift dat vvy met grote bedroefnifte 
verftaen hebben : dat u Excellentie ter oren gekomen enrcirtoiu 
foude zijn verfcheyden faemftroyinge, in allen fchijn Ibwitic» 
of hare Majefteyt of u Excellenties meninge foude ftjn , 
beveiligt zijndein zijneautoriteyt, den landen den vy- 
and uyt kracht van eenen peys , alrede gemaekt, over 
te leveren. En alfo by de gedeputeerde van de drie col- 
legien , fo uyt onfen naem als uyt den naem van die van 
den hogen Raed en die van de kamer van de rekenin- 
ge verklaertis dat niemand de felve ofgelijke propoc- 
ftengehoort heeft, fo hebben wyeen vaft vertrouwen 
dat u Excellentie defelfde ingebeelde opinie uyt zijn 
hertfal geftelt hebben , en mee de voorfz. verklannge 
fichvoort voldaenen genoecht houden, byfonder na- 
demael wy by onfen Gedeputeerden onderricht wor¬ 
den, dat mijn Heeren de Staten volveerdich zijn van 
gelijken verklaringe te doen, te weten dat fy de felve 
propooften noch in de vergaderinge van de voorfz. drie 
collegien, noch in de hare , noch in eenige andere a 
’tfy in’t generael of in’t particulier niet gehoort hebben: 
verfoekende u Excellentie dat fo verre de felfde valfche 
faemftroyinge in de Miflive gementioneert in handen 
te doen ftellen , dat wy in geene maniere en fullen nala¬ 
ten , tegens defelve na uyt-wijfen van onfe plicht en in- 
ftruélie te doen procederen : alfo wy ganfelijk bedroefc 
fouden zijn dat de auteurs van al fulke enorme en atro- 
ce injurien en calumnien ongeftraft fouden blijven. 
Verfekerende voorts uwe Excellentie dat wy geen an¬ 
dere opinie hebben belangende den yrede-handel, dan 
u Excellentie in zijn miftive en remonftrantie verkiaert, 
noch ook contrarie van dien verftaen te hebben. 

Belangende nu het andere poinift , te weten , dat u 
Excellentie verfoekt, datwy vrymoedelijk fouden ad- 
viferen op de voorfz. remonftrantie: fo ift dat wyalde 
pointften van dien rijpelijk gexamineert hebben, en om 
u Excellentie goedegeliefce na te komen , de felve wel 
hebben willen verwittigen, dat wy God Almachtich 
danken dat zijne Goddelijke Majefteyt gelieft heeft het 
hertevande grootmachtichfte en doorluchtichfte Ko¬ 
ninginne van Engeland daer toe te bewegen , dataen- 
fchouw nemende op de bedroefde ftaet van defe geüni¬ 
eerde Provintien en ingefetenen van dien , hare Maje¬ 
fteyt gebeft heeft de felfde te aftifteren met alfulken 
merkelijken fecours , als de felve hare Majefteyt de felf¬ 
de Provintien ingewilbeht heeft. 

Wy danken ook uyt gaufeher hetten hare Majeft. dat 
de felve gebeft heeft boven het verlenen van het voorfz. 
fecours , den perfoon van u Excellentie den felven Pro¬ 
vintien over te fchicken , als den genen die van alle ou¬ 
den tijden een fonderlinge voorftander gerekent isge- 
weeftvan alle bedroefde Chriftenen , en byfonder by 
hare Majefteyt een patroon en voorfpraek van defe ge- 
affligeerde Provintien. 

Konnen ook met genoegfaem bedanken u Excellen¬ 
tie, dat defelve verlatende zijn geliefde Vaderland, 
de eere,digniteyt,reputatie die de felfde in’t Koninkrijk 
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van Engeland boven alle andere perfonagien is genie¬ 
tende : haer niet ontfien heeft, hier te tranfporteren , 
en quicerende zijn gemak en zijne commoditeyten:hem 
deelachtig te maken van onfe travail, moeyten , forge, 
ja miferie en ellendigheyd. 

Bedanken voorts u Excellentie dat de felve tot zijne 
aenkomfte, fo manlijk tot welvaerd en prefervatie van 
defe Provintien , de kerke Chrifti, en de goede ingefe¬ 
tenen hem gebruykt heeft fonder zijne naefte bloedver¬ 
wanten en zijn eygen perfoon te fparen , en ook de fel¬ 
ve te (lellen in merkelijk gevaer en perijkel: loven en 
bedanken God Almachtig, dat zijn Goddelijke Maje- 
fteyt belieft heeft u Excellentie opfet en voornemen 
'fulx te gebenedien en te fegenen , dat daer door de mer¬ 
kelijke quartieren van defe Provintien in verfekertheyt 
gebracht, en de (leden en forten , door dewelke de vy- 
andeen onverhinderde ingank hadde totin’t hertevan 
defeve Provintien, den felven vyandafhandig gemaekt, 
enden felven bedwongen heeft, niet tegenflaende hy 
alle zijne macht vêrfamelt had , te rugge te trecken , èn 
fchandelijk af te wijken , verfekerende u Excellentie 
dat alle de felve weldaden , by alle d’ ingefetenen , by- 
fonder by ons, fo hoog geacht en gerekend worden. 

en tot fchade van den vyand * en eonfufie én verftoringe 
van alle zijne deffeins en liftige aenflagen. 

So hebben wy met de Heeren van den Hogen Raed 
en die van de Rekeninge eenige uyt den onfen gedepu- 
teert, die tot nederlegginge van het felfde mifverftant 
u Excell. haren en der voorfz. collegien dienft in aller 
onderdanicheyt fouden aenbieden, dewelke hen ook 
tot onfen verfoekeaen mijn Heeren de Staten tot gelij¬ 
ken fijne gevonden hebben , en defelve uyt onfen en der 
collegie namen wel ernftelik geadhorteert en vetmaent, 
dat fy u Excell. de wettelijke autonteyt, haer by de Ge¬ 
nerale Staten gedefereert, foude willen laten gebruy- 

i ken, fonder aen de felfde eenige verhinderingeofte 
! infraóliete willen doen,en dielhalven u Excell. met 
i behoorlijke verklaringe contentement en fatisfaólie 
j doen. Van gelijke dat haer Ed. foude gelieven uEx- 
j cellentie te forneren de toegefeyde middelen en pen¬ 

ningen tot uytvoeringe van den oorloge, waer op de 
voorfz. Staten voor antwoord hebben gegeven, alfo 
de voorfz. Gedeputeerde ons ook verklaert hebben , 
aen u Excellentie gerefereert te hebben , dat fo veel 
aengaet de aurorireyt van uwe Excellentie, dat fy dies 
aengaende hare refolune in de Generale Staten fouden 

datter niemand is of hy foude hem wel geluckig re- inbrengen , dewelke fulx ware , dat fy verhoopten 
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kenen eenig middel te hebben , de felve met eenige 
dankbaerheyd en onderdanigen dienft re bekennen. 

Wy zijn naderhand grotehjx bedroefd geweeft , dat 
de gelegentheyd van uwes Excellenties faken fulxver- 

;v ) eyfcht hebben,dat de felve haer na Engeland heeft moe¬ 
ten begeven, gelijk wy ’t felve u Excellentie op zijn ver¬ 
trek zijnde, met grote bedvoefeniffe vertoond hebben. 

Wy zijn ook infonderheyd bedroeft dat door occafie 
van u afwefen , de Gouverneurs van Deventer en de for- 
tevan de Veluwen , geen ontfig hebbende, de middel 
hebben gehad de felve (laden forte in handen van den 
vyand te overleveren , en gelijk wydaer van bedroeft 
itijn geweeft, fo zijn wy en alle ingefetene ook verfekert 
dat ’t felve tot een onuytfprekelijke bedroefteniffe van 
uwe Excell. gefchied is, wel konnende bedenken dat 
ook de aldetkloekfte hen door veraders tot meer tijde 
Bedrogen hebben gevonden. 

Ook verftaen wy met groten hertfweer dat fo ter oc- 
cafien van dien als anders eenich mifverftand of altera- 
cie gerefen is geweeft , tufichen uwe Excellentie en 
mijn Heeren de Staten. Maer gelijk wy daer van uyter 
maten bedroeft zijn geweeft: fozijn wy van gelijken 
verheugt geweeft , onderrregt zijnde, dat alle de felve 
mifverftanden , door toe doen van hare Majefteits Am- 
foaffadeur den Baron van Bukhorft ter neder geleyt, en 
<len felven Heer Ambaffadeur volkomelijk fatisfaólie 
gegeven is geweeft. 

Voorts en konnen wy u Excell. niet genoegfaem be¬ 
danken dat haer gelieft heeft wederom de moeyten te 
doen, van haer wederom herwaerds over te tranfporte- 
ven, en over gekomen zijnde, van de vaderlijke forge 
en uyterlijke neerftigheyd , en alle devoir die de felve 
aengewend heeft, niet fonder merkelijk gevaer en dan- 
giervan zijn perfoon , van de Sluys te ontfetten , uyt 
ganfcher herten bedroeft zijnde , verhorende dat by 
fommige u Excellentie na behoren niet gefecondeert 
en foude zijn geweeft. 

Gelijk wy infonderheyd bedroefd zijn , dat tuffchen 
u Excellentie en mijn Heeren de Staten eenig mifver¬ 
ftand gerefen foude zijn, fo belangende de autoriteyt 
en het Gouvernement uwe Excellentie by de felve ge¬ 
defereert , als ook het furniffemenc van de penningen , 
zot het uytvoeren van den oorlog nodig en gerequi- 
reert, en alfo wy midsgaders die van den Hogen Rade 
en kamer van de rekeninge, geoordeeld hebben dat uyt 
fuiken mifverftand niet foude konnen volgen dan een 
uyterhike eonfufie,ftreckende tot de gehele ondergank 
van defe Provinciën , de kerke Godes , en elendige ver- 
derveniffe van alle de getrouwe ingefetenen : gelijk ter 
contrarie een yegelijk zijnampt en beroepinge wette¬ 
lijk en fonder eenig hinder ofletfel exercerende , door 
alfulke eendrachtigheyd apparentelijk door Godes fe- 
gen die landen geconferveert, Godes eere geavanceert, 
en de onderfaten behoed foude werden , tot diende van 
hare Majefteyc, eere en reputatie van uwe Excellentie j 

dat u Excellentie reden fouden gegeven worden , om 
een goed genoegen te hebben. En bela ngende de mid¬ 
delen , dat fy noyt in meninge zijn geweeft u Excel¬ 
lentie minder fubfidie te offereren , dan fy u Excell. tot 
zijne aenkomfte aeilgeboden en belooft hebben , fo dat 
wy vaftelijk verhopen, dat fo wel m’t een pomélals in’t 
ander, uwe Excellentie volkomen yoldoenmge en ge¬ 
noegen gedaen fal worden. 

En oft fogefchiede , des wy vaftelik verhopen neen» 
dat op de voorfz. refolutie nopende uwe Excellentie 
autoriteyt eenige fwaricheyt foude refteren: fo zijn 
wy volbodich ons in als teemployeren , om mijn Hee¬ 
ren de Staten behoorlijk te verfoeken en ondei richtinge 
te doen : met vaft betrouwen van daer in fulx te be- 
forgneren dat uwe Excellentie behoorlijk contente¬ 
ment en volkomen voldoeninge gegeven fal worden : 
als van gelijke fo verre op het lluk van de contributien 
eenige lellridlie gedaen foude werden, dewelke uwe 
Excellentie foude rekenen onbillijk en onbehoorlijk te 
zijn , fo lullen wy ook niet na laten na onfe vei mogen 
ons fulx te gebruyken en mijn Heeren de Staten fuik 
verfoek en onderrichtinge te doen dat wy ons voor. 
verfekert houden dat de voorfz. Heeren in conformi- 
teyt van haren yver, die fy van den beginne van d’oor- 
log gedragen hebben, om den lande jegens den ge¬ 
nrenen vyand te maintineren : fullen niet alleenlijk 
alle vlijd en naerftigheyd doen om de penningen en 
middelen u Excellentie tot zijne komfte toegefeyd 
te fourneren : maer ook foveire het in het lands ver¬ 
mogen foude zijn, defelve ook te verhogen en te ver¬ 
meerderen. 

Dit felve aldus gefchiedende , alwaer het alfo dat de 
toegefeyde middelen en penningen, en alfulke meer 
als de Heeren Staten fouden bevinden in het vermogen 
van het land te zijn om te/ourneren , mitsgaders het 
feeoers van hare Majefteyt, gecompenfeerr zijnde met 
de middelen en macht van den vyand : bevonden wor¬ 
den na menfehelijeker wijfe en gifilnge nietgenoech- 
faem te zijn om tegen den algemenen wand hem te be- 
fchermen: fo ift nochtans dat wy u Excell. in alder 
onderdanicheyt gebeden willen hebben om niet te wil¬ 
len luyfteren en gehoor geven den genen , diedaerom 
u Excellentie foude willen raden en autheurs zijn van 
te willen vertrecken of uyt het oorlog te fcheyden, of 
met den vyand accoort of pays aen te gaen. 

Want hoewel dat het voor wijsheyd gerekentwort, 
fo wanneer Monarchen , Koningenen Potentaten de- 
fer wereld, tegens den anderen ftrijden om haer im¬ 
perium te behoeden of te amplificeren , of eens anders 
te verkrijgen , fo verre de eene zijn macht overleyt heb¬ 
bende tegens de kracht van zijnen vyand, bevinthem 
felven niet machtich genoech om zijn vyand te weder- 
ftaen : als dan te peyfen en te trachten om met den fel¬ 
ven te komen in accoort en traólaet van peys. So heef- 
tet nochtans een ander inlien , fo wanneer dat daer 

queftié 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 4* 
queftieis niet van werelds rijk, maer vanGodes ker¬ 
ke en Godes eere , als hier is. 

Want als dan billijk en redelijk is, dat voor handen 
nemende alfulke middelen als de goedertierenheyd 
Godes gelieft te verlenen, en defelve met dankbaer- 
heyt en voorfichtigheyt employerende, de refte God 
Almachtig en zijne wijsheyt op geven : en metGod- 
falige geduldigheyt, lyden en verdragen alle kommer 
en ellendigheyc, die ons God Almachtich gelieft toe 
tefchicken, want ook voor ons oogen fiende na men- 
fchelijker wijfete fpreken , onfe uyterfte ruyne en on¬ 
dergank: nochtans met een Chriftelijke ftantvaftig- 
heyt Godfaliglijk te volheiden j fonder hem te geven 
in het geweld van de vyanden Godes en zijner ker¬ 
ke, vaftelijk betrouwende dat ten eynde onfen goe¬ 
dertieren God en Vader tegen alle menfehelijk oor¬ 
deel , tiyt de voorfchreven ellendigheyt en miferie 
ons genadelijk en wonderbaerlijk verlolfen fal, en de 
felfde geringe en kleyne middelen die hem gelieft 
heeft ons te verlenen , tegens alle menfehelijke ver- 
nuftheyt fulx gebenedyen, dat zijne goedertieren- 
heyt ten laeeften ons van alle gevaer en perijkel ver¬ 
lopende, onfen vyanden met alle groot gewelt en 
kracht fal vernielen en te fchande maken. 

Sulx bevinden wy dat God Almachtich al tentyde 
van het oude Teftament belooft en met heerlijke ex¬ 
empelen beveiligt heeft, fulx bevinden wy dat met 
der daed alle Godfalige van geweldige Tyrannen en 
Monarchen , overvallen , geprefleerc , ja ook met 
fpottige woorden aengevochten en fchier onder ge- 
brocht zijnde, den felven haer niet overgegeven, 
Hiaer op Godes kragtige hand betrouwende, meteen 
goede ftantvaftigheyt een Godfalige verloflinge ver¬ 
wacht en verkregen hebben. 

Sulx hebben wy ook gefien in de omleggende Pro- 
vintien en Koninkrijken, dat God de kleyne midde¬ 
len die hy den genen verleenden die om zijn naem en 
woord vervolcht en aengevochten worden, fo lan¬ 
ge fy met gedu’d des vyands macht wederftaen heb¬ 
ben , gefaligt heeft en genadelijk behoed van in het ge¬ 
weld des felfden te vallen. 

En infonderheyd fo hebben wy dit metter daed 
gefpeurt alhier in Holland en Zeland , alwaer wy 
aengevochten zijnde met de uyterfte macht van den 
Koninkvan Spangien : De Staten en ingefetenen van 
defelve Provintien fonder defelve macht van de voor¬ 
fchreven Konink , daar fy nochtans dagelijx mede 
gedreycht worden aen te fien , op God betrouwen¬ 
de, en gebruykende de middelen die haar God al¬ 
machtig verleende, niet ontfien en hebben te lijden 
en te dulden al het quaetdateen bloedige krijg met 
hem foude mogen brengen , en God Almachtig den 
uytgank te bevelen : en tegens alle menfehelijke ver¬ 
nuft op God alleen te betrouwen, dewelke hen-luy- 
den ten laetften genadelijk aengefien heeft, en niet al¬ 
leenlijk de felve met hare bondgenoten, die in des 
vyands geweld gevallen waren : maer ook alle de Pro¬ 
vintien uyt detyrannye en flavernye van dengemenen 
vyand verloft heeft. 

Indien wy dan ten tyde doen wy met al het geweld 
van den vyanden, geaffifteert van de voornaemfte Po¬ 
tentaten van Europen aengevochten zijn geweeft : en 
niet en hadden dan een gedeelte van Holland , en dat 
meeft alfins door den vyand, als door het waterge- 
devafteert, en een derdendeel van Zeland, fonder 
eenich feeoers of aiïiftentie van eenige Potentaten te 
genieten : nochtans op de kragtige hand Godes betrou¬ 
wende ftantvjftelfjk volhert, en met een ftantvaftich 
gemoet in het oorloch gecontinueert en een genade¬ 
lijke uytgank verwacht hebben: hoe veel te meer re¬ 
denen hebben wy dan den felven goedertieren God te 
betrouwen, nademael dat God Almagtig ons gelieft 
heefc nog geheel Hollanden Zeland, met ander gehe¬ 
le Provintien, en machtige lieden en landen te laten, 
en boven dien hare Majelleytvan Engclands hertete 
verwecken , om uwe Excellentie ons alhier als een 
Jofue, geafiifteert met fuiken merkelijken feeoers van 
krijgsvolk, over te fchicken. 

I V. Deel. 

Wy weten feer welen willen wel opentlijk béken¬ 
nen en verklaren, dat, indien men eenige behendi¬ 
ge en verfekerde vrede, behouden Godes eere, zijn 
woord en verkondinge van dien,met dat daer aenkleeft, 
konde bekomen : defelve niet alleenlijken nieten fou¬ 
de zijn te verwerpen : maer ter contrarie met eenbly- 
dig gemoet en dankbaerheyt jegens God Almachtich 
foude wefen te aenvaerden. 

Ja dat in fuiken gevalle, niet alleenlijk als onfe 
middelen en forfe, met des vyands geweld niet ge¬ 
lijk zijnde: na menfehelijke gillinge, wy den felven 
niet wederftaen en fouden konnen : maer ook alwaer 
het fo, dat defelve des vyands macht gelijk waren, 
ja ook te boven gingen, want wy feer wel weten (Fol. jj) 
dat de Chriftelijke vreedfaemheyt vereyfcht, na de 
vrede tetrachten, en alle onruft en onvrede te fchu- 
wen. En fouden wy den genen die een Godfalige 
vrede voor al fodanigen bloedigen krijch niet en fou¬ 
den erwelen en kiefen , niet alleenlijk voor geen goe¬ 
de Chriftenen achten , maer ook defelve als meer dan 
Barbarife luyden rekenen, van alle menfehelijke ge¬ 
voelen en gemoed berooft te zijn. Maer ter contra¬ 
rie wederom geen apparentie van vrede voor alsnoch 
voor handen fiende, dan de gene die vermengt is 
met den'uyterften ondergank en ruine der Chrillelij- 
ke religie , en berovinge van ons Ijjf en goederen, 
niet alleenlijken van den genen die van defelve reli¬ 
gie profeflie doen , maer ook van alle de gene die de¬ 
felve in’t minfte toegedaen zijn , en die niet volbo- 
dig zijn om defelve te verfweeren : So en konnen 
wy ook anders niet oordelen, dan dat het Chriftelij- 
ker is en vvyfelijker; liever te kiefen , met de macht 
en middelen die ons God in fodanigen gelegenheyd 
gelieft te verlenen, jegens des vyands bloedige aen- 
vechtinge, onfe defenfie en wederftant te doen,met 
een vaft betrouwen , dat God de Hcere de gene die 
op hem met een opregt hert betrouwen en hopen , niet 
en fa] verlaten , maer dat hy ons door zijn Goddelijke 
barmhertigheyt, en om zijns naems eere wille, een 
falige uytkomfte en verloffinge verlenen fal , gelijk 
hy ons tot meer reyfen gedaen heeft : Dan te kiefen 
den felfden vrede die voor de hand niet alleenlijk den 
ondergank van de kerke Chrifti, met alle lidmaten 
en onderlaten van dien, van defe Provintien mede met 
fig foude brengen : maer ook den vyand de deure ope¬ 
nen om van gelijken jegehs andere Provintien te mo¬ 
gen attenteren. 

Het is nu fodatde Konink van Spangien in geene 
maniere gefint is eenige vrede aen te gaen , daer me¬ 
de deRoomfe religie het minfte nadeel foude gefchie- 
den, van defe zijne meninge en intentie heeft hytot 
verfcheyden reyfen niet duyfterlik of bedektelijk , 
maer openbare en folemnele verklaringe gedaen. De 
felve verklaringe heeft zijne Majefteyt gehefc te doen 
op de vredehandel tot Breda, met exprefle verklarin- 
ge niet te willen inwilligen yet, daer by een jota de 
Roomfe religie te kort foude gefchieden, defelve 
zijne meninge heeft hynoch duydlicker verklaert tot 
Colen. De felve zijne intentie heefc hem gelieft ook 
nu onlanx noch te openbaren by zijne Millive aen dc 
Koninklijke Majefteyt van Denemarken. Sulx dac 
daer uyt een yegelijk van goeden oordeel zijnde, wel 
kan bemerken, dat hy gefint is daer in te volheiden, 
en als hy van jongs af by zijne devife geeft te ken¬ 
nen , Nee fpe nee mem , daer af te brengen. 

Al’t welk ook niet vreemd te vinden is , alfo hy 
dat felve voor een fonderlinge eer en groten roem re¬ 
kent, dat behalven zijn macht, de gene die fy noe¬ 
men Catholijkfe Koningen en Potentaten, dat hy de¬ 
felve daer door precelleert en te boven gaet, dat hy 
ook om geenderhande oorfake , het minfte ook met 
woorden niet ingewillicht heeft, dat in prejudicie des 
Paus van Romen foude mogen ftrecken , en daer door 
verkregen heeft dac alle de felfde Koningen cn Po¬ 
tentaten , onderdanen de Roomfe religie toegedaen 
zijnde , hem niet min en ontfien en refpedteren dan haer 
cygen Heeren en Koningen , in der voegen dat defelve 
Konink van Spangien , in het volherden van niet te 

^ con* 
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confenteren, Ook met woorde, dat tot verkortinge van 
de Roomfe religie foude ftrecken , feker te wefen den 
rechten wech om hem te conftitueren arbitrum van 
ganfch Europe. 

En alwaer het nu fo, datmen foude mogen feggen 
dat de voorfz. Konink van fin en meninge verandert 
foude zijn, en dat hy aenmerkende de gelegentheyd 
des tijds en de circumftantien van dien , mitsgaders de 
langdurigheyt van het oorloch , hem wel gevoeglijker 
foude mogen laten vinden, en mogelijk yet tot voor¬ 
deel van de religie inwilligen, ’t welk hy tot noch toe 
te doen onwillig is geweeft , en dat hy tot onderhou- 
dinge van dien ftch met eede foude verplichten, en 
van gelijken doen de Gouverneurs en andere Magiftra- 
ten, en dat hy tot meerder verfekertheyt alle folda- 
ten uytden landen foude doen vertrecken. Soifteen 
yegelijk notoir dat het onder den genen die profeffic 
doen van de Paufelijke religie, voor een maxime en 
voor een artijkel des geloofs gehouden wort, datmen 
de Ketters geen geloof en behoort te houden. Sulx 
hebben fy in het Concilie van Conftancegedecreceert. 
Sulx hebben fy ten felven tyde jegens de vrome en 
Godfalige mannen op des Keyf. Maj. trou en geloof 
aldaer gekomen zijnde, gepradlifeert. Sulx fien wy da- 
gelijx by de omleggende Potentaten, die de Paufelij¬ 
ke kerke toegedaen zijn , gepleecht te worden. In con- 
formite van dien hebben wy gefien, dat geleden om¬ 
trent zo. jaren , by den Konink van Spangien in defe 
Nederlanden ook betoont is geweeft: want alfo ter 
oorfake van het exercitie van de gereformeerde religie 
fchier door alle de Nederlanden gepleecht, de goede 
luyden beducht zijnde van het perijkel dat hen dies- 
halven was genakende, met menigte uyt de landen be- 
goften te begeven: So heeftmen van’sKoninx wegen 
allenthalven doen verkondigen , om het felve vertrek 
voor te komen en te verhinderen, datmen op de goe- 
dertierenheyt van den Konink hem foude hebben te 
betrouwen , en dat dc gene die defelve hem betrouwen¬ 
de waren , defelve fouden genieten : en dies onweer- 
dich zijn, degene die door haer vertrek vertonen fou¬ 
de hem defelve goedertierenheyt niet te betrouwen. 
Door welke verkondinge veel goede en eenvoudige 
vrome luyden veroorfaekt zijn geweeft in de landen te 
blyven, maer de beloofde goedertierenheyt is fulx ge¬ 
weeft , dat vele van defelve korts daer aen in perfoon 
voor den Raed van trouble zijn verdachvaert ,en daer 
na ter dood gebrogt, en defelve maniere van doen fo 
gecontinueert: dat den Hertog van Alba met de waer- 
heyd , daer na fich felfs beroemt heeft, dat hy federt 
zijner aenkomfte 18000 menfchen door handen van den 
Beul heeft doen fchandelijk ombrengen. Indien het 
felfde gefchiet is ten tyde de Konink in geenre manic- 
re hem koft bevinden geoftendeert, alfo feer weynig 
getal luyden gecaufeert mogten werden van wapenen 

edragen te hebben: maer alleenlijk op de goede luy- 
en te feggen viel, dat fommige van henluyden de 

gereformeerde religie geexerceert, fommige alleenlijk 
ter Predikatie geweeft hadden: fo kan een yegelijk 
wel vermoeden , wat de voorfchreven Konink foude 
aenregten jegens de gene die niet alleenlijk de gere* 
formeerde religie geexerceert, de Paufelijke gehc- 
lijk uytgeroeyt, maer omtrent 16 jaren lank hen ge- 
ftadelijk ineenfwaer enlaftig oorloch onderhouden, 
den felfden verfcheyden ftryden fote water als te lan¬ 
de aengedaen, een anderen Heere met gewoonlijke 
folemniteyten ingehaelt en gehuldet: hem verfwo- 
ren , zijnen naem uytgeroeyt, zijn wapenen vernielet, 
in fomtna alles gepleegtwat hem een Heer of Prince 
foude mogen bekreunen van zijne onderfaten weder¬ 
varen te zijn. 

Alle welke periculen en inconvenienten fo gewis 
en voorfeker zijn, dat de geimagineerde verfekert- 
heden en ’tgeen dat na menfchelijkcr wyfe daer toe 
noch foude mogen gevoechtworden,....wantalwaer 
het fo dat de voorfchreven Konink geheelijk de lan¬ 
den ontledigde van alderhande krijgsvolk, foisnog- 
tans dat daer door de voorfchreven periculen niet weg¬ 
genomen fouden worden, want alfo een yegelijkeo 

die eenige wetenfchap van defe landen heeft, kenlijk 
en notoir is, het merendeel van een yegelijke ftad 
en plaetfe te zijn de Roomfe religie noch van herten 
toegedaen, alle de welke de Konink van Spangien 
wederom voor Heer aengenomen en verklaert zijnde, 
terftont tot zijnder devotie geheelijk fal hebben , mits¬ 
gaders der felven die wankelbaer en variërende in’t 
ftuk van de religie zijn, de welke gevoecht zijnde 
met den genen die tegenwoordelijk buyten ’s Lants, fo 
by den vyand als in neutrale landen hen zijn onthou¬ 
dende, en fulx ongelijk meerder in getal en ongelijk 
fterker zijnde dan de gene die de religie toegedaen 
zijn : de voorfchreven Konink in abfoluter macht en 
autoriteyt geftabilieert fal zijn, dan hy of yemant 
van zijne voorfaten geweeft is. De eene geneygt zijn¬ 
de alles te doen dat hem behaegelijk is , als van hen 
gebeneficieert zijnde, de ander uyt forge om van de 
voorgaende actie gerechergeert te worden, de andere 
uyt den haet die fy jegens die van der religiën, van 
de welke fy haer geoffenfeert rekenen, geconcipieerc 
hebben: daer by gevoegt dat de gene die uyter her¬ 
ten de religie toegedaen zijn vertreckende, hen niet 
en fal obfteren , om te hebben alle’tgeen dat tot een 
abfolute autoriteyt gerequireert en van noden is, in der 
voegen dat de voorfz. Konink fulx geftabilieert zijnde, 
tot allen tydenin zijn vermogen fal hebben, niet jegen- 
ftaende alle verfekertheyt diernen foude mogen ima- 
gineren : ookfonder aftiftentie van eenige foldatenof 
vreemdelingen, na zijne appetite de religie te verdel¬ 
gen, en van alle de gene die defelve toegedaen zijn, 
en van den welken hy hem in eeniger manieren voor 
geoffenfeert foude mogen houden, te nemen fuiken 
wraek en ftraffe, als tot volvoeringe van het bloetgie- 
rieh gemoed van de Spaenfc inquifiteurs , fal erdigt en 
bevonden konnen worden, Sonder dat daer na in’t ver¬ 
mogen van de protefterende Potentaten fal zijn den 
voorfz. Konink fo machtig en fulx wederom geftabi¬ 
lieert zijnde, wederom tot reden te brengen, door 
dien men met der daet wel heeft konnen fpeuren,dat 
de geringfte ftad genoegfaem is met een geringe af- 
fiftentie, het uyterfte geweld van een grootmachtich 
Potentaet te verwachten , in der voegen dat wy anders 
niet konnen oordelen dat in geender maniere met den 
vyand overkomfte gemaekt kan werden, fonder ge- 
wifle ondergank van alle vromen luyden en vernie- 
linge en ftonnge der kerken Chrifti. 

Waerom vrymoedig volgenden Excellentie begeer¬ 
te , ons advijs en meninge over te fchrijven, fouden 
u Excellentie bidden dat alfulke middelen als uwe 
Excellentie tot zijnder aenkomfte toegefeyt zijn, en 
als God Almachtig na de vermogentheyt van de lan¬ 
den vorder gelieven fal te verlenen, voor handen ne¬ 
mende , fonder regart te hebben dat na menfchelij- 
ken oordeele, defelve om den vyand te wederftaen , 
niet genoechfaem bevonden foude mogen worden: 
haer begofte werk gelieve te continueren , fonder 
om defelve oorfake wille te gedenken te vertrecken, 
en dat voorts u Excellentie gelieve by hare Majefteyc 
de goede hand te houden, dat hare Majefteyt dies 
ook niet jegenftaende gelieve haer feeoers te conti» 
nueren, de gene die haer betrouwende op Godes 

oetheyd en van defelve verwachtende hare verlof- 
nge, liever hebben alle miferie, verdriet en ellen- 

digheyt met geduldigheyt te lyden, dan hem en de 
kerke Godes van defe Provinciën geheelijk te preci¬ 
piteren in een grondlofe en fekere bederfenifle, waer 
van ons God Almachtig gelieve te behoeden, deu 
welken wy bidden. 

Doorluchtige Hooggeboren Vorft Genadige Hee¬ 
re dat hy uwe Excellentie gelieve te fparen in geluk 
en gelukfalige regeringe, gefehreven in den Hagc 
den 18. Septembris, 1^87. 

^aectocnbcgocbt gebonben bat be ï?ecre'2(b«V 
aenban bctf©pp>?efibcnt/ ennoeïj ttoce anöere 
ïfeecen tot ®o?&:ed)t bp 5jjn ^jtcelïentte fottben 
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Vervolg der Nederkndfe Oorlogen. 

treeften / fteni öe boo?feö?eljeit antmoq?öc obctle? 
beceuöe/gdijftgefcbtcöe. <S^c 4B?abe ban Hpceftec 
ftlaecljöc tegen öe felbe feer obec Den l^eere Stlöbocget 
ban §oïïanö / HBeeftec ^joftan ban ^ïben-bante^ 
beft / öat öe felbe inöe bergabccmge ban öe ,*>ta? 

gSf ten ban $ oïlanö fouöe ftcjjben gefepo öat Jjare JJBa? 
ram tot 1..‘ 
©CUÖ’ecljt 
i>P 3nn 
CjcceK, 

©e ï^eeve 
3g)jeflö2nt 
baiiöec 
bijleen 
auüzretxai 

jeftept 5ijh ^ccïïcntte fouöe ftebtsen geiaft / ftem 
tot beu abfoïuten OBoubetnemcnte ban öe geumeec? 

_lM1 ï&otatotiente öoen auto?ifccen / om bp rniööcl 
ban lipte* ban pepg gemacftt ofnoeft te maften met öen l?cc? 
(*«♦ togc banfarma/ öeïanöen te brengen onöet öen 

fóomnft ban «^pangien / en öat bp ïjem fouöc be? 
roemt ftebben te ftebben coppe ban öe mftcuctte öie 
Jjace likjeftcpt stjne ^rceüentie ötcn-aengacnöe 
IjaDDe gegeben. <Dc Baöcn fcpöeu nopt ban foöa? 
nige p?opoaften gehoo?t te ftebben / öoeft öattec mei 
gecucfttenbau b?eöe-banöeliugen maren geftcapt/ 

rFoi. j4-; maer öat men na alle onöccfoeftmge bebonöen 
ijaööe öat alle öe felbe geruchten tipt b?eemöe ïanöen 
geftomen maten. ï-pceftec ontftent foöanigen laft 
ban fjace JBajeftept te ftebben/ fuftmeert men be? 
ftoojöe JBeefter Sfjan ban #Iöenbarnebeït te beïa? 
ften te openbaren en eröibercncoppebanöeboojfj. 
mftcuctte/ met crp?efYie ban öen naem enpeefoon 
ban öe tuelfte ftp ’t felbe ftaööe gececoub?ecct / öte bp 
fa groot geloof beeft milïen geben en öaec upt rap? 
po?tecen faften onmactötcïj en contrarie öe toaer? 
ijept / öe reputatie en toccrölcbept ban pare «ïIBaje? 
fteat en tegen£ öe cere ban 5pn Cjtceïlentie / en fton? 
öeknöcr^ niee ootöeïen of öe eet ban bare itBaj'e= 

%ptem ftept en öe 3pne maren te meer geintcreffccrt.Booft^ 
öactiijft 31)11 bagagte t’febeep öoen na Bot? 

Dactcmi teröam en öen ïfage/ en beeft miööelertijö in ftae? 
ge Com; ffc eenige Compagnien Cngeïfcn ïaten bomen op 
2S®"SL J0aeflantf£ &ïupfe en 3Mfê-baben / en Ijp bomt na 
nomen op öcn ïfage/ öit maeftt een feïtfaem naöenften. <De 
Jftwfc sloeber ban öe ©jetlöent ban©?icftanö / 3Boecfte 
HSj^ Hpfma/ fdjJtjft aen fijnen boo?fcb?eben bjoeöec 
ben/ etc, öen $?cftöent / öat öe <I3?abc ban mpceftec feer 

berg?amtma£ op öe tcouïoofbcpt ban öe Staten/ 
^n©oct” «n niet öe befettinge ban öefe plaetfen fouöe öaer 
M ano.na’ meer boïgen en terecht bomen / en $ öaerom öaer 

gebïtben tegen 55jn fmj ter begeerte ban öen (0? 
berften^onop/ öie ban Utrechten anöere/ mant 
öe faften fottöen binnen ö,tie of biet öagen uptbte 

aen fijn 
imeöee 
ïDortaj 
t)effziapr- 
RU &2ZfV 
bent ban 
©2tes^ 

ben en een feïöfame betbanöeïinge gefcbieöen/ 
ml^er öoo? bp maö gebïcben tegen 3ijn gemoeö / 

sa»*. om bet begin te fïen / öaec bet botgfpaoft bem af 
begon te openbaten : 5tjn Crceïïentie baööe ben? 
ïunöen öe bpeben en rémonfïranticn / öaec boren 
ban fS berftaeft / öoo? £5nrrijg?aef öoen bebanöi? 
gen / fo öe OBeöepifteeröe in ©jie^ïanö (fcbpjft 
Bp) niet o^öcnteïijft maren gefïeït / fo bennen mp 
baer öaer niet boo?/ öaecom maren öebjieben etc. 
tot baren banöen gefieït / op Öatfe öie niet fouöen 
ariitetbouöen / en meer Öiergeïgfte; begeert öec? 
balbcn öat ’t ïfof öaer meöeöe banöen milïen aen 
De pïoedj fïacn / bP bet öe fafte met <6oöe^ buïp^ QCS 
mannen/ ïaet on£ tDoö/ fcbpjft bP / te buïpe nemen / 
en met moeö öe recbtbeeröige fafte öjijben / ’t faï 
on£ md gacn / mp ftebben ^oö en een gjoot $0? 
tentaet te buïpe / en bopen öe faften op fuïften boet 
te bjengen / öattec meer affïfïentie in ©jtefïanö 
fouöe bomen/ ö^ie fmacfte Compagnien milöcnfc 
niet aennemen / ter abonture fullenfe mei mat an? 
öer£ bomen / etc. ^it tipt öen bjtcf ban ^oeefte 
?8pfma / ban ben eetflen &eptemb?tó ouöen fïgï upt 
^'otöjedjt. 

jé» ten p?opoofïe / öeBacbfbeeren1ïIBeefïct'©e? 
jBicêircc tart ban ïDijngacröen (namaeï^^efïöent) en IBee? 

loijatt ftee 3ileonatö %afenb?oot/ bomen in öer nacftt bp 
SenbSit% Jl&ttfïtc Sloban ban ^löen-barnebelt / brm aöbi? 
belt krijgt ferctiöe/ öattet Öe OBtabe ban Hpcefïer opljemge? 
tnöernagt munt ftabbe/ öat bP btm meenöe teïicbtenenna 
KSe ^ngeïanö te fenöen/ öcn ^löboeaet öit becffaenöe 
banitpc^ gaet in öec nacbt na ^eïft / aimaecbemgeaöbcc? 
Sr tccct tocct öat in Eeïanö öe tböingc al toa§ï öat 5bne 
Stilten en Crcclieutie 3öpnce jBaucitsbanBafTau/ Olöen- 
na €nge; bacnebclt en eenige anöere ban De Staten toaren 

IV. Deel. 

berfeftert / en öatfe fouöen na €ttgeïanö gefonöen 
mo?öen / bftr op motöe binnen 32dft coiifuftatie 
gebouöen/ en men bónögoeö bat 3iju 000^5. ^ai? 
edijfte Creeïlentie tipten ï)age fouöe bcrtcccften/ on? 
öer öcreï ban öattec baefïige ttjöinge geftomen ma^ 
öat öe bpanö eenigen aenfïacb baööe op eenige pïact? 
fe in Eeïauö / öaec in mettee bacft mofï boojfïc» 
mefen/ ’t melft bemal^^ömiracltoefïonttebefo?? 
gen / Öe ^eereit Daïclte en 3lofen Baeö ban <g>tate 
quamen binnen ® elft en fp^aften metten i>eere ban 
(töïöenbacnebcft / om 51300 €rccïïcntie ban j'iafTau 
meöec te öoen fteeren in öen #age / ban en metöe 
fnïr niet goet gebonöen/ öit baefiicb bettteft ban 
5bn ^rcellentie ban «Baffau gaf cenen b?eemöen 
roep/ apcefïec fepöc bP alle bet beïept mei/ 
öaer na becfïaeii Ijebbenbc öat öe^nnceiBaurit^ 
en öe 0B?abe ban l|obenlo eenig bobt bp öen anöcren 
brachten / interpjeteeröe öat fuft* gefcbieöe om bet 
Cmgelfe garnifocn op HBaefïanfë ^>lup^ en ^elf^- 
baben te öoen bettrécften / fomma öe faften be? 
gonöen bem feet feïtfaem te tonen / Dat öe aïberge* 
ttoutfïe patriotten öie in en bupten öeregceringe 
maren / en noebtan^ öe religie ban betten toege? 
öaen / niet en mifïeu mat fp öenften fouöen / en 
b?eeföen boo? eenfdtfamenuptganft/ en’iberöcrf 
ban’t lanö/ en öcmijle öe <0?abe ban Hipcefter fo feer 
totte religie febren genegente toefen/ fo maren be? 
ïe ia meefï öie ban öe religie bem feer toegcöaen / 
meenöen öat bP 0?aot Sdijb baööe/en öat öe Staten 
lpceflecg?ootongclijftaenöföcn/ öefe opiniemer? 
öe bet gemeen boïft ooft boft öagelifcingf beeft / bp 
ö’eene upt eenen goeöen en opreebten pbet totte reli? 
gie en ’^Hanö^-mdbaren / en bp ö’anöerc upt areb? 
liftiebept om öe tmeeö?acbten te boeöen/ en öaer upt 
baet patticuïier boo?öeel te tcecfteu tot ^ 3lanö^ 
acbtetöeeï. 

Z&aet en tuffeben facb 35^pcefter öat bent sijncit 
aenfïacb aeïjcel gefaelgeert ma£. ^ecbaïben bp bent 
bepnfenöe / boïcböe 3i|n boo?gaenöe p?opofttie om 
eeng tot finale refoïutie te mogen boten / mat De 
P?obintien boo? confent in b?engen fouöen om öen 
oo?ïog te boeten / en beeft Öen 15. September öoo? 
öe Baeö^-beecen / 9lofen en i^eelinft/ in öeberga? 
beting öer Staten <6enecacï Doen ingeben öit na? 
bolgenöegefeb?iftt» 

SYne Excellentie tot zijn groot leetwefen enhert- 
feer, fiende en bemerkende de fwareinconvenien- 

ten, confufien en defordren, mitfgaders de onuyt- 
fprekelijke fchade en verderf daer de geünieerde Pro- 
vintien van over lange in vervallen zijn, en dagelijx 
meer en meer vervallen} by faute dat de behoorlijke 
autoriteyt en middelen , mitfgaders de difpofitie der 
felver by hem en zijnen Rade niet en zijn gebleven, 
fulx en in voegen ’t gouvernement vanden voorfz. Pro- 
vintien hem is gedefereerc, en dattet nu bet dan twee 
volle maenden zijn dat de felve met groter devotie op 
zijne fo menigvuldige inftantien , is verwachtende 
vande Heeren Generale Staten op’t redres der voor- 
fchreven vervallen poindten, eenige vruchtbarige en 
dienlijke refoïutie , tot welvaren der voorfchreven 
landen , fonder tot nu toe yetwes dienthalven verno¬ 
men te hebben. 

So heeft defelve amptshalven niet konnen onder¬ 
laten , de voorfchreven Heeren Generale Staten al noch 
te vermanen en bidden , op fo lief fy hun eygen wel¬ 
varen hebben , op de voorfchreven poinóten , fon¬ 
der eenich vorder uytftel te willen refolveren , en 
't felve zijne Excellentie over geven, om voorts fo op- 
ten ftaet vande oorlochs-laften, als de conduite, en 
beleyd van dien, en der voorfchreven middelen , al- 
fulke ordre geftelt te worden , als bevonden fal wor¬ 
den ten meeften dienft van den lande te behoren, en 
ook ten hoogften wel nodig is. 

En op dat gedurende de voorfchreven deliberatie 
zijne Excellentie eenich middel mach hebben, om 
verfcheyden Compagnien in lange geen betalinge ge¬ 
noten hebbende , en infonderheyd defelve Engef- 
fe Compagnien 3 tot laft van den lande ftacnde, en 

2 dewel- 
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ile welke door de fobere betalinge hun gedaen , van 
honger en kommer fchijnen te vergaen, eenich on¬ 
derhoud te konnen geven , fo fullen de voorfz. Hee- 
ren Staten Generaelmede gelieven daer toe aentewij- 
fen , en in handen van den Ontfanger Generael te doen 
tellen , de fomme van 50000 guldens en dat prompte- 
lijk fonder eenich vorder dilaey, gelijk*c felve hoog- 
nodich is. 

De voorfz. Heeren Generale Staten fullen mede ge¬ 
lieven in het delibereren op de voorfz. middelen ter 
oorloge in ferieufe acht en recommandatie te nemen 
het ftuk van de Equipagie van de fchepen van oorlo¬ 
ge , tot hanthavinge van den ftaet der voorfz. landen 
fo grotelijx importerende , als hun bekent is , infonder- 
heyt door dien het onderhoud van dien, in den quartie» 
re van Zeland, door de fobere inkomften van de con- 
voyen en licenten, niet mogelijk is uyt defelve verval¬ 
len te worden, en’t volk langer in officie te konnen 
houden. 

Dat mede de voorfz. Heeren Generale Staten gelie¬ 
ven depoindten hier medegaende, betreffende de fwa- 
righeden op’t ftuk van de afrekeningen van de foldyen 
van den Engelfen krijchsvolke , te overfien , en op de 
felve alfulke refolutie te nemen , als fy in reden en bil- 
likheyt bevinden te behoren. Ook mede iemand uyt 
den haren te deputeren, om met den Commijs Dirk 
van der Does over de voorfz. afrekeningen en’t gene 
daeraen dependeert te vaceren, Gedaen in den Hage 
den 14. Septembris 1587. geparapheert 

Valide. Ut. 

Onder ftont ter ordonnantie van zijn Excellentie, 

Ondertekent 

Gilpin. 

3fit 5e poinctcn en ftoarigpcbcn op ’t fluft ban 
De afreftemnge ban be folbgc ban ben Engelfen 
ïmjg.ëboïftc m’tïefïc pomct gementtoneect / toaceii 
fctecê fbjarigpebcn bebonbcn boo? be coitinmmca* 
tte gepoubcn tuflfcpcn ben €ommtj£ 3£icït ban bet 
5Doeb / en ben CemimtfTan?» generael ban be mon* 
fïeringe êDiggeg / baat boet men poubcn foubc t'n 
3t afceftenen ban bcfdbc Compagnien / aengefTen 
febatben 12. 0ctobcr / in pretentie banbe Coim 
mtfrarifTcn öee Jjfcctcn Staten / niaer D?ie monfïe# 
cingen toaren gepalfccrt / te bieten ofmen p^occbe^ 
een fouöe tot be afrefteninge öcr rollen / om ’t in* 
rerbaï of be fpatle tufTcpcn be monfïcrlnge na abs j 
benant be fluptnigc ber rollen ban b’eene monfle? 
ttnge tot b?anberc/ of bat men foube bdafïcnnodj 
baer-rn-bobrn ccnige Documenten tot berlflcatie te 
etijiLuTcn / bat be compagnien geburenbe pet inteer 
baUecboo^fj. monfïcnngen boï3ijn gelueef!. 

<©p btfboojgoenbe gcfcïj?tftebanbcn<6^abeban 
ftlpcc(ïer pebben bc Staten generael ben 18. Jaep; 

gercfoïbeert aljl boïept. 

Refolutie 
öer fiieerm 
Staten 
generael 
opt ges 
fdjufte 
laait be 
Statie ban 
Hpceffeï 
'JJ002I5, 

,E Staten Generael van de vereenichde Nederlan¬ 
den , om te voldoen de remonftrantien gedaen van 

wegen mijn Heer derfGrave van Lycefter, Baron van 
Dembig &c. Lieutenant Generael van de doorlngtigfte 
Majefteyt van Engeland, belangende het poinél van 
deautoriteyt hem gegeven , ook het ftuk van de contri- 
butien , en de beveftiginge van den Raed van Staten , 
verklaren opheteerfte poindt, gelijk fy alrede gedaen 
hebben in de ftad Middelburch in Zeland, den 15. van 
de maend Auguftus laetftleden, dat fy verftaen, dat zijn 
Excellentie fy gemaintineert, ge-eert, getradeert , 
gerefpedeert en gehoorfaemt in de voornoemde au- 
toriteytvan den Gouverneur Generael van defe veree- 
nigde Provintien, gelijk hem die is gedefereert, en 
van hem in den begin geaccepteert, volgende de ade 
van delatie, fonder eenigerhande verrmnderinge of 
verkortinge. 

Wat belangt het tweede poind, Alfo de vereenigde 
Provintien niet en hebben konnen formeren een con- 
fent in alles over een komende, belangende decontri- 

[ butien ordinaris en extraordinaris, voor dit geheele 
lopende jaer 1587. hebben fy goet gevonden zijn Ex¬ 
cellentie over te leveren de confenten van elke Provin- 
tie in’t particulier, in gefchrift, fodanigalsde Gede¬ 
puteerden van dien die hebben gebracht, ende ver- 
klaert inonfevergadering, opdat zijn Excellentiefig 
daer mede mach behelpen ten beften dat hem moge¬ 
lijk falwefen, tot>beleyding van de faken vanoorlo¬ 
ge, en behoudenis van defe landen : verfoekendefeer 

i ernftelijk dat het zijn Excellentie believe te doen bren- 
I gen en te houden het oorlogsvolk in goeder ordre en 

! idifcipline, gelijk dat behoort, altijd wel lettende op 
: het ftuk van de monfteringen van dien, waer in ge- 
fchieden feer fchadelijke en onverdraeglijke fautenen 
abuyfen^ en dat de betalinge vandelaften enkoften (F°E JD 
van oorloge mogen werden veraccordeert met de 
contributien ordinaris en extraordinaris , daer by 
gevoecht het ordinaris fecours van haer Majefteyt , 
en het gene haer Majefteyt belieft heeft door haer Zon¬ 
derlinge gratie en goedertierenheyd, daer extraor- 
dinaerlijk voor dit jaer by te voegen, aengefien de 
Provintien nu tegenwoordelijk niet meer uytreyken 
konnen. 

En fo veel belangt de beveftinge van den Raed van 
Staten, fy verklaren befloten te hebben , en befluyten 
met defen , haer nominatie te ftellen aen zijn Excel¬ 
lentie , om te kiefen fodanige perfonagien , als zijn Ex¬ 
cellentie oordelen fal , de bequaemfte en gequalifi- 
ceerfte te zijn , volgens de a<fte van delatie van het gou¬ 
vernement , en de refolutien van de Staten generael op 
dit poindt. Verfoekende voorts dat het zijn Excel¬ 
lentie believe aen te vangen het gouvernement en be- 
leyt der faken van defe landen met een goede couragie, 
en moediglijk te continueren, totdat het den goeden 
God believen fal ons een goede uytkomfte te geven , 
de welke wy verhopen dat om de billikheyt van onfe 
fake feer geluckig wefen fal, door middel van de gunft: 
van haer Majefteyt en het wijfe beleyt van zijn Excel¬ 
lentie, met mijn Heeren van den Raed van State, 
waer in de Staten generael ook continueren fullen zijn 
Excellentie te aflifteren, en te fecoureren met al haer 
mogelijke middelen. 

Alfo gedaen en gearrefteert in de vergaderinge van 
de Staten Generael, in den Hage in Holland defen 18. 
dach van September *1587. 

Onder ftondt gefchreven, ter ordonnantie van de 
voorfchreven Heeren, 

en was ondertekent 

C. t^erjfenr. 

„Deffenö befe cefoïutieïebctben be Staten obet/ 
be confenten ban be eefpectlbe conttlfauecenbe $?o* 
hintten ban pet gepeeïe lopenbe jacc 1587. tn be 
booifdpcben cefoïutie bcrpaeït / inpoubenbe aï£ 
boïept. 

DTe van Gelderland verklaren van wegen des Sut- «ConfÉmtcti 
phenfe en Aernhemfe quartiers en Ridderfchap 

des Nimweegfen quartiers , dat fy confenteren en con- tien/ ben 
tinueren, de lopende middelen in den fteden, mitfga- üar* 
ders de contributien en dingtalen van de platte landen, 
dat defelve platte landen alfo vele aen onfer zyde als benbenfs* 
aen den vyand fullen contribueren, verfoekende dat 
door d’autoriteyt van zijn Excellentie , daer defelve - ir 7i‘ 
noch in treyn niet en zijn en-door’t krijgsvolk wor- <2Bêibets 
den verhindert, datelijk in’t werk mogen geftelt wor- ianö* 
den. Biddende dat zijn Excellentie fulke ordre gelieve 
te ftellen, daer mede goede difcipline over het krijgs¬ 
volk worde gehouden, waer mede ook de contribu¬ 
tien hoger gebenificieert fullen mogen worden. En 
aengaende de fteden , Thiel en Bommel, van de wel¬ 
ke fy niet en zijn gelaft, mogen fy lijden en vinden 
goet, dat men aldaer gelijke middelen door autori- 
teyt van zijne Excellentie laet colledteren en in train 
brengen. 

Alfo van wegen zijn Excellentie inftantie aen de Sta- ^ , 
ten van Holland worc gedaen , om te hebben hare 4 

uyt- 
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üyterlijke verklaringe , nopende de contributien, tot 
defenfie van den lande, foisby de Edele en Gedepu¬ 
teerden van de Staten van Hólland ter vergaderinge 
van de Staten Generael verklaert, dat de Staten van 
Holland hebben fommierlijken gerefumeert haer ge¬ 
dragen confenten van den jare iyStf.en degene die fy- 
luyden voorden lopenden jare 1587* geconfenteert 
hebben te dragen, daer van ftaet wort gemaekt fulx als 
hier na vólgt. 

Als in den eerftèn het confent in de 200000 guldens 
ter maend genomen voor 24 macnden , ingaende den 
10. Januari; 1586. en expirerende den 10. Janua. 1588. 
eerftkomende , bedragende in alles de fomme van 
30S4067 gulden 4 ftuyvers. 

Item de quote van Holland in de 500000 gulden in 
den jare 1586. extraordinarie geconfenteert 321257 
gulden; 

En boven dien hebben de Staten van Holland op den 
ftaet met den Heere Milord Bukhorft gemaekt, by con¬ 
fent van de Edelen en meefte fteden in den lopenden ja¬ 
re extraordinarie belooft te betalen de fomme van 
600000 gulden , maer overmits de fwarigheden by ee- 
nige fteden gemaekt op’c dragen van ’t voorfz. confent, 
en dat eenige van de middelen daar toe geraemt niet be¬ 
vonden en worden te wefen pradlicabel, befonder ver¬ 
mits geen fapparentie is dat volgende den felven ftaet 
voor den lopenden jare het leger fal worden opgericht, 
fo bevinden fy hen niet mogelijk te wefen voor als 
nog het voorfchreven extraordinarie confent vorder 
te nemen , als ter fomme van 500000 gulden, dus 
alhier defelve 500000 gulden, fomma 3905324guld. 
4 ftuyvers. 

Hier jegens alrede betaelt volgende de rekeninge 
die hier 2f met den eerften fal overgelevert worden 
omtrent 3400019 gulden. 

Item hebben die van Holland haer geloof of credijt 
verftrekt voor den inkoop van verfcheyden goederen in 
de voorfz. fomme niet geprofiteert, daer voren de quo¬ 
te van de aenftaende maenden is befwaert, en in minde- 
ringe van dien fal moeten ftrecken ter fomme van om¬ 
trent 67200 gulden. 

Behalven noch ’t gene in de twee maenden in Noord- 
Holland is betaelt aen het volk van oorloge , uyt de ge¬ 
nerale middelen en andere contributien aldaer, en ver¬ 
fcheyden extraordinarife koften , daer van de rekenin¬ 
gen noch niet zijn gedaen , bedragende by raminge om¬ 
trent 6oo©o guld. fomma van de betalinge 3446200 
guld. vereffent, fouden die van Holland hier noch 
fchuldig blyven 459124 guld. 4 ftuyv. 

Uyt welkerefte de Staten voornoemt verftaen,dat 
betaelt fullen worden alfulke ruyteren en knechten, 
leggende in de fteden en fterkten, fo van Holland , als 
van andere Provintien, tot laftevan die van Holland 
ftaende, welke betalinge in 5 maenden als Septem¬ 
ber, Oótober, November, December en Januarius , 
voor het garnifoen van Amfterdam op 5 , en d’andere 
garnifoenen op 3 maenden felfs genomen, te famen 
bedragen fal omtrent 350000 gulden. 

Item ’tgene nochfoby den fteden als by de platte 
landen fal worden aen hare contributie gekort , en inge¬ 
houden ter fake van de leninge en’t onderhout’t welk 
gedaen wort aen de ruyteren en knechten , die binnen 
den fteden en ten platten lande leggen , en vorder ful¬ 
len geleyt worden, gedurende den voorfz. tijd, niet 
begrepen onder die voorfz. garnifoetien , ’t v/elk alhier 
geftelt wort voor memorie. 

Item ’t gene die van Holland noch moeten betalen 
aen de Duytfe knechten en Pioniers, en alhier mede 
voor memorie. 

Item die traktementen van den Gouverneur Generael 
van Holland , den Overften , Superintendenten, Wagt- 
meefteren , Commiffariffen, en andere Officiers in de 
voorfchreven landen van Holland , eenfamentlijk in de 
voorfz. fteden en fterkten dienende, ter maend by ra- 
minge genomen wort op 8000 gulden komt, over de 
5 maenden 40000 guld. 

Item voor de munitions die in eenige vande frontie- 
ren voorfz. noch fullen worden gefchikt, tot voorfie- 
mnge van defelve geraemt op 50OQQ gulden, 

IV. Deel. 

Item de fcheepsvrachten en ander extraordinarife 
koften , die in Holland moeten worden betaelt, wer¬ 
den alhier mede geftelt voor memorie. 

Behalven dat de middelen van den Briele en landen 
van Voorne bedragende 7000 gulden ter maend,ten 
behoeve van de Engelfe aldaer wefende tot lafte van ha¬ 
re Majefteyt, worden aengetaft, en den lande onvrugt- 
baer zijn, tegens het tra&aet met hare Majefteyt ge¬ 
maekt, en tot groten ondienft van den lande, daer iri 
notelijk dient verfien, dus alhier mede wort geftelt 
voor memorie. 

Item dat de laften van de Admiraliteyt die uyt de 
Convoyen en Licenten niet en konnen betaelt worden, 
notelijk mede uyt de quote van Holland fullen moeten 
worden gevonden, ’c welk ook alhier dient voor me¬ 
morie. 

Sonder dat de Staten voornoemt fouden verftaen 
dat de refterende penningen tot anderen eynde fullen 
mogen worden geemployeert, als hier voren verhaelc 
is, nochte dat fyluyden met andere onbetaelde ruyte¬ 
ren of knechten in de fteden of platte landen van Hol¬ 
land fullen worden befwaert, dat mede de betalinge 
die tot dienfte van den lande by die van Holland zijn 
gedaen in hare rekeninge fullen gepafteert worden on¬ 
der behoorlijk acquit daer op dienende. 

DievanZeland gerefumeert hebbende hunne gedra- ^elanü- 
gen confenten fo ordinarisals extraordinaris totver- 
vallinge van de Oorlogs laften van den voorleden jare 
1586. bevinden te hebben geconfenteert en gefurneert 
hun contingent en aenpart in de 200000 gulden or- 
dinarie over het voorfz. jaer 1586. daer van fy ook aen 
die van den Rade van State gerekent hebben. Verfoe- 
kende mitsdien dat by de andere contribuerende Pro¬ 
vintien van gelijken voldaen en gerekent mach worden. 
En voorts, belangende de verfochte contributien voor 
defen lopenden jare 1587. zijn tevreden beneffens de 
andere contribuerende Provintien van Holland, U- 
trecht, en Vriefland hun aenpart te furnereh in de 
200000 gulden ter maend ordinarie tot den 10. Ja- 
nuarij naeftkomende: en bovendien hadden die van 
Zeland hunne gedeputeerden gelaft , om beneffens de 
andere Provintien ter vergaderinge van de Staten Gene¬ 
rael t’adviferen en refolveren op de verfochte ïoooooo 
gulden tot oprechtinge van een veld-leger, volgende 
den ftaet daer van met den Baender-Heere Bukhorft , 
hare Majefteyts Ambaffadeur gemaekt. Dan alfo door 
’t verloop des tijds geen apparentie en is om eenigen 
alfulken veldleger te konnen oprichten, en datmen ee¬ 
nige middelen nieten heeft konnen in treyn brengen: 
fo bevinden fy hen niet mogelijk te wefen vooralsnog 
’t voorfz. extraordinaris confent voor deq jare 1587. 
voorder te dragen, dan na advenant de 500000 gul¬ 
den , by die van Holland geconfenteert, behoudelijk 
dat fowel met de ordinaris als extraordinaris quote, 
alyoren fullen worden betaelt de garnifoenen aldaer , 
tot 40 , ofuyterlijken 42 dagen voor de maend, mits 
de grote dierte van' allen dingen in Zeland, meer dan 
elders , eenen yegelijken genoeg kenlijk , fulx dat hun 
anderlints onmogelijk fal wefen , daer te konnen leven, 
fonder groten overlaft van de inwoonderen , en boven 
dien alle fchipvrachten , en andere oorlochslaften bin¬ 
nen den felven quartiere vallende , Item de fervitien , 
turf en kcerfen voor ’t garnifoen van Vliffirtgen. En 
voorts fo de convoyen en licenten niet beftantenzijn 
totonderhoudinge van de Equipagie : dathetfelve fal 
gevonden worden uyt de voorfz. quote fo ordinaris 
als extraordinaris, tot ander ftont daer in by andere 
middelen fal wefen voorfien. 

Om van wegen de Hceren Staten van den lande van ^trecljt. 
Utrecht zijne Excellentie te openen de refolutie van 
defelve Staten in der fake van de autoriteyt van zijné 
Excellenties contributien en redreflement van den 
Raed van State. So ift dat de Gedeputeerde van defelve 
Staten jegenwoordehjk inde vergaderinge van de Ge¬ 
nerale Staten alhier in den Hagezijnde, verklaren. 
Eerft aengaende d’autoriteyt van zijn Excellentie, dat 
men defelve zijn Excellentie mainteneren en handhou» 
den fal in de autoriteyt die zijne voorfz. Excellentie 
uyt krachts van den traslate van Engeland , d’aéte 
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van delatie , en de commiffie daer op gevolge toe komt, 
en by de Staten van den lande gedefereert isgeweeft , 
en de felve daerin te helpen mainteneren, jegens alle 
Frovintien en leden van dien, mitfgaders Gouverneurs 
particuliers, hare Lieutenanten, en alle andere Officiers 
van der oorloge , die hem eenigc troubel en empefche- 
ment daer in foudenwillen doen, ofaen haerluyden 

f^oï ;; fouden willen ufurperen,dat ook alle placcaten en brie¬ 
ven van juftitie en gratie, op den naem van zijne Excel¬ 
lentie gemaekt en uytgegeven fullen worden , gelijk 
’c voorleden jaer gefchiet is. En aengaende het redrefle- 
ment van den Raed van State , dat zijn Excellentie vrye 
keur of eledie lal hebben van een perfoon uyt haer luy- 
der provincie tot Raed van State. Zijne Excellentie 
feer ootmoedelijk biddende dat de felve gelieve hem 
t’odlroyeren om twe perfonen in den Raed van State te 
mogen nomineren, tot welken eyndementwegequa- 
üficeerde perfonen nomineren , en zijne Excellentie 
diredtelijk prefenteren fal , om daer uyc by zijne Excel¬ 
lentie een gekofen te worden: dat ook zijne Excellentie 
de Raden van State commiffie geven , en voor de felve 
in’r nood fy, inftrudtie maken fal,in conformité van den 
traólaetvan Engeland , en gerechtigheden aan den lan¬ 
de , en dat met advys van de Staten Generael. 

Voorts belangende ’t derde poindl , te weten van de 
contributien. Verklaren van gelijken dat hoe wel in’t 
quartier van Amersfort en Emmeland wel ioooo 
inergen feer goede weylanden en boulanden ledig en 
ongebruykt leggen , als van gelijken ook dat in’t quar- 
uer van Wijk, lopende na Amerongen, en van daer 
voorts den Berchkant op , mitsgaders in’t quartier van 
Rhenen,dat genoeg geheel en al ongebout leyd,wefen- 
dede drie principale quartieren of gedeelten van den 
lande van Ucrecht, dat fy nochtans te vreden zijn haer 
oude quote, te weten het tiende part van die van Hol¬ 
land te continueren , met exprefie conditie dat d’ ander 
Frovintien de Staten van Utrecht vergoedinge fullen 
doen tot arbitragie of verklaringe van zijn Excell., en 
andere onpai tydige perfonen daer toe te verkiefen,over 
de onuytfprekelijke fchade, die hare platte landen bo¬ 
ven en beneden, en’t gehele Stigtdoor, in vorige ty- 
den en byfonder in den voorleden winter en fonder 
nood, en boven alle goede devoiren en remonftranti- 
en , daer van by de Staten, byden Raed van State als 
Generale Staten gedaen , gehad , en geleden heb¬ 
ben , door de flatige inlegeringe, doortogten , en fou- 
lenvan ruyter en knechten, fo tot lafte van hareMa- 
jeiïeyt als van de Frovintien geftaen hebbende,en die fy 
hier beneftens noch dagelijks lijdende zijn , overmits 
die eenfdeels frontier-plaetfen zijn , en alfo den pas 
fubjedt, waerdoor het gebeurt is dat de Huyfluyden 
ten platten lande, ter felver tijd, als namentlijk in den 
winter voorleden , doen alle andere Provintien van de 
garnifoenen verfchoont waren , niet alleen gefpolieert 
zijn geworden, van haer beeffen en haven : maer ook 
om haer leven te kalveren, huys , hof,bergen fchuer 
hebben moeten verlaten, in der vóegen datter vele der 
felve huyfluyden noch zijn , die hare geledene fchade, 
haer leven niet en fullen konnen verhalen,die gefchapen 
zijn , dat de refte van haer leven in armoede fullen moe¬ 
ten overbrengen en eynden, die nochtans te voren wel 
gefielde huyfluyden na haer qualiteyt en gelegentheyd 
geweeft zijn, waer door dat ook gebeurt is , dat de con¬ 
tributien ten platten lande der felver tijd, eenen tijd 
lank geceiïeert hebben , en de middelen van confumtie 
in de lieden merkelijk gediminueert door armoede van 
den rijkdom in de fleden, beftaende ’t merendeel in 
Rentiers, die van de platte landen moeten leven.En wel 
verflaendedatfymiddelertijd en tot dat by zijn Excel¬ 
lentie en de voorfchreven onpartijdige perfonen op hare 
voornoemde fchade, uytfprake ofverklaringe gedaen 
fal zijn: ’t welk in korte dagen gefchieden kan , fullen 
moeten volftaen met het twintigfle deel van die van 
Holland , en datfy daeraen fullen mogen korten , ge¬ 
lijk als andere Provintien: Ten lellen aengaende het ce¬ 
deren van de generale middelen van confumtie in han¬ 
denvanzijn Excellencie,verklaren devoorfz. Staten, 
datmen de felve zijn Excellentie cederen fal, op de 
conditiën begrepen in de adle van confente, of contri¬ 

butie van den eerllen Februarij 158 tf. En mits dat 
zijne Excellentie, de middelen van alle de geünieerde 
Provintien buyten confent van de Provintien niet ho¬ 
ger befwaren fal, dan met eens iooooo gulden , wel- 
verftaende datmen zijne Excellentie verfoeken fal, dat 
de voorfz. middelen verpacht en geadminiftreert fullen 
worden by de Gedeputeerde van de Staten, als daer 
van de befte kenmfle hebbende. 

Hoe wel de Provintie vanVriefland meeftendeel fo 
door des vyands verfcheydene geweldige invafien, hey- 
melijke incurfien en foelen, is gedevafteert en bedor¬ 
ven , als mede door het inhouden van boter enkaes in 
den voorleden jare voorts uytgeputtet. So ift nochtans 
dat die van’t voorfz. landfehap , erwegende den hogen 
nood daerin fy met hun bondgenoten nu tegenwoor- 
delijk Heken, en begerende tot onderhoud der loflicker 
Uniehaerten uyteiftent’efforceren. Verklaren voor 
hun Provintie voor defen lopenden jare 1587. teper- 
fifleren by hun contingent van de ordinarife maend- 
lijke contributie van 200000 guldens, onder de li- 
mitatien geftelt en gevoegt by de voorgaende con- 
fenten. Te weten dat de garnifoenen , leggende in de 
fleden , fterkten , fchanfen of landen van hun Provintie 
voorfz. daer uyt eerft met den aenhang van dien betaelt 
fullen worden. En fo verre de krijg met de felve con¬ 
tributien niet gehouden kan worden, fo confenteren 
die van Vriefland van wegen als voren, noch willende 
hun devoir ten uyterften betonen , dat de voorfz. ordi¬ 
narife contributie ’smaands verhoogt fal worden , 
onder de contribuerende provintien met de fomme 
van 50000 Carolus gulden , en prefenteren daer bo¬ 
ven , extraordinarie , tegens de 500000. gulden by 
die van Holland , voor het lopende jare voorfz. gepre- 
fenteert, haer quote te dragen en op te brengen , des 
dat in alles d’ ander mede contribuerende Provintien , 
gelijke vele haer advenant ook contiibueren ,en anders 
niet, en dat daer in de brandfehatten, en verdingen van 
de Ommelanden van Groeningen, by die van Vriefland 
van wegen de Generaliteyt mogen werden bekeert tot 
betalinge van de garnifoenen leggende in Oterdum , en 
de nieuwe Boomfterzijl, en dat mede fy de penningen , 
opkomende in hun landfehap, van dcconvoyen , alfo 
hun infonderheyd aen de Zee mede is gelegen, tot min- 
fte kollen, en om de befte kennifle ( gelijk ook in 
Hollanden Zeland gefchied ) mogen adminiftrerenen 
tot de Equipagie uytkeren. En dat de Convoyen van 
boter enkaes redelijk werden geredrefleert, en mede 
dat hun twe Raden van Statedatelijk werden gekoren 
en geroepen. En verklaren fy door d’ade aengaende 
d’autoriteyt van zijn Excellentie, op de name van de 
generale Staten binnen den Hage nu wederom gemaekt, 
niet te verftaen wijdere inwilliginge, nopende de felve , 
dan fy by d’eerfte deliberatie gedaen hebben. 

Aldus gedaen en gerefolveert ter vergaderinge van 
de Heeren Staten Generael in’s Gravenhage den 18 Se- 
ptembris. Anno 1587. 
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Durglugtiger Hoog-geborener Vorft Genadiger Heer. 5£nttuoo2s 

Wer Excellentie fchrijvens aen defen Furften- 
doms Cantzleren Raden in date den 9. Septemb. jfurgeit; 

ftilo novo, fampt bygefeuchderemonftrantie gedaen öomcflselre 
aen de Staten Generael, in’t bywefen des Raedsvan w* 
Staten der vereenigder Provintien, vergadert binnen inonfïrarJ 
Dort den 7. des fel ven maends , hebben wy den }. ftilo nc han Den 
veteri in onderdanigheyt ontfangen , en defelve der 
aenwefender Ridderfchap en der Magiflraet alhier ge- ger* 3 
communiceert, waer op uwe Excell. wy ter onderda¬ 
nigheyt antwoord niet fullen verholdeo , dat wy den 
inholden van dien vlijtig gelefen en examineert heb¬ 

bende. 
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bende, ons daer over met bekommernifie des harten 
verwondert hebben , van wegen der oneenicheyt lo 
fich rufichen uwer Excellentie en den Generale Staten 
een t jd lank her verhalden , und nu op’t new in meer¬ 
der bitterheyt geraden zolden zijn , hier tegens hedden 
wy ons wael verfien (wie wy ook daer van vcrtroollet 
worden zijn) dat na verlos der Stad Sluys, die aenfiaen- 
de gef haer die Provintien uyt die fecouriteyttot ge- 
buerlijken plichte Tolde erwekt hebben , daer met 
durch gemeynen raed en eendrachticheyt watindem 
vurjaer verfuymt en verlaeren , yetfiger tijd durch de 
goede occafien des Francoyfen krijchs, (oaer der HiT- 
panifierden avermoet en gewalt villicht wol muchte 
gedemuediget en genedriget werden) hedde wederge- 
bracht èn recupariert werden meugen. Nu hebben wy 
averil uyt u Excellentie fchrijvens en derbygcfeuchde 
remonfirantie verfianden, dat uwer Excellentie auto- 
riteyt verkleynert werden Telde, daer durch dan on- 
getwijfelt de Majelleyt van Engeland tot toorn ver¬ 
wekt, en volgens veroorTaket werden kunde, oinire 
hulpe en Huer den ondankbaren te onthalden. Und 
Tulkes To veel deftoe meer, daerom datmen de beloof¬ 
de contributie uwer Excellentie niet in handen Hellet, 
en daer beneven , onder den gemeynen peupel uytftro- 
yet, als Tolde hare Majelleyt van ecnigen vredehande¬ 
lingen, met den Hartoge van Parma fich ingelaten , 
und tot voltrecking der Telver uwer Excellentie in deTe 
Landen remittiert hebben. So veel deTeProvintieen 
Furllendums Gelder belanget, hebben wy vooronTe j 
perfonen op geroerte remonHrantie uns reTolviert en re- j 
folvicren nafblgende geltalt, dat na onTenadvijsalle '• 

ingeTetene der unieerden Provintien , To wael hoges j 
als nedriges Hands perfonen , Tonder onderTcheyt, u- 
wer Excellentie anHat hoochH beroempter MajeHeyt 
van Engeland^ en als Gouverneur en Kapiteyn gene- j 
rael der unieerten Provintien , vermeugedes traólaets 
met ire Majelleyt gemaekt, en daer opgefolchde afte 
van delatie des Gouvernements generaelin denveree- | 
mchden Provintien te refpedlieren, te gehoorTamen,en 
mit gebuerlijke dienHen te leiHen , Tchuldich en gehal- 
den zijnt, Hellende in uwer Excellentie handen de in- 
gewillichde en belaefde contributien, om defelve met 
toedoen des Raeds van Staten daejr op te ordonneren 
als tot welvaert der Provintien die nood erheyTchen Tal. 
Biddende niettoemin uwer Excell. om diegarniToenen 
allenthalven, op grote Tware penen te befelhen, de 
inwoonderen der platte Landen boven erworvener Tau- I 
vegarde van uwe Excellent, in genen wegen te bedroe¬ 
ven , gelijk ly vaH allenthalven baven die maet en gans 
onchrillelijken doende zijn , uwe Excellentie verTe- 
kerende wan Tulkes geTchiet, en tot firaf der aver- 
trederen vermeugens die Saulvegarde geprocediert 
Tal werden , dat de arme onderdanen in deTen quartie- 
renen Provintie haar uyterfie vermuegen geern byu- 
we Excellentie Tullen op Tetten. Und wat wijders 
deTen punt van uwer Excellentie autoriteyt en Gou¬ 
vernement belanget, willen wy ons wijders referiert 
hebben , tot declaration aen den Heere Baron van Buk- 
horll irer Majefieyts Ambafiadeur hier foermaels aver 
geTchikt, und dan wijders totalTulken mandaet en in- 
firuftion, als deTer Provintie deputierden by den Ge¬ 
nerale Staten refidierende jungH gegeven is worden. 
Wat wijders belanget den genigen welke fig onderHan- 
den die MajeHeyt van Engeland the calumnieren, durg 
verTpreingeeniger vredehandelingemetden Hartogen 
van Parma befloten, &c. daer in deTe Provintie eenige 
gelijke boeshafte luyden gevunden wurden , (daer van 
wy dan noch wes her thoe niet hebben vernaemen) 
Tolden wy niet nalaten tegen die Telve metter execu- 
tion te doen procedieren, als fich Tulx na iren verdienH 
van rechts wegen en vermuege der Placcaten , daar van 
hier befoerens publiciert, gebueren wolde, uwer Ex¬ 
cell.hier met verTekerende, dewijl deGelderTedenKo- 
nink van HiTpanien en de RoomTe kerk met allen valTen 
Gades dienHen en Afgaderien uit toelatinge der Regten 
te blijven , verwachtende durch Godes genade in Chri- 
ftelijken gedulteenen oprechten Godlijken vrede, daer 
durch unTere conlcientien van God tot lofengrootma- 
kinge zijnes eeuwigen names gefryet, enonfelijfen 

leven, voor gewalt en lifiige praktijken des vyands be- 
waret werden kimden, wel wetende dat van den Co- 
nink van Spangien nimmermeer eenige andere vrede te 
verwachten , dan met laHeringe des allerheylichlien 
naems Gades, en met gefaer enperieuleenereeuwi¬ 
gen knechtTchap oder Tervitut der Spanger aver die 
conTcientien, lijf, en goed, en bloed aller ChriHge- 
lovigen en der Telver kinderen , en nakomelingen , on- 
geachtec Tulke SpaenTe vrede met ioo feldigen eeds 
plichten en andere Tolemniteyte opt allerbundigH con- 
firmiert en beHedicht werden muchten , und op deTen 
bellendigen en ChriHelijken grimt hebben de Gelder- 
Tche neven den anderen Staten Generael fich gefun- 
deert in hare deliberation en reTolution , nemlick 
datmen in alle onderdanicheyt, en opt vlijtichfi dis 
MajeHeyt van Engeland aenroepen en bidden Tolde om 
die Touvereyniteyt der vereenichden Provintien in ge¬ 
nade aen thoe nhemen , op dat Ty der Kronen van En¬ 
geland incorporiert zijnde , deHoe meerder occafion 
en gelegentheyt bekommen kimden , dat land van aller 
afgoderye en Tuperfinie God then prijle en ehere the 
reinigen. Wael wetende dat To lange der valTche Gades- 
dienll onderons geduldeten toegelaten wurt, wyrnic 
innerlijken en uyterlijken krijch en bloetvergieten uyt 
Gades gerechten torn. Tullen geflraffet werden, en nim¬ 
mermeer tot eenen befiendigen vreden komen mugen. 

Om welke redenen \£y u Excellentie in aller onder¬ 
danicheyt hier mede bidden en verToeken , om fich hec 
vurnhemen eeniger onbedachteren wederwilligerper- 
Tonen , niet alTo aenfechtigen te laten, dat daer durch 
der Telver u Excell. Furfllijk en vredlevent gemuth van 
deTen landen gekeert werden , dan veel meer dat uwer 
Excellentie met eenen Godlijken en Chrillelicken yver / 
ontfangen zijnde, daer her met d'uyterfien vermeugen 
believen te trachten, dat die verreTen miTverfianden 
na behoren nedergelacht, en dat To veel heerlijke re- 
formierde gemeynten , die het den Almachtigen ge. 
trouwen God uyt Iouterer genade en barmherticheyt 
durch die predick zijnes heyligen Evangelij belieft 
heeft in deTe landen op te richten , by den waren gelo- 
ve aen JeTum ChriHum en die aenhoringe zijnes Godlij¬ 
ken woordes, durch hulp des Almachtigen durch het 
onderflant irer MajeHeyt, und den dienH van uwer Ex¬ 
cellentie gehanthavet, beTchutTet en beTchermet wer¬ 
den meuge, und ons deTes alTo tot het GodTalig, en 
het ChriHelick vuhrnemen van u Excellentie vertroo- 
flende, bidden wyGodomu Excellentie in Iangdue- 
riger geTontheyt en voorTpoedige regeringe the bewa- 

; ren, geTchreven Arnhem den n. Septembri 1^87. 
onder llont uwer Excellentie Teer onderdanige de Ra¬ 
den en aengeweTen RidderTchap, 8cc. 

<D’anttooo?öe ban be fïaö en jïebnt Hanö£ ban 
Utrccöt/ toag ban ömnaboïgenöcnniljoitöni. 

Doorlugtige Hoog-geboorne Vorfl Genadige Heer. 

UWer Excellentie MiTsive, gevoegt by’tgenede 
Telve belieft heeft den Generale Staten te vertho- 

nen , doet ons inalderootmoedigheyten onderdanig- 
heyt wederom verhalen onTe voorgaende proteflatien , 
te weten dat wy noyt kenniffe hebben gehad van de on - 
weerdige ondankbaerheden daer mede bejegent zijn 
de weldaden van hare MajeHeyt en de verdienflen van 
uwe Excellentie, want wy verwerpen andermael gan- 
Tchelijk, al’t gene de gedeputeerden van de Generale 
Staten gedaen hebben , To by hare brieven van den 
4. Februarij, en’t gene daer na gevolgt is, als ook 
merkelijk de quade rapporten van fommige , nopende 
den peys die hare MajeHeyt Tonde begonnen hebben , 
herwaerts over te brengen , door middel van de autori¬ 
teyt van uwe Excellentie, een To Tchandelijken en boTe 
Take , dat wy ons daerafverfchricken , opdeautheurs 
van de welke wy ootmoedelijk bidden dat informatie 
genomen worde , om hen te doen dragen hare welver¬ 
diende flraffe, gelijk wy van onfer zijde bereyt zijn daer 
in te verfien : Tegens alle dengenen die in deTe Had 
over ’tgene voorTz. Tchuldig bevonden Tullen worden. 

AlTo wy dan hare MajeHeyt bidden en op’t hoochfle 
aenfoeken by den levendigen God en alle datheylich 
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is j ons niet te willen verlaten , maer te continueren tot 
ons hare ootmoedige dienaren , om de onnofelheyd 
der gemeynte, die des niet en vermag, hare gratiën , 
gunften, enalliftentie, en datwy over fulx bedenken 
met wat vyand wy te doen hebben, en hoe veel voor- 
deels hy op ons nemen kan door onfe eygen faulten, 
{onderling daer in dat hy met autoriteyt, en na zijn wel¬ 
gevallen is gebiedende: So-perfifteren wy by önfe eerfte 
refolutie van uwe Excellentie, zijne autoriteyt te hand- 
houden in allen punóten fo van den traéhet van Enge¬ 
land s als de nagevolgde commiflie, en’t gene de Sta¬ 
ten uwe Excellentie toegelaten hebben, ja ook in ’t ge¬ 
ne waer in uwer Excellentie lig boven reden foude be- 
fwaert vinden , zijn wy bereyd en willig zijn autoriteyt 
te verbreyden na eyfch, fo van onfe confervatie, als ver* 
meerderinge van de gunften van hare Majefteyt. Want 
wy houden voor eenen fekeren regel , die niet feilen 
mag, dat men in politijke Gouvernementen met autori¬ 
teyt verrigten moet’t gene aen de magt is ontbrekende, 
gelijk wy ftenbyexperientie dat de magtigfte regerin¬ 
gen zijn ten val gekomen door gebrek van autoriteyt, 
daer jegens de krankfte harefwakheyd met autoriteyt 
verfterkt hebbende, tot onverwagte hoogheyd opge¬ 
klommen zijn. 

So veelaengaetde contributien , uwe Excellentie is 
niet onbekent onfe rechtveerdige klagte van’t verderf 
onfer platte landen, overmits 8oor defe quartieren alle 
krijgsvolk paiïeren en repafferen moet, alles hierin valt 
dat anders waer qualijk getrafteert is , wy hier ontfan- 
gen moeten j die anders waer geweygert worden , en 
alfo den laft dragen van de ongehoorfaemheyd onfer 
omliggende naburen. Sulx dat wy tredende in rekenin- 
ge met den ftaet der vereenigde Provintien , en de uyt- 
teringe en fchaden die wy t’ harer oorfake geleden heb¬ 
ben , en noch lijden , ons vergolden zijnde, genoeg 
voor dit gehele jaer van contributien fouden bevrijd 
blijven. Nochtans op dat uwe Excellentie in fijn voor¬ 
nemen van onfer befchcrmenifle niet en worde verhin¬ 
dert , en dat allen den genen die niet anders dan fui¬ 
ken dekfel fouden begeren , d’ oorfaken onfes exenv* 
pels benomen worden: Sijn wy gerefolveert( fonder 
nadeel onfer doleantien over’t goed doen van geleden 
fchade) onfe gewoonlijke quote te continueren in al- 
fulke contributien als uwer Excellentie tot den ftaet 
van oorloge behoeven fal, wel verftaende dat wy defel- 
ve uwe Excellentie ganfch ootmoedelijk bidden , zijn 
autoriteyt te willen gebruyken, teneynde dat volgens 
hettra&aet van Engeland ( deKrijgs-difcipline ftrnfte- 
lijk onderhouden ) onfe platte landen mogen bevrijd 
blijven van alle onnodige doortogten en inlegeringen , 
en nog meer van uytteringen en overlaft. Want alfo 
wy tot de beloofde contributie d’ uyterfte onfes vermo¬ 
gens by brengen fullen , fo verklaren wy ook rondelijk 
dat defe en diergelijke onordeningen ons benemen 
fouden de voltreckinge onfer confenten. Deweerde- 
ringeen verfettinge van onfe geleden fchaden volgens 
’t traólaet van Engeland tot uwer Excellentie uytfprake 
refererende. Boven allen begeren wy dat de ingewil¬ 
ligde contributien komen in handen uwer Excellentie 
in klare en fuyvere penningen , en dat niemand volgen-- 
de’t voorfchreven tradaet, daer af difponeredan uwe 
Excell. alleen met zijnen Raed. Want dien wy vertrou¬ 
wen de gehele onfes ftaets behoudenifle, lijf en goed , 
onfe vrouwen en kinderen , den felven behoren wy met 
meerder reden te vertrouwen hetbeleyt onferpennin- 
gen. Verfekert zijnde, gelijk uwe Excell. (den ftaet ge- 
maekt) behoort te hebben het middel om alle ’t krijgs¬ 
volk van 4<> tot 45" dagen te doen een even-gelijke en 
allegemeynebetalinge, dat alfo met onfe garnifoenen 
niet anders als met allen anderen fal gehandelt worden. 

Hier met, Doorlugtige , Hoochgeboren Forft Gen. 
Heere, hopen wy voldaen te hebben fo wel de brieven , 
als de remonftrantie van uwer Excellentie. In aller 
ootmoedigheyd biddende, dat hare Majefteyt hier af 
volkomelijk onderrigt weit. Ten-eynde fyhaerverfe- 
kere van onfe ftantvaftige getrouwigheid, de welke 
begeren metter daed te betonen, dat ons niet meer te¬ 
gen’t hart is, als peyste maken met degene die noch 
wil, nog middel heeft den felven ons te houden, en in 

plaetfe van de welke wy van den Aimagtigetl eeti 
Chriftelijker Overicheyd zijn verwagtende, die wy met 
Godes genade niet fullen verlaten , fo lange als wy ’t ge¬ 
luk fullen hebben eer voor de voeten van uwer Excel¬ 
lentie te fterven , uytfoo goeder herten als wy geerne 
wijt van ons fouden werpen de grouwelijke fchand- 
vleckevan ondankbaerheyd en onftanthafrigheyd. In 
welken geftalte het ons aller aengenaemfteis met oot¬ 
moedigheyd, 

Doorlugtige Hoochgeboren Forft genadige Heere, 
ons in goede gratie van uwer Excellentie te gebieden , 
en te bidden God Almachtig, dat hy uwer Excellentie 
vcrlene in gefondheyd en lank gelukfalig leven en voor- 
fpoedigeregeringe, gefchreven rot Utrecht den 6. Sep« 
tembris. Anno 1787. na den ouden ftijl, onder ftond 
uwer Excellenties ootmoedige Dienaren, Schoften, 
Burgemeefteren, 'Schepenen, en Regeerders der ftad 
en fteden ’s Lands van Utrecht. 
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fp lieben be jonfïen en ’t fecouc£ ban bare Jfèajefïept/ <c 
enöe p?efentie ban fijne <£jeccll megten beboubeu/ 
fonber De toelbe (fclmjben fp) top met fienbe ogen « 
bctïoren gaen. ©efen bjicf ,toa£ geöateert ben 14. « 
„^eptemb^/ 1587. 

b’ 3finttooo?be ban bie ban ^o?b?ecbt aen ben booj* 
noemben <S?abe ban Hpcefïer / toa£ lupbenbe aïbujl. 

Doorlugtige, Hoog-geboren Fuift, Genadige Heere. 

DE Miflïve van u Excellentie, van den 9. defer, JRiffibe 
met het vertoochen remonftrantie by u Excellen- 

tie gedaen aen de Staten Generael der geünieerde Pro- ttrast Der 
vintien , midsgaders de Mifiive van de Koninklijke jtab 
Majefteyt van Engeland aen defe ftad gefchreven den ben cS’abe 
20. Iunij left-leden, hebben wy al gelijk ontfangen, ban Hpre* 
en in onfen raed rijpelijk geexamineert, daer opwy ftcr/bies 
niet en hebben mogen laten u Excellentie met aller anttooojöe 
eerbiedinge te dienen voor antwoord, datwyhaerKo- op 
ninklijke Majefteyt nimmermeer ten genoegen fullen 
konnen bedanken voor hare goede wille en genegent- 
heyd tot defe landen, en voor de onfterflfelijke en me- (Eol. 384 
nigvuldige weldaden defe geünieerde Provintien, 
tot vorderinge van den Gods*dienft en de v^are Chri- 
ftelijke religie, genadelijk gedaen en bewefen. En by- 
fonder, als andere uytheemfe Princen vergeefs ver- 
fogt waren tot hulpeenafilftentie, dat hare Majefteyt 
aluloen belieft heeft met de geünieerde Provintien 
t’haerder groter inftantie en ootmoedige bede, te tre¬ 
den in onderhandelinge van het loffelijk fecours van 
fooovost-volxen 1000 peerden, by hare Majefteyt de 
geünieerde Provintien,gedurende d’oorloge, tepre- 
fteren. En daeren boven, door gelijke bede en inftantie 
van de gedeputeerde van de Staten der Geünieerde Pro¬ 
vintien , u Excellentie herwaerts over te fenden, als ha¬ 
ren Lieutenant, om des te beter te beleyden en te be- / 
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dienen de faken van defelveProvintien, in conformite 
van’cvoorfz. tra&aet, tot gelijke dankbaerheyd gevoe¬ 
len wy ons ook verbonden aen u Excel., niet alleen ten 
opligt van de aenneminge van de voorfz. laft van we¬ 
gen haer Majefteyt, maer ook ten refpedte van de ac¬ 
ceptatie en bedieninge van het gouvernement generael 
van de felve Provintien , u Excellentie, fonder eenig 
haer verfoek, by de Staten Generael van felfs goedwil- 
Iichlijk en na haer eygen believen gedefereert of by 
handen geftelt, boven den voorfz. ftaet ofLieutenant- 
fchap generael van haerMajeft.'t welk wy wel weten by 
u Excellentie, ook ter groter begeerte en aenhoudinge 
van de Staten Generael, geaccepteert te zijn , dooreen 
opregte affeótie en genegentheyd tot het welvaren defer 
landen , en tot vorderinge van Godes eer, en hand-hou- 
dinge van de gemeente Chrifti, foden nood onfer be¬ 
houdenis fulx was vereyfchende. In welk gouverne¬ 
ment en bedieninge van de faken, u Excellentie, na de 
middelen haer gegeven, haer fulx gedragen en geque- 
ten heeft ( als een yegelijk kenlijk is) dat niet alleen des 
vyands voornemen is belet geworden, maer het quar- 
tier van deVeluwe en Betuwe gerecouvreert en vero¬ 
vert : en daer was goede hope van nog beter effedten , 
en goede fuccelfen , in dien u Excellentie niet had moe¬ 
ten vertrecken na Engeland , die wy wel in’t feker ver- 
ftaen hebben hetverraed en ovsrleveren der ftad De¬ 
venter , en fchans voor Zutphen, daer na gevolgt/t hart 
en gemoed ten hoogden geroert en bedroeft te hebben , 
Waerom wy geenfins toegeftaen hebben nog’tfenden 
van de brieven aen haer Majefteyt in’t voorfchreven 
vertoogh verhaelt , nog eenige faken ftreckende tot 
nadeel of prejuditie van de autoriteyt en reputatie 
van ii Excellentie aen de welke wy des te meer ten 
eeuwigen dage gehouden en verbonden zijn, dat u 
Excellentie na haer (onderlinge wijfheyd,al ’t felve ach¬ 
ter rugge ftellende, maer veel meer infiendedefwarig- 
heden, dieanderfins hadden mogen overkomen inde 
faken Godes en’t welvaren van den lande, niet alleen 
haer uyterfte beft gedaen heeft, deswy door de Gede¬ 
puteerde, in Engeland geweeft zijnde, wel berigt zijn , 
om de Koninklijke Majefteyt in haer gunfteen byftand 
te doen continueren , maer ook dat u Excellentie op 
het ernftig bidden en aenhouden van wegen de Provin¬ 
tien tot dien fine gedaen, tevreden is geweeft haerfel- 
ven weder te wagen in de moeyelijke en forgelijkebe- 
leydinge der faken defer landen, ten meeften dienfte 
van dien. Den voet byu Excellentie t’zijner aenkom- 
fte genomen, en de propooften den gedeputeerden van 
de Provintien voorgehouden. Hoe dat u Excellentie 
gefint was het gemene befte te ftellen boven en voor alle 
particuliere oorfaken (die de felve bewegen mogten, 
hoe groot die ook waren) betuygen klaerlijk de fon¬ 
derlinge wijfheyd en andere uytnemende deugden, daer 
God u Excellentie mede begaeft heeft, en d’ oprechte 
liefde en affe&ie tot het welvaren en behoudenis defer 
landen , als mede doet de grote moeyte en neerftigheyd 
by u Excellentie op’t alderhoogfte gedaen en bewefen, 
ten eynde de ftad Sluys mocht worden ontfet, waerom 
wy en alle vrome lief-hebbers des Vaderlands temeer 
oorfake hebben van bedroeffenis, dat u Excellentie daer 
in niet en foude zijn gefecondeert en gealïïfteert met 
geld, volk, fchepen, en andere behoeften, als’t behoor¬ 
de, en d’ importantie van fuiken hooft-ftad vereyfchen¬ 
de was , dan wy verhopen , dat u Excellentie des niet te 
min hart en moed grijpen fal, om de fake te redrefieren, 
en dit verlies te vergelden met meerder afbreuk en 
fchade, die den vyand op andere oorden kan worden 
gedaen. In welke goede en vafte hope wy gekomen zijn 
door de grote goederiertenheyd en moderatie by u Ex¬ 
cellentie gebruy kt te Middelburg in Zeland, in’t ac¬ 
commoderen van de voorleden faken en fwarigheden : 
waer in u Excellentie fig fo gevoegelijk heeft laten vin¬ 
den en te vreden ftellen, alfmen van een goed Prince 
en Gouverneur generael eenigfins foude mogen wen- 
fchen of verwagten. Ja dat meer is, heeft u Excell. ook 
belieft defe landen ten beften aen haer Maj. (dewelke 
aen de voorgaende handelinge een quaed genoegen had- 
de )te intercederen en te bidden, in’t goede te willen 
op nemen, ’tgene by hen daer in was gedaen, en de¬ 

fe landen voortaen meer ende meer te willen behouden. 
So wy al ’t felve hebben verftaen uy t de voorfz. gedepu¬ 
teerde van de Provintien, ter vergaderinge vande Staten 
Generael, midfgaders ook hoe u Excell. haer gedragen 
heeft, ter begeerte van de Staten Generael, in’t accom¬ 
moderen van haer faveur en autoriteyt, om te beletten 
de moetwilligheyt der gener,die van de Staten en Magi- 
ftratenvande fteden en Provintien qualijk waren (pre¬ 
kende, fo dat fy fig te regt moeten fchamen , die fig fo 
verre fouden moeten vergeten en verlopen hebben , dat 
fy fouden uytgegeven en uytgefpreyt hebben onder den 
volke, dat u Excellentie des voornemens foude zijn ge¬ 
weeft, om de gemeente tot beroerte te verwecken , en 
figalfo of over de Staten Gen. te wreken, ofmeefter 
over de felve te maken. Wat belangt de fake van den 
Graef van Hohenlo, wy hebben wel vernomen wat re¬ 
delijke verklaringe uwer Excellentie den felven Heere 
Grave heeft doen doen. En het valt ons feer bedroeve- 
lijk en befwaerlijk, dat hy niet kan beweegt worden 
om fig te begeven onder ’c commandement en gebied 
van u Excellentie , alfo’t behoord. Want anderfins 
voorfien wy, dat den felven Heere Grave van Hohenlo 
( die hem voorwaer veel jaren lang ten dienfte van de 
gemene fake feer vrymoedelijk en getrouwelijk ge- 
bruykt en gequeten heeft) niet alleen van den lof en 
prijs, die zijne vromigheyd verdient heeft (’t welk den 
opperden loon is, daer alle grootmoedige Heeren en 
Princen en alle vrome en oprechte loldaten vro¬ 
melijk na behoren tetragten) fal werden gefruftreert, 
maer dat dit mifcontentement of mifvertrouwen, in 
dien’t langer duert, ftrecken fal tot merkelijken on- 
dienft van den lande, waer mede den vyand zijn pro¬ 
fijt wel fal weten te doen, en de keerfe teligten , als 
men feyt. God de Heere wilt hen vergeven, die daer 
de oorfake van zijn, en die ’t wel konnen beteren, en 
niet doen. Wy hadden wel gewenfcht, genadige Hee¬ 
re, dat u Excellentie inplaetsvan de articulen defelve 
by de Gedeputeerde van Holland geexibeerc , alhier 
binnen defe ftede waer bejegent geweeft met een vrugt- 
bare en goede refolutie en antwoord, aengaende’t op- 
regten van een velt-leger voor de tij d van twe maenden , 
en de middelen daer toe nodig, volgende’t reces en de 
beloften tot Middelburg gedaen en genomen , daer van 
u Excellentie niet nagelaten heeft de Staten ernftelijk 
en trouwelijk te vermanen, midfgaders ook van andere 
faken defe landen grotelijx betreffende : en wy geloven 
datfodanige procedure en maniere van doen u Excel¬ 
lentie vreemt dunkt, en alle Heeren en Princen in mo¬ 
narchie opgetrocken zijnde, maer ineen republijke „ 
beftaende van vele lidmaten en fteden , daer men befluyt 
na de meefte advijfen, en is’t niet vremt, datter fomtijds 
faken worden gedaen , of refolutien genomen , die alle 
fteden niet toe en ftaen. En dit is een van de aldergroot- 
fte deugden, die in de Gouverneurs van fodanige repu- 
blijken worden bemerkt en geprefen (boven de Kondi¬ 
gen en Princen abfoluyt) datliy diergelijke faken met 
patiëntie heeft konnen verdragen en verwinnen , en be¬ 
ter tijd en gelegentheyd verwagten , hoe wel het verlies 
van tijde en occafie verdrietelijk en befwaerlijk valt. 
Maer en kan de fchuld geenfins geweten worden nog u 
Excellentie nog mijn Heeren van den Rade van Staten „ 
diewy wel weten over langen tijd bereyd geweeft te 
zijn om de landen dienft te doen,indien’t geld en krijgs¬ 
volk voor handen waer geweeft. ’tls wel waer darter 
gebrek of uytftel geleyd is geweeft op de grote laften 
en onvermogen vande Provintien, cn dat de gereedfte 
penningen van de extraordinaris contributie gefonden 
waren naBremen, totligtinge van 2000 duytfe ruyte¬ 
ren, gooovoet-knegten, en 1000 Pioniers, en de mare 
of faem-ftroyinge van de vrede handel ( diegefeyd worc 
tuiïchen haer Majefteyt en den Hertog van Parma ge¬ 
dreven te worden) heeft daer ook toe gedaen. Waer 
door u Excellentie goede oorfake gehad heeft om de 
Staten van Holland op haer vergaderinge in den Hage , 
te doen vertonen en aenfeggen in fubftantie , ’t gene in’t 
21,21,23 en 24de artijkelen van’t voorfz. vertoog ver- 
vaet wort. Wy weten ook wel, dat haer Majefteyt by de 
voorfz. tradfaten de handen alfo niet gebonden zijn, 
dat fy niet foude mogen adleren. En hebben ook mede 
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gehoort en vêtftaen van de folicitatie en inftantie van de 
Konink van Denemerken , en van zijn aengeboden 
interceffie, mitsgaders wat propooften hy den gefanten 
van de Geünieerde Provintien laetftmael voorgehouden 
heeft. Maer dies al niet tegenftaende hebben wyeen 
vaft vertrouwen ophaer Majefteyt datfyin faken con¬ 
cernerende den ftaet van de Geünieerde Provintien , 
ganfchniet en fal handelen met den Konink van Span- 
gien, fender confent van de Staten generael, achtervol¬ 
gende ’t voorfz. tra&aet met haer Majefteyt gemaekt. 
Sn welke hope wy geconfirmeert en gefterkt worden 
door de toeruftinge en afweringe van den Ridder 
Draek na Spangien, en veelmeer door’t gewend weder¬ 
komen van ii Excellentie in defe landen en in zijn gou¬ 
vernement. Want wy houden voorfeker en buy ten alle 
twijfel, dat de principale oorfaek , die haer Majefteyt 
beweegt heeft defe Provintien hare genadige hulpe en 
ailiftentie te doen en te bewijfen , en’t voorfz. tra&aet 
aentegaen , is geweeft den groten en hoochgeprefen 
yver van haer Majefteyt tot bevrijdinge van de eere 
Gods, en defenfie der ware Chriftelijke religie, en con- 
fervatie van de kerke en gemeente Chrifti in defe lan¬ 
den , ’t welk de Konink van Spangien niet heeft willen 
confenteren oftoeftaen , noch by eenige traslaten daer 
toe immermeer falkonnen gebracht worden, als ftrij- 
dende tegen zijn gemoed, en tegen dat heylig verbond 
(fo’tde Papiften noemen ) daer van hy de voornaemfte 
executeur is, volgende de welke hy belaft heeft die van 
de religie uyt te roeyen en te vervolgen met den vuyre 
cn fwaerde. En men fiet alrede, dat in de fteden en 
fterktcn , daer onlanx het heylig Evangelie en Godes 
woord gekondigt en geleert is geweeft, dat daer de Mo- 
nicken > en Capucinen , en diergelijk gefpuys , die hen 
wel derven Jefuyten noemen, nu leren en invoeren haer 
ketteryen en blafphemien , en d’ onverdraeglijke inqui- 
fitie van Spangien , waerom, alwaer’t dat de Konink of 
d’ Hertog van Parma beloofde by hondert eeden d’ex¬ 
ercitie van de ware Chriftelijke religie toe te laten , fulx 
die in’t Koninkrijk van Engeland en in defe landen te- 
genwoordelijk geoeffent wort, de burgers en inwoon- 
ders defer landen,immers die profeffie doen van de fclve 
religie, en fullen hen geen geloof geven: want fyin 
diendeele nog eed nog geloof en houden, en eeudif- 
penfatie van den Paus van Romen van drie regelen 
ftrekt hen voor genoegfaem garand tegens alleeedbre- 
kingeen contraventie van haer beloften. Soodatmen 
naeuwelijx eenige middelen van verfekertheyd foude 
konnen bedenken, die de Konink van Spangien foude 
willen accorderen, en daer die van de religie hen fou- 
den mogen op vertrouwen en verlaten. Mits welken 
wy noodwendelijk fullen moeten oorlogen , en den 
krijgvoeren , fo lang als den Konink van Spangien in’t 
leven is,en tot dat God de Heere een genadige uytlcom- 
ftefal hebben verleent. Waer toe de middelen van den 
Provintien met het fecoers van haer Majefteyt, God lof, 
rsogbeftant genoeg zijn, ten minften om d’oorloge te 
veerenen te continueren op de defenfive, als defelve 
middelen door d’autoriteyt van uExcel. (die wy verftaen 
te fullen blijven in haer geheel, fo haer die van den eer- 
fren gedefereertis, fonder eenige diminutie, infradtie , 
limitatie, of in prejuditie van dien) met goede ordrc 
geadminiftreert, en ten meeften profijt cn minfte koften 
van den lande gedifpenfeert en beleyt worden, affny- 
dendeen befnydende alle onnutte en excefiive traóle- 
mentenvan Overften, Colonellen, Capiteynen ,Com- 
mi{fariflen,&c. naden ftaet en’t vermogen van de Pro¬ 
vintien,en verftreckende de verdingen en brandfehatten 
van den platten lande ( daer van tot nog toe weynig ge¬ 
komen is ten profijte van de gemene fake ) tot betalinge 
van’t krijgfvolk, fo ons den vyand felve leert , en ont¬ 
ledigen de fteden,ten minften de wijtften van den vyand 
gefeten, en niet fubjedt zijnde eenige furprinfen of on- 
verfiens overvallen van den vyand, van nodelofe garni- 
foenen,latende defelve bewaren by de vrome en getrou¬ 
we burgers en inwoonders derfelver, en de onvrome en 
ontrouwe daer uyt doende vertrecken,waer van niet dan 
fchade, fwarigheyd en verderf te verwagten is, als van 
een ferpent ’t welk men in den fchoot voed , gelijk mijn 
Heere den groten Threforier van Engelanc fo wijflijk 

vermaende, ’t welk fulx gefchiedende, en goede opfigc 
op’tftuk van demonftering ( daer in hier grote en on- 
verdragelijke fautenen dieveryen getradeert worden, 
en daer toe nog gebruykende met difcretie de midde¬ 
len , die God en de natuer defe landen geeft, tot verval- 
linge van koften van de equipagie of toeruftinge van 
defchepenvan oorloge, en betalinge van hetfeheepf- 
volk, en houdende goede ddcipline militaire , en fwa- 
re ftraffe doende over degene die des gemenenlands 
middelen frauderen en intercipieren, en bekeren in 
hare particuliere faken, daer in veel gebrex geval¬ 
len is, wy en twijfelen niet, of alle de geünieerde 
Provintien of geaflbeieerde fteden,fullen met de fel¬ 
ve middelen en met het fecours ordinaris van haer Ma- 
jeft. door Godes hulpe en wijfe beleydinge en admini- 
ftratie van u Excellentie met den Rade van Staten, wel 
konnen gedefendeert en gemaintineert worden,fon¬ 
der haer Majefteyt vorder te befwaren, of meerder 
laften op te leggen dan ’t voorfz. ordinaris fecoers, die 
wy wel weten grote koften te doen tot befcherminge 
van haer Koninkrijk van Engeland en Yrland, fo te 
water als te lande, en datfy principalijk om de faken 
defer landen getreden is in vyandfehap met Spangien. 
Enaliftfo dat de ordinaris contributien van 100000 
gulden ter maend over de vier contribuerende Provin¬ 
tien, niet genoeg zijn om te betalen de ordinarifegar- 
mfoenen op 500000 en 5 of 57000 guld. nain’tjaer, 
volgende den ftaet daer van gemaekt met den Baender- 
heer Bukhorft , nochtans fal u Excellentie gelieven te 
verftaen, dat deordinarife garnifoenen en befettinge 
van de fteden en ftérkten , by den felven ftaet, fo wy 
bericht worden, feer ruym genomen is, fo datmen 
daer uyt t’allen tyde foude mogen lichten 2000 lan- 
ciers , en 4000 of 5000 voet-volx, om te velde te 
gebruyken. Waerom mede defelve ordinarife garriifoe- 
nen en befettinge compafferende met de nodige defen¬ 
fie en befettinge van de fteden en fterkten, endege- 
meene fake ontladende van onnodige garnifoenen, als 
boven gefeyt is, fo fal de voorfz. fomme of t’achter- 
heyt wel konnen gefpaert worden. Wy en denken niet» 
genadige Heere, dat der foude toegeleyt worden op 
de behoudenis van 1,2, of 3 Provintien, fonder van 
de refte veel werx te maken, want wy wel verftaen » 
dat, gelijk van de behoudenis van d’andere, alfoook 
’tperijkel en ondergank van defe dependeert. En mits¬ 
dien moet alleuyterfte devoir worden gedaenenaen-1 
gewent, om alle de geünieerde Provintien, leden en 
fteden van dien , te defenderen en te befchcrmen, vol¬ 
gende de tra&aten , unien en verbonden onderling ge¬ 
maekt en befworen. Maer de Provintien en fteden 
naeft den vyand gefeten behoren ook alles te doen, dat 
hen mogelijk is, voor haer eygen defenfie, en ten 
minften inden haren op de confumtie en anders in te 
voeren en te gebruyken, als de gene die wijtfte gele¬ 
gen zijn , pra&iferen en gebruyken met grote belaftin- 
ge van haer burgers en ingefetene, om haer nabueren 
en bondgenoten daer mede te fecoureren en te helpen. 
En alwaer’t (’t welk de genadige God verhoede) dat 
niet tegenftaende alle mogelijke devoiren van de bond¬ 
genoten , eenige fteden of quartieren door gewelt van 
den vyand t’ onderbracht wierden, fo fouden wy al 
evenwel vertrouwen aen de goedertierenheyd van haer 
Majefteyt, dat fy den genen die fich wel en trouwelijk 
quyten , en ten uyterften toe ftantvaftich blyven , haer 
fecoers niet en foude ontrecken , in’t geheel ofte deel. 
Want God de Heer, door zijn fecrete oordeelen, laet 
fomtijds een ganfche republijke by na tot den uyterften 
komen, en nochtans ten leften verleent hy noch een 
goede uytkomfte, als aen P/laechdenburg in Duytfland, 
Rochel in Vrankrijk, en elders is gefien. Wy en mo¬ 
gen God nog mate nog tijd ftellen , maer moeten al- 
tijd ons befte doen, en hopen op zijn genade en barm- 
hertigheyt. Waerom , aengefien wy ons verfekert hou¬ 
den van den goeden-wilen genegemheyt van hare Ma¬ 
jefteyt, en dat aen haer hulpe en fecours niet ontbre¬ 
ken fal, en dat wy hopen , dat gelijken yver en cor- 
refpondentie aen defe zyde fal werden gefpeurt, en 
dat de Staten Generael op alles u Excellentie lullen 
geven behoorlijk contentement ,aen der welker wijs- 
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heyten fufiifantie wy ons gedragen, nopende ’tvor¬ 
der verantwoorden vande voorfz. remondrantie, in de 
poincen , daer op u Excellentie by ons nieten mocht 
zijn voldaen. So willen wy u Excellentie hertgronde- 
lijk gebeden hebben, fich niet te willen laten verdrie¬ 
ten , noch ’t gouvernement generael van defe landen , 
daer toe de felve van den Heere beroepen is, niette 
willen verlaten, maer daer in te continueren met fui¬ 
ken y ver en couragie, fo u Excellentie begoft heeft, on- 
aengefien alle penjkelen, moeyten en fwarigheden daer 
in gelegen, overdenkende, dattet Godes werk is, die 
zijn Excellentie niet en fal verlaten , die wy ten felven 
effeót prelenteren onfen ootmoedigen dienft in alles, 
daer u Excellentie gelieven fal ons te gebieden. En hier 
mede bedankende zijn Excellentie van zijn fchrijvens 
en goede waerfchouwinge, en ons met alle eerbiedinge 
feer diendelijkgebiedendeindegoedegraticvan u Ex¬ 
cellentie , dewelke believen fal defe beantwoordinge 
in ’t goede te verdaen ,en onfe dad mette burgers en in- 
woonders van dien, altijds te hebben en houden in 
gundige recommandatie , Willen wy , 

Doorluchtige Hoochgeboren Furd, genadige Hee¬ 
re, den Almogenden God gebeden hebben, dat hy haer 
Koninklijke Majedeyt met haer onderfaten verlene ge- 
durigen voorfpoet, u Excellentie ook tegens zijne en 
onfe vyanden , en defe arme bedrukte landen een gena¬ 
dige uytkomde en verloffinge , tot zijns naems eer, en 

, confirmatie zijner gemeente verlene, Gefchreven tot 
Dordrecht, defen 24. Septembris, 1^87, &c. 

^aec 5!jn iiod) eem'ge anDere particuliere nuts 
tuoojDcn ban ffeDen aen Den <£?abc ban Hpceffet ges 
fonbcn / Die tap alljler baojbp gaenalp onnoDlg en 
nirt ban fa graten importantie/ Detaijle Defe De puncls 
paclfiesijn/ DacbfalblecenDaerbrtpapgeeft/ Daer 
banpetbetfjacït tao?Den. 

©e ©?abe <2^en <8?abe ban JBcurp toap met omtrent 1200 
ban rnntecen en ttaaeïf benDeïen foïDaten bp De fc&anfe 

^ótcn ober D’ Jjfele gefcïjeept om De 2000 3£uptfe 
jnaeppen mpteren / 3000 ‘©uprfe boetknegten / en i©oo plas 

jw. niecp Die De ^taten^encracï IjaöDen Doen acnnemen 
tot opregtinge ban een belDleger / in’t ïanD te ïjaïcn / 
Defe 5tjn aïtemaeï bupten J>taoï omgetogen enaïfo 
’t lanö Ingctrocken na S-lngen/ fo men meenDe/maer 
lp gebaïlen in JBefïpljaïen en alöaec ingenomen fes 
ïter lïeDehcn gcnaemt IBeppen / toefenbe feer toel ges 
legen op Den pap boor allen ïojïlngöjaeperp ban 
«ÊuibDcn / tremen / #lDenburg / etc. na <6jocs j 
tangen/ t0bcr-^‘fcl / en anöere quartieren alp Doe bp 
Dc Jspaenfe befeten / Dit machte eenen groten roep in 
Die quartieren / om Dat Ijet BtjrboDem toap / öp ïjeeft 
Daer alle ïjet baet-bolk ingebragt met 200 peerDen/cn 
IpntetDereffeban’tpeeröe-boik toeDcrom bp^tool 
gekomen / De <$?abc ban IBeurp ïjccft in ïjaefïe Daer 
ban Den 43?abtban llycefrcc geaöberteert / en becs 
fogt m baefï eenig fccourp en affïfientie / ban gelijken 
ook acte ban De Staten <£5cneracï / alfa tjp ’t felbe 
Door ïaft en na baorgaenöe communicatie met Den 
<6rabc banllpeefïcr gcbaenljaböe/ toeïkeactegoeD 
gcbonDcn lp l)em te bcrïenen/alfo ï)p Daer toe geïafiet 
toap en ’t felbe fcctetcïtjk moft gefcl)ieDen/men ineens 
Debit principaïtjft geDaen toap om De ^uptfe rups 
teren en knegten in’t lanD teïjeïpcn/ Die anDerp niet 
Door komen en konDen / Detogïc l^arma Den pap ober 
al baDbe Doen befetten / ïjet fcïjcen Dat men Door Dit 
innemen ban IBeppen pet anDerp breDer bp Der 
IjauDtollDc nemen/ Ijettoatcom OBroeningen te bes 
nautocn / De fdjanfe BcpDc en cenige anDere pïaetfen 
in te nemen / cnBueflanb bcrfckcren boor inbal Der 
^paenfe/ tot toclken cpnDe IBecfïer ïBillem25ar* 
DefmpïïacDban^>tatc gcfonDen toerDe na imkers 
Dam / om Daer eenige pjoblfte te Doen op 5ijn creDijt / 
ban krupt / lonten / en eenig geïD / en boortp met De 
Ikeren&jabeïBiïfjeïm ban Batïau / «^onop/Cas 
pitepn 3toljan CornputDaer ban te communiceren 
met aïöcr-ïjaefïe: maecDcibtjle Daer na De tijDinge 
quam DatDe^uptfe muteren ep knegten berlopen 
en elk 3ijnen boeg'genomen IjaDDe / fo ip alle ïjet boors 
nemen in rook berDbjenen cnbergaen/ en IBeppen 
ooktoeDec berïaten. 

'©e Coninginne ban CngelanD / beeft Den 20. 
^eptembrtp aen ^>onop gefebreben Den nabolgens 
Den brief/ DietopgoetgebonDeubebben aïbter in te 
boegen. 

MYn Heere Sonoy, gy kond wel denken, datwy , 
zijnde hier vorens dikmael geadverteert geweelt ntngtnne 

vande goede en honorable devoiren, die gy gedaen lianen, 
hebt tot vorderinge van uwe Vaderlands faken , en ^a^e£” 
famptelijk van onfen dienft, niet alleen van onfe onder- (len^onop 
danen die van daer gekomen zijn : maer ook door on- toan ben 
fen neve, den Grave van Lyceder, die ons onlanx door (e0^^5 
zijne brieven een feer honorabel getuygenilfe gegeven 15g7, 
heeft van uwe voldandighey t en perfeverantie, daer van 
wy feer groot contentement ontfangen hebben, en heb¬ 
ben niet willen laten utegenwoordelick defe weynige 
woorden te fchrijven, meer om u niet te frudreren van 
den rechtveerdigen lof van uwe deugt en vromigheyt, 
dan om u meer daer toe aen te porren, wetende hoe feer fFo1,4®'' 
gy van u felfs daer toe zijt geafredtioneert. En alfo ü no¬ 
pende de rede verfekerende, dat t’onfwaert continue¬ 
rende uwen y ver en devotieufe affedtie, verknogt mette 
goede wille die gy gewoon zijt onfe dienaers derwaerts 
over zijnde, toe te dragen, gy ons veerdigenbereyt 
vinden fult om voor u alles te effedtueren, ’t welk u tot 
eer of profijt gedyen mach, fullen wy den Schepper bid¬ 
den , dat hy u altijd houde (mijn Heere Sonoy) in zijn 
heylige en weerde hoede, gefchreven op ons Cadcel van 
Otelandes den 20. Septembris 1587. onderdont, uwe 
feer geafFediioneerde.-goede vriendinne, 

en was ondertekent, 

Ehfabeth , ff» 

’tOpfchrift was, aen mijn Heere Sonoy, Gouver¬ 
neur van Noort-Holland. 

pieten Staten <0enecaeï babben aen 3ijn <£jt* 
cellentie Den <6^abe ban jlpcefrec Den 18. ^eptems 
bpp obeegelebect bate lefoïutien op De autoritept / 
Djeffement ban Den BaDe ban ^tatc en confenten 
ban De contributicn / en alfo bp Die nu eenige Dagen 
inJanDen baDDe gebab/ beeft bp 5Önc betklaeinge en 
Difficultepten Die bp DaetinbonD bp gefcbnft obets 
geïebectDen2 3, ^eptembjip/ in boegen alp bolgt. 

OP de verklaringe van de confentevan die van Gel- ©erWa, 
derland, zijn Excellentie neemt ’tfelve aen, en 

bedankter de Staten van Gelderland van, mitsdatfein ban'ïïpte^ 
regart vande feer grote laden, die alle devereenigde (ïeropbe 
Provintien,fo in’t generael als in’t particulier te dragen testles 

hebben, ordinaris en extraordinaris, die van Gelder- femen bats 
land in de generale middelen fich conform maken ful- 
len dien van Holland en Zeland , en dat de Magidraten 
der deden van Gelderland fich meteede verbinden ful- 
len als die van de voorfz. andere Provintien gedaen 
hebben , te fullen onderhouden en doen onderhou¬ 
den, foveel hen mogelijk zijn fal, de ordonnantiën 
hier op gemaekt en bevedigt, en dat zijn Excellentie, 
tot profijt van degemeene bede figfal mogen derken 
met de contributicn van’t platte land, onderworpen 
denvyand, doende hen die contribueren j foveel als 
met goede ordre fal konnen gedaen worden, waer 
aen die van Gelderland de goede hand fullen houden. 
Maer wat aengaet de deden van Thiel en Bommel, 
welkers Gedeputeerden verklaren niet te hebben ee- 
nigenlad, zijn Excellentie fal met hen doen hande¬ 
len , op dat fy den anderen in contributien conform 
gemaekt werden , foveel doenlijk fal zijn. 

Aengaende de dedu&ie van die van Holland, de wel- 
ke niet anders en is dan een verklaringe, hoedatfyge- 
imployeert hebben de penningen van haer contribu¬ 
tien, en verdaen de reket’implojeren, ert niets laten 
ter difpofitie van zijn Excellentie enden raed van Sta¬ 
ten, ook geen regard nemende op vele laden, niet min 
degemeyne fake betreffende, dan die hier aengeraekt 
werden, fulx dat zijn Excellentie nieten fal hebben, 
door defe declaratie, eenig fondament om eenige pen¬ 
ningen te verfoeken tot andere nootfakehjkheden van 
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den oorlog, die fich prefenteren, of hier na fouden mo¬ 
gen prefenteren, fo dat dit alles geen confe'nt met allen 
mede brengt in regart van ’t gouvernement van zijn Ex¬ 
cellentie, alles ook contrary de aóte van opdraginge 
van ’t gouvernement, en van de contributien, en andere 
fchriften der Staten. 

En komende tot de particuliere pointen hier gede- 
duceert, zijn Excell. en kan die ook nietaennemen, 
of pafferen , ten fy dat door pertinente rekeningen blij- 
ke van de diflributie of uytdeelinge, alrede gedaen , en 
dat door pertinent flot van rekeningen , om uyt de fluy- 
tinge van dien te weten wat daer relteert of niet: Bege¬ 
rende niettemin datter gedaen werde behoorlijke de¬ 
claratie , en particulisrder van de deelen en memorien 
hier geftelt, op dat daer door de matery van faken be¬ 
kent werde , hoedanige daer fullen moeten gepafleert 
werden ten laffe van zijn Excellentie,en hoedanige niet. 

En nemende de deelen , gelijk fy Ifaen, fonder de 
memorien, fullen mijn Heeren van Holland bevonden 
worden verfchoten te hebben inde 7 maenden van dit 
jaer 15S7. rekenende het totael van haer contributien , 
ordinaris en extraordinaris van het voornoemde jaer 
2004.239 guld. ontrent 158 3000 gulden, daer in begrij¬ 
pende haer quote , in de 300000 guld. geaccordeert by 
«ieStatenGenerael, inditvoorfz. jaer, tot redres van 
de affairen en d’achterheden , gevallen in den jare 158 6. 
’t welk komt tot de fomme van ontrent 191700 guld. fo 
dat inde voorfz. 7 maenden van dit jaer mijn Heeren van 
Holland fouden verfchoten hebben ontrent 1320410 
guld. fo datter te feer verfchillende proportie foude we¬ 
len van de faken te mainteneren voor 5 maenden, ko¬ 
mende met de 459000 gulden die fy feggen ten achte¬ 
ren te blijven. En verffaen die van Holland de voorfz. 
penningen te emploveren alleenlijk tot affairen in Hol¬ 
land voorvallende, fake die niet gecomporteert kan 
werden in eenige form van gouvernement, door haer 
eygen ordonnantie en difpofitie. 

Wort ook bevonden , dat, als de getrocken fommen 
en partyen betaelt werden, klaerlijk refleert400gul¬ 
den voor alle de memorien. En voor ’t gene tekort 
komt aen de toeruffingen, refleert niet dan omtrent 
j.9000 gulden, ’twelk fy geenfins fullen konnen over 
een brengen met het gene de voorfz. memorien mede 
brengen fouden, fo datter min dan niet refleren foude. 

Is ook van node, boven dit alles, dat mijn Heeren 
van Holland verklaren haer intentie of advijs , hoemen 
bandelen en cradteren fal de garnifoenen en affairen in 
de andere quartieren van de vereenigde Provintien , als 
ïnRraband , Gelderland ,Vlaenderen , Over-Yiïel, en 
Ommelanden, en ook waer fy menen dat gevonden 
moeten worden de traktementen, &c. felfs gemerkt 
van de contributien, in de andere Provintien , die 
niet min, maer wel meer by hen belaft zijn als by die 
van Holland , niet overlopen en fal. 

Valt ook te overwegen, dat niet meer om de voorfz. 
als om andere faken, niet gegeven en wert eenige ver- 
fekeringe van affairen , door cefile van middelen , ge¬ 
lijk ’t voorleden jaer gefchiet is, en’t nut van de fake 
vereyfcht. 

Belangende de declaratie gedaen van de gedeputeer¬ 
de van Zeland, daer in datfe feggen haer contingent 
voldaen te hebben in de contributien ordinaris en ex¬ 
traordinaris van ’t jaer xfS6. zijn Excellentie rappor¬ 
teert fich aen ’t gene blijken fal uyt de rekeningen be¬ 
hoorlijk gedaen of noch te doen. Én wat aengaet dat fy 
feggen , datfe haer contingent accorderen gelijk de an¬ 
dere Provintien, in 200000 gulden termaend, voor 
dit jaer 1587. expirerende den 10. January 1588. zijn 
Excellentie verfoekt dat verklaert werde van ’t gene fy 
pretenderen alrede betaelt en opgebracht te hebben, 
en dat voor’t toekomende hy van de leninge magver- 
fekert werden doorceffie van middelen, gelijk ’rnut 
van de fake vereyfcht, en ’t voorleden jaer gefchiet 
is. En wat belangt de extraordinare contributien, zijn 
Excellentie overwegende den flant der faken, bevint 
dat de 1000000 guldens van de welke gehandelt is 
met den Heer Baron vanBukhorft, niet konnen ver¬ 
mindert worden, en derhalven hoopt, dat de Staten 
van Zeland fich accommoderen fullen na den tegen- 

woordigen nood, die niet minder en is, dan degene 
was, die de Staten beweecht heeft daer toetecondef- 
cenderen. En wat belangt dat fy verfoeken dat de gar¬ 
nifoenen in Zeland mochten betaelt werden, van40 
ofwel 42 tot fo veel dagen , zijn Excell. fal daer geer- 
ne goeden inlicht op nemen , fo veel doenlijk zijn fal, 4 
naadvenant de middelen, en fonder door de te grote 
ongelijkheyt hen te offenceren die in de plaetfen ront- 1 
om in garnifoen leggen, en met geen minderduer- / 
te gedrukt werden, dan daer in Zeland is, en in re¬ 
gart van ’tfervis , torven , enkeerfen, te Vliflingen, 
hoe ook de Staten Generael daer ordre in geftelt heb¬ 
ben , fonder te belaften de contributien geaccordeert 
tot den oorloch , en dat uyt de voorfz. contributien op¬ 
gebracht foude werden, ’t gene ontbreken foude aen 
de convoyen en licenten , tot de affairen van de Zee, 
wort bevonden feer onverdraeglijk , ten fy de ordinari- 
fe quote van 200000 gulden, ten minften verhoocht 
werden tot 250000 gulden ter maend, gelijk tegen- 
woordiglijk die van Vriefland. 

Sijn Excellentie bedankt feer mijn Heeren van 3^^ 
Utrecht van haren goeden wil, om dat fy fich fo vlij¬ 
tig tonen om te conferveren en te hanthaven zijn auto- 
riteyt, in regard van’t gouvernement, en van’t redres 
van den Raed van Staten , en belangende de inftellingc 
van Raeds-heeren van wegen Utrecht, zijn Excellen¬ 
tie heeft daer ordre in gegeven , gelijk fy fien fullen uyt 
de brieven die zijn Excellentie aen hen gefchreven 
heeft op dit pomt. En wat aengaet ’t ftuk van contribu¬ 
tien , waer van onder deandere Provintien hier de prin¬ 
cipale qfiefhe is, bedankt hen diefgelijken daer af, dat, 
niet tegenftacnde de aflopinge van haer plat land, in 
haer fchrift bygebragt, fy te vreden zijn , te continue¬ 
ren de ordinarife quote als te voren , te weten , de tien¬ 
de van die van Holland, mits dat in ’teffedtvandeop- 
brenginge die van den Provintie van Utrecht fich con¬ 
form maken fullen de Provintien van Holland en Ze¬ 
land , in de oplichtinge v.ande generale middelen der 
confumtien tot de eeden, en op den voet der ordonnan¬ 
tiën die gelicht worden in Holland en Zeland voorfz. 
daer toe de Staten van Utrecht fich t’anderen tijde ge¬ 
willig genoeg getoont hebben. En cederen die zijn Ex¬ 
cellentie, gelijk fy prefenteren, ’twelk gedaen zijn¬ 
de , fo dan noch bevonden wert materie of reden van 
deverminderinge der quote, zijn Excellentie bevinc 
redelijk te zijn dat daer eenich goet regart op geno¬ 
men wert, cn in cas van fubmiffie aen beyde zyden 
tuffehen de Provintien, gelijk’ttradlaetmet haerMa- 
jelleytgemaekt medebrengt, te moeten gefchieden , 
zijn Excellentie verklaert daer van , by advijs van ge- 
qualificeerde perfonen, ’tgene hvin reden enbillik- 
heyt bevinden fal daer toe te behoren. Maer belan¬ 
gende de conditie van alle de generale middelen al¬ 
ler Provintien in’t generael niet te belaften boven 
100000 guldens, fonder’tconfent der Staten, als de 
Gedeputeerden der andere Provintien fig fullen ge- 
conformeert hebben tot de ceflie der middelen, fal hy 
daer met hen in’t generael van handelen, enaengaen- 
dede verpachtinge en adminiflratie der voorfz. gene¬ 
rale middelen, die die van Utrecht verfoeken voor 
de Gedeputeerden der Staten gcreferveert te werden, 
zijn Excellentie fal daer inlicht op nemen, en fich 
adviferen daer mede te doen, als bevonden fal wor¬ 
den tot het gemene nut te behoren. 

En aen d’ander zyde verfoekt zijn Excellentie ooit, 
dat die van Utrecht fich voegen by d’ andere Provin¬ 
tien haer contingent in de extraordinare contributien 
op te brengen, en zijn Excellentie verklaren in’tge- 
ne dat fy pretenderen alrede verfchoten en opgebracht 
te hebben, waer van in haer fchrift geen mer.tie ge- 
maekt wort, opdat zijn Excellentie mag weten wat 
hy te verwachten heeft. 

Belangende de declaratie, die de gedeputeerden van 
Vriefland gedaen hebben, haer contingent te willen 
continueren in 200000 gulden ter maend, vandeor- 
dinare contributien voor dit gehele lopende jaer, felfs 
in gevalle de voorfz. foname van 200000 gulden ter 
maend niet fuffifant en waer om te dragen de koffen 
van den oorloge, te vreden te wefen, dat de voorfz. 
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Provintie , fo in regard van haer als van andere Provin¬ 
ciën , proportionalijk contribuerende, verhoogt werde 
tot 250000 gulden ter maend van ’c ordinaris, en boven 
dit extraordinaris op te brengen haer quote van 500000 
gulden van die van Holland geprefenteert. Sijn Excell. 
bedankt hen gantfeh feer, en verfoekt dat pertinente 
declaratie by rekening gefchiede, van ’c gene die van 
Vriefland pretenderen alrede betaelt te hebben op de 
contributien van den jare x 58 7.met declaratie van de li- 
mitatien,die ly pretenderen geobferveert te zijn,op dar¬ 
men bekenne hoe veel daer refteert om dit jaer geem- 

( rol. 41.) pioyeert te werden tot de publike affairen, en dat voor’c 
toekomende ceffie gedaen werde van de generale mid¬ 
delen van confumtien , en fo veel minder van haer be¬ 
hoorlijk totael, en dat de voorfz. middelen geaccor- 
deert en gedreffeert werden op den voet die men in Hol¬ 
land en Zeland obferveert. En belangende debyge- 
voegde conditiën, eerft aengacnde de betalinge van’t 
Krijchf-volk in Vriefland, en adminiftratien en emplo- 
yeringe der compofltien van ’tland van Groeningen, 
.zijn Excellentie fal voldoen ’t gene door het traélaet en 
deopdraginge van ’t gouvernement geftatueertis , en 
fal doen voorflen in de betalinge der garnifoenen van de 
forten Oterdom en Boomfterzijl, als ’t nut van de fake 
vereyfehen fal, en fal konnen gefchreden. Sal ook or- 
dre geven , gelijk het behoort, dat de toeruftingetcr 
Zee, vallende op de kuften van Vriefland, en opgerigt 
tot nuc van de gemene fake, door den genen die’t 
toe ftaen fal, betaelt fal werden van de maffe der 
convoyen in’tgenerael door die van de Admiraliteyt, 
refiderende te Amfterdam, of dat die van Vriefland 
in dit regart refforteren, volgens d’ordre die by zijn 
Excellentie opgerigt is in ’t ftuk van de Admiraliteyt, 
ten concentement felfs van die van Vriefland, heb¬ 
bende daer een van haer Gedeputeerde , op haer 
verfoek. 

Nu gefien uyt de verfcheydenheden , limitatien > en 
defauten , hierboven aengemerkten gededuceert, in 
de confenten in’t particulier, niet voort komen kan dan 
een confufie, groter als oyt, in plactfe van een goede ge- 
lijkmatigheyten correfpondentie, vereyfcht in’t beleyt 
van het gouvernement en de affairen, zijn Excellentie 
verfoekt op mijn Heeren de Staten generael, dat hen be- 
lieve eendragtiglijk te refolveren van de middelen, die 
eenigflns fuflifant mogen zijn tot het redres en handha- 
vinge der affairen , en in gevalle dat fy denken dat zijn 
dienft de gemene fake eenig voordeel toebrengen kan, 
hem met den Raed van State over te laten de adminiftra- 
tie en difpofitie,volgens den inhoud van de aften van de 
©pdraginge des gouvernements,en van de contributien, 
en ook van zijn commi(fle,van beyde zijden met ede be¬ 
veiligt. Dat ook in ’t ftuk der contributien, niet alleen¬ 
lijk voor defe 4 maenden , maer ook voor’t volgende 
jaer, met de iel ve termen van nu af beraetflaegt en voor- 
lien werde,om te voorkomen d’inconvenienten,dievan 
’t lange marren en irrefolutien gegenereert werden. 

Gedaen in den Hage , defen 13. dag van September, 
1587. onder ftontgefchreven , ter ordonnantie van zijn 
Excellentie, 

Ondertekent 

Gilpin. 

" <§)te ban i^oïïanö ter jjanben gefïcït sijnbe De ötflfc 
cultcptcn Die De <6?abe ban Hpcefïec op ï)un-ïupbee 
öeDuctie öaDDe gcfWt / ïjebben De feïüe oeepammeert 
en bacc op genomen be naboIgcnDe refoïutie. 

öefiilntte 
bCï :ê>ta; 
ten ban 
Reliant) 
opöebif* 
ftculteptcn 
iip ben 
<©:abe 
ban ap ttt 
|br ge, 
macht 
Bpöebee 
buctteen 
bctltiartne 
gebanljas 
re confetti* 
tenenratv* 

DE Ridderfchap, Edelen , en Gedeputeerde van de 
fteden van Holland en Weft-Vriefland reprefente- 

rende de Staten van den felven lande, gefien en geexa- 
mineert hebbende de difikulteyten by zijn Excell. hun 
doen overleveren, op haer gedragen confent van contri¬ 
butien , verklaren op ’teerftepoinfl, dat fy lieden haer 
voorfz. confent van den lopenden jare hebben gefor- 
meert by pertinente deduftie, fo wel van’t vergroten 
van ’t felve confent en betalinge daer op gedaen , als tot 
wat laften fy begeren dat de refterende penningen van 
de felve hare contributien fullcn geemployeert worden, 
fonder dat fy konnen verftaen, datdoordevoorfz.de- 

IV. Deel. 

duftie de voorfz. penningen nieten fouden komen tot tributien 
direftie van ’t gouvernement van zijn Excellentie, na- ojbtna* 
demael haer verftand is , dat de betalinge van de voorfz. 
laften, als van de garnifoenen van Holland , en andere 
fteden en plaetfen buyten Holland , daer voor die van 
Holland den ingefetenen van Holland en hare goederen 
hebben moeten verbinden , en andere by ordonnan¬ 
tie en decharge van zijn Excell. en Rade van State fal 
worden gedaen , ten ware gebrek viel in ’t verlenen van 
de felve ordonnantie of decharge, in welken geval haer 
ftant is de betalinge felfs te doen op gelijke tijd als de 
betalinge in de andere Provintien fal gefchieden, en ten 
lanxten volgende den overgeleverden ftaet: So dat uyt 
de refterende contributien van Holland, niet alleen de 
landen , fteden , en forten van Holland en Weft-Vrief- 
l2nd , maer ook de principaelfte fteden van Gelderland 
en Over-Yffel, (daer aen die van Holland beloften heb¬ 
ben moeten doen) wefende ’t meeftendeel van’t gou¬ 
vernement van zijn Excellentie fullen worden gepre- 
ferveert. 

Op ’t 2. poinóï verklaren de Staten voornoemt, datfe 
te vreden zijn haer rekeninge van ’t employ van de 
contributien binnen 8 dagen eerft komende over te le¬ 
veren , en op den ftaet van de garnifoenen van Holland 
en Weft-Vriefland, met de fteden en plaetfen tot haren 
lafte ftaende, de traóiementen en particuliere declara- 
tien van de memorien in de voorfz. ftaet geftelt, met 
eenige van den Raed van State in conferentie te komen, 
fo haeft zijn Excellentie believen fal’t felve te ordon¬ 
neren. 

Op ’t 3. én 4. poinót verklaren de Staren voornoemt, 
dat haer meninge in ’t korte is, inde2jaren, ingaen» 
deden 10. Januarij 1580. en eyndende den 9. Januarij , 
Anno 1588. te contribueren tot defenfie van den lande 
hare quote in de 4800000 ponden , wefende de 200000 
ponden ter maend over de 4 Provintien , hare quote ia 
de 500000 ponden extraordinarie in den jare 1586. en 
noch 500000 ponden voor hare portie in den jare 1587. 
fonder meer : behoudelijk dat die van Zeland, Utrecht 
en Vriefland , daer tegens haer quote dragen fullen, en 
dat die van Holland in hare quote fal valideren en ftrec- 
ken ’t gene by hen is betaelt, en voorts gelijke koften 
als de andere Provintien, en dat 't gene aen hare quote 
en gedeelte in de voorfz. contributien by Hot van de 
voorfz. rekeninge bevonden fal worden te gebreken > 
ter ordonnantie en difpofitie van zijn Excell. en Raed 
van State, of by gebreke van die , by hen-luyden Gede¬ 
puteerde , fal worden verftrekt, als hier voren en in haer 
confent verhaelt is, te weten tot defenfie vandeprin- * 
cipale Provintien en fteden van zijn Excellenties Gou- 
vernemente. 

Op ’t 5. poindl verklaren de Staten van Holland, dat 
de befettinge van de garnifoenen gedaen zijnde, ten 
naeften volgende den ftaet metten Heere Ambaffadeur 
van hare Majefteyt Milord Bukhorft gemaekt, alle de 
felve garnifoenen, fo van de andere Provintien als Ze¬ 
land, Utrecht, en Vriefland, mitfgaders de refteren¬ 
de fteden van Gelderland , Over-Yffel (daer voren die 
van Holland hen nieten hebben verbonden) mitfgaders 
de fteden en forten van Braband en Vlaenderen , fo uy c 
het feeoers van hare Majefteyt, als uyt de refterende 
contributien van Zeland , en die uyt Braband , Gel¬ 
derland , Vlaenderen, Over-Yffel, Drent, Twent, 
en Groeningerlant, by brantfehat en andere getogen 
fullen worden, wel fullen mogen worden geconten- 
teert. 

En dat voor ’teerfte, op’t redres van den ftaet van- 
deoorloge, by caffatie cft redu&ie van de overtallige 
compagnien ruyteren en voetknechten, tot lafte van 
den lande wefende,en tot betalinge van een maend folts 
en andere notelijkheden voor de garnifoenen in de fte¬ 
den van Gelderlanden Over-Yffel,niet tot lafte van Gel¬ 
derland en Over-Yffel, niet tot lafte van Holland ftaen¬ 
de , uyt de penningen van Bremen gekomen (meeft 
al by die van Holland opgebracht) fal mogen verfien 
worden. 

Aengaende de cefile van de middelen , verklaren 
die van Holland, dat fy in het jaer i^Só. ’t gehele jaer 
durende, zijn Excellentie hare middelen hebbenge- 

Jp cedeert. 
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cedeert, op hope dat de andere Provintien , volgende 
hare belofte, hen met de middelen van Holland fouden 
conformeren, en zijne Excellentie de felve mede cede¬ 
ren. Maer alfo in beyde de voorfz. poinéten fwarig- 
heid is gevallen, foen konnen die van Holland tot cef- 
fie van hare middelen niet verftaen, fo lang als hen d’an- 
dere Provintien met hare contributien niet en fullen 
hebben datelijk geconformeert, om daer na de felve 
eenpaerlick te cederen, waer mede fy hopen dat fijn Ex- 
cell. fal nemen contentement, fonder die van Holland 
vorder of meer te willen befvvaren of eyfchen als den 
anderen Provintien. 

©att na hebben bc Staten ban Bolland bcrfïaen/ 
bat bc oB^abc ban Hpcefïcc toiïde becttccftcn / fo b eb? 
ben Dcboorfs- Statenl)emop bondag den27. ^*ep- 
temb. boen berfoeften/ bat bP 5ijn repfeboor een Dag 
ö|ic of biet fotibc toillcn nptfïdïen / aïfo be Staten 
bnenbe toaren / om bate auttooorde te formeren op 
3!jn gebruiste remonfïcantie/toaec op 5ijn *£r*ceïï.bec* 
ftlacrdc / bat lju nu boor ïjem Ijabbe genomen na W 
treebtte bertreeïten / toanneer fp fouöen gcreettoc* 
fen / foube Ijeni baet na boegen om tocöcc in ben Ba; 
ge te toefen. 

©e jsiabe 3Bc <0|abe ban Hpccfïer acn bc Staten ban Bol* 
ijan^pce* ïanb gcftïacgt hebbende ober feftere p’opooffcn bic 
Senïe JBccffcc ^Joljan ban (©ïbenbarnebeïb foube gebou* 
^tatm ben hebben / te toeten bat bate JBaj. ben geïafi foube 
fian iooij Rebben hem tt boen autometen tot ben abfoïuten 
Sn goubetnemente ban be geünieerde ^obintien/om bp 
t.iet De tnibbeï ban pcp3 gemaeftt of nocb te maften met ben 
J*»*" IJcttog ban patina / öeïanben te brengen onbeebe 
^rnrüeit, macht ban ben Coninftbau Japangicn / becftïaccn* 

5 be bat bp ben boontoemben ban ©ïbcnbatnebelt niet 
en baböe genoemt tipt eenigen quaben toiïle Die bp te* 
genp' ben feïben in’t patticuïiet toa£ dragende; maec 
dat bp noemende ben feïbcnpcrfoon/ begccrbe tebe* 
tonen bat bP procedeerde tonbeïijft / macr bp bebonb 
bpbeanttooo^Debie bc Staten bem baet op babben 
gegeben/ Datfp meet fotge boegen om te defenbe* 
ten en cjccufccen ben boornoemden Olbenbatnebclb / 
ban te mainteneren be eece ban bate JBajefïcpt / aen 
be toeïfte be Staten ben boorf5. <2£ïdenbacncbdd fou* 
be boen cjtbibercn coppe ban be infïcuctic/ bie bp bem 
beroemt babbe te hebben/ biejijn <gjtedïenfie baet 
toe babbe ontfangen/ met cjcpreffie banbe naemcn 
peefoon ban be toeïfte bp ’t fcïbc babbe gerecoubjecct/ 
toant bP niet andcr£ en ftonbc oordelen / ban Dat be 
mc ban baet JBajefïcpt en besgne baet boor toag 
gcintetefTeert / alg toefenbe een fafte contrarie be 
toaerbepb / be reputatie en toeerbigbepb ban bare 
JBajefïcpt en sgne / en te fecr prejuöiciabd ban be 
oprechte actiën en proceburen ban bare JBajefïcpt en 
be jpne / bp beftendc ebentoeï eenig propoofï Pan ful* 
ïten fubjccte te hebben gebouben met be Bacd£-beec 
Baïft en JBenin / maec en babbe ben geen lafï gege* 
ben ’t fcïbe te publiceren of ooft niet te feberen bp ge# 
fttyiftc/ en en babben ooft 3tjne meningegebeefnict 
bcrfïaen / fo aïfuïfte pjopooffen behoorden te gefebie* 
ben in be Staten «Scneracï baet bP nu babbe cemge 
openingc ban boen boen / op ’t toeïft bp nu anttooor* 
dcentefoïutietoa^ bertoacbtenbe / cn bp ttotjfclde 
of b’anttoaojbe en ejtcufe bie be Staten ban ifoffanb 
Oem babben gegeben / of bare JBaj. bie foube accept 
teren boor fnffifante en beboorïijfte fatiffactic/fnïjc alg 
baec JBaj. bertoacljte ban be gene bie baet JBaj.ban 
allen tijben toaren bcrpïigt / temitterenbe niet te min 
aïfe bo?bece confibecatie ban be feïbe ter ttjb 3bn 
cel!, berber ban be fafte foube 5bn becicbt/ en geabbec^ 
teert ban ’t goeb bdieben en intentie ban bare JBaj./ 
aen be toeïfte bp gebouben toajS bare anttooojbe ofep 

~ rufc ober te fcb?pben / fo becre mibbeïec ttjb bp baet 
baer in niet en toeebe booten: bit beeft bP in effecte 
aen be Staten onbet5!jn banb-fcbbft gefonben ben 
24. <^cpt. /öogbe Jbtaten ban Ifoffanb geboorten 
bccfïacn bcbbcnöc/ fo ban ben Hmbaffab. 25uïtbegfï/ 
en booj be élecccn Balit en LïBcnin/en ooft fienbe 5bne 
gebjnftte ccmonfïcantie / baer in fp meenben genoeg 
ö’intentie te berfïaeu / ïieten bat baec bp bïtjben. 

<B?abeban Hpcefïer baec na ben29. .^>ep*. 
tember / lïijnföaegjs tot Htrecbt geftomen met ben1 0142*; 

be ban .IBcnrp / be toeïfte febectbp ban JBep^ 
peil geftomen toaé / bp btm toaö getoeefl / De45?a' upceiterse 
be ban Hpce|ïertoa^3pn ïogij£ geceet gemaeftt ten humitc 
^uptfenbupfe/ bie gene bie goeb HpcefïerjS toaren 
en 5bn partpeb?oegen / toaren fcec becblpb /fjoop^ bat mm 1 
ten bet foube nu toeï na baren fin gaen/enUpcefïec «engeiaub 1 
foube nu abfoïutefijft alïeö na 5tjnen en baren fïn 2£SCs h 
Heffen / en alfa be tijb ban be ïjerffeïf inge ban be JBa^ 
gifïract boo? banben toa^ / hoopten fp nu eenen JBa* 
giflcaet geheel na baren toiïle te ftrpgen. 

^ctople be <6?abe ban .iBeurp toeberom ban m t 
JBeppen toa^ geftomen/ 3tjn be rupteren bie bem ge* ren botfi a 
accompagneert babben met fuïften bifo^bL:e nrt&tigt »ote fiöa* 
ban Ktrecbt gebalïen/ en btööen be bup£-fupDen Jatt 
fobanige febabe aengcbaen / bat bc feïbe upt Difpe* btrecijt 
caetbtpö ben bp benanberengeboegtenbefelbe toe* öaer tien 
bec-jlanb gcbaen beböen/fo battec bier en baec ee* fu„S3tes 
nige rupteren en ooft eenige f)upp-fupbcn gctiïeben gen fetten, 
3ijn.^ie ban ^mmenejl cn JBarten^-öijft beböenfe 
niet alleen uptgebonben: maec ooft becboïgt totbp 
^»epH en bc 2$ilt toe / cn bidben boo?t^ feberpe toagt 
tegen befdbe/ bie ban Beedamb?odt bieïbenfeooft 
niet ben eccffen upt / maer m’t ïefle 3bn |p baer gefto* 
men en boott^ al be ftïep boo?/ ïieten ben bier en baec 
upt ftopen. #iec upt i^ ontfïaen bat betoijïe be d3?abe 
ban JBeurj? in ben Bage toa$S / be O^ebeputeetbe ban 
be Staten ban Htredjt bier ober ben bcracDflagen* 
be / hebben be JBagifïjatcn öcr fïaö Utrecht ftïag* 
tigaengegeben/bat niet jegcnfiaenbe mijn ifeere be 
<£?abcban jBcucsi al^ ^tabbonber bet $?obmtie jüiagtón 
tot berfebepben repfen/ foflaet^-getopfe aï^bp beÜK s«>e- 
OBebqputeerbe op’t boogfïe berfogt / bermaent en ge* 
bebentoaggetoeefï in ftcagt 3ijnéceb^ enbebeftoo* uan 
ren infïcuctie/ be platte ïanbeh ban onnodige boo?* ttecf>t tc* 
togten/maer bpfonbec ban inïegeringc te beb?pben / S;eeu 
toaer in 5bn «Benabe fïg tot bie tijb toe niet alleen niet ban 
en babbe gequeten; maer ïefï-mael uptJBeflpbaïen 
en ’t ^tigt ban JBunfïer geftomen 3ijnbe / babbe bet 
peerbebofft in be Btobintic ban IJtcecht metfnlften 
bifojbjcïatenboeren / bat baec aen berfchepbenoo?* 
ben bed bïoeb^ hergoten toag / bïijbenbe De platte 
ïanben nu een gctnpmen tjjb Dermaten beftoaert/ 
batbeftïagtenberfcbabenen fouïen onbeeb^agdyft 
toaren / en ban fuïften nabeeï/ bat be platte ïanben 
boben alle be borige uptteringen / ganfeb geen mib* 
beien fouben behouden bare contributien totbege* 
inepnc faften te continueren / niet jegenfïaende be la* 
fïen bagdtjjc meer en meer toaren aentoaffenbe / en 
ben armen onderdanen op’t boogfïe b?ucftenbe / be* 
baïben bat be bup^-ïupben bate ïanbboutoinge en 
facptbb cegteboojt benomen / fp boo? bd gebed aen* 
fïaenbe jaer upt be grond bedotocn toiccben.^uïr bat 
be Staten nog ban <6obc^ / nog ban regtg / nog ban 
officie toegen fuïften bifo?bje niet langer en ftonnen 
bogen / noch lijden b’ opfpjaften bie fp bagdge boren 
moeten / bat fp baec onbeefaten nietenbefebermen/ 
nog boen befebeemen/ datfp baeromgefïnt toaren 
op’t goeb rapport ban bare refpectibe principalen / 
ben boorfj.B^de <Brabe banjlieutoenaer t’ 5gne toe* 
berftomfle upt ben Bage / bit alïe^ fcberpdyft en 
punctudift te bcctonen / en 5gne <6cnabe te berftïa* 
ren/ nabemad’t principale poinct 5tjnber acnne* 
minge / en toaer op bp 5gn ceb gcbaen babbe/ toa£ 
bebefebeemeniffebee armer berbrnftteonberbanen/ 
fobaer in niet anber£ tot nog toe gcbaen entoorbe/ 
batfpceciproftelgft nieten berfïonben 3gne <£enabe 
langer gebonden nog berbouben te toefen / maec bat 
fp boortaen op baec fïucften boorfïen fouben / fo fp te 
rade fouben bebinden te behoren, begeerden te toé* 
ten toatbenBaebbecfïab Utrecht bid op feggenen 
refoïberen toilben / en of men 3gnc <6enabe nog toij* 
bec^ niet en foube boorbragen’tgenefp uptfefterra* 
port ban 5gnc remonjïcantie onlanr* ben <J3cneraïe 
Staten tot jBibbelburg gcbaen/ en nog meer npt 
feftere deductie ben «Beueraïe Staten ober tien of 
ttoacïf dagen op ben nacrn ban ben Bibberfcbapo* 
becgegcben/tot baren groten ïeedtoefen berfïacn baö* 
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ben / toat p?efeutatie 5tjne Cen. öen felben ©ene* 
rale Staten fouöe geöaen Rebben / en boe menigte 
öeïijft t)p öen genen / Die öefc remonfïrantie baööen 
obergegeben/beefogt en beboïen fouöe hebben ’t felbe 
te beboteren / tcncpnöe 3iju ©enaöc alle0 matïjp 
becfïonö inöefe fïaö / fïeöcn / en ïanöcn/ fa bpfijn 
©jccrlï. /al£ auöec£ tegen$ fekete pictcnfe p?ibiïegi* 
en gecefoïbeert / en geöaen te tuefen / fouöe tjeïpen ces 
ö?ctTeccn/ bat ooft 513» ©enaöe niet en konöc ontken* 
«en/bp baööegoede tuctenfebap gebaö ban öe re* 
folutie öen cerfïen IBau boo?leöen / ten cpnöe bart’t 
felbe ceö?efTement bp öe generale Staten genomen/ 
toaec in bp jijn ©enaöe aï^öoen m fuift er boegen 
ina.3 gep?accöeect getocefï/ öat öefc fïaö öen 17. 
beu fefbee macnö / in fo hogen nooö ban beroerte 
en ban een jammerlijk bloeöbaö/ ah? optt’enigen 
Dagen gefïaen baööe / fo ©oö Almachtig öoo? bet 
nüööel ban öen öoo?Iucbtigfïeii pince öen ©eu?- 
3Fu?fï ban beulen / en ban öen ïfeere öen ©eneraeï 
$?o?rit0’t felbe niet boo?fïcn en belet baööe/ toaer 
opberfoebt bjecöe öat iiien3ijn©enaöc öen©?abe 
ban Sïcuc^ fouöe acnfeggen / Dat bP&e Staten / 
fïaö en bare lidmaten refpectibc contentement fouöe 
nebentot meefïerufïe/b?eöe/ en berfekcringe ban’t 
lauö/ öat fp anöecfhitsS niet en Itonöen bedenken/ 
boat öienfï bp 3ijne <öcnaöc öefc p?abmtic en fïaö 
boojtaeu geöaen fouöe bonnen tooiden. 

©e Edagifïract ban öec fïaö Dit becbaeï gebiflteert 
hebbende/ bebcnöen Dat öepometen öaer in begrepen 
ben Staten een£öceï£ m’t gemepn toaren toucheren* 
öe / al£ namentlyk ban öe inïegecinge en uprtectnge / 
cenéöecl^ öe fïaö in’t particulier/ becfïonöen Daeroni 
batinen boo? fo becï ö’ inlcgcringe en uottetinge be* 
langt/ ’tberfoeb banöc ©eöepnteetöe fouöe nako* 
men / en nopcnöe ö’anöerc poincten fouöe men bec* 
foebcnöat fuöiebanöe fïaö öaer in recip?oce fouöen 
alTifïeren/ ten cpnöe 3ijn ©cnaöc Die ban öe fïaö öaer 
ban cententement gcbe / tot .goeöe betfeberinge en 
onöeclinge bafïe confiöentie/al^ een eenig miööeï öcg 
gemepnenbjelbaert^ / öatfp anöer£ nietenbonöen 
ften toat öienfï 5ijn©enaöe De pobintie en fïaö mij* 
Der£ fouöe bannen boen / Dit gcattefïccrt öen 21. 
Septcmb?i£ ouöe fïijï. 

_ /)R..h. ©ao,? öe bomfïe ban öen ©?abe ban Hucefïcr bin* 
Swmwce- nen Utcecbt/ toerden bele fecrete t’ famenfp?ebingen 
(tschomt niet öen felben ©?abc gcbouöcn / aïg bl1 bem nu ee* 

nï’Scöa3cn ffttufï baööe / $ bP öen 13. Septemb?$ 
tam / en DUÖe (bat>’ öen öcröcn ©ctob?$) nieutoe fïijï / toe* 
iaat i}P öecom ban Utcccfyt bertroeben na ?Hmfïeröam / aï* 
tact Doet. toaer bP gelogeert teefenöc / in De pïaetfc Die men al* 

öaetpmccn logement noemt / fyeeft aïöaerbpbem 
genooö öe sCoioncIIen / Capitepncn / en ïtrbgfraeö 
ban öe bo?gerpe ban öe fïaö / öe tneïbe öen toijn ïibe* 
ralibengefcbonbenbiecDe/ en beeft Den <£5?abe öoo? 
5b«en èecrctari^ 23urcbg?abe öe felbe Doen boo?* 
bauben / öat fp öoo? öen Sergeant Itëaio? / fo ïan* 
ge bP öaer fouöe toefen / alle abonöen bet tooo?ö ban 
öen fdbcn(6?abe fouöe boen balen / bet febeeu öat 
Öe Capicepnen en bic ban öen $l?bcbf-raöc aïöaer bp 
öen anöeren toefcnöe / fufr ïiebt toegefïaen fouöen 
hebben / ban pietcr 23oom Co?nclif5. regcrenöe 
SSurgcmcefïcr al^ opper Coïoncl/ öefcbergaöerin* 
gealöaerfufpectbjefenöe/ ij? aïöaer onboo?fïenö in- 
gebomen / en bcrfïaenöe toattet om ginb / beeft'öaer 
op geanttooo?ö / öat bet nog in öe maebt ban öe Ca* 
pitepnen noebte tïujcböraeö toa^ / in’t tooo?ö ba* 
lenpet te beranöeren / öat fuïjr mofïebp öe©?oeö* 
febap geöaen toeröen / öat fp öaerom tocfïen fouöen 
biat fp öeöen / bp bonö öaer onöer anöere ook meöe 
Herman öoöenbucg 23etfen / Die ban öe ïürijcbfraeö 
nu niet tua.ö / en alfa öefelbe fcer fnfpect toa^ De 
Hpcefïerfc factie (fo men Die Doe nocmöe) mat te fecr 
toegeöaen te 5ijn/ b?aegöe bemtoat bPöaer te Doen 
baööe / naöemaeï bp ban öen Isrbcbfracö niet toa£ / 
bpantmoo?öe Dat bp aïöaer aïé een getrou engoeö 
patriot mede gekomen ma^/ öe 23urgemeefïer be* 
balbem ban öaertebertrccken/ en öaer nieöe ma^ 
öat öeffepn te niet / en beeft 23oom öaer ban rappo?t 
geöaen aen öe iBagtfïcaet / öe melke bw Öoo? op 
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baer boeöc maren / en öe töacbt fecreteïïk öeöen ööu* 
bieren / öe melke öe C?abe ban Slpccfïer bcrfïaenöe 
en merkenöc 5bn öeffepn öaer öoo? gcb?ohen te 51311 / 
$ öeg anöeren öaeg^ fmo?gcn^ meöeroin ban öaer 
bertrocken feer fcbickjken na Htrccljt toe / mat ep* 
gentïyk 3ijn öeffepn gemeefï i^ fouöe ik niet bafïcïyk 
konnen leggen / Dan bp alöien men bet 3Boo?öban 
bem baööe moeten balen / fouöe bP bc»ï tneefïcc ban 
öe fïaö Ijtbben gemaekt / eenige ban öe IBagifïra* 
ten / öic bp sjjn partpen acbtrn / gebangen nemenöc/ 
öoo?Degene öieljeni toegeöaen maren / enöefaïten 
aïöaer na 5ynen fin en meninge fïellenöc. 

1-pcefïer mcöcroni t’ Ütrccbt gekomen 5bnöe / 
beeft öen <®berfïen Sonop beraöbcrtcert/ öat bP Dm 
13. ofi4.€)ctob?ipmcenöe ban Ktrecbttr bertrec* 
ken en Ijem op öe repfe na sf?ao?öboIlauö te begeben. 

lEbööeïertijö Ijecft bP aen öe .ïlBagifïraet ban 
Utrecht gefonöen fekere ^ifflbe / öaer bp bP Ö^n 
fcb?ceföatalfabetfapfoenban brtberfettenDer l©et 
ma^uakenöe/ öaer toe bp brnlupöen eenige perfo* 
nen mofïen meröen genoemt en obergegeben / en öat 
bp öaer in geöucenöe 3ijne p?efenrie aïöaer milöe 
boo?fïen / fo bcïafïcn bp bm te p?oceöcrcn tot öe no* 
minatie ban öe perfonen / Die Ijcn alöetbcguaemfï 
fouöen öuneken / om tot bcöicningc öc^ boo?f5. 
amptóboo? öat tockomenöe jacr gcfïeltcn geb?upkt 
te mo?öen/en öefelbe namen ober tefenöcn in 5rjne 
banöcn/ omöaeruptteberkiefenöie bPSocDbinöc» 
fouöe / öefen b?ief ma^ in öatcöen 30. Septemb?i^/ 
1587. 

©en 28. Scptemb?$ ma^ <Docto? Cngcïbertu^ 
ban öer 23nrg/ tlaeöbanöcn C?abe ban JiKeur^ in 
öen öaöe gccompareert / berkïarenöc öat aïfo Dell 
tpö namentlik öen cerfïen <©ctob?i£ boo? banöcn 
tba^/ tegcn^öemeïkcmen getooon ma^ bolgcn^ öe 
o?öonnantie en rechten ban öcrfïaö öe fBagifïraet 
te beranöeccn / öat öaerom öe üeere ©?abe ban 
.Usenet afê Staööouöcc btm aïöaer gefonöen baö* 
öe / öatfe 5fjn Ceiiaöe ter banöen fouöen fïeïlen Dé 
namen ban öe jegenmoo?öige iBagifïraet/ mitfga* 
öer^ ’t getaï ban nocb 4°. petfonen op nicup' genomi* 
neect / om öaer upt een nieume «ïfèagifïract gemaekt 
te meröen / öaer op Den ïïacD bem boo? antmoo?ö 
gaben/ naöemaeï bp onïanr gelijke p?opofïtie geöaen 
baööe upt jyn felsen fonöerïafï/ aï^bP Doe beken* 
öe/ öatfe öaerom nu begeerden fo bp bier toe geïafl 
meröe / öat bp 5i)n p?opofïtie bp gefctjnfte obergebeu 
en Die tepkenen fouöe / ’tmeïk bpöeö'e/ bccfoehcnöe 
nttefïatte ban öen öacb öat bP fuïji* obergeïebert baö* 
öe / öen cacö gaf öaer op beo? autmoo?öc: niet mep* 
nig bermonöert te 5fjn / öat ban megen 31311 <8en. 
ban bcnïupöcn betfoebt en geepfebt meröe Denonii* 
natie ban öe toekomende Höagifïraet / aïfo sijn <£5e* 
naöc mei tdifï ’t felbe bp 51311 Cjcrelïem ie / aï£ sijn en 
baer oberbooft / geöaen niofï toefen / öat fp ober fuif 
maren perfïfïerenöe bp De nominatie bic fp Dog? ïafï 
ban 3ijn CyccUentie baööen geöaen en bem ober ge* 
fonöen. 

©en 3. ©ctob?i^ naden ouden fïijï compareerde ^ , 
op öen ilaeö-bupfe ban lïtrccïjt ï^eec Cljarïtp ban 
(€?iïïo/ öiööer-bcer ban Scbuïenbo?cb / berkïarenöc tor uafer 
öat ö’ Crreïï. ban Den <6?abe ban Hpccfïcr aïp Cou* 
berncucCeneraeï banöe bcreenigöc jfieöeiïanöcn / «£« 1% 
baööe öe perfonen in feker bilïet gefïeït en bp ben on* wut. 
öectepkent genomineert tot fDagifïract cn 3Bct* 
ïjouöer^ Der fïaö ^tcecbt/ en 3tjn C.beïafï te öocn 
infïaïïecen bolgenöe ö’ouöe geicoontc/ cn beeft bp rFoJ.4?. 
öe felbe op bet Steöebup$ Öocn roepen cn öen be* 
boo?hjken eeö afgenomen. 

Cn maren tot 23urgenicefïern; gefïeït ^ionï'bcec 
fketec fiupfen / cn 3iobkbeec Ceracö $?ouninh 
geiiacmt ban ^ebenter : Schepenen 3nidtó 
ban ?ïemfïeï ban iBtjnöen / Sir- Hrent ban ^ftï* 
fïepn / r. gjacob ban ^mecongen / Henrik ban 
Hiel/ Co?n rtig ban rgmberöcn / ban leem* 
putten / Ifeailliart ïuipper / ïferman ban JBcfïcc* 
nen/ Cerrit ban ^ompfeïaet/ Cafïjn3acobf5./ 
2|acob De ïïijck / en Cercit JBilïcm pa^s: boo?t^ 
tmee ^amecaer^en btccentmumg ijaöcn. 

5F 2 Ccr 



64 Drie en Twintichfte Boek. 
awjt <£* €ec den Biabe ban 'Eucefïec noch uptUtcecljt 
S'h’T bcrtcoït / beb&en fekere €öelïnpÖen ban ïjct ge* 
rucDt üan fïicötc ban ïftcccbt öie men getooonïjjktoa^möe 
©tjeciiti graten aïöacr te becfcbnjben / namentkjk Slonfee* 
ternan-en tm harent öe ïkomnk / ïBilïcm ban SStjfenbucg / 
(ïêantie S£artbaïomeu£ ban öe JBaeï / ©tck £3o| ban %* 
mi Den mccongen / Meerit ban «éouden balg / IBajcïtmk* I 
Snapte- aen ban Söaejcen/ ©etart banïiencffc/ e»3;o»ik* I 
(tci ober.' beer jf?cöcdk ban &upïen ban Jubelt / 3ijn <Öfr* 

ceïïentie lp monde bectoont ’t effect ban bate begeer* i 
te/ namentiijïi öat bP foubetoiïïcnoprechten/ re* I 
öjefferen / en boen remebferen aïïe ’t gunt mden 1 
boojïeben jate albaer m öe ^obintïe en fïaö ban j 
Htrerfjt taaé gcbaen / tegen bc cecfjtcn / b?pbe* j 
ben / toeïljecgebjacbte cofïumen en pnbiïcgien / en 
tractaten met bare IBajefïept en 3ijne Crcellende 
gemaekt/ en aïïe öefeïbe meutoigbeöen boen affebaf* 
fen en te niet boen / maer alfa 3tjn Crcellcmic bc* 
geerde ’t feïbe bp gefcbjiftetcbebbenenbpbcnïnp* 
ben ondertekent / fo hebben fp geraden gebonden aï* 
boren fuïr te boen / bp cBatan£ en gemogen te boen j 
afvagen de gedigeerbe upt becoUegienbiefpïton*1 
ben bekomen / en eenige <Böcïen / öetodke ban ben*! 
ïieden febenen ben te toilleii fepateren / of fpïupben 
niet ban meninge toaten / acbterbolgenbcbe nader 
unie en andere acten en tractaten öacr na geüoïgt/en 
bpfouber be refoïutie bp bc ttoee eerfïe lidmaten ban 
bc Staten genomen op ben 5.3lanu. 1587. met hen¬ 
lieden be Ijanö te bouöen / bat bc ptioifegicn / rechten 
fit tractaten mochten too?öcn gccanferoeett / en bet 
geen baer tegen gcbaen toa£ gereöjelfeert te tooiden. 

#p befc omb?agingc bp j£atati£ en gemogen 5bn 
'£uiiü!D: eenige ftoacigbebcn gebaUen / toant alboetod be 

gedigeeröe / nainemkjk Ifcerc Hbuacn ban &npïen 
én getu£= ©eken ^mit 3fan$ / &ifc® dan ©jobefïepn / en 
gc.ujcDafij ^[oan tenger!» / boa? auttoooiöe gaben bat fp toeï 
b°a!rctne=f begeerden bc band baer aen te bonden / bat be §*ibi* 
tenacljt ïegien ban be fïaö / fïcöen/ enïanöenbanüfceebt 
CDeKit. machten geconferbeert tobben / baer bp Soban 

jfömgfivg boegbe te meer fo top betoapenenbactom j 
aengenomen bebben / fo badde jonkheer Soban 
ban JBcertcn ban tilbkoude boo? anttooojbc gege*; 
ben bem te refereren tot bcrkïarmgc ban denbeer I 
ban 23jaheï / toienjï memorie fïcrker toa^ al£ be 
3ijne / en bem baer mede te conformeren / maer 
3Jonkbecren 23artboïomeu^ ban bc ÏB<ïeï / ^ccre 
ban IBoerfbergen / IBübem ban Kijfenboig / cn 
JFrederik ban ièupïen ban Bpebeït / gekomen 
3ijnbe ten ïjnpfc ban Hoenrefloot / altoaer te bier j 
tijd toa^ 31ottkbceraLubbertban^ar#ban^upb-, 
ooit / dien fp ’t feïbe mede afb?acgöcn/ gaf boo| 
anttoooib niet ban meninge te 3ijn beminbeferfa* 

^ a. ken te ïaten/ eer bat fpïupben gereboceert fouden ; 
tiiffcpert bebben aïfuïke remonfïrantie aï? fp aen bc generaïe 
Den me; Staten op ben naem ban Öe gemene fübderfcbap 

dtipten 3ijn toeten bobben gep?efenteert / en ban j 
lisrgeti en foiibe bP bcboojlgk bergabert 3ijnde / op baer afbra* 
Slonhijees gjngc auctooorben/baer op eenige tooorben baöenöe/ 
SS biacgbe be Uoo?n.bi 3BaeI/gp en begeert ban be pjibi* 
«ja cn ïegien niet boo? te fïaen/feggenbe tegen ben jkotarijl 
^upöoo?t tepkent bat aen of bicrgelbke tooorben in fubfïantie / 
bjacftngce' ïbaecober ^upbooit in coïcte komende / fepdc bat 
gtbaiien, ïiegt gp / bat en fcg ik aï^ nocb niet / mit^ toeïke be 

boorf3- be ïBacï en Euuboort toorfïeïenbe 3ijn ge* 
toorben/ fïotenbe öe boo:f3. bclBaeï met3bnrap* 
pier op be borfl ban ^mpdoort en 5tjn pongaect ttee* 
kende foube bem gefïeken bebben / fo bP bp b’orn* 
flanbcr^ niet en toare belet getoeefï / toaer na ^npb* 
oo?t fepbe / bebt gp mp öaccom ïaten uptroepen 
om öat gp mu fouö fïaen offïeken / daer op de ï|ce* 
re ban flVoetfbergen boor anttooorb gaf neen / maer 
om öat gp mp biet ïiegen / en be boornoembe ^>upd* 
oort boort^ fcggenöe ik en toiïmet u dingen niette 
boen bebben / liep met meer anbere kijfkjke toooröcn 
ter beuren upt. ©e ï^cere ban 23rakd gaf boor 
aiitbjoorbe ten toab niet nodig flik* toet BotaniS 
en getupgen af te bragen / top fpreken maïkanöeceH 
aïïe öage toeï / cn aengacnöe be pribrïegien / Dat 
pubïgke pridilegien toaren / totïöc bb toeï beïpeu 

mainteneren / maer niet fuïïte die men niet foude 
konnen aï£ pribiïegien betoijfen / en met febande 
foude moeten ïaten ïeggen/ maer bet toa^fepdebp 
een guade maniere ban procederen die fpïieben ge* 
brupkten / ufurperende den naem ban de loibbrr* 
febap aï^ een lidmaet ban de Staten / dat gpïupden 
niet en bebt konnen reprefmtereu/toant aï ifï dat gp* 
ïupden toeï ïeden 5ïjt ban de Bibbcrfdjap/ fo faï nog* 
tang nietbkjkendat die bande fïiödcrfcbap legiti* 
mcïyk bergabert of befebreben 3ijn getoeelï op’t pre* 
fenteren ban de requefïc aen de generale Staten: ten 
anderen dat gp boor bp gaende 31311 Crcelï. utoc* 
blncbt genomen bedt aen öe Staten generaeï / die bp 
fepöe partpe ban 31311 €rceïïentie te toefen / en in 
piecke tegen den anderen te fïaen / fcggenöe epnte* 
ïgk boor anttoooröe / öat bp niet begeerde te ant* 
tooorden op henlieden brage boor en al eer fp benïie* 
den boorfs.rcquefïc aen De Jitaten gcncrad geprefen* 
teert/ gereboceert en gecaffeert fouöen bebben / of 
Dat bp ö’anöer ttoee ïrbematen ban be Staten ge* 
öeabccrt foude 3jjn / of fpïieöen fouöen gehouden 
3p befeïbe reqnefïe te cafferen dan niet. .ïlBcefïec 
S!an ban ben SBcrge 0aeb in Den t>obe ban Utrecht 
bcrkïeecde/bat öe bobc ban’tCapittiil ban ben ©om 
bem geöagbacrt badde te compareren m bet Capit* 
teï-ïjupfe / belangenbe fckece fake bet meerenöeel 
banöeïSidbcrfcbapbctteffcnbe. 

©esc ombraginge en quejïie gekomen 3tjnde tot 
kenniffe ban ben ^ucgcmeefïer ©ebentec / beeft mattend 
daer op doen neuten informatie in henlieden gerecb* Jfen tesen 
tc/bP en f Schepenen prefent/en3bngeboort/ öe JfJg*- 
boo2f3. jonkheer H/nbbert ban «gmpdoort/ 3Jan ban 
Abcoude ban jSBeertcn/ igeetc tiepubart ban ‘iteffe* ®°°? 
toijn ipccve ban 23rtïkel / en .üBecfïer 9[oban ban 
ben 23erge / en na genomen informatie beeft bet bent« 
boorfj. gerechte daer op gedcccrnecrtöcmS.^ep* faec 
tembrig na ben ouden fïtjï / apprtbebfie jegeng öe fSS 
boorf3- Zeereu ban Bgfcnbnrg / 3'Boerf berge cn jBact. 
jfreöerik ban ^upïen ban J^pbtft / boïgenbe öe <tra£t se* 
acte getekent / I. de Pau, bocb De boorf3- Abelen tegen DeCt 
bier ban niet toetende / 3ijn met ben ooornenten i?ceten 
boertgcgacn / en hebben ten feïben öage aen den 
<6?abe ban Ipccfïcr ter prefentic ban den ©rabe ban 
JQèenrg benkeben ^tabbouber obergeïebert fckere ferg en' 
febnfteïijkc requefïe cn remonftrantie / bp benïnp* gjjg* 
ben achten ondertekent / met de articuïen of öcöuc* ien tan 
tie ban de boorfs. tiicntoigbedcn en infractien / bic J^beit. 
bete remonstranten berfïonöeiunbetfaebttnbatbp 
probifïe en boor aï geremeöieert behoorden te toefen / 
bèrfoekenbe in aller onderöanigbfPt en met beboo?* 
lijke rebecentic / dat 3tjn Cyccïloitie baer op regart 
nemen en behoorlik bcorfïen foube toillen / aïïeg 
boïgenbe be tractaten tuf?eben bate Jïöajefïcpt / 3ijn 
*Breelïentte en be bereettigbe ^ebedanben ge* 
tnmét/ toaer op 31)11 Brcelleutieban^pccfïctfep* 
de öefeïbe te fuïïcn öoorfim / de boorfj. remonftcatt* 
tie toagïupöenöealg boïgt. 

Aen zijn Excellentie, 

GEven met aller reverentie te kennen de Edelen van 
den Lande van Utrecht reprefenterende het tweede ban De <£■* 

; lid van de Staten des felven lands, hoe federt twee ja- beien bant 
ren herwaerts in den voorfeyden lande en ftad Utrechtj 
verfcheyden nieuwigheden zijn geattenteert, direóle- arnjhn 
lijk ftrijdende regen de rechten, privilegiën, vryhe- 
den, coftuymen en ordonnantiën der voorfeydeftad ^ toan 3 
en lande, de unie van Utrecht, de contra&en met ha- ïïprtftn: 
re Majefteyt en uwe Excellentie fo folemnelijk gedaen ^röseEn^g# 
en befworen ’, als ook tegens eenige andere particuliere * 
contraden en handelingen. En hoe wel hier over aen u bits na 
Excellentie en mijne Heeren de Raden van State, by j^^jgg 
defelve verfcheyden klachten en remonftrantien zijn I?87, 
gedaen , foo door mijne Heeren de Staten Generaeï, als 
de Staten van Holland (die hen hier toe uyt krachte van 
de voorfeyde unie van Utrecht hielden verobligeert) 
op dat daer in door behoorlijke remedie mocht werden 
voorfien , fo is daer niet op gevolgt , als dat u Excel¬ 
lentie (laende op zijn vertreck na Engeland , heeft be¬ 
lieft , door apeftille gegeven op’c negenfte artijkel van 
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de remonftrantie, geprefenteert van wegen de Staten 
van Holland, Zeland, en Vriefland, (tellende het ge- 
wijs en kennifle van ’t gene tot Utrecht was gepafleert, 
en daer over de gemelte Staten klachtig vielen, aen 
mijne Heeren de Staten Generacl, door goede en vrien- 
delijcke conferentie met die van Utrecht. Maer alfo 
die van Utrecht, felfs de Magiftraet, door de Staten 
Generael met infinuatie van ’t voorfz. apoftil, verfocht 
wefendé, hare gedeputeerden in den Hage te fenden , 
ten eynde als boven, niet hebben willen compareren , 
fo is d’apoftille fonder effeél gebleven: ’tWelkdere- 
monftranten fiende, hebben fy met de gedeputeerden 
van de collegien van Utrecht, reprefenterende het eer- 
fte lid der voorfeyde Staten , wel ras na’t vertrek van 
uwe Excellentie na Engeland, te weten op den 5. Ia- 
nuarij voorleden , behoorlijk vergadert wefende, ge- 
relolveert, door gevoechelijkeen betamelijke midde¬ 
len te vervolgen het redreflement en reparatie van alle 
atgene in ftad en lande van Utrecht foude mogen ge- 
daen welen, fo tegen de contracten met hare Majefteyt 
en uwe Excellentie gemaekt, als tegen de rechten, 
privilegiën, vryheden en coftumen der voorfeyde lan¬ 
den. Maer fo haeft defe refolutie was genomen , heb¬ 
ben die van de Magiftraet der ftad Utrecht hen vervor¬ 
dert de Archiven.der gemelte Staten op te breken , en 
metter daed en foo veel in henluyden is, de voorfeyde 
en eenige andere refolutien weg te nemen en vruchte¬ 
loos temaken. En alfo fy eenige weken daer te voren , 
op hare eygen autoriteyt het voorfeyde eerrte lid der 
Staten hadden gecalfeert en afgefet , en’t felve door 
mijn Heere den Grave van Meurs, Gouverneur met 
kennifle der faken by provifie was gereftitueert, en in 
zijn geheel gertelt, fo hebben die van de Magiftraet, 
©m de executie van de voorfey de refolutie te verhinde¬ 
ren , fo vele te wege gebracht, dat van’t voorfeyde 
eerfte lid (dat doe niet meer als uyt 5 perfonen beftont) 
twee van de befte patriotten en voorftanders der voor¬ 
feyde privilegiën en vryheden der landen , zijn ge¬ 
calfeert en afgefet, en in hare plaetfen twee andere ge- 
furrogeert, die fy achteden conform hare humeuren : 
in voege dat het voorfz. eerfte lid altans t’enemael is 
verdrukt en niet en durft feggen of doen, als dat de 
Magiftraet der voornoemde ftad Utrecht aengenaem 
en behaechlijk is, in de welke eenige vreemdelingen 
veel groter credijt hebben gekregen , als die van den 
lande. En alfo is de voorfz. goede en heylfame refo 
lutie, by faute van vervolg, fonder effeét gebleven , 
’twelk de remonftranten confidererende , dat ingevalle 
fulke en andere diergelijke dingen meer, langer wiel¬ 
den verdragen , foude ftaen te vrefen , niet allenelijk 
dat de Provintie van Utrecht haer van de andere Pro- 
vintien foude mogen affonderen , maer ook vallen in 
de uyterfte ruine, ja in handen desvyands- hadden 
om de voorfz. inconvenienten te verhoeden met com¬ 
municatie en overftemminge, goet gevonden behoor- 
lijker wijfe daer in te voorfien. Gelijk fy volgens dien 
en ten eynde als boven , den Heere Grave van Meurs 

44 ) haer Gouverneur hebben verfocht, en volgens zijn laft 
ontworpen , en zijn Genade overgelevert fekere poinc- 
ten en avtijkelen , welke de remonftranten verftonden , 
dat fonder uytftel moften worden gerepareert: ’twelk 
defelve zijne Genade hadde belooft te fullen doen,fo 
veel in hem was, en ook de hand daer aen te houden , 
dat de voorfz. reparatie door u Excellentie mochtege- 
fchieden , maer alfo tot noch toe daer op niet en is ge- 
volcht, en door langer dilay niet alleen denftaetdes 
landsen der ftad: maer ook vele burgers, luyden met 
eeren, van qualiteyt en ingeborene landfaten fig daer 
door grotelix vinden geinterefleerten befchadigt. So 
hebben fy bevonden te behoren, voor de plaetfe die 
fy befitten , hen te quiteren in haer devoiren fchuldi- 
gen plicht, daer mede fy aen’t land verbonden zijn, 
zijnde alle luyden met eeren volgens de verklaringe die 
u Excell. felfs t’ anderen tijden hier op heeft gedaen , 
van de voorfz. poinCten en articulen aenu Excellentie 
teprefenteren, in’t welke de Staten Generael hen luy¬ 
den by de felve fouden hebben geafïifteert, uyt krachte 
van ’t eerfte en 17. artijkel der voorfeyde unie van 
Utrecht, ten ware het fubijte vertrek van u ExcelL uyt 

IV. Deel. 

den Hage, gelijk als blijkt by ’t apoftille hier annex, èri 
vindende u Excellentie altans hier terplaetfe, fo heb¬ 
ben de remonftranten niet konnen laten de voorfchre- 
ven poinCten en articulen mitfdefen aen u Excellentie te 
prefenteren, en defelve feer demoedelik te bidden dat 
hem believe daer in te voorfien en remedieren naerin- 
houd van dien , en gelijk als dat behoort, volgens de 
contradfen , gedrefieert cn gemaekt tuflehen hare Ma¬ 
jefteyt u Excellentie, en de vereenigde Provinticn , 
’twelk doende, Sec. 

was ondertekent 

Beernt de i\onin!^, Willem van Rijzenburg , 
BartbolomeufvanderWaeljDirl^ Bor van Amcr ongen, 
Genet Soudenbalcb, Maximiliaen van Baexen , 
Getart van Renejfe, en F. van Znylen van Nj/velt. 

Z)c pometen Daei* ïjet ccö;sr£ optaecfocïjtluctDe/ 
toareu De gene öiefg te Doren Den <6?atoc pan 
tnenaec / / etc. oüeegeïebeet fjaDDen / en be? 
gjepen in De naöoïgenDc articulen* 

INden eerften , dat verfcheyden perfonen , volgende poinctm 
de ftad Utrechts rechten en privilegiën , en ook de öacc l?ft 

inftrudtie, daer op den Heer Grave van Nieuwenaer, ^e^oröt^ 
Meurs, voor Gouverneur van den lande van Utrecht toscöt* 
aengenomen is, ongequalificeert in de Magiftraetge- 
ftelt zijn: als eenige die niet alleen geen 10 jaren bor¬ 
ger vande ftad Utrecht geweeft, maer die noyt het bor- 
gerfchap gewonnen of haer voorborgers gedragen heb¬ 
ben gehad: eenige die geen 1 o jaren burgers geweeft , 
en in den lande van Utrecht niet gegoeyt waren : eeni¬ 
ge die uyt Braband en Gelderland geboren waren : en 
alfo die van Utrecht by de privilegiën van defelve uyt- 
gefloten, en ongequalificeert worden gehouden, om 
aldaer eenige offitien te mogen bedienen , gelijk dit van 
die van Braband notoir is, en in den lande van Gelre 
noch onlanx gepraótifeert is, in den perfoon van Atne- 
lius van Amftel van Minden, raedin de Cancelerye van 
den lande van Gelre , en Frederikvan Zuylen van Ny- 
velt, Droft vande Veluwe , beyde goede Edel-luyden, 
die alleen uyt haren ftaetgeftelt zijn, om dat fy in den 
lande van Utrecht geboren waren , immers daer voor 
gehouden worden. So zijn daerom de perfonen uyt den 
voorfz. lande geboren , niet alleen na rechten ongequa¬ 
lificeert, om in den lande van Utrecht eenigenftact of 
offitie te mogen bedienen , na den regel vande rechten , 
Qttod quifquc juris in alium Jlatuit, eodem jure ipfe utatiir 
necejfe eji, (Dat is ’t gene yemant inftelt om van een an¬ 
der onderhouden te zijn, daer moet hy felfs ook aen’ 
gehouden wefen) maer is ook andermael by de Staten 
alfo gerefolveert geweeft, fulx dat mitsdien Trillo, 
Deventer, Agileus, Pottere, Maliart, Kuyper, en veel 
meer andere, niet gequalificeert zijn geweeft om in de 
Magiftraet te fitten , gelijk ook niet en zijn eenige die 
van onwettigen bedde gekomen zijn. 

1. Dat de voorfz. Magiftraet geftelt prima OCtobris, 
Anno 1586 , ftilo veteri, by zijn Excellentie ofMilord 
Nord , in afwefen van den Graef van Nieuwenaer , 
Meurs, &c. en de Staten, nopende ’t gouvernement 
van den lande van Utrecht gehandelt was , ’t ftellen 
van de Magiftraet toequam , gelijk ook’t felve andere 
Gouverneurs voor hem, fo by tijde vande Keyferlijke 
en Koninklijke Majefteyt, als ook den Hertoge van Al- 
ba toegekomen heeft. En dat fonder aenfehou te ne¬ 
men , dat de Grave Niewenaer, Meurs, &c. abfent was 
caufa reipub. en begeert had of doen begeren , datmera 
met het ftellen van de Magiftraet van Utrecht foude fu- 
perfederen totter tijd toe zijn Gen. wederom gekomen 
foude zijn, wefende het felve alfo by de voorfz. en an¬ 
dere vremdelik gepraCtifeert, en zijn Excellentie by 
delelve geabufeert, op dat fy door alfulke extraordi- 
narife maniere inde Magiftraet en regeringe fouden 
mogen komen, mits dat zijn Excellentie van de pri¬ 
vilegie van den lande , en gelegentheyt van de ftad: 
en borgerye , en qualificatie van de perfonen, geen 
kennifle hadde, dan door haerlieden , fo fy geen hope 
hadden by ordinaris maniere daer toe te geraken , mer¬ 
kelijk fo de Staten (gelijk volgende d’inftruftie van den 
Heer Graef van Nyenaer, Meurs, Sec. behoorden) op 

& 1 ’t ftellen 
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’tftellen van de Magiftraet gehoort haddegeweeft, en 
vryelijk en onbedwongen hadden mogen opineren, 
want fy ('onder twijffel zijn Excellentie wel vertoont 
fouden hebben , dat de voorfz. en veel meer andere per- 
fonen ongequalificeert waren in de Magiftraet te iltten , 
of eenige offitien te bedienen. 

3. En om redenen voorfeyt, fomen de Magiftraet 
fonde willen houden tot Odtober, ten minften behoor¬ 
den die perfonen die zijn Excellentie fo geabufeert heb¬ 
ben , en tegen de rechten en privilegiën van de ftad in 
de Magiftraet geftelt zijn, daer uyt geftelt, en andere 
gequalificeerde borgers van de ftad in haer plaets ge¬ 
ftelt , en ook goede voorfieninge gedaen te worden , 
dat fulke infradtie (als tenderende tot ruyne van de ftad) 
niet meer en gefchiede. ja dat al ’t gene defen aengaen- 
de tegen de privilegiën en rechten, en fonder voor¬ 
gaande advijs van de Staten gedaen fal worden, als nul 
en van onweerde fal wefen. 

4- Boven defen behoort afgeftelt te worden Trillo 
Schout van de ftad van Utrecht, als wefende een Bra¬ 
bander, en fulx ongequalificeert om t’Utrecht eenig 
officie te mogen bedienen. 

f. Behalven dat hy geftelt is, fonder by de Staten 
daer toegenomineerttezijn , gelijk dat, volgende het 
traófaec met zijn Excellentie gemaekt en aen wederzij¬ 
den befworen, behoorde. Ja is Trillo geftelt tegen 
wille van de Staten, en die van de ftad Utrecht, die 
zijn Excellentie door haer gedeputeerde fekere remon- 
ftrantie hebben gedaen gehad, daerRengers, Bacx, 
en Floris van Wede mede over waren. 

6. Van gelijken behoort gedaen te worden van den 
perfoon van Agileus, die ook een Brabander is, en 
mitsdien ongequalificeert om Procureur Generael te 
wefen, behalven dat hy ook fonder nominatie en te¬ 
gens den wil van de Staten in ’t offitie geftelt is. 

7. Infgelijx is den Prefident Bellechier fonder nomi¬ 
natie van de Staten geftelt tot Prefident, en confequen- 
telijk onbehoorlijk. 

S. ’t Selve is ook gedaen van den perfoon van Jaques 
de Pottere, tot Ontfanger van de domeynen. 

9. Voorts is onbehoorlijk , en tegens de rechten en 
privilegiën van den lande, datinen perfonen van qua- 
liteyt uyt de ftad en lande van Utrecht, jauytallede 
Provintien, heeft doen trecken, en van haer ftaten en 
offitien datelijk gepriveert, fonder hun te feggen reden 
waerom , of hen in rechte te ontfangen , of te willen 
horen , diredtelijk contrary het tradhet met zijn Excel¬ 
lentie gemaekt, en aen wederzij den befworen , en ook 
het traélaet met de Graef van Nycnaer particulierlijk ge¬ 
maekt, en by den felven folemnelijk befworen. Con¬ 
trary ook de nader unie , fo folemnelijk aengenomen, 
en allen ouden rechten , privilegiën, hantveften , fta- 
tuten , en gewoonten van de ftad en lande van Utrecht. 
Contrary ook allen traólaten , die die van de ftad , fte- 
den , en landen van Utrecht met haer Biftchoppen 
voor, Keyferlijke en Koninklijke Majefteyten na, en 
ook met Don Johan d’Auftria, d’Eerts-HertogeMa- 
thias , en mijn Heer den Prince van Orangien gemaekt, 
of voorgenomen hebben te maken, daer in ’t voor- 
naemfte point is geweeft, datmen een yegelijk recht en 
juftitie foude adminiftreren, ja heeft den Hertog van 
Alba, hoe groten tyran hy was, en hoe weynighy op 
de privilegiën achte, noyt yemant geweygert in juftitie 
te horen. 

10. Waerom alle degene, die fodatelijk en fonder 
reden of forme van rechten uyt de ftad Utrecht gefet, 
en van haer offitien , ongehoort, gepriveert zijn , date- 
!ijk weder gereftitueert behoren te worden , met erleg- 
ginge van haer geleden fchade , met afftellinge der ge¬ 
ner die datelijk in haer plaets geftelt zijn , ommerster 
tijd toe fy van maleverfatie overtuygt en overwonnen 
fullen wefen, fonderling die perfonen, die altijd be¬ 
kent zijn geweeft voor goede en getrouwe patriotten , 
en de landen van Utrecht meerdienftenelxin’tparti¬ 
culier gedaen hebben dan alle de vremde, die nu in de 
regeringe zijn ,t’famen. 

ïi. Want alwaer’tfo datmen eenige redenen of ref- 
pedlen mocht hebben, om eenige perfonen uyt te ftel- 
Iêej j diemen nochtans niet fal tonen over dc principale 

gehad te hebben,anders dan dat fy vremde en eenige an¬ 
dere oproerige geeften (fo het fcheen) in de weeg wa¬ 
ren , dat fy na haren onredelijken appetijt, tegens de 
rechten en privilegiën van den landen niet en mochten 
regeren , de Staten en goede gemeente verdrucken , 
de geefteiijke goederen incorporeren , &c. So hejft- 
men nochtans geen reden gehad, omhen-luydenvan 
haer offitien te ftoten, en datelijk fonder gehoort te 
zijn, daer van te priveren, en uyt den lande van Utrecht 
en alle de geünieerde provintien fo fchandelijk te jagen, 
en te traéleren, als of fy vyanden des Vaderlands ge- 
weeft waren. 

ii. Immers fomen de voorfz. perfonen niet foude 
willen reftitueren, behoortmen hen de wech van jufti¬ 
tie te openen, henluyden partye te nomineren , en on- 
partydige regters te geven, daer voor fy haer mogen de- 
fenderen , van haer innocentie vertonen , en ook haer 
geleden fchade en fchande te recupereren. 

13. Dat het cafleren van den eerften ftaet, en ’t geen 
dies aengaende gedaen is, tegen d’aóïe van den Land- 
raet, in den jare 15S2 gepafteert, fal t’enemael te niet 
gedaen werden, als gedaen tegen de rechten, privik- 
gien van den lande, religions vrede, nader unie, en 
alle voorverhaelde tradfaten, en confequentelijk de 
perfonen , die daer uyt geftelt zijn, weder in de Staten * 
geftelt fullen worden , en dat alles , dat eenigfins con¬ 
trary de voorfz. adte gedaen is, gecafleert en te niet ge¬ 
daen fal worden. 

14. Dat infgelijx alles te niet gedaen fal worden, 
dat fo in regart van de geefteiijke conventen, perfo¬ 
nen , en goeden, contrary d’ordonnantie van de Sta¬ 
ten , over eenige jaren, door exprefie laft van mijn Heer 
de Prince, volgende het 13. artijkel van de nader unie 
gemaekt, en na vele verfcheyden communicatien daer 
op gehouden, befloten is , en dat defelve ordonnantie 
in allen zijn pointen nagekomen en onderhouden fal 
worden, ten ware by alk de leden van de Staten, vry 
en onbedwongen zijnde, bevonden wert, dat die in (Foi. 45. 
eenige pointen verandert behoorde te worden, gelijk 
die by alle de leden van de Staten, door bevel als bo¬ 
ven , gearrefteerten gefloten zijn. 

i^. Dat den Predicanten en Minifters , met dien van 
den Kerkenrade, geboden fal worden , haer de voorfz. 
geefteiijke goederen, noch’t geen dat daer aen kleeft 
of aen dependeert , eenigfins te onderwinden , als 
volgende de voorfz. unie , alleen competerende de 
Staten van yeder Provintie, en dat de Minifters haer 
voorts niet en bemoeyen , dan met haer predicatie,uyt- 
delinge van de Sacramenten , vifitatie van de kranken , 
vermaningen, en diergelijke, diredtelijk tot haerampt 
en offitie ftaende. 

16. En dit in alleftilligheyt, tot meeften vrede etl 
eenigheyt van den landen en gemeenten der felver die¬ 
nende. 

ij. Sonder henluyden te bemoeyen diredfelijk of 
indiredtelijk met eenige politijke faken. 

18. Dat generalijk de hand gehouden fal worden , 
dat alle de gene die onrechtelijk geoppreiïeert of veron¬ 
gelijkt zijn, in wat maniere het foude mogen wefen , 
den wech van juftitie voor onpartijdige rechters geo- 
pent fal worden. 

19. Dat voor al yeder lidmaet van de Staten vry en 
onbedwongen zijn opinie fal mogen feggen , fonder 
van wat qualiteyt hy fy , met dreygementen of ander- 
fins bedwongen te worden tot yet te refolveren of ham¬ 
eren , dat hem niet goet dunkt, ofdatfy niet vry wil¬ 
lig fouden willen confenteren. 

20. Dat alle refolutien , by manier van oppreffie ge¬ 
nomen , gerevoceert en te niet gedaen fullen worden , 
en dat, in gevalle van bedwank of dreygementen , hen 
geoorloft fal wefen niet te compareren, mits dat het 
gene in haer abfentie, alwaer’t maer een of twee perfo¬ 
nen , die daer van protefteerden , gedaen fal worden, 
van geener weerde fal wefen, ofdat’tgeinterefleerde 
lid een ander plaetfe, ’tfy buyten of binnen de ftad 
Utrecht, daer’them goetdunken fal, vergaderen fal 
mogen, en dat ’t gene fy aldaer gefloten fullen hebben, 
bondig en van weerden gehouden fal worden. 

35. Dat alle refolutien, die ftrecken tot difunïe 
era 
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en feparatie van de generaliteyt > te niet gedasn lul¬ 
len worden, en datmen lig voorts fal houden in de 
generale unie, en gedeputeerde in de generale Sta¬ 
ten fenden, geautorifeert, als andere provintien. 

za. Dat ook generalijk alle refolutren tegens de 
Privilegiën genomen, Tullen gecaiTeerr en te metge- 
daen worden , mee het gevolg van dien. 

©efe bQ3*f5- remonfïcanti'ecn DncrcVjocrtöc pomes 
ten Den (Statie ban Hpciefïccm banöen gcfïclt 5ijnöe 
Deg na noen? omtrent 5 uren / srjn Dc boo?f3. 
Coelcn gcjaenm öebetberge ban bc Milbcmancp 
Ijec oube iietböof / alöacc met ben anDeren een $in= 
te J©!in te Djmlten / en ié albaec ^jonhbeec <&barle£ 
ban/Crillo ijem bjagcnbc aï£ üicljout ban ütcccl)t 
be£ auonb# tniTcDtn 9 en 10 uren in gekomen/ en 
bccftóban beboo^f?, sgöelcngebaugcn genomen en 

®2 in öcé fïab$ gebanltemffe genaemt i^afenberch 
£ Vht / nut Den natm ban fijn €)ccellentie (fb pn fep 
baii ü- De) ban Hpccfïcc / namentiih be iif ccren ban ïiijfem 
ccecbt bucgl) / Moersbergen / Heft / 5öo?rc ban 2ïmeran 
UduS5^ Otn / Majetmiliaen 23accjc / ©reberift ban smplen 

genomen* ban jfèpebelt / cnbc föencj* ban Der ^a / Dan allo De 
b 002/5." i&riUa rapport ging boen am Dm Uao2f5. 
25urgcm. ©ebenter ban fijn cyploit / fo bebont ©es 
bentec Dattec gcboolt toaé / en Dat bp bate bi)f ièchc# 
penen macr appjehenfïc toag geöecerncert tegen öc 
^ceren ban ïïijfenbojclj / IBoerfbccgen en ©?eöerift 
ban Jmpïen ban Jlyebdt/ toaeromhp Dm uoo?f5. 
(Scilïa belafïe / De 3 anöere ©ccccn tecfïont te oitrs 

potige fïacn / öe baoL?f5. üErilïo öabbe tod acte berfocljt eer 
fecbaciifj, (p app?eïjenfte Deöe/ maermen fepbe Dat men Ejern 
S?a öe fdbe Dcé anöeren öaedjS leberen fouöe / aïfo Uiers 
ujsüeronts Den De bao;f5. 3 anDere ï|eccen Abelen nog Den (eb 
iitiaen* jjen abonDontftagen. 

©e£ anDeren DaecbS &a£ Dc fïabbcï oneufï/en 
ntemanD cn toifï ter Degen toaet ’t bafï maS / bet gaf 
bden een feectocemD bebenften Datmcnöcpdnapas 
ïeCbdcnban’tïanb/ omDatfe ten rcquefïe tjaüöcn 
gcp^cfentcertaen Den <D:abe bantaefïec totboo^ 
Eanö ban De ppbilegien / D002 Dc£ fcïbcn ©jaben 
ïafïebaDöc gcapp?eï)enbeert/ Uiant alfo liepen eerfï 
De geruchten / niet alleen binnen Der fïab Htreeljt: 
maecooftDao?be$?abintien ban ^oïïanD / ^eïanö/ 
en döcrS* 

nrceffee ©e ©jabe ban 3fncefïct öcS anDeren DaecïjS ooh 
Se aS= berfïaenöe De appjeljenfïe ban Defc CDeïen / en baaS 
lienfle öec op Den ÖaeD of Magifïract ban Utrecht niet ïud te 
Stielen pjEöen / Dat De fdbe gefclpet bjaS in een fïab Daer b? 
coSt e" jtgcnbjoojDig UjaS en fonDcr öcm’tfelbetecommus 
lait ges nier ren / Dccljalben I)P De fdbe / na Dat l)P opcntlgft 
Sn en bcrUlacct IjaöDc’tfdbe 5ijn fept niette toefen beeft 
Daetheans Doen relateren / onöer belofte ban t’ allen tóDen m 
ö'tnneae reebt te compareren / en beeft bP ’t felbc ooft aïfo acn 
eiuiiaen, öen ^aöe öan ^,tafen gCfcb?cben / DieS niettemin 

bebben De <J5ecommittcerDe föabcn ban öc Staten 
ban ïfolïanb acnöefïcbcnfuljcobcrgcfcb?cüen/ ten 
epnöc fp in allcS booificptig cnop gare fruit letten 
fonöen cn alle ttoifï en oncenigbept IjaDDente bers 
bocDcn. 

ühc 23o?ger-^opïupbcn jgn ooft ccuSöcdS tot 
iïtccdjt berfet / eninDepïaetfe ban CojndiS <25ijfs 
bectf3. banïtuïcnbojg/ UicrDegefïdt^anbanMes 
teren / ^jocureur boo? Den «Öerecbte / in pïaetfe ban 
ïtenncïï 3Ianf5. ban ïïatingcn / alias De hapert 
toccöegefïdt frcbecift ban5>cbaneüelt/eninpïaets 
fe ban Marnacr ^atobfj. onöer öe ^ondteregaert / 
toeröe gefïelt €o?S ^anf5. Metfeïaer. Im ntötes IO# ^ctobpS nieutoen fïijï UiotöebieBacn 

Siferlk tuptecen ban frcöcridt ^djoïtiS / Daer Den ïSits 
^rijciüsi mecfïec in ’t fïicbt banMunfïerboojIBeppenban 

5Bn epgen ruptecen Doo?fd)oten UjoS / bupten 
s 11 Ktrecbtgecaflicert/ Daer ban ben belc onöer De bane 

ban ben <6?abe banMeurStoeDcctnöienfïbanDen 
ïanbebegaben. 

9Lpccfïec ^en 14. (©ctoben'S De<8?abeban Hpccfïcrmet 
J»®»» alle 5bn lifofgefm en trepn tipt tïtredjt bertrodten 
t|ci)t en na .DaecDcn / ban ïnaer spne meninge bjaS om 

* «pil o» boo?tSop bet BoojDecguartlec te tepfen/ geïbbÖP 

Den (©bcrfïcn ^onop te bo?en gefd)?eben en latctt Saettjen 
toeten baDDe. c^n baöDcn de Staten ban ïfoïlanb 
n! ober lange tegen DenbooinoemDen €>berfïen^»oï jfioojöers 
nop geen goct genoegen geljaD / obetmiDS bP ban quamec, 
bcii «ïBjabc ban llpccflcr comnuffte genomen baös 
be alS Hieutenant en «©ouberncur ban Ulltmacr / 
Cncïjupfen / Mcbenbïib/ ^oo?n met boojtS Den ans 
beren fïeben en bïedten in Matcdanb gelegen /baD* 
ben colt acn ben 4$?abc ban r£pccfïer / eer bP b’eer^ 
ftc repfe na Cngelanö boer/ fdbe bacr ober ges 
Macgt / bat bp tegen be pjibiïcgien ban ^oïlanD 
befdbe commiffïe berltrcgcnbabbe/ en Datmen ben 
ppnee Maurit^ ban kaffan 3pn <6oubccnement 
bedto?te / Daer upt g?oot mi^berfïant berrefen i^ 
getoeefï / gclplt top in ccnige boo^gacnbe boeïten 
berbadt bebben / bocb toajS be fahe nu aïfo gcbïes 
ben / enmenfonbc befaïtemeenbemen bpber banD 
nemen / macc alfa be Jbtatcn binnen Cncbupfcn 
babben gefonDen bet benbd ban 3|onïtbeer ?£rent 
ban ^bubenboojbe / bacr fp ben gebed cp bcrïies 
ten / en bat onbec ^onopé regiment niet toa£) fo 
toap be Staten ban ïf ollanb be Itomfïc ban Hpccfïcr 
in ’t jDcojbctquarticr fufpeet / fonberlingc om batfe 
toifïen Dat ben (©bcrfïen ^onop bc^ fdfé bomfïe 
fcer ernfïicb gebo^bertbabbe/ cnbic ban <Sncbups 
fen fufïinecrbcn / bat bPbembabbeïatcuontbaïlen 
bat bP niet be Itomfïc ban 3lpccfïcr bet benbd ban 
^ubcnboo:bc tod upt iCncbupfen ftrijgen foube / 
en alfo Dcfe fufpitiebagdbr meer tot'eé / en Datmen 
boo? felter bieïtbat bP met 3bne ïtomfïeaïDaer^os 
nop in bet <g5ouberncmcntfïaöilicrenfouDe/ toaers 
om gepiactifeert tocrDe bat bic ban <ènebupfcn De 
nabolgenbe mirfïbc acn ben <jB?abe ban Hpcefïer fons 
ben fenben. JBdltcn öbefbp ontfingbinnenj^aers 
ben / rccbt£ aï^ bP fonöe ban Daer bertredten. ©en 
b?icf toa? Uipbenbe aïbn^, 

Doorlugtige Hooggeboren Vorll, Genadige Heere. 

ALfo wy van dage te dage en hoe langer hoe meer 
van allen oorten verfcheyden advertentien krygen ban De^ 

van diverfe perfonen van qualiteyt, de ware Chnlle- 23u'fE^ 
lijke religie en ’t welvaren van den landen van herten ©joS" 
toegedaen, dat den Overften Sonoy by alle manierc fdjapeit 
en wegen fonder ophouden tracht en afbeyt, om hem 
van de ltad Enchuyfente verfekeren , en ’t vendel van ^en ftijuts 
Hopman Duvenvoorde daer uyt te doen trecken , en terptn ber 
een of twee andere vendelen van zijnen regimente in 
plaetfe van dien te doen leggen. En ten eynde hy het b£ii<©2abt 
felve foude mogen te wege brengen , wort niet al- ban ^jices 
leenlijkby vele goede patriotten geprefumeert, maer *Kt* 
opentlijk verklaert, dat den voorfz. Overften , fo door 
zijne Minifters of Dienaers , als in eygene perfoon uwe 
Excellentie foude hebben geperfuadeert 3 om eens de 
fteden van Weft-Vriefland of van den Noorderquartie- 
re tebefigtigen, en door ’t middel van dien , als na- 
mentlijk door de prefentieen autoiiteyt van uvve Ex¬ 
cellentie, hem alfdan te ftabileren en te beveiligen in 
’t Gouvernement van Weft-Vriefland, ’t welk buyten 
alle twijfel direótelijk is ftrydende tegensdegeregtig- 
heden van de landen , en dat nog te meer, aengemerkc 
zijn Excellentie van Naffau lange voor de aenkomfte 
van uwe Excellentie in defe landen is aengenomen , 
en ook na ouder gewoonte folemnelijk geintroduceerc 
als Gouverneur en Capiteyn Generael over Holland, 
Zeland, en Weft-Vriefland. En alfo wy defe adver¬ 
tentien na behoren in nader deliberatie hebben geleyt, 
en overdenkende dat wy neftens d’andere fteden , met 
den Ridderfchappeen Edelen van Holland uyt kragte 
van de unie zijn verbonden, de privilegiën engereg- 
tigheden van den lande van Holland en Weft-Vriefland 
tehanthouden en voor te ftaen. So en konnen wy van 
ampts en eeds wegen niet verftaen, datby dufdanige 
manieren ’tGonvernement van Weft-Vriefland foude 
werden gefepareert van’t Gouvernement van Holland 
en Zeland, en confequentelijk zijn Excellentie van 
Naffau onbehoorlijken ontrecken. Enaengemerkt de¬ 
fe voorfz. en andere verfcheyden gerugten onder on- 
fe borgeren worden gefemineert en geftroyt, caufe- 

f 4 rend® 
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rende veel onderlinge mifverflanden , waer uyt ap- 
parentelijk grote inconvenientcn gefchapen zijn te ry- 
fen. So hebben \vy na verfcheyden communicatien 
met den anderen hier op gehouden, ten lellen geen 
nader noch expedienter middel konnen bedenken, 
om onfe burgeren en gemeente in vrede en eenigheyt, 
met confervatie van de ware ChriHelijke religie te 
houden , en in egeene hafart en evident perijkel de 
felve te Hellen, dan uwer Excellentie uyt ganfeher her¬ 
ren te bidden, en met alle reverentie ernitelik tever= 
Toeken, dat de felve in defe conjunóture alleenlikvoor 
defereyfe zijne komfte alhier binnen deferllede, tot 
eenen anderen gelegender en bequamer tijd uyt te Hel¬ 
len , tegens den welken wy verhopen door Godes ge¬ 
nade met goede voorfichtigheyd fulke ordre te Hellen , 
en de fake in fulke verfekertheyd te brengen , dat uwer 
Excellentie alhier met een eendrachtig gemoed en vol¬ 
komen genoegen van de burgerye , na de hoge ende 
heroique qualiteyt van de perfone van uwe Excellentie, 
en na’t vermogen defer Hede blijdelijk mag ontfangen 
werden. En aengemerkt ons ten vollen bekent is de 
natureleeningeborenegoedheydvan uwe Excellentie, 
fo hebben wy een valt betrouwen dat uwe Excell. defe 
onfe nodige excufatie en regtveerdige onfchuld ten be- 

(Fol. 45.) Hen fal beduyden, en ons niet qualik afnemen , dat wy 
voor defe tijd noodfakelijk om alle perijkel te verhoe¬ 
den hier toe gedrongen zijn geweeH, biddende daer- 
om uwe Excell. hert-grondelijk dat de felve gelieve 
ons hier in te accommoderen, en geenfins ter con¬ 
trarie dooreenigen te laten veranderen , ’cwelkander- 
fins tot onfen groten leedwefen foude mogen Hrecken , 
tot verminderinge van de reputatie en autoriteyt van 
uwer Excellentie , tot ondiénH van den lande, en tot 
irreparable fchade defer onfer Hede , al ’twelk God 
Almachtig gelieve door uwe Excellentie finguliere 
wijfheyd en voorfichtigheyd te verhoeden. 

Wy konnen uwe Excellentie ook niet verfwijgen, 
dat wy boven andere verfcheyden corifideratien ons 
moverende, ook geen kleyr.e fcjfpitie hebben van den 
voorfz. OverHen, en dat byfonder, overmits fekere 
propooHen, de welke den OverHen tegen ons ook niet 
Tonder communicatie heeft gehouden. 

Wy fouden defe onfe jegenwoordige gelegentheyd 
uwe Excellentie wel breder hebben gededuceert, tnaer 
hebben uwer Excellentie met ons langer fchrijven niet 
moeyelijk willen vvefen , biddende uwe Excellentie 
’cfelve in’tgoedete willen verHaen,en defer Hede faken 
in gunHige recommandatie te houden , hier mede , 

Doorluchtige Hoochgeboren Vorfl , Genadige Elee- 
re, bidden wy God Almachtig uwe Excellentie te ne¬ 
men in zijne heylige hoede , en uwer Excellentie heroi- 
quevoornemen , tot Godes eere en defer landen wel¬ 
varen tefegenen, gefchreven t’Enchuyfen den i4.0£to- 
bris, 1^87. onderHont , uwer Excellentie onderda¬ 
nen , dienaren , Burgemeefleren , Vroetfchappen, Ca- 
piteynen van de fchutteryeen wyken der Hede Enchuy- 
fen , en ter ordonnantie van de felve , by my , 

Ondertekent 

facob foojlénf'%. 

d’ Opfchrift was , Doorluchtige Hoochgeboren 
VorHen Heere, Heere Robert Grave van LyceHer, 
Bander heere van Denbich, opperlte HofmeeHer en 
Lieutenant van hare Majefleyt van Engeland , Gou¬ 
verneur en Capiteyn Generael van de geünieerde Ne- 
derlandfeProvinticn, &c. onfen Genadigen Heere. 

_ "Oc <@;iaDe ban Hpceficr toa$ gcnoegfacnt gereet 
öeüan" om ÊcbectrccPen aï£pp öefen bpef ontfmP/ pp en 
ïjjeerter ioa$ niet aïïecn öaec ban fccc btrtocmücrt: niacc 

naam Jt öacc ‘n tc tpeöen / tnecPenöe öat 3ijn acnfla^ 
'f 1 * gen niet boo.it cn tmïöen / Öat $pn autontept öagc* 

ïije meet cn meet nunöeröc / ebentoeï nam pp boo? 
pcrn5ijn ccpfenapetH&HpÖec-qnacttet te boteren/ 
en na öat pp ccmge o?öic op öe fortificatie tot J3acc? 
ben paööc gcfïcït / cn öen Capitepn alöaecïcggenbe 
^ijnbebcï geöaen pabbe/ gcïrjPtop piet ban piet na 
eenige mentie maPcn fnlïen/ fo fd pp banbactbet? 

ttocPen/ cn ben 16. ©ctobcc tot ï^oorn gcPonicn / 
aïtoacc pp feer fecfïcPP ontpaeït / ontfangen / en 
tod gettactccct toeebe .tot 31)11 goeb contentenicnt en 
genoegen / ban öact peeft Pp öenbpef ban bic ban 
^nepuufen beanttoaQ?b / peeft 00P ban öact aen öe 
Staten töenecacl cn ban Tj)oïïanb gefcp?eben / en 
fïg öact na op betepfc gemaePt na Cncpupfïn/öan 
aïfo peni bic ban€neptipfcn tegemoet fanben/ en 
met aïïc bdccftpepö möuceeröen bat pp boor öefe 
tepfe niet tot ^nepupfen en foubc tellen Poinen/ aïfo 
petanöer^ gefepapen foube toefen / Dat spn autoris 
teptboor opentïpPe toepgeemge en bupten-fïuptte ,, 
ge/ te feer geqnctff foube toorben/’t tueïP pen leet te* na S* 
fen foube / iict pp |lg epntclpp gefeggeu / Die ban öupfoi/ 
ïfooin bcöen pem met pact feputterpe eengoetpuP 
toeten uptgdepbe en pp bicef renen nacpt in be Streek en 
Streep / cntroP boen boorf^ op IBeöenbPP. trektuan 
brief bic pp acribie ban^uepupfen fcp?eef tuaó ïup; 
bcuöeal^bGlept. oU, 

Robert Grave van LyceHer , Baron, &c. 

ERentfeHe eerfame lieve befondere, uwe mifilve gcnthjoo:* 
van den 14. defer maend , was ons giHeren behan- ötbanöèrt 

digt tot Naerden , alfo wy op ons vertrecken waren na 
delen quartiere, en zijn niet weynig verwondert ge- freraenbfe 
weed te verdane den inhouden van dien, alfowy noyt ban cigncs 
eemge occafie gegeven hebben van fulke dilfijentie en ÖWlou 
milvei trouwen tegen ons , vele min oyt gedagt het ven¬ 
del van den Kapiteyn Duvenvoorde of eenig andere uyt 
de Had Enchuyfen te doen vertrecken , want wy altijd 
rondelijk hebben verklaert: dat fo mijnen diend de 
landen niet aengenaem ware, of dat de landen door 
faute van genoegfame middelen de fware laden der oor¬ 
loge niec langer konden continueren, dat wy gedagt 
waren te vertrecken , met die reputatie en goede con- 
fcientie, daer mede wy herwaerts over gekomen zijn , 
om den landen diend te doen , latende den Provintien 
hare Heden, Herkten , en phetfen fo ons die geduren¬ 
de onfen gouvernemente in defe landen vertrout zijn 
geweeH, u luyden verfekerende, dat wy noch om het 
beraden van den Heere van Sonoy (hoewel fulx by hem 
noyt voorgedragen of verfocht is geweeH) noch door 
perfuafien noch induótien van yemand anders , daer van 
fouden wijken. En fo gy u wel had laten onderrigten , 
foud konnen merken hebben, dat het kleen gevolg van 
Edelluyden en Dienaren , daer mede wy in den Heden 
onfen perfoon feer geerne onder de borgerye vertrou¬ 
wen , niet en kan dienen om eenige Heden in te nemen 
of verfekeren , fo de voorfz. brieven Ichijnen te ver¬ 
melden , verklarende dat ons voornemen nochte me- 
ninge noyt fulx geweeH is , en datmen ons in dien dee- 
le, met fulke prefumtien , onderrigtinge, en faem- 
Hroyingen niet weynig ongelijx doet, ennietweyni- 
ger den OverHen Sonoy, dieu luyden wel kenlijk is 
niet wat eene neerHigheyt en getrouwigheyt hy fig in 
den eerden aenvank by u luyden voor allen anderen ge- 
voecht, en tot noch toe HantvaHelijk en onbeweeglijk 
is dragende, en konnen anders niet vermerken of u 
luyden werden hier toe gepeifuadeert van den genen die 
niet anders foeken , dan door de onrechte befchuldin- 
geen befwaringe zijns perfoons , ook hare MajeHeyt 
en ons daer mede voordagtig te maken om alfo te ko¬ 
men tot hare verborgene mtentien , die fy met den na¬ 
me van religie en andere pretexten bekleden , ten an¬ 
deren zijn wy verHandigt dat depropofitie onlanxge- 
daen tervergadermge van de Generale Staten by den 
Raedsheere van hare MajeHeyt Kilgrey, u luyden ook 
eenig quaet nadenken foude geven , dan fo gy indag- 
tig zijt ’tgene daer van wy den Staten hier bevorens 
hebben gedaen onderrigten, en daer na felve ten di- 
verfen Honden hebben vertoogt, namentlijk fo de 
landen fig niet en erklaerden, en een kort belluyt of 
refolutie maekten op’t continueren en uytvoeren van 
de oorlog, daer mede hare MajeHeyt mogte contente- 
ment gegeven geweeH zijn, dat hare MajeHeyt foude 
gedwongen werden den naeflen middel teverfoeken, 
fult bevinden dat de voorfz. propofitie niet contrarie 
is der Staten meninge of voornemen > anderfints fou- 
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der, fydevoir gedaen hebben om binnen behoorlijken 
tijde te refolveren, en fig te verklaren op’t gene nodig 
was tot behoudinge der landen en confervatie van de 
reputatie van hare Majefteyt, en fo de Majefteyt nu 
verfoekt op het ernftig aenhoudert en prefentatien van 
den Prince van Parma neffens de Staten of hare gecom¬ 
mitteerde te treden in communicatie, met vaft toefeg- 
gen dat fy voor defe landen handelen fal met fulke forg- 
vuldigheyt, verfekertheyt en getrouwigheyt, als fy 
doen fal voor haer eygen rijk, ftaet van dien en haer 
onderdanen en inwoonderen, of fode landen tot fui¬ 
ken redelijk accoort niet geraken en konnen , dat fy 
defelve nieten fal verlaten. Wat ongclijk gefchietin 
defen den landen of de Staten van dien, wantfulx is 
hier bevorens diverfelijk verfogt geweeft , als daer 
meerder perijkel in gelegen was , dan nu jegenwoor- 
delijk, alfode Majefteyt fulx doen kan fonder eenig 
gevaer der landen : en fo God fulx nu niet gelieft de fel- 
ve handelinge te fegenen , en tot eenen gelukfaligen 
eynde te brengen , prefenteert hare Majefteyt de landen 
niet te verlaten , fulx dat de voorfz. prefentatienieten 
behoort eenige diffidentie te maken onder den volke en 
inwoonderen van dien, maer veel meer de landen te be¬ 
wegen om hare Majeft.met dankbaerheydte bejegenen, 
fo eenen yegehken het gemene befte voor oogen hadde, 
fo het fchijnt, en gepretendeert wort, verfoekende 
daerom dat gy alle mifverftand en diffidentie wilt te 
rugge ftellen, en laten varen , op dat de gemeenten mo¬ 
gen in beter rufte en ftillicheyc gehouden, en in alle 
nieuwigheden en inconvenienten voorgekomen wer¬ 
den , en fal ons welgevallen hier aen gefchieden, 
hiermede , 

Erentfefte , Eerfame , lieve befondere, blijft God 
bevolen , gefchreven uyt der ftad Hoorn defen 16. 
O&obris j 15 S 7. 

vnreftn ©e <S*abc ban Hpccftec nïbu£ jijn aenfïag tot 
komt rot ^mfïerbam(Dat Die Dan 3ijne factie noemben De &er* 
jiköen» 1 cnöc nu 00{i tot (gncljupfcn / Datfe De Capcïïe 

nocniöe) gefaelgeert jtjnöe / fo # &p boojtg na jBe* 
öenbltlt getogen / altoacc Ijpbanben #tjctfïcn&a* 
nop/ met groter eecen en öïtjfcïiop tod ontfangen en 
getractcert i£ gctnccfl/tjp bleef Ijicr eenige Dagen met 
fecr goeD eontentement/ Den #üccficn f)cm alle De be* 
ffectereen ecreaen DacnDc Die £cm eeniglin^ magc^ 
iijfi toaé / Ijp IjaDDe beïe familiare piopooftcn met 
Den felüen #ocrffen / Ijp refoïbecrDc ooft epnDdijft 
ban Daer ober na ©?iefïanD te repfen / öetotjfe eenige 
ban Bjteflanb bp t)em geftomen toaren ftlagcnDe 
ober De ongclgften enconfufïcn Die men tjaeracn De* 
De / berfogten boo?t^Dat 3tjn €rcellentie inBjiefV 
lanD perfoonïtft toiïDe bomen om De faften aïDaer te 
rcöDen / fcggenDe Dat fulp allcg met jtjne tegen* 
tnoojDigïjcpD en autoptept ligtelijft fouDe bonnen ge? 
fcbieDen/ ’t toda ïjp Daer na al£ t}p cp Defe repfe toaé / 
bcloofbc te Doen/ fenDenDe bticüeu tot Dien epnDe aen 
De fïcDcn cnDe ïanDen in BjiefïanD / Dat fp tegen ben 
29. «Bctobpg ouDcn fïgl ftare bolmagten binnen 
Jfjaniftcr bp fjem fenben fonDen / maer öoo? Dien De 
gcöeputeerDe aïDaer Ijeni aï eer 350 fcftjrjben Daer 
qnam/feftcre iiBifTïbe fonDen / Daer bpfn berfogten 
Dat ïipboo! Die repfe Daer niet fouDe toilïen bomen / 
om De rcDcncn in De tooofó. lUiffïbe bieder upt ge* 
Djuïit / Dictopïp'cr tetfïont mcDe fuïïcri bp boegen / 
fo Ijeeft öp Defe stjne boo^genomen repfe ooft na ge# 
laten. 

^ier na boïgt feber fdiifjbcn ban Den <jB?abe ban 
Hpceffcracn De Staten Weiterad Daer bantopboo? 
mentie öebben gemaebt. 

Hlcrc batt \/f Yne Heeren , ik hebbe door de laetfte depefchen 
1 DrmjBrabe lVi van hare Majefteyt vernomen, datfy feergeöffen- 

I ftee aen De ^eert was tegens mY 5om ^at ^ ^aer nog Seen antwoord 
i Staten hadde gefonden van de Staten Generael, opfovelere- 
| (©enerael monftrantien en propofnien die ik hen van harent we- 

1 MPt^het11 8en gedaen, aen my fchrijvende met goeden inét, 
1 jVrtuDet; gelijk als ofhet gebrakaen mijne diligentie, daer van 

ijuartier, jfc nochtans proteftere ter contrarie , en mene gedaen 

te hebben alle mogelijk devoir fo aen de hoog-gemelte 
Heercn Staten , als aen den Raed van State, hoe wel ik 
tot nog toe geene fodanige fatisfadie hebbe konnen ver¬ 
werven , als hare Majefteyt wel vervvachtcde. En hare 
Majefteyt vind haer fo feer gedilayeert, of (gelijk fy 
feyt ) befpot, datfy niet langer wil wachten na de re- 
folutie der voornoemde Staten ofte na hare verklaringe 
nopende hare middelen en fchattinge. Sijnde hare Maj. 
genoeg geemboucheert van hare intentien , fo door 
de openingen hier op gedaen , als door andere hare 
procedurert , houdende hare Majefteyt hare eercen re¬ 
putatie feer geraekt, dat fy op’t voorfz. ydele verwach¬ 
ten den Hertoch van Parma fo fufpens heeft gehouden, 
fonder hem te antwoorden op’t gene betamelijk was.' 
Derhalven heeft hare Majefteyt my wel ftri&elijk belaft 
de gemelte Heeren Staten Generael te kennen te geveil, 
dat fy wel wilde geadverteert wefen, of de gemelte Sta¬ 
ten fig nevens haer willen voegen , om met den Herto- 
ge van Parma in vredehandelinge te treden of niet. En (Fol. 47- ? 
ingevalle haren wille fodanigfy , dat fy my dan eenige 
Commiiïariftcn nomineren, die fy fullen verordenen 
om nevens die van hare Majefteyt in’t voorfz. tra&aet te 
befoigneren. Verfekerende hare Majefteyt de gemelte 
Staten, dat fy de landen , volke , en ingefetenen van 
herwaert over, in fo goede en fincere recommandatie 
heeft, datfy in ditftuk voor hen met fulke forge en af- 
fediefal procederen, als voor haer felven, haer ftaet 
en haer eygen volk. En fo den vrede niet en kan wer¬ 
den befloten, by gebreke van redelijke en verfekerde 
conditiën , dat hare Majefteyt in fuiken gevalle de 
voorfz. landen niet fal laten gedeftitueert van fodanich 
fecours en affïftentie, als fy redelijker wijfe , met pre- 
fervatie van haren ftaet fal konnen prefteren : maer of 
hare Majefteyt niet promptelijk antwoord konde krij¬ 
gen op’t gene boven verhaeltis, fo fal fy genootfaekt 
wefen fodanigen anderen voet te nemen voor hare af- 
fairen, als fy fal vinden te behoren. 

Voorts gemerkt het krijgf-volk’twelk ten tijde van 
mijn laetfte retoer van derwaerts over door hare Maje¬ 
fteyt ten dienfte van den landen is overgefonden, by 
gebrek van de refolutien der gemelte Staten nieten zijn 
gcemployeert, als hare Majefteyt wel hadde verhoopt, 
fo wilde hare Majefteyt wel, dat de gemelte Staten , be- 
j aedfloegen op de betalinge van dien, ten eynde fy geen 
001 fake en hebben haer te beklagen en andere remedie 
tefoeken. Aldus gedaen defen if. O&obris , 1587. 

Ondertekent 

R. LjceJltr• 

M Yne Heeren, ik hebbe uwe Mifiive van date den 
11. O&obiis ontfangen , door de welke U Ë. E. ^.abe 

op mijn verfoeken dat ik henfoude fendendepropofi- bainiprei 
tie , die den Heere Killegrey was belaft van wegen hare j^^11 öe 
Majefteyt in uwe vergaderinge te doen , zijnde gefor- Staten 
meert na haer plaifir en intentie,in’t welke ik niet hebbe <©«neratlt 
willen laten U E. E. te gerieven , fendende de felve 
hier by gevoegt, en verfoekende opU È. E. die wel 
rijpelijk te examineren eh te appliceren daer toe fy be¬ 
hoort , niet om ’t gemene volk te commoveren , maer 
om te bevrijden , fo ’t Gode belieft dit werk te fegenen, 
want het is niet vreemt dat Potentaten, verfochtwe- 
fende in een redelijke vrede-handelinge te treden , fich 
accommoderen , om ten meeften dienfte van de Chri- 
ftenheyd, daer toe te verftaen of die gefchieden mogte 
of niet , en felfsis dat in defen Staet, defe oorloge ge¬ 
durende tot diverfe reyfen gebruykelijk geweeft , als 
daer gedurende de handelinge veel groter dangier was 
dan daer nu is, want hare Majefteyt kan gedurende de 
felve, de landen, in den ftaet daer in fy nu zijn hel¬ 
pen conferveren , en fo hare Majefteyt komt te Verftaen 
dat hare eerlijke prefentatien worden gecalumnieerta 
of anders geinterpreteert, contrarie haer ware en op¬ 
rechte intenrie die fy heeft, om defe landen goed te 
doen, fo fal hare Majefteyt feer rechtveerdige oorfaek 
hebben om over fodanige ondankbaerheyd te doleren, 
en hare gewonelijke gunfte tegen defelve te verminde¬ 
ren. Derhalven wil ik U E. E. gebeden hebben, daet 
by te voegen fulke andere redenen en confideratien, 

als 
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.JAtfftiiS 
lj.itOe 
cÖJücpw 
tejcöz lm 
tie Dieccit 
^taccit 
taait 
Bncflauj 
fic'.t tuit 
<*3jatae 
taait l£icca 
fot / tjem 
b:cfcu!teits 
ïjsöaec 
taa<n tue 
fit! niet te 
itaitun. 

als gy fulc konnen oordeeleii waer en behoorlijk te 
zijn, om U E. E. na de goede intentie van hareMaje- 
ftèyt te conformeren , gemerkt den eilendigen ftaet de- 
fer landen , notoir voor alle de wereld , en daer van ik 
kan betuygen dat fy haer Mijeft. heeft beweegt, mede¬ 
lijden daer mede te hebben , mee prefentatie van defei- 
ve niet te verlaten , fofy voor haer geen fekereen rede¬ 
lijke conditiën kan verwerven: hier mede mijne Kee- 
ren, defen eyndigende wiHk U E. E. bevelen m de be- 
fcherminge des Alderhoogften, gefchreven te Hoorn 
defen 16. Oftobris 1)87.lager ftont UE. E. wel goede 
vriend, 

Ondertekent 

Lycejler. 

De fnperfcriptie was aen mijne Hecren , mijne Hee- 
ren de Staten Gencracl. 

fUiflïue banbc<ti5cbeputectbe ban bc Hfcctcn 
Staten ban ©uj!c|lan& acnbcni&jabcbanllycefïei: 
gefonben Daec ton boren ban beniiaent fjcbbm/ toa£ 
ïuybenbe alïm£. 

Yn Heere, wy hebben verftaen door ’c gemerte ge¬ 
ruchte , en vatl en feker rapport, van alle de gene 

die van daer komen, dat u Excellentie gerefol veert tou- 
de wefen de moey te te doen , van herwaerts over te ko¬ 
men en met ogen te fien den ftaet van defe Provintie 
daer van w/u Excellentie niet alleen met aller demoe- 
digheyt bedanken , tnaer verfekcren ook defelve dat dit 
de fake is, daer wy langen tijd herwaerts om hebben 
gewenfcht en na verlangt. Niet twijfelende, ofu Ex¬ 
cellentie in der daed komende en de affairen felfs in per- 
foon van na by aenfehouwende , falevidentelijk oor- 
deelen tulfchen de waerheyten de valfche calumnien , 
daer mede eenige oproerige geeften, vyandenvande 
rulle, gedreven door eergierigbeyd en eygen pallien, de 
ooren van u Excellentie hebben vervult en geabufeert -* 
maer hebbende ook daer-cn-boven uyt verfcheyden 
perfonen verftaen, dat u Excellentievaftelijkgcrefol- 
veert foude wefen alhier datelijk een extraordinarife 
vergaderinge te houden van de Grietenyen en lieden 
van Vrieftand. Een fake, die in defe concurrentie niet 
cn kan gefchieden , fonder vreele van grote incon- 
venienten, en verfekert wefende dat defen raed nergens 
anders uyt en komt, als uyt de herftenen der voorfeyde, 
die niet en achten opeenig regt, wettelijke ordrc,coftu- 
men of eenige capitulatie, llaende ook wel licht alle pe- 
riculen en gevaerlikheden in den ftaet in de wind , mits 
dat fy hare ambitie mogen vervolgen en tot haer wit ko¬ 
men , fo zijn wy bedwongen door onfen eed en verbin- 
tenifie aen ’t Vaderland, u Excellentie feer demoede¬ 
lijk te remonftreren, dat de gene die hen vervorderen 
fonder ander beroep u Excellentie fuik een raed te ge¬ 
ven , niet en foeken als te abuferen d’autoriteyt van u 
Excellentie, en haer fchadelijk voornemen te decken 
met den mantel van dien , om den ruft en ftaet van defe 
Provintie te troubleren. Biddende u Excellentie ons 
te vergeven, fo wy defelve vryelijk en ront uyt feggen , 
dat wy altansin geenderly wijfe fodanigen vergaderinge 
van Staten mogen confenteren , van de welke ( als aen 
ons door fpcciale laft en autorifatie behorende ) ook 
gehouden zijn aen de Provintie te verantwoorden , en 
rijpelijk te overwegen het eygen faifoen enconjun&u- 
re der faken , om dat te doen fonder toe te laten dat 
de Staten ter appetijt van eenige raesbollen, fouden 
werden gefafcheert en gemolefteert en het land in ge- 
vaer geftelt. Want om de andere oorfaken en redenen 
ftilfwijgende voor by te gaen , die ons behoren te ont¬ 
raden , fodanige vergaderinge in defe tijd toe te laten, 
fo fullen wy u Excellentie allenelijk feggen dat de voor- 
fchreve geeften federt 7 of 8 jaren herwaerts, door 
verfcheyden finiftre en kromme wegen , den wettelij- 
ken ftaet van defe Provintie hebben gecontramineert, 
foekende tegen d’ordonnantie der Staten Generael, te¬ 
gen’tgebruyk van alle de vereenigde Provintien, te¬ 
gen de privilegiën en refolutien van defe Provintie, 
menigmael vernieut, en tegen dank van hare meefters, 
lig te dringen inde bediemnge en maniantie der geme¬ 

ne faken, en een onwettelijke autoriteyt te aenveer- 
den, met vernietinge van alle ordre en privilegiën, 
hebbende te defen eynde gefocht te abuferen mijn Hee¬ 
re den Prince van Orangien hoogloffelijker memorie, 
maer God lof, te vergeefs, gelijk mede alle andere 
trecken en praólijken voorgewent zijnde , een gelijke 
uytkomfte hebben gekregen. En alfo onfe grote pa¬ 
tiëntie , met de welke wy hare grove faucen hebben 
gedillimuleert, hen tot fuik een prefumptie en laet- 
dunkenheyt doet ftijgen, dat fy na alle hare gefailleer¬ 
de pradtyken voor den laetften werp ook u Excellentie 
foeken te abuferen, trachtende te doen veranderen en 
vernietigen, (daer van wy wel zijn geinformeert) de 
folemnele refolucien van alle de vereenigde Provin¬ 
tien , met de particuliere van defe Provintie , verdie¬ 
nende daer door te werden geagc en gehouden voor 
perturbateurs , rebellen en vyanden van’tgemene be¬ 
lle. So verklaren wy u Excellentie dat wy zijn bedwon¬ 
gen om de welvaert van defe provintie ( welke de Sta¬ 
ten op ons laten beruften ) ons met alle ons vermogen» 
teoppoferen tegen ’tgene daer de voorfeyde finiïler- 
lijkendoor obreptien omaenhouden, en dat metalle 
wettelijke middelen , en fodanige als ons den nood fal 
wijfen: ten eynde wy ons met eene fuyvere confcien- 
tie mogen excuferen, voor God en de menfehen felfs, 
voor de gene die ons den ftaet en maniantie defes lands 
in handen hebben geftelt, van in geenen dele ons de- 
voir te hebben achtergelaten om te voorkomen en te 
vermijden de grote inconvenienten en gevaerlikheden,, 
welke wy door de voorfz. maniere van procederen 
klaerlijk fien verwekten aengehaelt te wefen.Biddende 
ii Excell.andermael (gelijk wy door onfclactfte hebben 
gedaen ) dat hem belicve d’ affairen van State defer Pro¬ 
vintie te communiceren en te verhandelen , met de gene 
die daer toe behoorlijk en wettelijk zijn geautorifeert 3 
fonder de oorete lenen aen luyden , die hen felven in¬ 
dringen , lopende fonder geroepen te zijn , en daer door 
te verftaen geven , wie den geeft is , daer door fy gedre¬ 
ven worden. Eyndelij k hoewel de komfte van u Excel¬ 
lentie ons t’allen tijden over aengenaem foude wefen , 
fo is het nogtans , dat wy niet konnende, door de folli- 
citatien en pradlijken der voorfchrevene, yet anders 
verwachten, dan het verfe exempel van Leyden en an- ${3. ban 
dere plaetfen ons tonen,u Excellentie feer demoedelijk fal na bêr= 
bidden, dat hem believe, fo om zijne meefte eere en re- Jjaelt tucts 
putatie, als om dc ruftg van defe provintie voor defe Dê !* 
reyfe, zijn komfte herwaerts over tefurcheren, confi- 
dererende dat het niet fal ftrecken tot zijne grootheyt en 
loffelijke qualiteyten, fich te laten drijven van privé per¬ 
fonen vol van paffien , foekende door alle middelen dat 
de autoriteyt van u Excellentie mach dienen en ftrecken 
tot een fchaduwe en dekmantel van hare particuliere 
pretenfen en voornemen : t’allen anderen tijde fal u Ex¬ 
cellentie ons vinden feer geaffedlioneert en gedifpo- 
neert om defelve te ontfangen, met alle eere, en het 
befte tradlement, dat ons mogelijk fal wefen. Hier me¬ 
de mijn Heere , defen eyndigende , fullen wy God bid¬ 
den dat hy u Excellentie wil onderhouden in alle groot- 
heyt en voorfpoet, tot welvaert en behoudeniffe onfes 
Vaderlands, uyt Leemvaerden defen 17. Odlobrisj 
ifS'7. ftilo vetcri 3 

Ondertekent 

GuilUaurne de Nafjau , 

Lager ftont gefchreven u Excellentie feer ootmoedi¬ 
ge dienaren, de Gedeputeerden der Staten van Vnef- 
land, noch lager ftont, ter ordonnantie der felver» 

Onderteekent 

Ij'lrandi: Paragraphe Donia vt. &c. 
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befc tyb toerbe baet een ïanbbacï) tn <£toct- 
tlffel gcljouben tn bc toeïfte bp bc fommige fecc gcbjc> 
ben toeebe/ batmen beljoojbe cencn b?cöe met ljuïp IKs, 
ban be lüomnginne ban <£ngdanb fïen te beefttijgen/ 
ban alfa baet beïe anbetre öett tegen befe opinie toa= 
een /fo en ftonöcnfe niet herbet beefttijgen / ban bat= 
fe ben naboïgenben blief fd)?eben aen be Staten ban 
(^elbcdanb / Mtcecjjt en ©jteflanb / om alfo eene 
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Vervolg der Nederkndfc Oorlogen* 
aparte bcrgabetmgc ban De dBenccalc Staten te ma* 
hen / gcïpb Die Dan Htcecpt pier te boren oob gefoept 
paDDen te toege te brengen. ^Benb^ief toa^IupDc»; 
DcalöUp. 

EDele, Geftrenge, Erentvefte, Hooggeleerde , Wy- 
fe, voorfienige Heeren, infonders goede nabueren, 

U E. mogen wyonfe goede meningeniet behalten,dac 
wy verfcheyden fchriften toe verfchcyden tyden, re- 
monftrantien ,en propoficien van zijn Excellentie, uyt 
bevel van hare Majefteyt hebben ontfangen , de welke 
ook zijn Excellentie aen de Heeren Generale Staten 
heeft doen laten, om vermits de redenen in zijn Ex¬ 
cellentie propofitie verhaelt, neffens haer Majefteyts 
Gefanten in communicatie van de vredehandel met den 
Hertog van Parma te treden , me: twijfelende of het 
hebben UE.ook gelijke gefchriften van zijn Excell.be¬ 
komen.En want U E. en defe Provintie,als op de fron- 
tieringe tegen den brant gefeten , die doch(leyder)in de 
uycerlte verderffeniffe zijn geraden, en noch hinvorders 
het meefte perijkel hebben te verwachten, fcer hoog¬ 
lijk en allermeeft hier aengelegen is, hebben wy defelve 
hier van wel willen adverteren , en in U E. goetdun- 
ken ftellen , of het niet folde geraden zijn , dat defe drie 
Provintien van Gelderland , Utrecht, en Over-Yffel, 
hier op een byeenkomft hadden geholden,en defelve fa¬ 
ke in deliberatie geftelt zijnde,met den anderen hadden 
gecommuniceert, en onfer dryer beraet ingebracht, en 
daer na middelen gebruykt, datmen de Staten der an¬ 
dere drie Provintien van Holland,Zeland,en Vrietland, 
met goede en erhelfelijke middelen had konnen bewe¬ 
gen , om met ons in gelijke communicatie en tra&aet te 
condefcenderen , en in conformiteyt van zijn Excellen¬ 
ties propofitie te doen, als men tot beholdinge van de 
ware religie en befcherminge van de geünieerde Pro¬ 
vintien bevinden fal te behoren. Daer nu U E. fulke 
communicatie en by-een-komftc ook raetfaem erach- 
ten , en fich gevallen laten, fo begeren wy vruntlijk, 
defelve onbefwaert te willen den Staten van Utrecht 
en ons eenen fekeren dach en plaetfe op ’t fpoedigfte aen 
te doen fchrijven» en felfs ook hare Gefanten met volko¬ 
men refolutie en beraec aldaer te fchicken , om wijders 
met den anderen te doen, als voren verhaelt is. En wie- 
wol wy ons des en alles goedes gunftelijk willen verla¬ 
ten , begeren nïet-te-min een weder befchreven ant- 
woort by defen van defelve U E. die God Almachtig 
lang gefonc bewaren wil. Datum op ten lantdach bin¬ 
nen Kampen den 16. Oótobris, 1^87. onder ftont uwe 
Edelheytgoetwillige vrienden en nageburen , Ridder- 
fchap en Steden der lantdach van Over-Yffel. 

<2Mtjbe bjieben mutatis mutandisjtjnooïtgefcïj?^ 
ben aen Die ban Htcecpt / en ban ©jicflanb / Doet) De 
«BeöcputeerDe ban ©ffeflanö pebben foDanige apacs 
te becgaDmnge afgefïagen/ ftcnDeenmechenbetot 
toat epnDc Defetbe berfoept toerDcn. 3Betoijle De 
<Öjabe ban 'Epcefïer in pet jfcoojbccquattiec toa£ / 
toaren De Staten ban ijollanb becgaDect en bonDen 
gecaDen pare becgaDermge in eene befïotenfïeDete 
pouDen / öaec toe fp boo? cecfi Öefeïbc befïemben bins 
nen Hfaeclcm / om te naDcc op alïe pet boo?ncmen 
ban Den felbcn <25jabe ban Hpceflec te mogen letten / 
’ttoelb ï)mi nu al fufpcct toag getaojDcn / bpfonDer 
om Dat pp fo fcccbcle moepteng pabbe gemaeftt te? 
gen Den SUDbocaet ban ^ollanD Den f^eece <2MDcns 
batnebeït/ om Dat pp fouDe gefept Rebben Dat De 
<6?abe ban Uncefïet lafï pabbe gepaD/ omDe Jbtas 
ten (25 en. pjopofitic ban pepö booj te tjouDcn/ ’t toeïb 
pp ectrfï fo feec ontbent en geïoepent paDDe / pebbens 
De 00b gefept Dat Den SümbaffaDeut %3ubljoift fos 
Danige lafï ban De ïltoninginne niet en pabbe gepab/ 
Daec nu tcc contrarie genoeg bïecbbpspncremons 
(ïcantie / Dat pu Ijet bermogen ban De Staten feec 
toa£ becbïcpnenDe / en Den miDDcI niet paDDen / om 
De oojlog tegen De &onmh ban Jbpangien fïaenDe te 
pouDen / met pare miDDeïen en pet beloof De fecoet£ 
ban pare iflBajefïept/ en Dat pp nuDoo?Denïfeete 
flillegccp opentlijb foDanigen propofitie paDDe Doen 
Doen / poetoeï Defelbe met bete reDcnen fepeen bcbleet 

te toefen/ 00b toaren De Staten een^bcefê betoeegt 
pare becgaDcringe in een befïoten ffeDe te leggen/ om 
Datmen De reepte toaecpepb alfDoe niet en toift: 
toaecom men cenige <£Deïcn ban’t&ticpt ban H* 
trecpt/Die febece rcmonfrcantieacnDen <6?abebau 
3Lpcefïer paDDen obergegeben/gebangen paDDe genos 
men] geïph boren bcrpaclt $/ ’t toclb men eetff niet 
anber£ en toifï Dan Dat fulp Dep' 4B?aben ban Hpces 
ffer^ beïept toa£ gebaeefï / fo spnen name Daer in 
toerDeinifbjupbt. 

©e Staten ban ï^ollanD nu Den 14. en naboïgem ©rrgaöe^ 
De Dagen in <©ctober tot ïfaecïem becgaDect 3pnDe/ ruige bet 
en Datter te boren bp De Staten eenige gecommits g5f5SJI# 
teert toaren / De bjeïbe fouDen concipiëren febere janö mn- 
antbJoo?öe op De remonffrantie bp Den <25?abeban «en fèaet' 
H-pcefïec aen De ifeeren Staten <6enecael geDaen lcm< 
Den 7. September boojleDen / en meer anbere faben/ 
Daec op men binnen l^aecïem cpntelpbe refolutie nes 
men en Defelbe arrefieren fouDe/ tuant De boo?f5. 
Staten PaDDen te boren in Den ^age becgaDect ges 
bjeeft / en biaren op cemgc poinctcn rece^ genomen/ 
boelbe fouDen alpiec afgcDaeu bjerDen. 

55en eecjïcn (0ctobjié pebbenDteban Dcr<25ouDe «cofmus 
b?iebcn gcfonDcn aen De Staten ban ïfoïlanD/ Daer 
bp fp ober fonDen coppeban een febere patent / bp ^tenten 
Cofrno ^>efcaringi^ onDcrtebcnt en betegelt/ tuaec wtonticc 
bp pp beefoept Datmen Docp met alle blije De 5ö‘‘ 
bneepten Die pp Doo? Der 45ouDefont fouDe boo?t J " 
pelpen / en Dat bp Den feptpbee gefept lucrDe Dat 
Den (^berfïen 3Sonbpeec Sicb ièonop een aenflag 
op ©?icf!anD paDDe / Dat Daerom De foIDaten paejï 
paDDen / Dit toa£ Den staten feec fufpcct / om Dat 
De <25cDeputeerDc ban De Staten ban ©^ieflanD 
binnen gefïaen paDDen / en berpaeït tnat in ©?iefs 
lanD toa£ gefepiet/ nopcnDe De particuliere bjieben 
bpDen05?abeban Hpcefier alDaer gefonDen / op pet 
berboïg ban ^ominicuö ïiiepei De |)offella / Daec 
ban top boren genoeg berpaeït pebben / bp tocïbe 
bjteben men paDDe bonnen fpeucen toat pet boo? bolb 
toa^ Daet Doo^ pp geabufeert toecDe / Dat meDe nopt 
gcbtoPbt toas / Dat een particulier <0berfïe op 5tjn 
felf^ autocitcpt eenige patenten fouDe geben / toaecs 
om Die ban ^oïianb eenige upt Den paren eommits 
teerDen / Die mettet boo?f5* patente gingen bp Den 
ÖaeD ban ^>tate / om Defelbe afteb?agenoffpban 
pet patent toifïen of eenige henmffe paDDen/ Detoels 
be berbïaerDen neen / Datmen £ofmu£ bepoo?De te 
fïcaffen / Den ïüapitcpn en foIDaten beeffropen en cafs 
fer en/ Daec op tootocn b|iebcn ban De Staten ban 
ï^oïïanD gefcp?ebm aen Die ban ^Cinfïccöain / Daec 
men mcenDe Dat Die foIDaten acnbomcn fouDen/ Dat 
fn fulp aïDaec fouDen effectueren/ Dan is De üaojf5. arofnws 
<iofmu^ eenige Dagen Daer na binnen 3LcpDengeaps JfnJifcar 
piepenDeert / Dit maebte een groten fcpjib binnen iv0n%* 
SLepDen/ Daer febccen acnflacp U002 panDcn toas tes app?et)c!t* 
gen De iBagificaet aïDaec/ Diefe mecnDc piecDoo?Deett* 
ontDebt te toefen / maer porcnDc Daer na Dattet om 
eenanDer fabetoa^Oat pp gehangen toerDe / en Dat 
Den aenfïacp/ Daec ban top pier na fullcn fp^ehen / 
noep fecceet toa^ / grepen fp toeDcrom mocD. 

<Pen 3. (©ctobji^ 5pn 0 (ïBebeputeerbe ban Den 
ïiaeD Dcc fïaD Htcccpt in De bcrgaDeringe Dcc Jita^ 
ten ban Hollanb gecomparecrt / en pebben oberges. ... 
lebect pare b^ieben ban creDentte / en becpaelDen poe 0^ 
Dat fp ïupDen Den bpanDen nacfï gelegen en Der fclber 
aenfloot Dagelpc onDertoojpcn / Daecom fp ban Den gaÖErtmje 
ïïaeD afgebaecDigc toaten/ om aen pen-ïieben alp’ 
pare bonDgenoten tc bennen te geben De bcDiocffes jgg" 
niffe Die fp paDDen / obecïcbcrenöe tot Dien ephbebp 1 * 
gefcp?tftc / febere Iföiffïbe aen Defelbe Staten / Daer 
op fp begeerDen Dat paccmocptc metten aïberccrfïni 
een goeDe en bjucptbarigeanttooo^Degegebentoo?? 
Den. Staten ban l^ollanD gaben Daer op boo? 
anttooojöe / Dat fp Defelbe rppeïgb bifïteccn fouDen / 
en Defelbe metten eecjïcn bcanttooo?Den / fo pacfï 
pet gelegen toefen fouDe/ en fp Die met pare peneis 
palen in De ©?oetfcpappen gecommuniceert fouDen 
pebben / en toerbe ïafï gegeben aen eenige om De bes 
anttooo?Dinge Der felber te eondpirren / en fouDe tot 
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y z Drie èn TwintichPce Boek, 

$}actkm in öc betgaöm'nge aïöacc öefcïbe anttooo^ 
öe gcbsfïtcect en geaccefteit tocröen: iniööekrtijö 
öeöen bic ban Htrccïjt öc fdbc jüiffibc binnen 11= 
tccc^t brieften bp 'San Cojncïifr. geftooren 335?uc= 
fee ban jijn ^jccefentie / en mi)n #eecen Staten 
Mtrijt# banütrecöt / ’t toefe niet tod genomen too?= 
öe / en becoojfaebte bat ooit öc beanttooojbinge öaec 
na öoo? ïafï ban Öe Staten ban I^oïïanö meöe ge* 
Djtiïit toetöe. 

JBlffïbe ban öen&aeöbanHtcecï)ttoa£ïup= 
öcsiöcaïüu£. 

Edele, Erntfelle, Hoochgeleerde, Wijfe feer difcre- 
te Heeren , goede vrienden en naburen. 

JBiffibe en zijn voorvvaer niet min bedroeft te horen in 
5? vV wat ftaet zijn Excel!, uwe faken gelaten heeft, 
^taij ags als wy te vorens verblijt waren 5 nietten goeden hoop 
trccijt ges van facisfaólien , die hem by U E. refolutie van den 18. 
be'^ramt ^e^eSj fcheen gegeven te zijn, want ons defegeheele 
barTiioi" fdke , als den vyanden naeftgefeten , en den dagelijk- 
ianDt fen aenllootonderworpen , aldermeeftisbetreffende, 

daerom wy U E. ook gebeden willen hebben , dit ons 
fchrijvens , aendagtelijken te behartigen , enonfege- 
fanten , (die wy uyt onfen Raed tot fuiken eynde der- 
waerts hebben afgeveerdigt) met een vruchtbaerant- 
woort na eyfch des hoogdiingenden noots , op ’t fpoe- 
digfte (wie getrouwe Bont-genoten eygent) te bejege¬ 
nen. UE.kan nietvergecen wefen doen wy overzjaren 
na Vrankrijk gefonden hadden, cn van Konink Henrik 
weynig trooftes, ja gantfeh geen fagen te verwerven , 
hoemen ons fo voor als na onfer Gefanten wederkomfte 
voorgedragen heeft, (’t gene ook waerachcig was) hoe 
veel fekerder en vaifer hulpe wy van den Koninginne 
van Engeland , fo van wegen der Chriflelijker religie , 
als uyt andere vele redenen en omftanden , meer dan 
van eenigeandere Potenraten in Chriftenrijk te verwag- 
ten hadden , wat grote nood ons daer toe drong, en 
hoe onfes (naeft den almogenden God) anders geenen 
raed , hulpe , noch hope was. 

U E. en is ook niet onbekent, hoe geerne wy u ver- 
foek en advijs daer in gevolgt hebben , en met hoedani- 
gen yver wy niet alleen ’t feeoers van hare Majelleyt > 
roaer ook den perfoon van zijn Excellentie ontfangen 
hebben. 

Wat ons federt wedervaren is, hoe de Duyvel cn 
den Paus met zijnen gantfehen aenhank geraeft enge- 
woet hebben , om dat onfe fake en de Chriftelijke reli¬ 
gie (d’welcke noyt voor hen is gefchiet) d’afliftentie van 
fo eene machtige fouvereine Princelfe verkregen had¬ 
den, het fel ve wort ons, door dagelijkfe ervaringe meer 
als genoeg becuygt, en heeft ons altoos den meeften 
hoop gegeven van een geluckige uytkomfte, als wefen- 
de dit rafen en woeden, een gewis lit-teeken hares aen- 
ftaenden onderganx. 

Doen wy nu fo verre gekomen waren dat wy ons tot 
<de Koninginne van Engeland begeven , en onfe hope 
en hulpe ( naeft God ) op fo goede vafle fteen-rotfege- 
bouwt hadden, hebben wy ons des te meer hier in be- 
vlijtigt, dat wy ook van onfer zijde , ons getrouwelijk 
en ftantvaftelijken ten uyterften toe quijten fouden. By- 
fonder in ’t ftuk van gehoorfaemheyt en autoriteyt, wel 
wetende fo wy hier in (als ons meed ontbrekende) ook 
aldermeeft van onfe tegenpartyen fouden bevochten 
worden , dat wy des te manlijker ons daer regens be¬ 
hoorden te verlïen. 

Wat ongeluk en fchadelijken inbreuk defe z hooft- 
ftucken , gehoorfaemhey ten autoritey t, federt een jaer 
herwaerts geleden hebben, wat valfche geruchten en 
calumnieufe rapporten, aller wegen tot fuiken eynde 
zijnverbreyt geworden, datfien, dat gevoelen, dat 
befchreyen wy. 

Betuygende voor den Almogenden God, die een 
kender is onfer herten , fo wy daer afin onfe ziele, voor 
zijn ftrenge oordeel fullcn moeten verantwoorden , dat 
wy allen onfen voorleden en tegenvvoordigen handel, 
tot geenen anderen eynde gerecht hebben,noch en den¬ 
ken te rechten, dan om waer te nemen Godesaenge- 
boden genade, hare Majefteyts weldaden, met blijken¬ 

de dankbaerheyt te erkennen ", zijn Excellentie zijn 
nootwendige autoriteyt meer en meer te beveiligen, 
en onfe gehoorfaemhey t niet alleen in ’t aennemen zijn¬ 
der bevelen, maer ook in ’t opbrengen onfer middelen 
ten lellen toe datelijken te bewijfen. 

Tot welken eynde wy, niet tegenllaende d’uyterlle 
bederf onfer landen en lieden (’tverhael onfer fcha-' 490 
den onvermindert wie reden is) onfe voorgaende 
quote belloten zijn te continueren in de zooooo tb. dat 
meer is , bevindende defe zooooo tb. niet genoegfaem 
tot betaiinge der Garnifoenen , en vervallinge der byk>- 
pende onkoften , fonderhnge als men neffens ’t feeoers 
van hare Majelleyt 5 of 6000 voetvolx, met zcoo peer- 
den , in ’t veld uyttrecken en gebruyken foude, zijn wy 
daer over doende (God geef wat raed wy foeken , hoe 
wy ons benauwen, perllen, drucken) ons aenpaertin 
de 2500001b. ter maend neffens de andere Provintien 
te vinden, en op te brengen , wel wetende als de vyan¬ 
den ons onder haer tyrannig jok gebrogt fouden heb¬ 
ben , wat ons dan meer, en hoevileynlijktotbefwaer- 
niffe onfer elendiger verdruckinge, uytgcperll foude 
worden. 

Dit is dan ’t gene daer mede wy dagelijx bekommert 
zijn, dat wy drijven en waer toe wy llrecken : Godes 
genade, hare Majefteyts gunlle, d’auroriteyt zijner Ex¬ 
cellentie, onfe gehoorfaemheyt, t’famen metten wel- 
(land onfes bedrukten Vaderlants te behouden. 

Worden van ons andere gerugten geftroyt,daer mede 
onfen goeden yver te verdonkeren , twift en mifverllant 
tuffehen den Provintien t’omfteken , hare Majefteyt en 
zij n Excellentie af te wenden , en allo die fake rot eenen 
Spaenfen peys te brengen , wy betuygen den God des 
Hemels dat ons hierin kracht en geweld gefchiet, en 
dat wy des ontfchuldig zijn. 

Doch en is ons niet onbekent dat ons dit alles her¬ 
komt van den genen die fich over ons beklagen , dat wy 
haer fonder reden van hier hebben doen vertrecken , 
haer recht en juftitie weygeren , en ons van fulke perfo- 
nen, die hier noch geboren , noch gegoeyt zijn op¬ 
doeken laten. 

Nochtans moeten fy bekennen , dat fy t’onrecht haer 
beklagen over den genen die hacr-lieder uytfegginge 
noyt gedreven hebben , en noyt van haer-lieder verfogc 
zijn geweeft noch om recht en juftitie, noch om de re¬ 
denen haerder uytfegginge te erlangen. 

Sulx dat fy t’onrecht haren moet op ons uytllorten , 
infonderheyt op den genen die fy feggen in den Magi- 
ftraetgeftelt te zijn tegens onfe privilegiën , nu meer als 
over dry jaren , doen fy felfs by folemnele refolutien 
van de gehele Provintie op voorgaende befchrijvingc 
gedoten hebben , gelijke perfonen totte voornaemile 
defes Stichts ampten en officien te verfoeken : nu ook 
meer, als by tijden Keyfers Karoli en des Koninx Phi- 
lippi, doemen perfonen , ja buyten defe 17 Provintien 
geboortig , in onfen Magiftraet gebruykt heeft, van 
welken etlijke, federt de pacificatie van Gent. felfs by 
den genen die nu defe impertinente klachtemeeft zijn 
drijvende,neffens perfonen uyt Braband en elders buy¬ 
ten defe Provintien geboren in onfe Magiftraet gefet, 
en tot op den huydigen dach fonder reproche continue- 
lijke daer in gehouden en gebleven zijn. Welke en meer 
diergelijke aóten den leftleden Magiftraet tot exempel 
hebben mogen dienen om de voorfz. perfonen tot haren 
navolgers onbefwaert te noemen. 

Nu dan UE. hier met ten vollen bericht zijnde van 
ons goet beftendig voornemen, waer na wy trachten , 
en hoe weynig men ons hier en tegens heeft te befchul- 
digen , twijfelen wy niet U E. fullcn onfe en des ge¬ 
hele lands faken (wie goede naburen en Chriftelijke 
eener religie bontverwanten gebuert) met ons te felven 
evnde behartigen en bedenken , of’t ons noch vry ftont 
eenige fake ter wereld tot mishagen van hare Majelleyt, 
tot verkleyningc zijnder Excellentie, en uwer Bond¬ 
genoten ondergank op te nemen , hoe groot en gewig- 
tig die moeften zijn , eer fy d’importantie onfer behou- 
deniffe fouden konnen overwegen. 

En dit is waer in vvy niet anders doen,dan wy’t voor¬ 
leden jaer, byueygén reden , propoollen enindudlien 
zijmvermaent geweeft, dewelke doen ter tijd ons be¬ 

wogen 



ij8> Vervolg der Nederknd/c Oorlogen. 
wogen hebbende, mi wederom tot U. E. keren, u 
niet alleen te vermanen, maerin alle eerbare redelijk- 
heyt af te eyfchen, dat doch in u mach plaetfe grij¬ 
pen ’t gene uyt uwen eygen mond gekomen , en in ons 
fo goeden plaetfe gegrepen heeft, te weten : Doen wy 
in den beginne des voorleden jaers, ons befwaert von¬ 
den in den vryen keur die zijn Excell. begeerde,van een 
perfoon uyt elke Provintie in den Rade van State, UE. 
felfs op de generale vergaderinge onfe gefanten ver- 
klaert hebben, eer zijn Excellentie niet vernoegt fou- 
de worden, dat UE. hem liever dengantfchen keur 
en verkiefinge van den geheelen Raed wilde toelaten. 
Hy waer hier gekomen om te regeren , en niet om 
geregeert te worden: Om te gebieden> en niet om 
geboden te worden : Om wetten te (lellen , en niet 
om te ontfangen : en fo wy hiertoe niet en fouden wil¬ 
len verftaen, dat U E. alfdan gemeynt ware dacr in 
by haer felven en apart te verfien. Dat nu defe uwe ey¬ 
gen felfs redenen in uplaets grijpende, zijn Excellen¬ 
tie in zijn nootwendigeautoriteyt, en namentlijk in’c 
ftuk van de contributien en wat’t belcyt der oorlogen 
aengaet, bevefticht en daer in gehouden werde. Want 
behalven dat het van node is onfe fwacke middelen met 
autoriteyt te (lijven, fo zijn ook die redenen die ons 
hare Majefleyts byftant hebben doen verfoeken , nu fo 
veel te gewichtiger als wy federt meer gekrenkt, en 
feer na ten uyterften gekomen zijn. Anders fou ’t fchij- 
nen , dat de nood ( die ons van aenbegin doen wy 
niachtiger waren , hare Majefteyt heeft doen verfoe¬ 
ken ) ons nu fo veel harder perffende , en wy nochtans 
hare Majefleyts hulpe met verminderinge van den vo¬ 
rige autoriteyt genoech verwerpende , of willens en 
wetens in onfen dood en verderffenifTe lopen , of 
eenen Spaenfen peys met den Hertog van Parma voor¬ 
nemen wilden. 

En fo dan onfe verecnigde Provintien niet als vrem- 
delingen maer als broeders van eenen Vader by den 
anderen, recht of het maer een lichaem waer, ineen 
verbond en in eene fake verknoopt zijn, fulks dat al¬ 
le profijt, eere, behoudeniffe, fchade , fchande, ver- 
derffeniffe, van d’eene d’andere , als zijn eygen felfs 
treffen moet: fouden wy ons voor den felven God, 
dien wy over de befworen zijner Excellentien autori¬ 
teyt en onfergehoorfaemheytmet opgerechte vingeren 
hebben aengcroepen, ingeval van verminderingen u- 
wes boven verklaerde gemoedts ( des verre fy ) moe¬ 
ten betuygen, hoe node en met hoe grote hertsleet- 
wefen, wy uwe E. hier met befchaemt, ons en alle 
vrome lantfaten verkort en bedrogen fouden vinden, 
daerom wy uwer E. anderwerf vermaent en gebeden 
willen hebben , fo lief u is eer en eed, geloof en trou¬ 
we, om de fake Godes en zijner armer gemeynten, 
om de weldaden van hare Majeft. en de verdienden van 
zijn Excellentie, om debefchermenifife uwes bemin¬ 
den Vaderlands , zijnder redenen die u trecken , be¬ 
den die uwer lieden bewegen, tranen der ellendi- 
gen, die u bemorwen mogen, befitten wy een van 
de voornaemde plaetfen onfer bondgenoten , de be¬ 
houdeniffe van den welke, u diend, vrientfehap ,en 
cere , verlies , u fchade, verdriet, en fchande fouden 
mogen toebrengen, dat doch alle vorige fwarighe- 
den, difputen en paflien (daer met landen verloren , 
maer niet behouden kunnen worden ) verre van ons 
geworpen , wy zijn Excellentie tot ons eygen felfs 
profijt en welvaren contentement geven, in ’t gene 
wy hem fchuldig zijn, en van aenbegin, opueygen 
felfs indu&ie, gegeven en vergunt hebben, niettwijf- 
felende hare Majefteyt fai ons wel ja meer doen dan 
tot noch toe, zijn Excellentie fal in zijn voorgaen- 
den diend blymoedig continueren, de goede onder¬ 
danen (uilen een vrolijke moetgrypen, onfevyanden 
dillen daer met ongelooffelijker wyfe gebroken wor¬ 
den , en God almagtig fal onfe regtveerdige fake met 
een gelukfalige uytkomde gebenedyden, waer op u 
E. goedige en fpoedige antwoorde met onfe gefanten 
verwachtende , bidden wy God Almagtig, 

Edele, Erntfede, Hooggeleerde, Wyfe, feer dif- 
creteHeeren, goede vrienden, en naburen uwe E. in 
geluklalige en voorfpoedige regeringc te bewaren. 

IV. Deel. 

Gefchreven t’Utrecht defen 21. Septembris , Anno 
1587. onder Hond ter ordonnantie van den Rade, en 
was ondertekent, ^ 

Cr. vAnder Voort. 

30p fulïen öc anrtooojöc cn toatter boo?t£ na gc; 
boïgt ij? ïjiec natet gdegenöct plaetfe bo?ön$becï 
Öalcn. 

^en 2. $t)n 4 $£eötftanten fti öc toerga- 
betinge bcc Staten ban if olïanö binnen gefraen / 
upt ben name ban alle be heeften ban ^oIïanD / be 
bieïfte gccommitteeet biaren ban alïebeanbere^es 
bepnteecbe upt gupö-ïfoïlanö en ïjet j^ao?bec-quac^ 
ticc/ öie becce gefeten toacen / cn ïjebben öe ^>ta< 
ten obergegeben bit naboïgcnbebectcog. 

EDele, Wyfe, vermogende Heeren, Alfo uwe E E. ïïMtocg 
belieft heeft voor Pinxteren ledleden, eenige die- 

naren des Goddelijken vvoorts alhier in den Hage te ten Luw 
beroepen, en den felven door hare Gecommitteerde ^2?2“öe 
eenige fake aen te geven en teberigten, dienlijk tot banmol* 
de confervatie en vordennge des lands en der kerken lanb/ ge; 
Gods : So ift dat devoorfz. dienaers van fodanig haer 
wedervaren rapport gedaen hebben in den particulie- ban t>ol» 
ren Synode, na gewoonheyt der kerken dit jaer ge- lanïiöett 
houden: Alwaer goet gevonden is eenige teordonne- 
ren die van wegen der Chriflelijke Gemeente, ter ~ v' 
nood en ter gelegentheyt haer by uwer E. E. fouden 
laten vinden, om uwer E. E. den welftand en con¬ 
fervatie des lands en kerken Chrifti te recommande¬ 
ren : Befonderlijk defe vrymoedigheyt nemende om 
fulx te doen, uyt oorfake dat uwe E. E. gelieft heeft 
door hare Gecommitteerde voorfz. op datmael hen 
aen te geven, fo henyet voorviel dat totdenAmpte 
van uwe E. E. gehoorde, dat fy tot uwe E. E. felve 
komen fouden, uwe E.E. wilden haer in alle minlijk- 
heyt aenhoren : Nu ift alfo dat alle de kerken van Zuyd- 
en Noord-Holland eenige verordineert hebben (als 
ook doen de Walfche kerken in defe landen zijnde ) 
om van’t gene nodig ware uwe E. E. aen te fpreken, 
waerom binnen drie weken herwaerts alle de gedepu¬ 
teerde hier zijnde, van voornemen waren byinveE. te 
komen, dan alfo de gelegentheyt fich als doen nieten 
prefenteerde , hebben die gene welke verder gefeten 
zijn , den Remonftranten tegenwoordig laft gelaten, 
om’t felve byuwe E E. uyt terigten. 

So en kunnen de Remonflranten dan ( E. E. wyfe 
Heeren) niet laten, uwer E.E. ootmoedelijk aen te 
dienen, dat de Dienaren des woords alom in Holland 
by den vromen Chriftenen en goede Patriotten een gro¬ 
te droef heyt des herten fpeuren, cn datfy felfs ook, 
als voorftanders der Chriflelijke gemeente , nietwey- 
nig bedroeft en zijn , om dieswille dat fy fien dat niet 
alleen den coers onfes voordeels op den algemeynen 
vyand des Vaderlands en der kerken Chrifti nu lang 
feer is geftuttet, maer ook dat de landen groot af¬ 
breuk lyden, ja gefchapen zijn in verderf te geraken, 
door dien dat tuffehen den regenten van hoogen en le- 
genftaet, en tuffehen de geünieerde Provintien geen- 
fins en is die unie en eendrachtigheyt die tot’sïands 
behoudeniffe gerequireert vvort en te wenfehenis, ja 
laten hen feer veel bedunken, dat hooglijk tevrefen 
fy , dat het loflijk verbond, tuffehen hare Maj. van En¬ 
geland en defe Provintien gemaekt, geheel te niet fal 
lopen, en de partyen figfullen komen te fcheyden , en 
alfo een yegelijk vroom burger, ingefeten en goet Chri- 
(len wel mag ja fchuldig is te bevorderen ’t gene tot ge¬ 
meen lands confervatie is dienende , by de gene die in 
de regeringe geftelt zijn , veel meer de dienaers des 
Goddelijken Woords, die God die genade gedaen heeft 
om te zijn zijne fentboden en regeerders in zijnen huy- 
fe. So willen fy Remonffranten met defen hertgronde- 
lijk om Chrifti wille gebeden hebben,na dien fy verftaen 
uwe E. E. vergadert te zijn, om zijne Excell. te ant- 
woordenen tefoeken te voldoen, dat defelve op niet (Fok 50 
anders fiende dan op de eere Gods en behoudeniffe des 
lands en der kerken,fuiken befluyt willen maken als tot 
fodanig een loflijk eynden hoognutte en nodige fake 
dienftelijk is. De Remonftranten vertrouwen U E. dat 
fy de confervatie des lands en der kerken behertigen: 
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Maer alfo het by wylen komt dat fodanige middelen 
tot behoudenifte voorgenomen worden, die daertoe 
niet fo feer en ftrecken, overmits daer fomtijds yet 
is ’t welk het gelicht des gefonden oordeels is belet¬ 
tende : So bidden de Remonftranten God Almagtig 
uwe E.E. meeren meer te willen verlenen zijne God¬ 
delijke gratie, om van fulke beletfelen ledig zijnde , 
een goede refolutie te nemen, dat niet uwer E. E. 
(op eenige niet fo gewichtige diflferenten blyvende 
ftaen ) door de langdurigheyt der handelinge meer 
komen te verliefen , ( want de vyand nieten ruft ) als 
miffchien ’t gene daerom het verfchil is importeert, dat 
ook d’ offenlie tegen hare Majefteyt en Excellentie niet 
groter en worde door eenige voorgewende fwarigheyt 
of door lange ophouden: Aengefien dat uwe E. E. 
weten dat het beter is de goede gunfte van defelve hare 
Majeftey t en Excellentie te behouden , als daer na we¬ 
der te verkrygen, immers is uwer E. bekent gelijk 
wy door eenaragtigheyt beftaen , dat alfo onfe twee- 
dragt het eenige middel is, waer door de algemeyne 
vyand het land en de kerke t’onderbrengen foude mo¬ 
gen : Daer van de Remonftranten verftaen, dat hy 
hem hooglijk is beroemende en daer op betrouwen¬ 
de, en dat met te vergeefs : Want ook de Heere Chri- 
ftus ( fo uwe E. weten ) fegt: dat alle rijk inhemfel- 
ven gedeelt, verftoort moet worden , daerom de Re¬ 
monftranten uwe E E. betrouwen datfy na den vrede 
en eenigheyt tragten, en defelve najagen fullen, ten 
eynde met tot ons gefegt weide ’tgene dat d’ Apo- 
ftel Paulus tot den Galaten in een ander materie fpreekt: 
So gy malkanderen bijt, liet toe dat gyvan malkan- 
deren niet verteert en wert. 

Ende en lconnen de Remonftranten mits’t gene voor- 
fchreven uyt een Chriftelijkc forgvuldigheyt voorde 
kerken en des lands welvaren , en uyt fchuldige pligt 
die fy den felven en uwe E. E. fchuldig zijn , niet na¬ 
laten op ’t alderootmoedigfte te bidden , dat uwe E. de- 
fe faken willen ter herten nemen , en der Remonftran- 
ren onderdanige bede hen ten beften afnemen, d’welk 
doende, ècc. 

•moto* Op bit Pcttoog / toect ïjcn-ïitpbcn cetft fect mim 
ïhh Poot anttooojbc gegePen / bat bemeten graten 

ijate?*09 öaec op fouben letten: aï£ op een fahe bie ïjeel toeï 
tong üait genomen toa$; eenige bagc baec na toccbe ïjun booj 
ïmSmöen ïl^ecte Ulbbocaet/ IBcefïec ^ofjan Pan #ïbcm 
«©ctoiwt / bacnePcït acngefept in cffecte / 3Dat mijn ïf cetcn be 
ah* Staten toifïen/ ’t gene fp ïupben in bare temonfïcam 

tte gefept dabben en noctj toeï meet bacc toe: bat 
mijne Poesen. ii)ccten ïjet tocïPaten Pan ’t lanb fo toeï 
ter ïjerten ginh aï£ ïjun-ïupbcn / en bat fp ooft baec in 
toeï Poojfïen fouben/ fonbec baec-licbcn. ©e cemom 
fïcanten modjten toeï na ï)up^ heten en ïaten be $ee* 
ten mette fahe begacn. 

«Docïj i£ op bit Pcctoog baec na ntebe bp be ï^eecen 
staten geanttooo?t/ toeïhe anttooojbc in öepccga* 
betingc bcc Staten Pan ï^oïïanb binnen ï^aedem 
mebe gecefoïPcctt en geaccefïeect 5tjube / i$ baec na 
in huift uptgegeben neffenë ’t Poojfj. Pectoog / en faï 
bcfeïPe anttooojbe tccgeïcgenbecplaetfc toeeben Pcc= 

2»1iprï ic <6?aPe Pan Hpcefïer gefcï)?cPcn ïjcbbenbc acn 
ftoc feiaegt öeföaben Pan Ibtate / bat tot srjnc henniffe gehomen 

toa£ bat be 05?aPe Pan ï|oïjculo een beel licijg^Polh 
pccgabcct ïjabbe/ met Poojnemen om ïjet ftcijgöboïh 

ijenio., tc toeten be Cngelfe/ïeggcnbe op JBacfïant^ Jbïupg/ 
IBhefïant en ^cïf^ïjaPen / met getoclb tc Pccjagcn 
en op tc flaen / bie (jp aïöaec om ïjen toat te Pccbcc* 
frijeii (alfo fp lange te fdjepcï)aböcngcïegen)f)ab* 
bc boen ïeggen/ begcecbe bat bacc in Poojfïen foubc 
mogen toojben / bat ïjï* fobanigc mbignitept niet 
ïangec cutoiïbegebogen/ DatöpDit ïjaööc Pccfïaen 
niet upt ïicïjtPacrbige cappojten: niaec Panfogoe? 
öec 3ijben bat öp fuïhg mofïc gdoben. 2$cgeccbe 
baecom te toeten of fp ben PoojfdjjePcn <ü^abe Pan 
Iftoïjenïo fobanigen autocitept {jaDDcrt gegePen of 
niet: en bp aïbien fp fnïc niet toe en fïonben / of hem 
fobanigc ïafï niet en ïjabben gegePen / batfetctfïont 
aïïen Coïoneïlen/ ïiapitepnen/^ffictecen enïicijg^ 

Poïhe bePeïen fouben Pan ïjem af te toijchenenafc 
fïant te boen Pan aïïc pacticnïiece Pecbonben/en ïjaec 
te ïjouben acn ben ecb bic fp ïjem afé <6ouPecncuc 
<6cnecad gcbaen ïjabben/ opfïcaffebanmepnebigs 
ïjept / anbccfïnt£ foube ïjp gebtoongen toeeben) boH 
genbe b’autocitcpt / pïaetfe en amptïjemcompete? 
cenbe/ fdfé baec in tc Poo?fïen/ p^otefïecenbe ban aïïe 
bo^bec quaeb bat baec upt foube mogen bolgen/toant 
tip facti bat 5tjnc oPecg?otc patientje necgen£ anbee^ 
toe en bienbê/ ban om ben bofen tnbateboofïjcpb 
te fïcrftcn en ben Hanben in be uptecfïe eïenbe te 
brengen. 

^Den ïïacb ban ^tate niet toetenbe toat ï)tec ban 
foube mogen toefen / lebben be ïfeeee3Iacob3Mft 
ïïaebPan ^>tate gecommitteect teccpfenna i|aec* 
tem / aïtoaec bc Staten ban ï|oïïanbaïfboebecga« 
becttoacen/ om ïjen Poo? te ïjouben en af tebjagen 
toat ban befe fahe foubc mogen toefen / be boojnoem* 
öcjfcec ^jacob ©aïh aïbaec gehomen spnbe / 
binnen gefïaen in be boo?fcïj?ebe Pecgabecinge ben 
16. ©etob?i^/ en ïjeeft aïbaec bc hïaeïjte Pan ben 
<6^abe Pan aipcc|ïec boo?geb^agen / en becfocïjt on^ 
bccricïitinge / toat Pan fulp* toa£ / toant öp ïjem gco^ 
teïijegeoffenfeectbaecinbant/ en bat be <è?abe Pan 
ï^oïjcnïo biPecfcïje patenten upt gaf fonbec Poojtoes 
ten ban 3ijn €cccïïentie. 

® e Staten Pan l^oïïanb gapen ïu'ec op monbeïim 
ge anttooojbe / bat tjcnïjiecPannietenbïeehe: bat 
ooh be gene bie ben dB?abe ban i^oïjenïo ïjiec mebe 
acn ben <^?aPeban Hpccfïec ïjabben beïafi/niet en 
toeeben genomineect: bat fp baec ban niet en geïoofc 
ben/ maec battettoeï fcïjeen bat fuïp eenuptfïeeh* 
feï toa^ Pan eenige guabc ongecufïige geefïen / bie 
5ijn Ccceïïentie Pan Xpcefïec focïjten te abufecen / 
tUitfï en oneenigïjept tot bet ïanben cupne te Poes 
ben en tebojbecen/ en bat 3ijnc Ccccïlentie fobanD 
ge oojbïafec^ bie ïjetïanb focïjten ïjet onbecfïe boben 
te hceccn/ geen geïobe en bcïjoo?be te gepen: feps 
ben ooh Petfïaenteïjcbben/ bat be 4$?aPebanlos 
ïjenïo pccfoonïijh in ben ^agc toa^ gehomen / bie fïg 
fonbec ttoijfeï baec ban toeï foube befenbecen / be 
toeïhe fp meenben bat aïcebc ban fobanigc baïfcïjc 
cappo?ten tocïgeïjoojt foube ïjebben: batbe ïïaben 
Pan ^»tate baecom ben <0?abe ban ïloïjenïo baec 
Pan fcïfê bjagen fouben / bic ïjen goebe onbeccigtinge 
foube boen / anbccfïnt^ fouben fp ben <fö?abe Pan 
l^oljcnïo baec toeï ontbiebenen3ijn<i5enabebefah0 
tl hennen gepen : ban betoijïe baec noeïj niemanb 
toa^ Pan be Cbeïen/ banbe ï^eeceban behagen/ 
en battec nod) biPecfcïje fïebcn ontbjahen / en hom 
ben fp ïjem Poo? bie tijb geen nabec anttooo?b ge^ 
pen / ban fouben baec op goeb onbeefoeh boen ne^ 
men / toat Pan bc fahe foube mogen toefen / en 3ijn 
«ètceïïentie bacc na anttooo?ben / ïjem bibbenbe / 
ïjiec en tuffcïjen in aïïe^ goeb offitie te boen fo Pceï 
a$ mogeïih toa^/ fonbec fobeeï geï)oo?^en gcïoPe 
te gepen op fo heanhen fnnbament / aï£ fp bit toa* 
ten acïjtenbe. 

<©p befe Pecgabecinge Panbe^eecen Staten ban 
^oïïanb binnen J^accïem/ in (^ctobec / ïjebben be 
Dcecen Staten ban ï^oïïanb epntehh geaccefïeect en 
gefloten be anttooojbc bie fp op ben nacni ban be fiib> 
becfcïjap / €bcïen en meefïe fïeben (toant eenige fte< 
ben al£ ©o?b?ecï)t / ï^ojen / etc. ïjabben pacticuïiet* 
ïijhen bate anttooojbe acn Ipccfïec gefonben) ban 
ïfolïanb en ïDcfï-P^iefïanb / toiïben geben / op be Pet* 
hïacinge en cemonfïcantie ban 5tjnc Poojnoembe 
celïentie Pan 3Lpccfïec ben 7. ^eptembu^ boe booLr 
ïeben aen be Staten <J3enecael oPctgcïePect binnen 
befïabban cto^edjt / en ïjcn-ïieben neffenp' fehe^ 
ceb^ieben bansijric Poo?no^tobe €cccïïentie toegc* 
fouben/ toeïhe poo?fcb?ePcn anttooo^be toa£ ïupben^ 
bcaï^Poïcljt. 

Doorlugtige Hooggeboren Furft Genadige Heere, 
21'tittuoo^ 

UWe Excellenties verklaringe, remonftrantie , en j-fiöüa; 
proteftatie aen den Staten Generael van de veree- frlinp/C* 

nigde Nederlandfe Provintien den 7. der voorleder -n 
maend 
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j (Fol- JI. ) 

maend van September, binnen Dordrecht gedaen, en 
den 9. daer aén met uwe Excellenties brieven aen de 
deden in’c particulier gelonden , hebben de Ridder- 
fchap, Edelen en Steden van Holland en Weft-vries- 
land, Scaets-gewijs vergadert zijnde, wel cn rypelijk 
geexamineei t. 

En hoewel’tinhouden derfelverden ftaet van den 
lande in’t gemeen is betreffende , en dat mitsdien vol¬ 
gende ’tgèbruyk en recht van de voorfz. landen, van 
we^en alle de lauden in ’t gemeen defelve behoort 
beantwoortte worden : Nochtans aengefien uwe Ex¬ 
cellentie antwoordis begerende, en dat als noch van 
wegen den Staten Generael daer op niet geantwoort 
kat) worden, door dien de Gedeputeerde van eeni- 
ge Provintien daer toe van hare principalen niet en 
zijn gelaft : So hebben de Ridderfchap , Edelen,en 
fteden voornoemt, om hen jegens hare Majefteyt, 
uwe Excellentie, en de Gemeente, in haren opge- 
leyden ampre naer behooren te quijten , cn uwe Ex¬ 
cellenties begeerten te voldoen , tot beantwoordin- 
ge van dien, nodig bevonden te deduceren ’t gene hier 
na volgt. 

In den eerden dat waerachtig, en uwe Excellen¬ 
tie kennelijk is, dat de landen van Holland en Ze- 
landin den jare i572. hen uyt meer als wettelijke re¬ 
denen ten oorloge jegens den Spangiaerden en hare 
adherenten voor de confervatie van-de landen , enby- 
fonder tot hanthoudinge van de ware Chriilelijkere¬ 
ligie, eenfamentiijk der landen en lieden, privile¬ 
giën, vryheden, en geregtigheden , onder hetcom- 
mandemenc van mijn Hcereden Prince van Orangien, 
Hoog Geborene begeven hebbende: Sijne Princelij- 
ke Excellentie cn de Staten van den voornoemden 
landen, bedugtende dat fy-luyden fonder hulpe van 
de nagebure potentaten niet machtig en fouden we- 
fen het geweld van hare vyanden te wederftaen, ha¬ 
re eertle toevlugt genomen hebben aen de Koninlijke 
Majefteyt van Engeland: op de welke fy-luyden (als 
wefende befchermenTe van de ware Chriilelijke reli¬ 
gie ) voor allen anderen Potentaten hen betrout en 
verlaten hebben. En hebben over fulx van hareMa- 
jeftevt by Gefanten fo in den jare 1573. als ook in den 
beginne van den jare 1577. ootmoedelijk hare Majc- 
fteyts genadige gunde en hulpe verfocht. 

Dat daer na met den Hercoge van Anjou, eenige 
broeder van de Koninklijke Majefteyt van Vrankrijk, 
van wegen den Staten GeneraelvandevereenigdeNe- 
derlanden gehandelt, en na ’t overlyden van den felf- 
den den Konink van Vrankrijk tot de acceptatie van 
de fouverainiteyt defer landen te vergeefs verfocht: 
en ten lellen goede hope van de gunfte en afllllentie 
van hare voorlz. Majefteyt van Engeland ( fo door 
den Heere Ambaffadeur Davifon als anderfints) ge¬ 
geven zijnde, de Staten Generael voornoemt aen ha¬ 
re Majefteyt haer Gefanten gefonden , de fouveraini¬ 
teyt van den lande geoffereert, en van hare Majefteyt 
eyntelijk geimpetreert hebben een genadig feeoers , 
en ’rgene het traélaet met hare Majefteyt gemackt , 
daer van mede brengt. Waer voren de Staten van Hol¬ 
land hare Majefteyt ten hoogllen bedanken , en aen de 
felve verbonden zijn. 

Te meer, overmits hare voorfz. Majefteyt boven 
de genadige afllllentie, ook belieft heeft uwe Excel¬ 
lentie herwaerts over cefenden, om hare onderfaten 
indefe landen tot feeoers gefonden, wel te regieren : 
alle de faken van der oorloge defer provintien te pro¬ 
moveren , jegens hare vyanden, en nadat den nood 
foude vereyfehen, den Staten goeden raed te geven 
tot het gouvernement en defenfie van de voorfz. Pro¬ 
vintien, en metalfulke vorderelaft voor uwe Excel¬ 
lentie als ’t voorfz. tradlaet mede brengt. 

De Stacen voornoemt bedanken uwe Excell. mede, 
en houden hen ook aen defelve verbonden, uyt fake 
dat hem belieft heeft, dele landen ten beften , niet al¬ 
leen de voorfz. laft van hare Majefteyt te aenvaerden : 
maer boven dien op de inftantie van den Heeren Staten 
Generael, tot de acceptatie van den ftaet en commiftïe 
als Gouverneur eu Kapiteyn Generael van alle de veree- 
nigde Nederlanden teverftaen. 

IV. Deel. 

En is van de zyde van de Staten van Holland niet na¬ 
gelaten het tradlaet met hare voorfz. Majefteyt ge¬ 
mackt , in alle poinden na te komen en t’agtervolgen , 
en de Edelen en Steden van Holland refpedivelijk heb¬ 
ben mede niet gelaten , fo in’t ontfangen van uwe Ex¬ 
cellentie in’cgenerael, en particulier in’c voldoen van 
deadevan delatien van het gouvernement, het con- 
fent van de contributien en anderfints , alle eere , re- 
fped, reverentie en dankbaerhcyt, na defer landen ge- 
bruyk , te bewijfen. Ook hebben fyluyden uwe Ex¬ 
cellentie van alle goede offitien inden voorleden jare 
den landen bewefen, tot meermael in’t befonder ten 
hoogften bedankt. 

’tlswel waer dat fyluyden met den Gedeputeerden 
van de Provintien van Zeland en Vriefland , uwe Ex¬ 
cellentie alhier te lande wefende, by verfcheyden re- 
monftranrien, met behoorlijke reverentie, hebben 
vertoont vele faken die jegens der landen welvaren en 
geregtigheden, mitsgaders jegens het voorfz. tradlaet 
met hare Majefteyt gemaekt, en de adle van delatie van 
het Gouvernement waren gepaffeert, fo over de landen 
in ’t gemeen, als de provintie van Holland en andere 
hare nageburen en bondgenoten in 3t particulier, en 
daer van redres verfocht, maer ’t felve hebben fy luyden 
tot vorderinge van defer landen welvaren, vryheden, 
rechten en privilegiën, volgende het ampt hen-luydeu 
opgeleyt, en den eed daeropgedaen , moeten doen : 
en daer mede en is niet anders dan den dienft van hare 
Majefteyt, en uwe Excellentie, mitfgaders de confer¬ 
vatie van den ftaet defer landen gefochr. 

Het vertrek van uwe Excellentie uyt defe landen, 
is by den Staten voornoemt om verfcheyden redenen 
uwer Excellentie vertoont, voor defe landen feer Icha- 
delijk en befwaerlijk geacht, en hebben over fulx fo 
met den Gedeputeerden van de andere Provinciën, 
als alleen, by alle middelen gearbeyt, om uwe Excel¬ 
lentie daer van te diverteren, en niet konnende’c felve 
impetreren , en hebben daer in niet anders bewilligt, 
dan op vaft betrouwen, dat uwe Excellentie binnen 
2 of 3 maenden foude wederkeren: en dat gedurende 
uwe Excellenties abfentie het beleyt van het gouver¬ 
nement generael, den raed van State conform hare re- 
folutie foude wefen bevolen, en de Gouverneurs van 
de Provintien refpcttiye in hare wettelijke autoritcyt 
gelaten. 

Maer overmits eenige weeken na het vertrek van 
uwe Excellentie is bevonden, dat by fekere aóle ,.fo 
wel de autoriteyt van den Raed van Staten , nopende 
het generael gouvernement , als van de Gouverneurs 
van de voorfchreven refpedlive Nederlandfe Provin¬ 
tien , fodanig was gereftringeert en vermindert, dat 
onder anderen jegens hec verraed van de ftad Deven¬ 
ter (te voren genoech geopenbaert) door de felve aóle 
niet en heefc mogen intijds voorfien worden, fo zijn 
de verörnoemde Staten genootfaekt geweeft jegens ge¬ 
lijke inconvenienten te voorfien, met by verminderin- 
ge van de eere of autoriteyt van hare Majefteyt van En¬ 
geland of uwe Excellentie, maerby reftirutie ofrein- 
tegratie van de eer of autoriteyt van de Gouverneurs 
van de voorfchreven Nederlandfe Provintien, die je¬ 
gens alle oude gebruyk en recht van den lande was ver¬ 
mindert. 

’tGene na het verradelijk overlevercn van de Stad 
van Deventer, en forten voor Zutphen , (waer in de 
Stacen ten hoogllen bedroeft en verflagen zijn geweeft) 
nopende den bedroefden ftaet en gefteltenifle van den 
lande, mitfgaders de oorfaken van dien, aen hare 
Pvlajefteyten uwe Excellentie gefchreven is geweeft , 
’t felve is gefchiet niet om uwe Excellentie eere, na¬ 
me, of geloof te verminderen , maer in de voorfchre¬ 
ven verflagentheyt, en om hare Majefteyt en uwe Ex¬ 
cellentie den Staet van den lande te reprefenteren, en 
te vertonen de fwarigheden daer in de landen hen 
vonden, uyt fake dat uwe Excellentie niet na eeni¬ 
ge inftruótie, of by advijs van den Raed van State, 
vele faken den Staet van den lande ten hoogllen be¬ 
treffende, hadde belieft te doen , op dat voor den 
toekomenden tijd daer in foude mogen worden voor¬ 
fien. 
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I6 Drie en Twintichfte Boek. >587. 
Dat daer mede niet gemeent en is uwe Excellen¬ 

tie by’tvolk van defe landen te onteeren, is daeruyt 
gebleken, dat niemant dan die ter vergaderinge van 
de Staten waren gefonden van defelve brieven copye 
is gegeven , die defelve ook niet dan met goede dif- 
cretie , en aen hare principalen hebben ge commu¬ 
niceert , fulx dat daer van weynig kennifle onder het 
volk is geweeft, voor en al eer copye uyt Engeland 
tot Utrecht, en aeneenige dienaers van uwe Excel¬ 
lentie gefonden zijnde, defelve met fcker gedichte 
brieven van den 10. Martii onder de gemeenten wer- 
de geftroyt, en by middelen van dien gearbeyt, om 
den Gecommitteerden ter vergaderinge van den Staten 
gefonden, ( die de voorfchrevene brieven op’tvoor- 
ïchrevene voorgevallen verraed hadden doen depe- 
fcheren ) te doen defavoyeren : En is de copye van 
de voorfchreven brieven aen hare Majefteyt tot geenen 
anderen eynde gefonden, dan op hope dat defelve van 
de gefteltenifle defer landen bericht zijnde, des te be¬ 
ter en korter refolutie den Gefanten aen hare Majefteyt 
gefonden , foude geven. Maer de Staten verftaende dat 
hare Majefteyt en uwe Excellentie het fchrijven van de 
voorfchreven brieven niet ten beften en verftonden, 
hebben verklaert daer by niet uwe Excellentie, maer 
den genen die de felve hadden geabufeert, genoteert 
te hebben: en hebben voorts hare Majefteyt en uwe Ex¬ 
cellentie gebeden, ’t gene in de felve brieven te harde 
mochte gefchreven zijn , hare ampt en gedane eed , het 
gebruyk van de Staten defer landenfdie hare Princen en 
Gouverneurs gewoon zijn rondelijk en vryelijk alle fa¬ 
ken te remonftreren) en byfonderde grote confterna- 
tie, daer mede de herten van de Staten dier tijd verfla¬ 
gen waren, toe te geven. 

3©aer ban De Staten voornoemt bedanken uwe Excellentie dat 
bepraten foy vertonende zijne heroice en magnanime courage, 
tebankeu niet tegenftaende de adverfiteyten in defe landen gedu- 

rende zijn Gouvernement gevallen, en ’t gene daer op 
gevolgt is, gerefolveert is gebleven,om niet alleen voor 
defe landen aen hare Majefteyt te intercederen, en we¬ 
der over te komen , maer ook dat hy alle voorgaende fa¬ 
ken heeft in vergetinge geftelt, en aen hare Majefteyt 
geintercedeert, om’t felve in’t goede op te nemen , en 
defe landen meer en meer in haregunfteenbyftantte 
behouden. 

Infgelijx bedanken de Staten voornoemt uwe Ex¬ 
cellentie van de grote moey te en arbeyd , die uwe Ex¬ 
cellentie gedaen heeft, om de ftad van der Sluys te ont- 
fetten. 

En fo veel belangt de belofte die den Welgebo¬ 
ren Grave van Hohenlo uwer Excellentie foude mo¬ 
gen hebben gedaen van feker getal krijgs-volk toe te 
fenden, en andere fwarigheden die uwer Excellentie 
tegenszijne Genade foude mogen hebben, en weten 
dacrafnietgrondelijkte fpreken , als niet wefende het 
werk van de Staten , dan laten hun bedunken dat zij¬ 
ne Genade fulx verftaende uwer Excellentie dies aen- 
gaende goet onderricht en contentement geven fal. 

Van ’t gene aen penningen en wapenen voor het nieu¬ 
we volk van oorloge , vivres, munitions van oorlo¬ 
ge , en andere koften , tot vorderinge van het ontfet 
van der Sluys , by den Staten is opgebragt, weet al- 
Jerbeft denTreforier : Houden niet-te-min de Staten 
voornoemt voorfeker, dat van het goed devoir van de 
naeftgelegen Provintien, als Holland en Zeland vol¬ 
komelijk fal blijken, en dat de koften van dien al feer 
veel de 1 foooo guldens excederen , hoewel datmeeft 
alle het volk van oorloge, ’t welk tot ’t voorfchreven 
ontfet gebruykt worde, tot lafte van hare Majefteyt 
was, fonder dat fy luyden weten by wat faulten de ftad 
overgegeven of niet ontfet is : boven dien dat de 
100000 ponden by zijne Excellentie gementioneert 
op den 13. July leftleden, belooft zijn by denGene- 
ralen Staten niet promptelijk , maer binnen den tijd 
van een maend daer na volgende gefurneert te wor¬ 
den. Voord’expiratie van dewelke, namentlijk den 
f. Augufti, devoorfz. ftad Sluys by den vyand vero¬ 
vert worde. 

Dat uwe Excellentie ter inftantie van de Staten Ge- 
uerael heeft doen publiceren feker Placcaet tegens den 

genen die met feditie'en populaire fa&ien, denStaet 
defer landen pogen te turberen , (wefende meert: 
vreemdelingen, en die haer eygen Vaderland met ful- 
ke proceduren in ’t geweld der vyanden hebben doen 
komen,) ’t felve verftaen de Staten feer wel, en ter 
cere en reputatie van hare Majefteyt uwe Excellentie , 
en confervatie van den Staet van den lande gedaen te 
zijn: En bidden uwe Excellentie te vullen bevorde¬ 
ren , dat zijne voorfchreven Placcaten en ordonnantiën 
daer op gemaekt, jegens alle oproerige en feditieufe 
mogen worden geexecuteert, alfo gedurende den oor¬ 
log defe landen noyt meer met fulke fiekten en zijn 
geinfe&eert geweeft, als nu, gelijk onlanxin de ftad 
van Vliflingen is gebleken. Tot welken verfoek de 
Staten te meer gedrongen worden, overmits fynoyt 
gehoort hebben , dat by alfulke proceduren , provin¬ 
tien, leden offteden zijn geconferveert, maer wel dat 
by fulke manieren alle lantfehappen en fteden zijn ge- 
ruyneerten verloren. 

De Staten hebben tot haer groot leetwefen wel ver- JlïopetiDe 
ftaen, dat voor het vertrek van uwe Excellentie uyt rs 
defe landen , eenige mifverftanden tuflehen uwe Excel- ttiffcljett 
lentie en zijne Genade van Hohenlo, (doch buyten ken- SÖkCj:* 
nifle van de Staten) waren ontftaen, om de welke te e 
reconcilieren , hebben fy luyden altijds willichenbe- ban Ulo* 
reyt geweeft haer uyterfte devoir, en alle goede offi- fjenio. 
tien te doen, achtende tot vorderinge van den dienft 
van hare Majefteyt uwe Excellentie en byfonder tot 
confervatie van den Staet defer landen, tenhoochften 
nodig, dat by onderlinge goedecorrefpondentietuf- 
fchen uwe Excellentie en zijne Genade de faken van der 
oorloge mogen worden gedirigeert. En geloven dat 
het weygeren van volbrenginge van uwe Excellentie 
patenten, door de queftie van het ampt van de Gou¬ 
verneurs van de Provintien is gefchiet : En verhopen 
dat niet alleen tuffehen uwer Excell. en den Staten in ’c 
generael en particulier, maer ook tuflehen uwe Excel¬ 
lentie en zijne Genade met behoorlijk refpedl , goede 
eenigheyt, vrientfehap en correfpondentie fal worden 
gemaekr en onderhouden. 

Dat in ’t beginfel van de maend van Augufto leftle- 3®atfe« 
den (ten tijde hope was dat de Duytfe ruyteren, knech- 
ten, en pioniers met den eerften in defe landen fou- tocöer?’ 
den komen ) by den Staten Generael goetgevonden Homjic bp 
werde, datmen voor twee maenden een leger te vel- 
de foude brengen, hebben de Staten ook wel ver- i$, 
ftaen tot welken eynde fyluyden op’t bevel van uwe 
Excell. hebben bevordert dat zijne Genade van Nye- 
naer , met omtrent 1000 ruyteren , en een goet getal 
voetknechten, al in befoldinge en tot lafte van defe lan¬ 
den wefende, zijn gemarcheert om de voorfz. Duytfe 
ruyteren en knechten te bejegenen : en daer toe op- 
gebracht in baren gelde omtrent 40000 ponden van 40 
groten’t pont: En ten felven eynde hebben fy-luydeti 
ook aen het vorder volk van oorloge in Holland , Gel¬ 
derland, en Over-Yflel leggende, en anderelaften van 
der oorloge, t’federt den felven tijd, betaeltal veel 
meer als 100000 gelijke ponden. 

’tls waer dat uwe Excellentie in’t eynde van de (Fol. 52.) 
voorfz. maend van Augufto, in den Hageaen de Sta¬ 
ten voornoemt gefonden heeft den Raeds-heer Barde- 
fius , om te vorderen refolutie, fo nopende het krijgs¬ 
volk het welk te velde gebruykt foude worden, als 
voorraet van vivres en munitions van oorloge voor 
den fteden van Aernhem en Berk. Infgelijx zijn ad- 
vertentien gedaen van de preparaten van de vyanden te 
water. Maer op’teerfte hebben de Staten voor ant- 
woort verklaert, wat devoir by henluy den op’t bevel 
van uwe Excellentie was gedaen in ’t betalen van de 
ruyteren en knechten, met zijne Genade vanNyenaer 
gemarcheert, en ook in ’t betalen van het ander volk 
van oorloge in Holland, Gelderland en Over-Yflel 
leggende, en dat fyluyden nopende het vorder, ha¬ 
re Gedeputeerden ter vergaderinge van de Staten Ge¬ 
nerael fouden voorfien met goede refolutie om benef- 
fens de Gedeputeerde van d’ andere Provintien uwe Ex¬ 
cellent. te geven goet contentement. Op’t twede poindft 
is geantwoort, dat by den Staten van Holland voor den 
Heere Overften Schenk federt de maend van Mey on¬ 

trent 
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trent 70000 pond.van 40 groten ’t pont aen vivres afge- 
fproken, betaelt en zijn geHrcngheyt met een goede 
quantiteyt van munitions van oorloge gealtifleert was. 
En dat omtrent 6 maenden geleden , de Had Aernhem 
met greynen voor meer als 1200 foldaten een geheel 
jaer, en ook met andere vivres, en een goede quantitey t 
van munitions van oorloge was voorfien, om jegens be- 
legeringe in voorraet gehouden te worden : Endatfy- 
luyden daer-cn-boven geconfenteert hebben, dat tot 
verfekeringe en bewaernilfe der voorfz. lieden , en by- 
fonder voor de liad van Aernhem,van den rogge binnen 
Utrecht by den Staten van Holland gefonden 40 of 50 
lallen fouden worden gelicht, en dat noch voor 2000 
guldens aen vivres en munitions van oorloge, totlalle 
van die van Holland, fouden worden gekocht en der- 
waerts gefonden : En op ’c lelie hebben de Staten voor¬ 
noemt met zijne Excellentie van NalTau Admiraelge- 
communiceerc, die lulkeordre daer op gegeven en ge- 
lielt heeft, datmen valle hope heeft dat den gemenen 
vyand te water met geweld niet veel uytrechten fal: En 
houden de Staten hen verfekert dat het volk van oorlo¬ 
ge te water, hen jegens de gemene vyanden wel en vro¬ 
melijk quijten fal, gelijk fy luyden gedurende de oor¬ 
loge feer manlijk hebben gedaen , in verfcheyden ex- 
ploidten. Verhopende, en nochmaels verfoekende, 
dat uwe Excellentie de middelen tot onderhout van het 
volk van oorloge te water gedellineert, fodanig fal doen 
beneficeren en vorderen, dat op haer goet onderhout 
voorfien fal mogen worden , gelijk gedurende den oor¬ 
loge altijds is gedaen. 

De Edelen en lieden van Holland hebben om vele 
wichtige redenen , tot confervatie van den iiaeten ge¬ 
rechtigheden van den lande, en ten eynde alle faken 
met goede correfpondentie voortaen beley t fouden mo¬ 
gen worden , op de aenkomlte van uwe Excellentie 
met goede deliberatie, en gemener; ad vijs , gedrefleert 
fekere remonllrantie , daer by fy in effe&e hebben be¬ 
geert dat goet onderfcheyt tulïchen het ampt van uwe 
Excellentie als Gouverneur en Kapiteyn Generael, 
den Staten in ’t generael en particulier, en den Gouver¬ 
neurs van de refpeólive Provintien , fouden werden on¬ 
derhouden , dat de lallen van de oorloge ten naellen 
met het inkomen van de contributien fouden worden 
vergeleken: dat gerecht zijnde het gene inden voor¬ 
leden jare jegens de tradacen was gedaen, en gedifcre- 
diteerc zijnde alle de gene , die onverllant tufichen u- 
we Excellentie en de Staten fochten te maken en te 
voeden , op dat alle faken met goede confidentie fouden 
worden beleyr. 

Defe remonllrantie met gemeen advijs , ennavoor- 
gaende bcfchrijvinge in ’t particulier daer op gedaen3 

goet gevonden zijnde, was den gedeputeerden van de 
Staten van Holland gefonden ter vergadennge van de 
Heeren Staren Generael tot Middelburchmedegege¬ 
ven , met exprefie lall om de fel vernetten Heeren Sta¬ 
ten van Zeland , en den Gedeputeerden van den ande¬ 
ren geunieerden Provintien te communiceren , en daer 
na uwe Excellentie van wegen de Provintien die de fel- 
ve goet vonden, of nyterlijk op den name van den 
Staten van Holland alleen te prefenteren. 

Dan alfo de fel ve gedeputeerden om eenige confide- 
ratien de voorfchreven remonllrantie niet en hadden 
geprefenteert, fo hebben de Edelen en Heden, goet 
gevonden eenige van hen-luvden tot Dordrecht aen 
uweExcell. te lenden, zijne aenkomlte in Holland te 
congratuleren , en te verfoeken in conferentie en com¬ 
municatie te mogen komen op de poinóten inde remon- 
flrantie begrepen, dienende tot goede direótie van de 
faken van den lande voor den toekomenden tijd. 

Welk verfoek by uwe Excellentie gehoort zijnde, 
heeft begeert dat de poindlen by gefchrifte fouden wor¬ 
den overgelevert, en is over fulx de felve remonllran¬ 
tie by den voorfchreven Gedeputeerden geexhibeert: 
Of nu by de felve yet buyten recht of reden is vertoont, 
of verfocht, fal blijken uyt de voorfz. remonllrantie en 
nader vertoninge daer op gemaekt. 

Uyt ’t gene voorfchreven is, kan eenyegelijkver- 
ftaen , dat uwe Excellentie geen reden heeft (immers 
niet jegens de Staten van Holland) om te protelleren 

IV. Deel 

van t’haren lalle te willen brengen het verlies vaa eenige 
lieden, of andere ongelucken. 

Ten is noch vreemt noch te verwonderen, dat fo 
wanneer den Staten der geünieerde Provintien eeni¬ 
ge nieuwe en onverdachte lallen voorgedragen wor¬ 
den, fy luyden klagen dat de landen de felve te dra¬ 
gen befwaerlijk valt. 

Want de gene die met een goede confideratie let¬ 
ten , dat de landen van Holland (die nu gelladig 15 ja- 
ren lank tegens fo geweldigen vyand in oorloge ge- 
weell zijn , en fo grote lallen hebben moeten dragen) 
noch in de 2 jaren federt den aenvank van het Gouver¬ 
nement van uwe Excellentie, alleenlijk tottelopende 
lallen van der oorloge te hnde , en boven de lallen van 
der oorloge te water, en vele andere particuliere la- j^olianö 
Hen, als fortificatie van frontier-lleden en flerkten, ticbtouu 
logijs gelden van de foldaten , turfen keerfen voorden 2 
garmfoenen , en meer andere verdachte en onverdach- ,900000 
te onkolten fullen opgebracht hebben,ontrent 3900000 gulDen, 
guldens, fullen lichtelijk kunnen oordeelen dat’t fel¬ 
ve fonder grote befwaerniffe niet te vvege kan zijn ge¬ 
bracht. 

Men kan met redenen over die van Holland niet kla¬ 
gen , van dat fy gedurende het Gouvernement van uwe 
Excellentie hen in ’t contribueren niet behoorlijk fou¬ 
den hebben gequeten , nademael fy luyden gedurende 
den oorloge noyt fo veel, en nochtans wel ongelijk 
meer hebben betaelt, als oyt in Engelant by hare Ge¬ 
deputeerden voorgeflagen of verklaert is geweell ; 
dat fy luyden konden doen, hoe wel de landen van 
Holland noyt fo groten afbreuk en fchadein navigatie, 
handelinge, en anderfints , als inden voorfchreven 
tijd geleden hebben. 

En daerom achten fy luyden dit een faek vangroot ©crluoit? 
bedenken te zijn, en verwonderen hen feer , datmen ^atnte 
van henluyden vordert jVerklaringe en verfekeringe, of bojbert1 
hare middelen met het feeoers van hare Majelleyt ge- berfeht; 
noechfaem zijn, om het oorloge te continueren als 
t behoort. . metier fes 

Mijn Heere den Prince van Orangien HoochGebo* t0£Csï han 
rene heeft met Godes hulpe de defenfie defer landen 
aengevaert , en fonder fo heerlijken feeoers als hare genoeg * 
Majelleyt genadelik belieft heeft defe landen teaccor- 5Ün 
deren, fonder de helft van de middelen die by de landen tefontinu* 
nu in treyn gebracht zijn, defleden en(lerkten onge- eren. 
fortificeert en van alles onverfien, ook eenige van de ®£Pttnce 
principaellle van defe landen onder ’t geweld van de rangkn 
vyanden wefende, het groot geweld dat de gemene vy- fiaö&e mee 
anden te wateren te lande (ook by verfcheyden legers 
en equipagien te water gebruykt) door Godes hulpe lenenVon» 
wederllaen , fonder dat alfulke verklaringe of ver- berfeeoerjï 
fekeringe gevordert is geweell: En daerom en is geen 
reden datmen als nu fuike verklaringe of verfekerin- fctjetinr, 
ge vordert , byfonder nademael defelve of tot een 
grote vcrmetelhcyt of wantrouwe op Godes genade 
foude moeten llrecken. 

Nademael hare Koninklijke Majelleyt ongelegen is 
der landen fouveraniteyt of protedlie aen te nemen , 
of den landen meerder feeoers te doen als het tra- 2Dat te 
claet inhout, foenllaet immers in defe gelegentheyt ^ 
anders niet te doen, dan God den Heere almaehtich <j&obeen 
te hulpe te nemen , op ’t feeoers dat hare Majelleyt Soeöc 
den landen belieft te doen, en op de middelen en 
contributien die by den landen geconfenteert wor- ten, 
den, eenen goeden flaet van oorlog te maken, fo 
veel ruyteren en knechten in dienlle der landen te 
houden, als men redelijk daer uyt betalen kan, de 
Heeren en Hoofden onder malkanderen, de provin¬ 
tien, quartieren en fleden, en de gemeente in eenig- 
heyt te houden, en fo op de faken van der oorloge 
als anderen goede ordre te Hellen, der landen, He¬ 
den en gemeenten welvaren en profperiteyt te vorde¬ 
ren, de platte landen van in legeringe en uytteringe 
van ruyteren en knechten te bevrijden, en alfo op dc 
confervatie van de provintien , Heden en leden ven diers 
lettende, van God den Heere een goede uytkomHe te 
verwachten. 

De Staten van Holland en weten niet dat by hen-luy- 
den, of den Heeren Staten Generael s Placcaten ge 
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maekt zijn, waer uyt de onderfaten van hare Majefteyt 
eenige fchaden in Vrankrijk fouden mogen worden 
aengedaen, maer hebben tot meermael geremonftreert, 
dat fy vreefe hadden, dathetPlaccactin Aprili Anno 
l<)86. tot Utrecht gemaekt (fonder dat de Staten op de 
evidente fwarigheden, periculen, en inconvenienten 
die apparentwarendaeruyttefullenvolgen, mochten 
worden gehoorr) tot defer landen groot nadeel , en 
offentie van de nageburen was ftreckcnde. 

Aengaende den vrede-handel, verklaren de Staten 
voornoemt, dat fy luyden op hare Majefteyr en uwe Ex¬ 
cellentie alrijds alfulken betrouwen hebben gehad, en 
alfnoch hebben , dat fy luyden van geen vrede en fullen 
tradleren , fonder confent van de Staten Gcnerael daer 
toe befchreven zijnde, volgende het tradlaet: En daer- 
om hebben fy luyden de kennifte by hun van de appa- 
rente preparaten van dien gekregen, met alfulke difcre- 
tie en moderatie gebruykt, en fo weynigdaer van geo- 
penbaert, als den befwaerlijken ftaet defer landen heeft 
lijden mogen. 

De Staten voornoemt hebben wel gehoort van’t ge¬ 
ne de Koninklijke Majefteyt van Denemarken in Mayö 
15$<S. hare Koninklijke Majefteyt dies aengaende heeft 
doen proponeren van’t gene by hare Majefteyt daer op 
geantwoort en vorder gevolgt is : Van de negotiatie by 
Andries de Loo, hebben fy mede vele advertentien ge¬ 
had,uyt den mond van den Heere AmbafTadeur van ha¬ 
re Majefteyt den Baron van Buckhorft, hebben fy ook 
hare Majefteyts intentie dies aengaende verftaen: En 
veel andere advertentien en advertiftementen zijn dies 
a&ngaende tot hare kennifte gekomen, die ook alfulke 
waren, en van alfulke perfonen quamen, datmen de 
felve fonder apparentie niet en konde houden, maer 
nochtans is daer van feer wey nig tot kennifte van de ge*, 
meente gekomen. 

Dan na dat by uwe Excellentie door den Raets-hee- 
ren Valck en Menin , van de Staten van Holland open¬ 
baerlijk afgeeyfcht is geweeft verklaringe, of de lan¬ 
den genoegfame middelen hadden , om met het feeoers 
van hare Majefteyt hen felven te defenderen en befcher- 
men, en dat uwe Excellentie oordeelde de middelen 
niet beftant te wefen, en by faultc van genoegfame mid¬ 
delen den Staten in bedenken ftelde, of’t niet beter en 
ware vrede te maken op redelijke conditiën, ingevalle 
de Staten raedfaem vonden een peys te maken, dat hare 
Majefteyt te vreden was haer daer toe te employcren 
ten meeften voordeel van den lan de: So heeft ’t felve in 
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’t geneopdeopeningevah hare Majeft. en uwe Excell. 
meninge dies aengaende aen de Staten Generael te 
doen, by hen-luyden ter vergaderinge van de Staten 
Generael foude worden voor refolutie ingebrogt, die fy 
vertrouden dat fulx foude wefen, dat die totconferva- 
tie van de ware Chriftelijke religie, eenfamentlijkde 
privilegiën, vryheden, en gerechtigheden van den lan¬ 
de foude ftrecken. 

Hier uyt is lichtelijk te verftaen , hoe node de gepre¬ 
tendeerde goede patriotten , die uwe Excellentie de 
voorfz. fake aengaende,fo valfche rapporten hebben ge- 
daen , fouden calumnieren , en hoe hoogelijk de wel- 
vaert en eenigheytvan den lande hen-luy den ter herten 
gaet,die uwe Excellentie tot het geloven van de voorfz. 
valfche rapporten weten te bewegen , om alfo diffiden- 
tien en mifverftanden tuftchen hare Majefteyt en uwe 
Excellentie en den Staten te vorderen, daer invoor- 
waer feer nodig is ordre geftelt. 

De geünieerde Provintien hebben een unie en ver- ^ 
bond metten anderen gemaekt, en by alle tradaten be- jjetTer- 
veftigt, inhoudende hoe fy luyden in ’t hanthouden van tonb bet 
degemene fake, in ’t contribueren en tradleren hen ful¬ 
len reguleren : waer na de Staten van Holland, den wel¬ 
ken eenige geeften (diearbeyden om den landen in on- 
eenigheden, diffidentien en oproerte te ftellen) allen 
den haet op den hals willen fchuy ven , overmits fy luy¬ 
den der landen welvaert, vryheden, en gerechtigheden, 
volgende haren eed en pligt, begeren voor te ftaen, en 
de fake geerne met goede ordre, eenigheyt,en confiden¬ 
tie lagen beleyt , hen met grote conftantie fo wel in 
voorfpoet als tégenfpoet vromelijk en getrouwelijk 
hebben gequeten, gelijk fy luyden met Godes hulpe ho¬ 
pen te continueren : fulx datmen hen-luyden noch ver- 
latinge van eenige der geünieerde Provintien of lieden 
van dien, noch feparatie noch bederf van den lande fal 
mogen te laft leggen. 

De Staten van Holland hebben altijds verftaen als 
noch de autoriteyt uwe Excellentie by het tradlaet met 
hare Majefteyt gemaekt, en by adte van de Staten Gcne¬ 
rael gedefereert 3 te hanthouden, maer in ’t gene boven 
den inhouden van de voorfz. tradlaten en adte is gepre- 
tendeert, hebben fy luyden fulke ordre en redres be¬ 
geert als tot confervatie van de gerechtigheden van den 
lande, pertinente diftindtie van het ampt van uwe Ex¬ 
cellentie als Gouverneur Generael den Staten Generael 
en particulier, mitfgaders van de Gouverneurs van de 
Provintien tot onderhoudinge van alle onderlinge goe 

fFol.55.) den genen die van wegen de landen lange tijd te vo- deeenigheyt, verftantencorrefpondentienodigis ,al- 
i-f*n dip 3^\7PrfiflTf mpnren hadden onrfinCTpn . fn hv hen les om redenen en volgende de remonftrantie uwe Ex¬ 

cellentie geprefenteert, met de voorfz. nader verklarin» 
ren die advertiftementen hadden ontfangen, en by hen 
noch niet aen de vergaderinge geopenbaert en waren , 
fuiken nadenken veroorfaekt, dat geraden gevonden is 
de felve den Staten tot hare ontlaftinge te openen , doch 
is ’t felve gefchiet met goede difcretie, en niet anders 
als de advertiftementen mede brochten. 

En overmits de forme van procederen in de felve ad¬ 
vertiftementen geroert, by de vergaderinge fulke be¬ 
vonden worden, dat de felve gebruykt zijnde tot grote 
ondienfte van hare Majefteyt, uwe Excellentie en de 
landen fouden hebben mogen ftrecken, fo is goet ge¬ 
vonden de voorfz. fake te openen eenige publijke col- 
legien van den lande, om haren goeden raed en ad vijs 
daer in te mogen gebruyken. 

Sondcr dat in ’t doen van de voorfz. openinge van ha¬ 
re Majefteyt of uwe Excellentie, anders dan met be¬ 
hoorlijk refpedfc, reverentie, en eerlijk is gefproken. 

Sonder ook datter eenige occafie geweeft is,of uyt de 
voorfz. advertiftementen genomen heeft mogen wor¬ 
den , om te geloven dat hare Majefteyt of uwer Excel¬ 
lentie fonder advijs of confent van de Staten, eenige 
vrede fouden willen tradleren. 

Immers is fo wel uyt ’t voorfz. geproponeerde van 
uwe Excellentie het geopende van den Heere Baron 
van Buckhotft, als de voorfz. advertiftementen ver- 
ftaen, dat hare Majefteyt fonder kennifte en confent van 
de Staten niet en begeerde te tradleren. 

En daerom hebben de Staten van Holland op de 
voorfz. propofitie van der Raets-heeren Valck en Me¬ 
nin verklaert, dat fy luyden de vrede aengaende niet en 
konden antwoorden, maer hebben hen gerefereert toe 

ge daer op gedrefteert. 
Infgelijx zijn de Staten van Holland te vreden de con- ^t és* 

tributie van de 200000 guldens ter maend, met’t gene ten ban 
van ordinaris contributien voor den lopenden jarebe- 
vonden fal worden te gebreken , ter difpofitie van zijne tebjetoi 
Excellentie en den Raed van State te ftellen : Welver- tesjgirtge* 
ftaende dat de andere Provintien van gelijken fullen ^lUopcn; 
doen , en dat uyt de quote van Holland by uweExcell. öen ja« 
ordonnantie betaelt fullen worden de garnifoenen, tra- tekort few* 
élementen en ander laften van der oorloge in Holland, 
cn in den (leden daer voren fy luyden hen hebben moe- tetalentet 
ten verbinden, vallende : alles volgende den ftaet daer öifjpofjtte 
van gemaekt, of dat by gebrek van de betalinge de Sta- m 
ten voorn, uyt hare quote felfs fullen mogen betalen, jjaöe ban 

’tls immers meer als reden dat van de penningen van ^>tate, 
Holland de laften in Holland vallende, worden betaelt, 
als in andere Provintien ook van allen ouden tijden ge¬ 
bruykt is geweeft. 

Van gelijken is meer als reden dat uyt de felve pennin- ’t rea 
gen betaelt wort ’t gene de Staten van Holland ten dien- 
lle van den landen hebben moeten beloven aen de gar- penningen 
nifoenen van verfeheyden fteden van Gelderland,Over- ban ^01» 
Yflel, en andere nagebure Provintien , alfo by gebreke 
van dien niet alleen der landen geloof gekrenkt, maer l^oüana 
ook de ingefetenen van Holland in perfoon en goede- en öaec 
ren daer voor aengehouden en gearrefteert fouden wor- 
den, daer van in den voorleden jare door de quade beta- booj ge* 
linge al eenige beginfelen zijn gebleken. fiHoiben 

Ën de voorgaende experientie heeft den Staten van 
Hol- betaelt. 
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, verantwoorden dacmen de penningen van Holland al¬ 
leen ter difpoficie van uwe Excellentie en Raed van Sta¬ 
te fouden ftellen, en de felve buyten Holland laten trec- 
ken , de garnifoenen van Holland onbetaelt laten, den 
fteden en landen van Holland onbetaelde ruyteren en 
knechten opfenden, en de frontieren van Holland van 
alles onverfien foude laten. 

’cls kennelijk dat de Staten van de NederlantfePro- 
vintien in ’t generael en particulier in ’t dragen van hare 
confencen, fo tot gemene en particuliere defenfie als an- 
derfincs , de felve gedragen hebben opalfulkcbefprec- 
ken , conditiën, en limitatien als fy Iuyden na gelegent- 
heyt des tijds en der faken voor de landen nodig bevon¬ 
den hebben, welke confenten fo by den Princen als den 
Gouverneurs generael mee defelve befprecken, condi¬ 
tiën , en limitatien geaccepteert rijn, en hebben de Sta¬ 
ten daer van bedankt: Alfulx fal bevonden worden dat 
in ’t confenteren van de novennale bede (in 5e welke de 
landen van Holland in ’t jaer niet veel meer en betael- 
den , als fy Iuyden gedurende het Gouvernement van 
mve Excellentie ter maend hebben gedaen en noch 
doen) wel goede poindten en conditiën hebben befpro- 
ken , en hare confent daer mede gelimiteert, als onder 
anderen , dat fy felfs fouden hebben de adminiftratic 
van hare penningen, dat fy hare commiiïarifen fouden 
hebben prcfent op de monfteringe, dat fy het volk van 
oorloge felfs fouden betalen, dat den Prince of zijnen 
Lieutenant Generael forge fouden dragen dat het volk 
van oorloge geen foulen of opprefiie en deden, en dat 
de vrye Navigatie Ooft en Weft fouden worden gehant- 
hout: Welk confent nochtans met den voorfz. befprec¬ 
ken en conditiën dankelijk genomen , en den Staten in 
’t generael en particulier in Princelijke woorde belooft 
is , alle de voorfz, en meer andere conditiën te onder¬ 
houden. Waer uyt wel teverftaenis, dat de gene die 
uwe Excellentie raden om den Staten fo precife wetten 
te ftellen,als de voorfz. verklaringe nopende het dragen 
van hare confenten mede brengt, geenfints der landen 
vvelvaert of confervatie ter herten is, of ten minften dat 
fy Iuyden van defer landen recht en conditie niet wel 
geinformeert zijn. 

©ett ftaet Den ftaet van der oorlog metten Heere Ambafladeur 

logeman * van ^are Majefteyt den Baender-hcer vanBuckhorft, 
upt&ecolts ten overftaen van de Krijgs overften gemaekt, nopende 
itributten de befettinge van de garnifoenen , en is niet fo belwaer- 
roers ban het feeoers van hare Majefteyt en de contribu- 
ibarejftas tien van 200000 guldens ter maend fullen tot voldoc- 

MoectfüS- ningcvandcn{elven ftaet wel mogen ftrecken. 
fcaen toets Ja a^s het feeoers van hare Majefteyt van fooovoet- 
fcen, volx, en iooo ruyteren compleet gehouden , en in de 

frontier fteden enfterkten, volgende den voorfz. ftaet 
mede gediftribueert en gebruykt worden , fo en fullen 
niet alleen de vordere geraemde garnifoenen van voet¬ 
volk , met een goet getal ruyteren, uyt de contributien 
van Holland, Zeland, Utrecht en Vriefland rijkelijk de 
2 derdendelen van hare befoldinge mogen promptelijk 
betaelt worden, maer fullen boven dien in alle occur- 
rentien een goet getal ruyteren en foldaten te Velde, of 
ontrent eenige fteden of fterkten die by belegeringe 
aengetaft fullen worden, gebruykt mogen worden, blij¬ 
vende niet-te-min de andere fteden en fterkten volgen¬ 
de den felven ftaet befet, behoudelijk dat de vendelen 
compleet gehouden , en tegens de frauden voorfien 
mach worden: En alfmen met goede melnagie en ten 
minften kofte de landen in goede en meerdere verfe- 
kertheyt foude willen conferveren , fo foude binnen 
defe landen noch een goet getal ruyteren en knechten 
by repartitie onder den provinciën, quartieren en fteden 
op een derdendeel van de befoldinge voor fekerc 
maenden in ’t jaer in wacrt geit mogen gehouden , en in 
alle occurrentien gebruykt worden, aengefien de lan¬ 
den van vele Kapiteynen, Officiers en foldaten te voren 
gedient hebbende, wel zijn voorfien. 

öefe colts Aengaende de koften van de toeruftinge van de fche- 
ttibutten pen van oorloge te water, hebben de Staten altijds ver- 

ba” COjf0i ^aen 5 cn vefftaen alfnoch, dat de convoyen en lieenteq 
tenten en met de goede prijfen cn buyten te water vallende, wel 
I«?Öfen te cn ten meeften dienfte van den lande gebruykt en gebe- 

neficeert zijnde, (gelijk in’t beginnen van der oorloge hiater 
etlijke jaren is gedaen geweeft) tot de betalmgc van de 
voorfz. laften niet alleen bevonden fullen worden te fant ges 
wefen fufiifant, maer ook daer van wel een goede fom- n?E3t0C 
me fal overfchieten , daer mede voor eenige bequame te 
maenden in ’t jaer, fo tot ontfettinge van den fteden of 
fterkten die belegert fouden worden, als tot afbreuk 
der vyanden offenfive foude oorlog gevoerc tnogen 
worden. 

Dat het volk van oorloge te water in de naefte 2 jaren 
fo qualijk betaelt, cn het achter wefen van de equipagie 
van de fchepen van oorloge fo groot geworden is, ’t fel- 
ve is gefchiet overmits gevolgt is geweeft de opinie van 
den genen die uyt eenige confideratie (hen beft bekent) 
menen gehele Provinciën (ook die open en tot haren 
beften hebben de grootfte en vrugtbaerfte Laatfchap- 
pen van geheel Europa) uyt te hongeren en alfo een 
eynde van der oorloge te maken. Hoe de felve opinie is 
gefundeert, hebben de naefte 3 jaren geleert, in de wel¬ 
ke by fulke wegen de minfte plaetfe niet verovert en is , 
maer wel driemael fo veel goede fteden verloren zijn , 
als den vyand in Holland en Zeland in 4 jaren , ten tijde 
de middelen die God den Heere door de nature van den 
lande verleende, gebruykt werden met ongelijk meer 
gewclts en verlies te water en te lande heeft konnen 
veroveren. 

De Staten van Holland en geloven niet dat de menin- 
ge van eenige Provintien of fteden is , de Burger-vende- 
len die niet tot gemene defenfie van den lande by ken- 
niiïe en ordonnantie van uwe Excellentie gebruykt ful¬ 
len worden , uyt de voorfz. contributien te doen beta¬ 
len, fo dat ook daer door de contributien niet vermin¬ 
dert en fullen worden. 

Mits alle welke redenen de Ridderfchap, Edelen, en (Fo1,*+•) 
fteden van Holland en Weft-Vrifland voornoemt, uwe 23tböen cn 
Excellentie bidden en verfoeken uyt gantfeher herten berfochcti 
defe hare antwoorde op de voorfz. verklaringe genade- rccitent 
delijken ten beften te verftaen, God Almachtig te hulpe jnctöe * 
te nemen, en in zijne magnanime enheroiceintentie smDDelett 
om defe landen tegens den Spangiaerts en hare adheren- ^en cn fe»* 
ten, onverfoenlijke vyanden van dewareChriftelijke toersban 
religie, den welftant defer landen en den goeden inge- öawJP.aj* 
fetenen van dien tebefchermen, te willen continueren 
by de vereenigde Provintien, denHeeren, Edelen en uan öett 
goede fteden in cenigheyt te blijven , en voorfekerte lanöente 
houden dat met de hulp van God den Heere Almachtig 
hare Majeft. beloofde feeoers compleet in goede 01 dre 
met behoorlijke monfteringe gehouden, den vorderen 
ftaet van der oorloge met het inkomen van de 200000 
guld.ter maend gecompaffeert op’t cmploy van de felve 
aooooo gulden ter maend, mitfgaders’t gene uyt Bra- 
band, Gelderland, Vlaenderen , Over-Yflel, Drente 
Twente, Groeningerlanden andere quartieren onder 
’t geweld van den vyanden zijnde by verding en ander- 
fincs getogen fal mogen worden, op ’t volle getal van de 
foldaten en jegens alle frauden en abuyfen, en op ’c on¬ 
derhouden van de goede difcipline militaire goede orj- 
dre ftellende en onderhoudende, en de convoyen en li- 
centen ten meeften dienfte van den lande gebeneficeerc 
zijnde, het voorfz. feeoers en voornoemde contribu¬ 
tien en middelen rijkelijken fullen ftrecken, om alle 
de gennieerde Provintien , tot vorderinge van hare 
Maj. en uweExcell. loffelijke reputatie, entotfehade 
en afbreuk der gemene vyanden, te befchermen , fon- 
der dat van node fal wefen een onfeker ofte bedriege- 
lijke vrede aen te gaen, of defer landen faken defperaet 
te houden. _ 

Van onfer zijde verhopen wy vaftelijken en onveran- benfïant* 
derlijken te onderhouden het traéfaet met hare voorfz. liaftóiik 
Majefteyt gemaekt, uwe Excellentie voorfz. autoriteyt 
te hanthouden, de beloofde confenten cn contributien ïjarejtfRaj, 
getrouwelijken te betalen, en in’t bevorderen van alle getnae t/ 
’t gene den welftant, eenigheyten confervatie van den 
lande vereyfcht, ons fulx te quijten, dat hare Majefteyt ten getzous 
en uwe Excellentie metrer daed fullen verftaen.dat wy tocith te 
niet anders van harten en zijn begerende, dan met be- ^utort™ 
hoorlijke dankbaerheyt en conftantie de genadige gun- teptban 
fte van hare Majefteyt en de goede wille van uwe Ex- flin<Crreï, 
ccllcntje tot de confervatie van den ftaet cn’tgemeene^^"^ 
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befte defer landen, te erkennen, en defelvein alles (wat 
mee conlervarie van de Chriftelijke religie , devryhe- 
den, gerechtigheden, welvaren van den landen gefchie¬ 
den kan) te gelieven. 

Ten lellen bedanken de Staten voornoemt hare Maje- 
fteyt feer hooglijken , dat haer genadige beliefte is , de- 
fe landen en den (leden der fel ver te laten genieten ’t ef- 
fe<5t van de oude traslaten en contraóten, tuffehen de 
Koningen van Engeland en den Princen van defe lan- j 
den, en ook met eenige lieden in’t particulier gemaekt, i 
en ftillen van hare zijde in’rgenerael en particulier, fo i 
veel hen aengaet, op de onderhoudeniffe van dien mede j 
fulke ordre llellen dat hare Majeileyt uwer Excellentie | 
en de Engelfe natie fullen fpeuren , dat fy met een goe- I 
den yver niet anders dan alle goede vruntfehap en na- 
buyrfchap van harten zijn begerende: Biddende uwe i 
Excellentie defe hare antwoorde aen hare voorfz. Maje- 
fteyt genadelijken te willen recommanderen. 

Aldus gearreileert in den Hage den 4.. Odlobris , en 
is gerefolveert dat daer van overleveringe lal werden 
gedaen., tot Haerlem den iö. Oólobris 1587. ter ordon¬ 
nantie van de Staten: 

Ondertekent 

C, de Rechtere. 

ïjcbfcm be Staten ban ï^aïïanönortiïsm* 
Hen liaerïem grartefkeet ccn nabet* toecftïannge / 
Uiacc bp fp m ’t ïiojte bertonen bat öc pometen bic fp 
aen 3ijrie «SJjecdïentie binnen sDo|b;ec()t(jabbciibecs i 
fodjt / Huren notcïtjït bao?öc tadiïanb bet lanbeti / 
m bat fbnöer ïjet onber&out bet fclbec / bc ïanöcn 
ban* in niet en ïtonben geconferbeert tobben / mdfee 
naüse ütrhlarmge tua£ lunbenbe alDu£,L ; 

T N den eerften verklaren de Staten altijds van menin- j 
tatrManUi ge geweeft te zijn , en als noch te wefen, zijne Excel- 1 
grotenZ ceilentie te hanthouden , en doen hanthouden in de au- i 
ban ir?ol- toriteyt, fo by het tradaet met hare Majeileyt gemaekr, 
ïaaö / 2]s jjV de afte en commifde van den Staten Generael zij- 
sBaCt’ D)ï T-. J ,, 9 1 
in t tere ne Excellentie gegeven. 
benoemt ^ Maer daer-en-tegens, om alle oorfaken van rnifver- j 
beToinxf ftanc1e'? te voorkomen, begeren de Staten dat zijn Ex- 
teu lij? ty:n- ceilentie volgende zijne gedane beloften en eed , den 
ïtipüem acu Staten en landen mede fal Iianthoudeninhareprivile- 1 
tel!?but-" g^n ^ vryheden , en gerechtigheden , na inliouden van 
ittn Z2>óu den tradate met hare Majeileyt gemaekt, en deade ! 

van delatie van den Gouvernemente aen zijne Excellen- I 
focljt/ 5tJ!t ■ > | 
notelrjlr *ie "egeven. 
boo: De By verfcheyden aden,en namentlijk by fekeren brief j 

öeeIanöÖ / zhne Excellentie den 10. Junij lellleden uyt Groen- i 
cnDat forti "'Es gefchreven aen zijnen Secretaris Junius, wort d’au- 
bectjeton- toriteyt van den Staten in twijfel geilek, endaeromis 

ïnc'fclbcr / nodiS bevonden daer op fekere difeoers en verklaringe 
De l anten bier by gevoegt te maken, inhoudende dedudie van het 
baertu recht van den Staten , 

f«bKct°US Welk recht de Ridderfchap,Edelen en fteden ampts- 
inogett halven , en by folemnelen eed verplicht en verbonden j 
too’Dcn. zijn voor te ftaen, te meer overmits by gebreke van ! 
©ttrccljt dEn , de landen gefchapen zijn te vallen in verfcheyden 

bait De J grote fwarigheden en inconvenienten : 
aStöDer; ^ Want ingevalle de fouverainiteyt van den lande niet 
Delen/m Ey Een Starenen foude wefen , (als voorgefteltwort,) j 
fteöeu ban fo foude volgen , dat fy ’tonrechteverklaerc hebben den 

Konink van Spangien van deadminiftracie van defou- j 
inf'W«n verainiteyt der fel ver vervallen te zijn , gedaen om wet- : 
bpfonbec telijke redenen alle de wereld bekent, en alle ’t gene by 

*enCtóto*' ^en ^t3ten tot defenfieen confervatie defer landen, en 
feil 1 d’onderfaten van dien, gedaen is, in ’c aenvangenen 

continueren van der oorloge, met’t gene daer uyt ge- 
^t^Dfï E,en noch volgen fal,foude in twijfel geilek wor- 

Een , cn namentlijk , of fy te rechte hare Koninklijke 
tamp« Majeileyt van Engeland, en de Koninklijke Majeileyt 
toetteljjte v3n ^ïnnkrijk fucceflivelijk de fouverainiteyt van den 
jbubeianb Enden hebben aengeboden, en ook of zijne Excellen¬ 
te))! ban tie tot Gouverneur generael van den landen by hen-luy* 
brn, " den te rechte gecommitteert is. 

Item en fouden ook namaels noch met hareMaje- 
fteyt, noch met eenig ander Potentaet, op de delatie 
van de fouverainiteyt niet mogen handelen. 

Vele en verfcheyden andere inconvenienten fouden 
daer uyt ontftaen, en eerft beklaegt worden, alfmen de 
felve met groot nadeel foude fienyooroogen, enbuy- 
ten remedie. 

De Staten hebben zijne Excellentie gedefereerthec 
opperde gebiet in de faken van der oorloge, en gelijke 
macht in de politie , ailes gelijk de Gouverneurs van de 
Nederlanden by tijden van Keyfer Kaerle wettelijk 
hebben gehadt, na inhout van de adle daer van gemaekt. 

Als in den eerften, dat de faken die den landen ten 
hoogften betreffen , en daer by den ftaet van den landen 
gehelijken foude mogen worden gekrenkt, dewelke 
over fulx Keyfer Kaerle niet den Gouverneurs generael 
van den landen, (hoewel de felfde grote perfonagien , 
en van zijnen bloede zijn geweeft) en heeft bevolen, 
maer aen hem felven heeft gereferveert, om met goede 
kenniffe, en ook in fommigemetadvijs van den Staten, 
daer in ordre te Hellen, aen den Staten fullen blijven ge¬ 
referveert. 

Over fulx zijn altijds gereferveert geweeft, herma¬ 
ken van vrede of befrant: aennemen van nieuwe oorlo¬ 
ge, het maken van verbonden en aliantien met vreem¬ 
de Heeren of landen, het maken van Placcaten of or¬ 
donnantiën den ftaet van de lande betreffende, als op de 
vergaderinge in den coers of alloy van der rnünte , re- 
ftrindtie van de handelinge en traffijc op neutrale en 
vreemde landen: Placcaten daer uyr de nageburen Ko¬ 
ningen , Potentaten ofrepublijken fouden mogen geof- 
fendeert worden : invoeringe van nieuwe rechten of 
coftumen : vermeerderinge van de lallen van der oorlo¬ 
ge boven degene die uyt deconfenten van de Provin- 
tien mogen gedragen worden , en diergelijke. 

De faken die ter difpotie van den Gouverneurs gene¬ 
rael van de Nederlanden hebben geftaen, verftaen de 
Staten dat ter difpoficie van zijne Excellentie als Gou¬ 
verneur generael blijven , om daer in metten Raed van 
State, fo van de onderfaten van hare Majeileyt als van 
defe landen , met goede kenniffe te difponeren: En dat 
op den name van zijne Excellentie uytgegeven fal wor¬ 
den ’tgene Op den name van den Gouverneurs generael 
van Keyfer Kaerle plach te gefchieden , en op den name 
van de Sraten , ’tgene op den name van Keyfer Kaerle 
plach gedaen te worden , ’t Welk geenfins is ftrijdende 
tegens het tra<5laet met hare Majeileyt gemaekt, nochte 
tegens de a&c van de delatie van de autoriteyt ofde 
commiffie by zijne Excellentie van den Staten ontfan- 
gen. 

Wel is waer dat in den voorleden jare in differentelijk 
den naem van zijne Excellentie is gebruykt geweeft , 
maer ’t felve is niet i n conformitey t van ’t recht van den 
lande gedaen, en daerom behoorde daer van redres te 
gefchieden, gelijk ook gedurende den oorloge in re- 
gart van mijn Heere den Prince van Orangicn Hog. Ge. 
uyt mindere redenen begeert en gedaen is geweeft. 

En fal niet bevonden worden dat oyt eenige Gouver¬ 
neurs Generael van de Nederlanden , anders gebruykt 
of geufeert hebben gehadt, noch ook dat de Generale 
Staten met’t confent van den Staten van Holland, zijn¬ 
der Excell. fulx als jegenwoordelijk gebruykt wort, 
oyt toegelaten of geconfenteert hebben. 

Niet-te-min om zijne Excellentie te gelieven in allen 
’t gene fonder groot nadeel van den ftaet van den lande 
kan gefchieden,fouden de Staten te vreden wefen te ge¬ 
dogen , dat nopende de intitulatie en ’t fegel van de de- 
pefchen in regart van zijn Excellentie gene verande- 
ringc en fal gefchieden , mits dat daer van aóle gemaekt 
worde van non prejuditie. 

Het tweede poind differentiael is nopende den eed 
van het volk van oorloge, en autoriteyt van de particu¬ 
liere Gouverneurs van de Provintien. 

De Sraten bevinde in den voorleden jare eenige ver¬ 
anderingen nopende den eed buyten het tradaet met 
hare Majefteyt gemaekt, gedaen, en dat daer uyt alrede 
verfcheyden mtfverftanden gefproten zijn, en vorder 
gefchapen zijn te fpniy ten , hebben nodig geacht te ver- 
foeken dat eenen generalen eed en conform de voorfz. 
tradlaten by het volk van oorloge foude worden ge¬ 
daen , daer by de felve fullen fweren getrouwigheyt aen 
den landen in ’t generael, en aen zijne Excellentie als 

Gouver- 
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Gouverneur Generael van de felve, Irem aen de Pro- 
vintien , lieden en leden daer in fy gebruykt of in garni- 
foen geleyt fullen worden, en voorts dat fy zijne Ex¬ 
cellentie fullen obedieren als Gouverneur Generael van 
de felve landen, en dat deOverften, Rit-meefteren, 
Kapiteynen , Officieren en Soldaten ook fullen fweeren 
de particuliere Gouverneurs van deProvintienen hare 
Lieutenanten te obedieren in de Provintien daer fy ful¬ 
len worden geemploycert. 

Niemant en kan feggen dat by den voorfz. eed anders 
als ’t gene redelijk en tot confervatie van den lande no- 
telijkis, begeertwort, immers is’t felve conform het 
tracftaet met hareMajefteytgemaekt, en den eed te vo¬ 
ren in conformite van de nader unie gebruykt, vvefen- 
de in effekte getrouwighey t den landen in ’t generael en 
particulier , getrouwigheycen obediëntie aen zijne Ex¬ 
cellentie als Gouverneur Generael, en obediëntie aen 
den Gouverneurs van de particuliere Provintien en hare 
Lieutenanten, wefende der felver beftelde Overften, 
in qualiteyt als Kapiteyns Generaels van de Provintien 
hen-luyden bevolen, fo lange fy luyden daer in zijn , 
fonder dat daer uyt nochte multitude van eeden , noch- 
te confufie, noch vilipendentie geargueert kan worden. 

Datmen het volk van oorloge niet en foude dellen 
t Fol- 55-) onder den eed van obediëntie van de Gouverneurs van 

de Provintien en hare Lieutenanten , is direktelijk te- 
gens d’autoriteyt en ’t recht van den Gouverneurs van 
de refpekfive Provintien drijdende. 

Gemerkt de felve Gouverneurs van allen ouden tij¬ 
den zijn geweed en noch zijn Kapiteyns Generaels van 
de Provinrie ofProvintien van haren Gouvernementen : 
en daet tot haren lade, alle ’t gene de verfekeringe, be- 
waernide, en confervatie van de felve Provintien, Ste¬ 
den , Forten en Havenen van dien aengaet, en nament- 
lijk het veranderen, vermeerderen en verminderen van 
de garnifoenen . na dat den nood vereyfcht. 

Hoe ware nu mogelijk dat een Gouverneur en Kapi- 
teyn Generael van een Provintie zijn voorfz. autoriteyt, 
ampt en daet foude konnen uytvoeren , indien het volk 
van oorloge leggende in de felve provintie hem tot ge- 
hoorfaemheyd nieten foude wefen verbonden. 

’t Selve is inden voorleden jare bedroeffelick en fcha- 
delijken gebleken , onder anderen in de dadvan De¬ 
venter en de forten voor Zutphen. 

Want in gevalle in ’t dellen van den Overden en het 
leggen van de garnifoenen in de felve plaetfen , der lan¬ 
den rechten, en de wettelijken autoriteyt van de Gou¬ 
verneurs van de Provintien waren gebruykt en onder¬ 
houden geweed, fo foude haer verradelijk voornemen 
by den Gouverneur en Kapiteyn Generael van de felve 
Provintie ( als lange van te voren ontdekt wefende ) 
hebben mogen geprevenieert worden , ’t welk door in- 
fraktie van ’t voorfz. recht en gebruy k van de lande niet 
en heeft konnen gefchieden. 

En daerom zijn de Staten te meerveroorfaekt, het 
recht van den Gouverneurs van de Provintien te mainte¬ 
neren , fo wel ten opfien van den voorfz. eed van obe¬ 
diëntie , als ook van het veranderen van de garnifoenen, 
fonder dat dies aengaende yet nieus of tot verminderin- 
ge van d’autoriteyt van zijne Excellentie begeert wort, 
nademael hy commandemcnt heeft over den Gouver¬ 
neurs van de Provintien , als onder zijnen eed ftaende, 
den welken fijne Excellentie als Gouverneur Generael fjne 
bevelen, defe en andere faken de befchermenijfe van de Pro- 

•ttintten aengaende, doet executeren en nakomen, als niet 
alleen de Gouverneur: en Kjipiteyns Generaels van de Neder¬ 
landen , maer ook de Princen altijds gedaen hebben , als 
wefende’t eentg middel waer door d’auftoriteyt van een Prin- 
ce en Gouverneur Generael by een ooede en fekere ordre wort 
gemainteneert: En over fulx behoort fijne Excellentie den 
Gouverneur van de Provintienprincip alijk. en voor te ver~ 
trouwen, en en is noy t in deliberatie geleyt, en veel min 
gerefolveert , dat dies aengaende het recht van de Pro¬ 
vintien , en de autoriteyt van de Gouverneurs der felver 
foude worden te buyten gegaen , maer hebben de Sta¬ 
ten generael en particulier ter contrarien in alle prefen- 
tatien van defouverainiteytdefelvealtijdsexpreftelijk 
gereferveerten gemainteneert. 

En achten de Staten dat het diftribueren of verande¬ 

ren van de garnifoenen bequamelijker, en tot meerder 
dienft en verfekertheyt van den lande, gefchieden kan 
door den Gouverneurs van de refpekfive Provintien , 
die de conditiën en gelegentheden van den fteden van 
hare Provintien beft bekent zijn , als by eenige particu¬ 
liere , die apparentelijk door ambitie na alfulke com- 
miffie trachten, gelijk onlanx-leden gefien is , dat een 
privaet perfoon gelaft is geweeft fekere EngelfeCom- 
pagmen binnen Utrecht te brengen, aldaer te wape¬ 
nen , en in de omliggende fteden te diftribueren, en 
daer tegens ander Compagnien daer uyt te trecken, fon¬ 
der dat daer in den Gouverneur particulier eenigfints 
gekentis geweeft. 

Sulx dat de Staten ’t felve niet en konnen confente- 
ren , ten ware fy der landen gerechtigheden, eenfamenr 
lijk d’autoriteyt van den Gouverneurs van de Provin¬ 
tien wilden verlaten, tot invoeringe van ontallijke con¬ 
fufie , fo in ’t beleyt van de politie en juftitie, als der 
oorloge, en tot eenfeerfchadelijkeprejuditieen con- 
fequentie,immers en foude’t felve niet konnen gefchie¬ 
den (als wefende infrakfie en violatie van een van de 
principale gerechtigheden van den landen) fonder ex¬ 
pres confent van hare Majeftey t, die by den trakfate be¬ 
looft heeft de felfde gerechtigheden te hamhouden. 

En voorwaer de landen van Holland, Zeland, en 
Vriefland, die fo veel en fo langen tijd voor de confer¬ 
vatie van hare vrydommen en gerechtigheden gedaen , 
geleden , en tot onderhoudinge van dien met hare Ma- 
jefteyt en zijne Excellentie gehandelt hebben , en heb¬ 
ben niet verdient datmen hen-luyden in’t voorfz. poinkt 
hare gerechtigheden foude verkorten. 

Infgelijx hebben de loffelijke dienften van mijn Hee- 
re den Prince van Orangien Ho. Me. en van het huys 
van Naflau (die noch goed noch bloed voorde defenfie 
defer landen gerechtigheden hebben verfchoont) niet 
verdient, datmen zijne Excellentie van Nalfau de be¬ 
hoorlijke autoriteyt hem wettelijke competerendeen 
gedefereert (ook voordekomfte van zijne Excellentie 
in defe landen) foude verminderen , en hem die oneere 
en fchande aen doen, byfonder nademael de autorï- 
teyt van zij ne Excellentie geenfints en wort verkort by 
de hanthoudiDge van de voorfz. gerechtigheden. 

’t Gene fommige voorftellen dat by tijde van oorloge 
de autoriteyt van den Gouverneurs van de Provintien 
niet precifelijk en worde onderhouden, immers niet als 
den Prince of zijnen Gouverneur generael felfsprefent 
in de Provintie is, ’t felve fal niet bevonden worden in 
de Nederlanden gebruykt te zijn. 

Dat de Staten begeren den ftaetvan het volk en tra¬ 
ktementen van oorloge fulx gemodereerten geredref- 
feert te worden, dat uyt decontributienen confenten 
van den landen de laften mogen betaelt worden : En dat 
fy begeren dat uyt de penningen van hare quote voor al 
betaelt worden de laften in Holland en d’omleggendc 
frontieren (daer voren fy hen en den ingefetenen van 
den landen hebben moeten verbinden) vallende , wer¬ 
den fy luyden uyt hoger nood daer toe gedrongen : 

In den eerften , overmits in den voorleden jare daer 
in feer groot exces is geweeft , alfo in ’t vertrecken van 
zijne Excellentie uyt defe landen, is bevonden den ftaet 
van het volk en traktementen van oorloge fo feer gere- 
fen te zijn , dat de felve het inkomen van de Provintien 
by na de geheele helft excedeerde, en dat de garnifoe¬ 
nen van Holland ongelijk qualijker betaelt zijn geweeft 
als van d’andere Provintien,die niet fo vele als Holland 
contribueren. 

Item dat niet alleen alle verfchenen en extraordinarife 
contributien waren geconfumeert, maer ook op de na¬ 
volgende maenden de middelen van Holland feer ver¬ 
bonden en belaft, ja is bevonden dat in effekte alleen 
de middelen van Holland en van egeene andere Provin¬ 
tien by zijne Excellentie in’t voorleden jaer zijn gead- 
miniftreert, en daer op genegotieert geweeft. 

En niet jegenftaende korts na’t vertreck van zijne 
Excellentie by den Staten Generael, en Raed van Sta¬ 
te, met groten arbeyd, moeyte en perieul, den voorfz. 
ftaet fulx worde geredreffeert, dat ontrent iooooognl- 
dens ter ma«nd de felfde was vermindert, en noch na¬ 
der gereduceert foude hebben geworden , ten ware 

het ver- 
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s het verraec van Deventer fulx hadde verhindert, fo be¬ 

duchten de Staten dat de laden van der oorloge altans 
wederom verde het fecoers van hare Majefteyt en de 
contributien van den landen excederen. 

Waer uyt dan de uyterfte confufie rn de landen feer 
korts fal moeten volgen, ten fy tot redres van dien op 
’t fpoedigfte worde geprocedeert. 

’c Welk gedaen, en den ftaet van oorlog fulx gemaekt 
zijnde, dat apparentelijk uyt het inkomen van de Pro- 
vintien de laften betaelt mogen worden , lullen alle fa¬ 
ken met meerder confidentie en beter ordre, tot dienfte 
van hare Majefteyt, zijne Excellentie, en de landen be- 
ley t worden , byfondcr als ’t gene van den vrede- handel 
beducht wordt komt te ceiïeren. 

Voor het lede poind is m effede begeert reparatie 
van’t gene in den voorleden jare door bedroch van eeni- 
ge cjuade geelden of mifverldant is gedaen , tegens de 
tradaten en gerechtigheden van den landen , en dat zij¬ 
ne Excellentie egeene vorder geloof foude believen te 
geven in faken van den landen den genen die mifvcr- 
llant tuflchen zijne Excellentie en den Staten vorderen, 
op dat alle onderlinge confidentie en correfpondentie 
by middelen van dien te beter foude mogen worden in- 
gevoert en onderhouden. 

Tot welken verfoek de Staten gedwongen zijn, fo 
wel overmits fy luyclen eed en ampts halven ’teerfte 
fchuldig zijn te vorderen , alsook dat hare nageburen 
cn voornamentlijk het tweede lid van de Staten van 
Utrecht dies aengaende aen hcn-luyden vervolg en in~ 
ftantie hebben gedaen, en voor de voldoeninge van ha¬ 
ren eed en beloften in de nader uniegedaen , hen heb¬ 
ben gefommeert. En het tweede poind hebben fy luy- 
den moeten verfoeken , overfnits dateenigefovan de 
Engelfe natie als van defe landen de faken van den lan¬ 
den niet verftaende , of haer particulier Toekende, hen 
den ftaet van den lande onderwinden,en zijne Excellen¬ 
tie abuferen, tot grote intereft fo van den landen , als 
van de eere en reputatie van zijne Excellentie, en ’t wa¬ 
re onnodig geweeft in Engeland fo leer grote inftantie 
te doen, dat de Gouverneurs van den Briel en Vliffin- 
gen , mits hare qualiteyten, in den Raed hadden mogen 
v/efen , (’t welk nochtans afgeilagen is) in dien vry fou¬ 
de hebben geftaen ’t beleyt van de fake van den landen 
te gebruyken den genen die in qualiteyt by den felven 
niecen zijn te gelijken. 

©eöcs En daerom verfoeken de Staten als noch, dat zijne 
mcmjïrarn Excellentie hare overgeieverde Remonftrantie ,als met 
graten S g°cde kennifle van faken , en ten dienfte van zijne Ex- 
han ijols ccilentie en den landen , niet tot diminutie van zijn au- 

totiteyt, maer tot confervatie van de felve , niet na de 
ötöacnrrt* vereeninge tot Middelburg van de gepafteerde mif- 
{ttdit niet verftanden , maer lange te voren gemaekt, endenGe- 
tninöertrt' cornmittcerden tot Middelburg gefonden , mede gege- 
öe ban ftfi ven > cn by de felve om verfcheyde redenen ten felven 
«e antorb tijden opgehouden, niet om voorgaende rnifverftanden 

sofconfet' °P te maer om te voorkomen , de toekomende 
batte ban in ’c goede teverftaen, met hen-luyden in confidentie 
Èe ftibe» te handelen , en de fake van de landen met Godes hulpe 

en goede correfpondentie metten Staten van den lan¬ 
den by hand te nemen , het fecoers van hare Majefteyt, 
de contributien , en alle faken van den lande, met advijs 
van den Raed van State in goede ordre te beleyden , en 
hem behelpen met de middelen die God den Heere 
door de nature van de landen, tot af brek van de geme¬ 
ne vyanden is gevende: en is niet te twijfelen , of God 
de Heere Almachtig fal de faken van de landen fegenen, 
gelijk hy in voorleden tijden heeft gedaen, als de landen 
niet half fo veel middelen en hadden , als die nu noch 
doen. Aldus gearrefteert in den Hage den 4. Odobris, 
en is gerefolveert dat daer van overleveringe fal worden 
gedaen , Tot Haerlem den 16. Odobris 1*87. ter or- 
donnnantie van de Staten. Ondertekent j 

C. de Plecht ere. 

bcttonmge ban fjet redjt ban De S&ööcrfdjöp/ 
Abelen / cn ft eb en ban ïfoïüanö cn IDcft-Dfteftanö / 
tot bdjauöinge ban öc bieden / gemötigljeDni cn 
pdfetïcgtcn cn ïoflpftcgcbpibhcnbanöcfdbeïanöe/ j 
toaö al ccntgjmg in be beauttoaegtunge cp De ïiïacÏEj 

icn ban ben ïf eere Doo?gefMt / geïp in ’t 
boojgaenbe boeï* tc flen: Doe!) öctogïc bit laat bjeöcc 
beraadt cn bat om öe gelcgentÏKpt befee fafte tod 
te toeten / öc nakomelingen ïjicc acn bde gelegen i& / 
cn bat bieïftectoat perfecta: 51311 geftcït cn Daoj ïafte 
ban be petten Staten ban ^oïlanö op Daer lïrDeii 
name in Djucft gegeben / Ijcbbcniet fconnen laten Die 
ktec bp te boegen / en toa$ De fdbe bertomnge: 

DE Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland en =&ojteber= 
Weft-Vriefland, reprefenterende den Staten van tentnge 

den felven lande, wel en rijpelijken, na voorgaende 
communicatie, deliberatie en rapport, onder den E-jMtrjjjttt* 
delen en in de Vroetfchappen van den Steden gehou- / 
den en gedaen op den jegenwoordigen ftaet deler lan- ^^nban 
den; hebben volgende haren eed en plicht, nodig ge- iftoliauti 
acht den wettigen ftaet der landen van Holland en 
Weft-Vriefland by defen te openen , op valt betrouwen jjanallm 
dat een yegelijk die defen fal fien daer van fal oordeelen oaSeutf}» 
fo onpartijdelijken en vreetfamelijken,als den bedroef- 
den ftaet defer landen is vereyfehende. 

Het is kennelijk dat de landen van Holland met 
Weft-V riefland en Zeland zijn federt den tijd van Soo 
jaren herwaerts geregiert en berigc geweeft by Gra¬ 
ven en Gravinnen, den welken by den Ridderfchap, 
Edelen , en Steden reprefenterende de Staten van den 
felven lande, de heerfchappye en fouverainitevt der 
felver landen wettelijk is opgedragen en gedefereert 
geweeft, die ook met (ulke difcretie en matigheyc 
hen gedragen hebben in hare regieringe, dat defelve 
noy t hebben gedrfponeert van oorloge aen te nemen of 
peys te maken , fchattinge of contributien over den 
landen te heffen , of van eenige andere faken den ftaet 
van den lande betreffende (hoewel de felve nochtans 
van goeden Raed van den Edelen en ingeborenen van 
de lande ordinarie waren verfien) fonder advijs en con- 
fent van den Edelen en Steden van den !ande,die t’elken 
daer op werden befchreven en vergadert, en hebben 
boven de voorfz.Raed,d’Edelen en Steden van den lan¬ 
de t’allen tijden en in alle faken gegeven favorable au¬ 
diëntie, volkomen geloof, en goede refolutie, op alle 
’c gene de felve immermeer hadden te vertonen, den 
ftaet en welvaren van den lande eenigfins betreffende. 

’t Welk als geweeft zijnde een gantfeh wettige regie¬ 
ringe fo feer als oyt eenige andere is bevonden, heeft 
voortgebracht vruchten die merkelijk , en fonderlinge 
tot eere en reputatie van den voorfz. Graven,mitfgaders 
welvaert der voorfz. landen er, van de ingefetenen der 
felver hebben geftrekt, als boven alle anderen, dat de 
Graven van Holland , Zeland, en Vriefland op de heer¬ 
fchappye van fo kleynen begrip, zijn geweeft byaile 
Princen en Potentaten van ’t Chriftenrijk niet alleen in 
fonderlinge refped, eere en reputatie, als blijkt by de 
hooge alliantien van houwelijken die fy hebben ge¬ 
maekt by na met alle de machtigfte Koningen en Po¬ 
tentaten van Chriftenrijk, en dat in den jare 1247 Ko- 
nink Willem de 2. van dien name is gekoren geweeft: 
Rooms Keyfer, maar ook dat de felve by na altijd zijn 
geweeft vidorieus over hare vyanden , de palen van de 
felve landen fekerlijk tegen alle hare vyanden hoemag- 
tig die waren, hebben befchermc, waer door de felve 
niet weynig zijn gerefpedeerten ontfien geweeft by ha¬ 
re nageburen , immers mogen wy met de waerheyd feg- 
gen, dat den ftaet der landen van Holland en Zeland 
binnen den tijd van 800 jaren , noyt metten fwaerde is 
geconquefteert oft’ondergebrochtgeweeft, nochby 
uytheemfe, noch by Inlandfe oorlogen, ’t welk wy niet 
en weten of van eenige andere rijken (ten ware van de 
republijke van Venegien) tegenwoordelijk foude mo¬ 
gen worden gefeyt, fonder datmen hier van eenige an¬ 
dere redenen foude konnen geven , dan dat altijd goede 
eendracht, liefde en verftant is geweeft tuflchen den 
Princen en Staten van de felve lande, dewijle doch den 
Princen (die by hen felven geen macht hadden) fonder 
den Edelen en Steden van den lande gantfeh niet en ver¬ 
mochten , als ordinarie geen middelen hebbende dan 
het inkomen van de domeynen , tot vervallinge van de 
koften haerder hof houdinge en betalingc van de ordi- 
naris Officiers. 

Men 



/ 
Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 

Men bevint ook wat autoriteyt de Staten van den fel-j 
ven lande hebben gehad , om den Pnncen (als fy door 
quaden raed waren tot nadeel van den lande mifieyt) te 
brengen roe recht en redelijkheyt, niet alleen met re- 
monltrantien en verfoeken , maer ook, als hier op niet 
en werde behoorlijk verfien, met-ter-daed procede¬ 
rende, ook ftrengelijk tot ftraffe van den genen die der 
Princen autoriteyt hadden mifieyt, milhandek of onbe¬ 
hoorlijk mifbruykt, gelijk daer van d’exempelen zijn 
vele en menigvuldig. 

Ook mede bevintmen klaerlijk, dat der Staten van de 
voorfz. landen officie is geweeft, den minder-jarigen 
Princen te voorfien van wettige Voochden , Momboirs 
en Garde nobels , gelijk ook is gefchiet aen Grave Wil¬ 
lem de V. van dien name tot krankfinnigheyt gekomen 
zijnde. 

Eyntelijk is buyten twijfel dat de adminiftratie vande 
fouveramiteyt van de landen t’allen tijden wettelijk is 
aengenomen geweeft by den Staten derfelver, fo wan¬ 
neer door aflyvigheyt , minder-jarigheyt, krankfinnig¬ 
heyt, mifverftand of eenige andere inconvcnicntien de 
landen verlaten zijn geweeft van de wettelijke bedie- 
ninge der Princen, die over fulx dikmaels een hooft 
hebben gekoren , diemen voocht ofruwaert noemde, 
’t Welk ook noch fulx is geobferveert geweeft ten tijde 
van den huyfe van Bourgongien, als na ’t overlijden van 
Hertoge Kaerle en Hertoginne Marie zijn dochter , ten 
welken tijde Hertog Maximiliaen,willende met gewelt 
contrarye invoeren tegen de autoriteyt van den Staten , 
den gehelen ftaet van den lande bracht in’t uyterfte ge- 
vaer en perijkel, en Keyfer Kaerle felve is, gedurende 
zijne minderjarigheyt, door d’autoriteyt van den Sta¬ 
ten verfien van voochden , en ’t land van behoorlijke 
regierders , die altijd de Staten van den lande (hoe wel 
in vele faken de vryheyd gedurende de heerfchappye 
van den huyfe van Bourgongien feer is vermindert) gro¬ 
telijks heeft gerelpeóteerr, als lichtelijk bemerkende 
zijn ftaet door geen ander middel verfekert te konnen 
wefen,heeft over fulx zijnen fone den Konink van Span- 
gien met verfcheyden vermaningen tot gelijke confide- 
ratie en difcretie gefocht te bewegen , met exprefte ver- 
Iclaringe, dat hy zijnen ftaet foude fien in perijkel, fo 
haeft als hy de Staten van defen landen foude hebben in 
kleynagtinge,gelijk hy ook metterdaed bevint,groteIijx 
tot zijne en der landen fchade, fonder datmen den oor- 
fpronk defer oorloge andere oorfaek foude konnen ge¬ 
ven (warmen daer van difcoureert) dan dat hy defe lan¬ 
den met gewelt van Spaens en ander uytheems krijgs¬ 
volk heeft willen dwingen te doen ’t gene fy luyden 
ftaets gewijfe niet en hebben goet gevonden in faken 
betreffende den ftaet van den lande. 

Alle ’t welke hoe wel wy feker achten genoeg buyten 
difpute te wefen, hebben nochtans nodig bevonden hier 
te verhalen, overmits vele perfonen hiervan feer onfe- 
kerlijk en verfcheydelijk gevoelen , de vergaderinge 
van den Staten anders niet refpe<5terende,dan na dat hen 
goet dunkt, de qualiteyt van de perfonen op de verga¬ 
deringen comparerende te meriteren , en van alle faken 
die aldaer worden gehandelt, oordelende in allen fchijn 
of de voorfz. perfonen die uyt den Edelen enby den 
fteden worden gedeputeert op de vergaderinge van den 
Staten , hen felven waren dragende als zijnde de Staten, 
en over fulx als hebbende de fouverainiteyt en hoochfte 
macht van den lande, na haren welgevalle van alle fa¬ 
ken, den ftaet van den lande betreffende waren difpo- 
nerende, retorquerende over fulx alle de handelingen 
der felver tot haren particuliere lafte, haet en nijt: maer 
de gene die nader in fiet ’t gene voren verhaelt is , en 
andere grote faken by den 'Princen van den lande met 
hulpe van den Staten te wege gebrocht, en infonderheyt 
’tgenefedert den tijd van i«; jaren herwaerts in den lan¬ 
den van Holland met Weft-Vriefland en Zelandisge- 
paffeert, kan lichtelijk bemerken, dat d’autoriteyt van 
den Staten niet en beftaet in ’t beleyt, autoriteyt of magt 
van 30 of 4.0 perfonen min of meer, die op haer verga¬ 
deringen zijn comparerende, en de Agenten van den 
Konink van Spangien felfs, die met dufdanige argu¬ 
menten tegen onfe faken altijd hebben gemineert, en 
gefocht te brengen in kleynachtinge d’autoriteyt van 

den Staten , hebben met-ter-daed nu wel bevonden , 
hoe grotelijks fy inalfulken opinie zijn geabufeerten 
mifieyt geweeft. 

Om dan te ontdecken waer uyt de autoriteyt van den 
Staten is fpruytende , fo ftaet te confidereren dat de 
Princen die oyt wettelijken hebben geregeert, niet al¬ 
leen hare regeeringe metdelatie, confent en believen 
van den lantfaten hebben begonnen, maer ook fulx ver- 
volcht dat alle de leden van de lichamen , daer van fy tot 
hooft zijn geftelt, zijn gebleven ongevioleert, onver¬ 
kort en onvermindert, ’t welk niet en heeft konnen 
worden verhaelt (dewijle de Princen by fchalkc en am- 
bitieufe luyden lichtelijk worden gecircumvenieert) 
ten ware de lantfaten middel hadden om hem met goede 
ordre en beleyt t’allen tijden tegen alle quide praótijken 
te oppoferen, en de Prince van de behoudenilïe haerder 
vryheyd en welvaren, uyt den name van alle de leden , 
niet alleen t’allen tijden te vermanen , maer ook om fo 
wanneer de felve hem tot tyrannye foude laten mifley- 
den, met de middelen van den lande hen daertegens 
t’oppoferen , tot defen eynde zijn delafttfaten van den 
voorfz. landen gedecltin tweederley Staten , te weten, 
d’Edelen en fteden. 

d’Edelen worden gehouden voor een tijd ten opfien 
van de digniteyt haerder af komften (die fonder beroe¬ 
men wel fulke is , en fo oud alfmen in eenige andere 
landen foude vinden) en van de heerlijkheden die de - 
felve binnen defe landen zijn befittende, van welke 
heerlijkheden fy luyden meeft al hebben en gebruyken 
hoge, middele, en lage jurifdi&ien, de welke op alle 
occurrentien met malkanderen delibereren op den ftaec 
van den lande, en ter vergaderinge comparerende, ad- 
viferen op alles neffens de Gedeputeerde van den fteden. 

De fteden hebben meeft al een form van regeeringe , 
te weten een collegie van Raden of Vroetfchappen , ge- 
conftitueert zijnde van de notabelfte uyt het midden 
vande gantfche burgerye, defe zijn in fommigefteden 
van 40 in andere van 3 6 in andere van 31,38 of 20 perfo¬ 
nen, en zijn de collegienvan defelve fo oud als de fte¬ 
den, of immers dat geen memorie en is van harebegin- 
fel felve, de perfonen eens verkoren zijnde, dienen haer 
leven of poorterfchap lange gedurende, inplaetfevan 
den genen die fterven, of haer poorterfchappen verla¬ 
ten, worden by ’t felve collegie tot haren gelieven ge¬ 
koren , andere perfonen uyt ’t midden der burgeren tot 
vervullinge van ’t getal. By defe collegie alleen is de 
macht om te advilcren , refolveren en difponeren van 
alle faken concernerende den ftaet van den lande en der 
ftederefpedive : En wat’t felve collegie advifeert, re- 
folveert en difponeert, wertby de gantfche burgerye 
gevolgt, daer tegen noyt eenige inbreuk of oppofitie 
van de burgeren is gevallen. 

By defecollegien worden jaerlijx gekoren de ordina- 
rife Magiftraten, te weten, 4, 3, of2Burgemeefters s 
en 7 of meer Schepenen , om te dienen vooreen jaer, in 
fommige fteden gefchiedendefeele&ienabfolutelijk, 
in de fommige by nominatie van dobbel getal, daer uyt 
by den Stadhouder de verkiefinge van ’t gewoonlijk ge¬ 
tal wert gedaen. 

Der Burgemeefters offitieis bevolen het ordinaris be¬ 
leyt en gebiet in alle politijke faken, fowel deadmini- 
ftratie van ftads goederen en inkomen, als den welftanc 
en bewaringe der fteden betreffende. 

De collegien van de g Schepenen vaceren ordinarie (Fol. 57.) 
tot d’adminiftratie van de juftitie, fo in alle criminele 
als civile faken , en hebben en exerceren alle hoge, mid¬ 
dele, en lage jurifdiótien. 

By defe collegien van Magiftraten worden abfolute- 
lijk bericht de regeeringe der fteden van Holland, Weft- 
Vriefland enZeland, meeft al genoech op eenen voet, 
fonder dat de Princen van den landen hen de regeerin- 
gen van den fteden eenigfints hebben onderwonden , 
anders dan in’tftellen van eenen officier, die op haren 
name de juftitie heeft gevordert. Dit is in’t korte de 
waerachtige gelegenheyt van de regeeringe der fteden 
van Holland en Zelant. 

Waer uyt goet te verftaen is,dat defe collegien van de 
Magiftraten en Raden van den fteden gevoecht by de 
yergaderinge van de Edelen a ontwijfelijken reprefen- 

teren 
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teren den gant'fchen ftaet en’t gehele lichaem van de 
landfaten , ende en kan niet bedacht werden eemge for- 
mevan regieringe, die met fekerder kennifle van alle 
gelegentheden van den lande foude konnen refolve- 
ren, of hare refolutien met meerder eendracht, auto- 
riteyt of gevolg executeren : oyer fulx en is niet te ver¬ 
wonderen, dat den ftaet defer landen is geweeft on- 
veranderlijk, en fo gedurig als eenige ftaet ter wereld 
foude mogen wefen : Om nu de collegien van den Ede¬ 
len en Steden te brengen in een vergaderinge, en kan 
metgefchieden dan by Gedeputeerden vandefelve, o- 
verfulx als om eemge merkelijke faken te beraedflagen, 
van node is detelve te vergaderen , fo worden die be- 
fchrevenmetinfertievandeprincipaelfte poimften: die 
by den collegien in deliberatie geleyd endaerop gere- 
folveert zijnde , worden afgefondenalfulke gecommit¬ 
teerden, als fy vertrouwen, en met alfulken laft en refo- 
lutie als fy bevinden ten dienfte van den lande tebeho 
ren. d’Edelen compareren in competenten getale , en 
defteden fenden een Burgemeefter, met eemge Kaden, 
al tot fuiken getale als fyluydengoet vinden na de im¬ 
portantie van der faken , en boven dien zijn de gecom¬ 
mitteerde gedurende ’t oorloge (overmits de menigvul- 
digheyt van de occurrentien ) altijd generalijk gelaft 
geweeft, om alle faken de welvaert en confervatie van 
den ftaet betreffende, te adviferen en refolveren , fulx 
fy luvden ten meeften dienfte van den lande bevinden te 
behoren , en befonder om de rechten , vryheden en pri¬ 
vilegiën van den lande re mainteneren , en alle inbre¬ 
ken te weren en wederftaen , en defe gecommitteerde 
alfulx by den anderen vergaderende , reprefenteren de 
Staten van den felve lande, niet dat fy in hare peifonen, 
of uyt hare autoriteyt de Staten zijn , maer alleen uyc 
kragte van de commiffie van hare principalen, fonder dat 
teprefumeren ftaet, dat yetnant fich felven uyt ambitie 
foude avanceren tot defe commillien, want boven dien 
«3e nature van delen volke een af keer is hebbende van 
aifulke ambitie, en vyand is van alleambitieufen , fo 
en ftaet ’t felve niet te prefumeren in fo vrye eledie , en 
veel min dat yemant in defe tegenfpoet, die God Al¬ 
machtig den landen gelieft: te overfenden , foude bege¬ 
rig wefen om de faken van den lande te handelen , daer 
niet dan fwarigheyt is in te fien, niet dan vyandfehap en 
mifgunft van den vyanden onfer faken (die ook de ge- 
qualificeerfte en vele getrouwe perfonen met valfch aen- 
geven abuferen , dikwils quade opinien van vele goede 
dienaers van den lande hébben verwekt) ftaet te ver¬ 
wachten , fonder eenig profijt, over fulx heeftmen het 
aennemen van de voorlz. commillien moeten redigeren 
in ter munera neceffaria, en alle die genen die eenig be- 
3eyt defer landen hebben gefien , konnen getuygen wat 
fvvarigheden en conftrindlien zijn gevallen en gebruykt, 
om degecommitteerde , verfochte engebruykteperfo- 
nen tot de opgeleyde laften te bewilligen. 

En zijn de felve gecommitteerden gehouden weder¬ 
kerende hare principalen te doen , van alles goet ge¬ 
trouw rapport. 

Dit is ’t fundament van de regeringe defer landen 
van Holland met Weft-Vriefland en Zeland , daer op 
den ftaet der felver landen den tijd van p, 6, 700 jaren , 
en fo lange als de oudfte monumenten ftreckende zijn , 
Iieefc beruft. Dit is ook (naeft de hulpe van God Al¬ 
machtig) ’t gene dat de felve in dit gevaerlijk oorlog te¬ 
gen fo machtigen vyand heeft gehouden in goede 
kloekmoedigheyt en eendracht, fulx dat gedurende de- 
fen oorlog , noyt lid van de voorfchreven landen anders 
dan met’t uyterfte geweld 3 van ons is gefcheurt, noyt 
burgerye oproerig, noyt gemuvtineerde foldaten in den 
landen van Holland of Zeland zijn bevonden , daer 
van wy naeft Gods Almachtige hand geen andere rede¬ 
nen fouden konnen geven, dan dat in alles oprechte¬ 
lijk, vrymoedelijk , rijpelijk , en met open deuren is 
gehandelt, tot welken eynde is gebeurt, datvelevan 
de kleyne fteden , ook dietnen van ouden tijden ter ver¬ 
gaderinge van de Staten niet en plach te befchrijven(im- 
mers alle de gene die fulx begeert hebben) in de verga- 
denoge van de Staten vrye feffie en ftemme is gegunt, op 
dat een yegelijk ’t beleyt der gemene lants-faken kenne¬ 
lijk zijnde, de laften (die anders onverdragelijk fchij- 

nen) met goetwilligheyt gedragen , en de eervigheyt on¬ 
verbrekelijk onderhouden foude werden, tot welken 
eynde d’Edelen en Steden ook vry geftaen (heeft met 
fuiken getal en perfonen> van het lichaem van de Vroet- 
fchappen wefende, te compareren , als hen goet doch- 
te, behoudclijk dat de perfonen by de previlegien van 
de landen niet en worden uy tgefloten. 

Ingevalle nu yemant foude konnen bewijfen , dat on¬ 
der den Edelen of onder den genen die als gedeputeer¬ 
denvanden fteden op de vergaderinge van de Staten 
zijn verfchreven , vemantyet foude gehandelt hebben 
(deswy niet en weten) anders dan in der voegen als 
VGorfz. is , en in conformite van zijnen laft en commif¬ 
fie , de felve foude gehouden zijn t’allen tijden daer van 
voor zijne principalen te verantwoorden , en by gebre¬ 
ke van dien ftrafbaer zijn als na rechte , en de gene die 
ter goeder trouwen arbeyden om fulx te openbaren, 
achten wy voor goede liefhebbers des Vaderlands. 

Maer de gene die de Staten van den lande verachten¬ 
de en befchimpende, hare aéfien calumnieren , abuferen 
hen giotdijks indien fy verftaen te doen te hebben met 
de perfonen van de Edelen en gecommitteerde van de 
fteden in haer particulier, ingevalle fy met met eenen 
bewijfen , dat yemant van defelve yet londer laft foude 
hebben gedaen, of zijne commiffie geexcedeert. En hoe 
wel vele perfonen fulx uyt onwetenheytenfimpelheyt 
doende, ’tfelfde niet op ’t fwaerfte en wortafgeno¬ 
men, fo is nochtans feker, dat die gene die fulx doen 
met goede kennifle en wetenfehap, zijn vyanden van 
den ftaet en republijke defer landen , en dat defelve 
daer mede niet’anders konnen voor-hebben , dan te on- 
dergiaven de fundamenten van den huyfe , om’t felve 

I te doen ftorten, en vervallen, fowel ten opfienvan 
den Prince als van de gemeente : Want wat is de macht 
van een Prince. fonder goede correfpondentie van zijne 
onderfaten ? Wat conefpondentie fal hy met hen hou¬ 
den , watonderftantfalhy van hentrecken , indien hy 
hem daer toe laet brengen, dat hy partylehap aenneemt 
tegen de Staten , die de gemeenten reprefenteren , of 
om eygentlijker te fpreken , tegen zijn volk felver ? Ten 
anderen hoe kan den ftaet van den lande beftaen , indien 
het gefchieden konde, dat de gemeente fo verre werde 
gebracht, dat de felve partyfehapaen-namen tegen de 
Staten , dat is tegens de Edelen , Magiftraten en Vroet- 
fchappen van den fteden , die haer vooi ftanders en wet¬ 
telijke Magiftraten zijn , die tot voorftant van de ge¬ 
meente , ook den ondank van de Princen en Gouver¬ 
neurs dikwils in’t particulier moeten dragen. Daerom 
fullen alle redelijke menfehen klaerlijk verftaen dat den 
gemenen ftaet van den lande , geen fwaerder, fchade- 
lijker noch dootlijker vyanden fouden mogen hebben, 
dan den genen die fich fouden formaliferen tegen den 
Staten van den lande in ’t generael. Maer fulx verftaen 
wy niet te wefen de gene die foude konnen bewijfen te¬ 
gen yemanden particulierlijken , dat decommiflie van 
zijnen principalen, op de vergaderinge van den Staten 
comparerende, foude hebben geexcedeert, als voorfz. 
is, of ook anderfints hen fouden hebben ontgaen. 

Hierom fal een yegelijk gelieven te verftaen , dat die 
gene die verklaren de fouverainiteyt der landen te we¬ 
fen by den Staten, fy niet en verftaen daer mede te fpre¬ 
ken van eenige particuliere perfonen ofgecommitreer- 
de in’t particulier , maervan hare principalen , tewe- 
ten de Edelen en Steden van den lande,die fy uyt krach- 
te van hare commiffiien reprefenteren , ’t welk verfchey- 
den Princen en Potentaten , en ook hare Majefteyt van 
Engeland met de generale Staten traeferende , en zijne 
Excellentie de commiffiie als Gouverneur generael van 
den felven ontfangende, fulx hebben verftaen , en by 
niemanden ter Wereld gecontroverteert mach werden. 

Sonder dat wy konnen geloven , dat yemant meent 
met goet fundament anders als nu te kunnen fuftineren, 
of foude moeten volgen , dat d’Edelen , Magiftraten , 
en Vroetfehappen van den fteden , nu niet de felve magt 
en hadden op de exercitie van de Souverainiteyt, die 
de felve hebben gehad in voorleden tijden, alsvoreh 
bewefen is,en ook hadden in ’t tra&eren met hare Maje¬ 
fteyt en conftitueren van ’t gouvernement van zijne Ex¬ 
cellentie, ofanderfins foude moeten in controverfie ge- 
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trócken worden,niet alleen debeftendigheytvan de tra¬ 
vaten met hare Majeftey t, commiifie en gouvernement 
van zijne Excellentie , maer alle ’t gene de Staten federt 
den tijd van jaren tot hare defenfie hebben gedaen , 
st welk alleen ’t werk is van der landen vyanden. 

Mits allen ’t welke wy klaerlijk en genoegfaemach-' 
ten bewefen te zijn,hoe nodig de autoriteyt van den Sta¬ 
ten dient geconferveert,als wefende het fundament daer 
op den gemeften ftant van den lande is beruftende, 
het welk tonder de ruynevan de gemene faken niet en 
mach werden gekrenkt, en dat de fouverainiteyt van de 
lande is by den Staten in alle faken , niet min ais die ge- 
wecti is by de voorgaende Princen defer landen. Aldus 
gearrefteertinden Hage , den 16. Juli), En is als noch 
gerefolveert, dat daer van overlevcringe fal werden ge¬ 
daen. Gedaen tot Haerlem den 16. OVobris 1587. on- 
derüont gefchreven : ter ordonnantie van den Staten 
van Holland, Ondergetekent, 

C. de Rechter?. 

ïDp fuïïen ooft ïn'erbp boegen öc rcfolutte banöe 
graten ban J&oïïant/ op ïjet bertaoeï) ban boegen De 
^Dienaren be^obbeïtjften lnoo:t£ acn ïjenïupöen ge* 
öaen en Ijict boren bctSjaclt/todke refolutie be boo?|'5. 
Staten tnebe ïjebben boen ö?uchen en aen alle be fta 
ben ban ï?oïïanb en 3©cfi-©?tcfïanb ober gefonben / 
met ïaft acn be dlBagtfïraten om be ^ebtftanten 
booe Ijen te ontïneben en be felbe rcfolutte en ant* 
btod’be ober te ïeberen/en be fdbe te belaften batfe be 
gemeenten fottben bermanen tot ftiïte en cenö?acfj= 
tigöept / en batfe ïftn niet berber en fouben bemoepen 
ban dm te Ieren cnp?eötcUeii/ en be Staten en JBa^ 
giftraten met be regermge te laten bebuerben / bit 
bberbe aïbn^ ban be ltëagtfïratenbcn$?cbibanten 
aengefept/be bocïUe I)en beten bebunben batmenfe op 
Ijare beïecfbe rcmonfïtantic al te onbeïeef bebjb beje* 
genbc/ be fcïbe rcfolutte boa^ lupbeube alöu£. 

öefolutte 
banöe 
Staten 
taan0ols 
lanöop 
tjettaer* 
toog: aen 
ijeniupöeit 
gebacn 
ban boe; 
gen be 
©tenaren 
bes JSobs 
öeltjften 
30OO2Ü3 
bet ïaer* 
ken ban 
Hollanb. 

(Fol. ,8.) 

DE Edelen en Gedeputeerden van den fteden van 
Holland en Weft-Vriefland Staetfgewijfe verga¬ 

dert , gehoort, gefien, en geexamineert hebbende , het 
vertooch aen heri-Iuyden by Henricum Corputium, Ar- 
noldum Cornelij,Petrum Moreauen Petrum Everardi, 
Dienaren des Goddelijken Woords in qualiteyt als ge- 
laft by den Gedeputeerden der kerken van Zuyd-en 
Noort-holland, gedaen en overgelevert den 2. defer 
maend van Odtober, hebben na rijpe deliberatie daer 
op voor antwoord verklaert, dat de Staten van Holland 
federt den aenvank van den jegenwoordigen oorloge, 
alle hare aétien daer na hebben gedirigeert, dat den wel¬ 
ftant defer landen, by hanthoudingevandeware Chri- 
ftelijke gereformeerde religie, eenfamentlijk de gerech¬ 
tigheden, vryheden,privilegiën en loffelijke gebruyken 
defer landen , mochten worden gevórdert en gecorifer- 
veert, daer in fy luyden met alfulke ftantvaftigheyt, niet 
min in tegen als in voorfpoet hebben gecontinueert, 
(for.derhen door eenig geweld ofaengeboden accoor- 
den daer van te laten diverteren , als fy ook vorder ver* 
hopen met Godes hulpe te continueren ,) dat fyvafte- 
Jijk vertrouwen dat God den Heere Almachtig hem 
daer door over defe landen vorder erbarmen eneenge- 
luckige uytkomfte verlenen fal, tot welken en geen an¬ 
der eynde die onderrechtinge die fy luyden aen eenige 
Dienaren des Goddelijken woords voor Pinxteren kil¬ 
leden hebben dóen doen, ook gellrekt heeft, opdat 
de felve en hare mede-broederen daer van verfekert 
zijnde, des te beter mochten geruft zijn in’t trouwelijk 
bedienen van hare opgeleyde ampten, en bevorderen 
van alle eenigheytendegeruftigheyt onder de gemeen¬ 
te, en is den Staten van herten lief, dat by eenen yegelij- 
ken den welftant defer landen toegedaen , en byfonder 
by den Diellaren des Goddelijken woords , hen-Iuy- 
den vertoont en geopent wort, ’t gene tot de voorfeyde 
welftant nodig foude mogen wefen. 

Alle vrome Chriftenen en goede Patriotten hebben 
meer als reden om van harten bedroeftte wefen, (gelijk 
de Staten voornoemt met en onder hen-luyden uyt gan- 
fcher herten bedroeft zijn)dat in de 4 verleden jaren den 
coers onfes voordeels op den algemeynen vyand des 

IV. Deel. 

Vaderlands en der kerken Chrifti is geftuytet, en dat de 
landen in afbreuk , verderf en verloop gekomen zijn 
maer voorwaer de Staten voorn, en kunnen boven de 
gemene oorfake van dien (wefende onfe fonden) geen 
ander vinden, dan dat eenige, fo grote perfonagien als 
andere,hen in de regeeringe (onder pretext van de gere¬ 
formeerde religie feer grootelijx toegedaen te wefen) 
eerftin de nagebure Provintien geingereert, en aen ha¬ 
re zijde eenige van de pri ncipaelfte dienaers des Godde¬ 
lijken Woorts gekregen hebbende , het vyer van twee¬ 
dracht en oneemgheyt, fo tuffehen de Heeren en perfo¬ 
nagien,als den Provintien (profeflie vande gereformeer¬ 
de religie doende) fulx hebben geftookt, dat fy eerft 
fekeren langen tijd fo in ’t openbacr als ónder de hand, 
niet anders en hebben gearbeyt dan om mijn Heere den 
Prince vanOrangien H.G. (die fo veel voorde wel¬ 
ftant defer landen met goed en bloed gedaen en geleden 
hadde) en den Staten van Holland en Zeland , (die heri 
foveel jaren ten felven eynde gequeten hebben) onder 
de goede gemeente in haet, opfpraek en nadenken te 
brengen , en ’t felve te wege gebracht hebbende, het 
eynde hares voornemens geopenbaert en ten effedle ge- 
bragt, namentlijk de landen en fteden in haer geweld 
wefende, den gemenen vyanden overgelevert, en den 
felven van den gehelen welftant, de gereformeerde re¬ 
ligie , geregtigheden , vryheden , privilegiën en loffelij¬ 
ke gebruyken berooft, en in ontallijke fwarigheden ge» 
brocht, en voorts fo openbaerlijk als onder de hand ge¬ 
tracht, met brieven aen verfcheyden fteden gefonden en 
anderfints, om den fteden van Holland en Zeland ook 
daer toe te brengen , of onder den felven fcheuringe en 
divifie te maken , en hoe wel vele van hen luyden in de 
regieringe en het gouvernement geweeft zijnde, als 
ook eenige dienaers des Goddelijken Woords (wiens 
verraderie en hypocrefie te (eer notoir was) by den ge¬ 
menen vyanden gebleven zijn , hebbende de ware Chri- 
ftelijkc religie afgegaen en openbaerlijken verfaekt: So 
ftaet nochtans ten hoochften te beduchten dat veel an¬ 
deren (wiens handelinge fo openbaer niet is) hen als 
vonken van ’t voorfz. vier des tweedrachts en oneenig- 
heyts in de landen van Holland , Zeland, en andere ver- 
eenigde Provintien verfpreyt hebben , en dat de felve fó 
wel in de kerkelijke als wereldlijke regeringe onder 
’t voorfz. pretext van de religie hen indringende, defe 
landen geerne in gelijke ftaet "fouden brengen als fy haer 
eygen Vaderland hebben gedaen, maer dat fylieden hen 
in de weg vindende den Staten van Holland, Zeland, en 
Vriefland, mitsgaders de overgebleven Heeren van den 
huyfevanNaiïauenharegeaffeVioneerden , niet en we¬ 
ten by wat middelen fyluyden alle die van den voorfz. 
huyfevan Naflau, de Edelen , de Magiftraten van den 
fteden van Holland , Zeland , en VHeiland , en anderen 
wiens onveranderlijke getrouwigheyt voor de defenfie 
van de landen ten vollen beproeft en befogt is , verma¬ 
ken, en in haet, opfpraek,en nadenken van de gemeente 
en alle de wereld fouden konnen brengen, der landen 
welvaren en middelen tot niet maken,vreemde en onge¬ 
wende regeringen voorflaen, misverftanden en onee- 
nigheden in de landen brengen en voeden. Hier toe ver- 
ftaen de Staten dat gelopen en gedraeft, gefchreven eni 
gefonden wort nagt en dag,en dat vele eenvoudige men- 
fchen fchandelijken mifleyt worden , dewelke hare mif- 
leydinge eerft beklagen fullen , (tenfy fyluyden daer 
van in tijds defifteren,) als het te laet en de fake buytert 
remedie wefen fal, gelijk de exempelen van de andere 
Provintien eri fteden daer van nog fo verfchen notoir 
zijn , dat ten hoogften te verwonderen is , dat by vele 
en byfonder by enige dienaers des Goddelijken woords 
defelve tot geen beter fpiegel gebruykt worden. 

De Staten voorn, vertrouwen hen vaftelijken dat de 
Kon. Maj. van Engeland (die God den Heere Almagtig 
met fo grote wijsheyt,voorfigtigheyt, goedertierenheyt 
en Koninkl. deugden heeft begaeft ) het loflijk tradaec 
tuffehen hare Majeft. en de vereenigde Nederl.gemaekt, 
niet en fal tot niet laten lopen, of haer van defe landen 
fcheyden, uyt fake dat de Staten begeren te hanthouden 
en voor te ftaen’t gene daerom fy-luyden inden oorlog 
gekomen, fo veel 1000 menfehen gebleven , fo veel lan- 
deft en fteden genuneerten in d’uicerfte defolatie fijn, en 
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vöor de confervatie van de welke hare Majeft. fecoers 
verfocht en belooft is, maer hebben veel eer een vaft be¬ 
trouwen dat hare Majeft. vande ftancvaftigheyt vanden 
Staten wel berigt zijnde, haer fecoers vermeerderen,en 
dat God den Heere Almachtig hare Ma;, hart en ook de 
harten van andere Chriftel. Potentaten te meer verwec¬ 
ken fal, tot de handhoudinge en uytvoeringe van onfe 
rechtveerdige fake : ten welken eynde de Staten voorn, 
tot beantwoordinge van zijne Excel, overgeleverde ge- 
fchrifte, hare refolutie fodanig gedreffeert hebben, dat 
fy met vryer confeientie voor God den Heere almachtig 
en alle de wereld mogen verklaren, niet anders als der 
landen welltand , en byfonder Godes eere en glorie, de 
behoudenifie vande voorfz. Chrift. religie, de geregtig- 
heyt> vryheden, privilegiën en loffelijke gebruyken van 
de landen,(dewelke fy-luyden volgende hun opgeleyde 
ampt voor te ftaen en op hare nakomelingen tecranf- 
mitteren zi;n verbonden en by ede verpligt,) daer mede 
te vorderen, ’t felve doende , verftaen fy hare Koninkl. 
Maj. en zijne Exc. de meefte eere en dienft te doen , fon- 
der dat fy geloven dat hare Maj.van hunluyden daer je¬ 
gens yet fal begeren , nademael fy tot de handhoudinge 
van dien het fecoers belieft heeft te accorderen,immers 
en is niet te geloven dat hare Majeft. meninge of wille 
is , dat zijne Excellentie eenige autoriteytin defe lan¬ 
den fal worden toegelaten, jegens de vryheden, gerech¬ 
tigheden, privilegiën en loffelijke gebruyken derfelver 
ftrijdende, nademael hare Majefteythetdefererenvan 
de autoriteyt originelijk aen zijne Excellentie gedaen , 
dewelke nochtans (fane en niet judaice verftaen zijnde) 
met de welvaert, gerechtigheyt, vryheden, privilegiën 
en loffelijke gebruyken der landen wel mochte beftaen, 
fo qualijken genomen heeft, dat fy door eenen fpecialen 
gefant de revocatie van dien heeft doen vorderen,en niet 
fonder fwarigheyt daer van qualijk gediverteert is ge¬ 
worden, maer is hooglijk te beduchten dat die gene die 
van zijne Exc. autoiiteyt hoogfte fpreken , of de execu¬ 
tie van gelijke voornemen als in Vlaenderen is gedaen, 
in’t maken van een afkeer van mijn Heere de Prince van 
Orangien H.G. en de Staten van Holland en 'Zeland, of 
ten minften hare eygen autoriteyt, beurfe en profijt foe- 
ken te vorderen , en door hen-luyden hand en na haren 
welgevallen met confufie begeren gedaen te hebben 
’t gene met goede correfpondentie door den Staten , fo 
generael als particulier, door den Gouverneurs van de 
Provintien, Overften , en andere Officiers ordentlijken 
behoort te gefchieden. Willende de Staten voorn, den 
voorfz- Dienaren en alle andere hare mede-broederen, 
nochmaels wel rondclijk by dcfen verklaren, dat fy met 
Godes hulpe hopen onveranderlijken te continueren , 
in ’t hanthouden van den Welftant defer landen , en by¬ 
fonder vande ware Chriftelijke gereformeerde religie , 
de gerechtigheyt, vryheden , privilegiën en loffelijke 
gebruyken der felver, daer voren fy in d’oorloge getre¬ 
den zijn, fo veel geleden en ook met hare Majeftey ten 
zijne Excellentie getradeert hebben , en fullen het tra- 
cfaet met hare Majefteytgemaekt onderhouden, en de 
autoriteyt zijne Excellentie wettelijken competerende 
hanthouden, en daer toe by alle middelen arbeyden , 
om met eenigheyt en goede correfpondentie fo met zij¬ 
ne Excellent, als andere Heeren , elx in hare refpeót en 
ampt, en namentlijken mede met de andere vereenigde 
Provintien, fteden en leden van dien de landen te hel¬ 
pen conferveren , begerende en ampts-halven ordonne¬ 
rende den voorfz. en allen anderen dienaren des Godde- 
lijken Woords, alle hare a&icn tot goede eenigheyt, 
ftichtinge en opbouwinge van de Chriftelijke kerke te 
dirigeren, hen te fpiegelen in de exempelen van den on- 
dergank der kerken in Vlaenderen, en hen wachten van 
gelijken koers als aldaer genomen is geweeft, en voorts 
God den Heere bidden voor alle hoge en lage Overig¬ 
heden, dat fy hen tot gelijken koers niet en laten bren¬ 
gen , maer in goede eenigheyd elk haer opgeleyde ampt 
tot vorderinge vanden welftant defer landen uytvoeren. 
Gedaen tot Haevlem den 16. Odtob.!«; b’7. ter ordon¬ 
nantie van de Staten , ondertekent, 

C. de Rechtere. 

sDe Staten ban DollanD 1}ebben ooft binnen ifacu 
fem gearccfïeert / De antbjoojöe op De bjiebenbpöe 

E 

<0ebeputccrbe ban Utrecht tn De becgaDerfnge Dcc 
Staten ban ü>olianD obergeïebert/ Die top Oerbos 
ren bcrtjaeït |)ebben / öe boo?fc|)?eben anttoaojDe 
toap ban Defen infjouben. 

Dele,Eerfame, Wijfe, feer difcrete Heeren, goede 
Vrienden en Nageburen. Uwer E. brief gedateert graten 

den 21. Sept. ftilo veteri, hebben wy van uwe E. gede- ffau i#ól, 
puteerden ontfangen,en voorwaer met verwonderinge 
’cinhouden van dien verftaen, bevindende defelve te- aen Den 
gens onfe verdienften, uwe E. gewoonlijke maniere van 
fchrijven, fulx gecoucheert, dat wyden autheur van reciteren/ 
dien (die wy weten vol paffien , in uwe ftad vreemt, en jbcljepes 
tegens den ftaet,vryheden, en gerechtigheden defer lan- I en 
den partydig te wefen ) daer uyt lichtelijk hebben kon- 
nen kennen. En hoewel wy daeromden voorfz. brief trecht / op 
met reden fouden mogen onbeantwoortlaten,nochtans öt.iïbffts 
aengefien wy om de paffien en partydigheden,die eenige iteöer 
in’t particulier fonder reden hebben aengenomen,geen- naemaett 
fins de vriendfehap tot onfe goede naburen en bondge- 
noten begeren te verminderen , maer veel meer defelve ^.tatett 
te vermeerderen,tot confufie van fulke vremde gepaffio- gcfonöm. 
neerde en partydige menfehen : So hebben wy uwer E. (fol- $9-3 
met defe onfe antwoorde willen indachtig maken, dat 
wy het oorloge tegens den Spangiaerden en hare adhe- 
renten in den jare 1 72. voor de welftand defer landen , 
als de handhoudinge van de ware gereformeerde Chri- 
ftelicke religie , eenfamentlijk de gerechtigheden, vry¬ 
heden, privilegiën,en loffelijke gebruyken van den lan¬ 
de aengenomen hebbende, ons ( onberoemelijk tot uyt¬ 
voeringe onfer voorfz. loflijke refolutie,fo integen- 
fpoet als voorfpoet, tegens het groot geweld der geme¬ 
ne vyanden te water en te lande, fo vromelijk en getrou- 
welik hebben gequeten, dat wy met eenige fteden en 
quartieren van Zeland, onder het beleyt van mijn Hee¬ 
re den Prince van Orangien, hoochloffelijker gedag- 
ten, den laftvander oorloge , den tijd van ontrent f 
jaren , alleen fo ftantvaftelik ( met Gods hulpe) hebben 
gedragen, dat wy twijfelen , of van gelijken oytisge- 
hoort. En daerom is niet te verwonderen dat wy de hant 
van God den Heere almagtig, in’t mainteneren van onfe 
voorfz. refolutie, befocht hebbende, onveranderlijk 
daer by begeren te blij ven, fonder dat wy daer van om 
eenige redenen konnen wijken , en veel min ter con¬ 
templatie van den genen die andere onfe nagebure lant- 
fchappen en fteden , door immoderate regeringe, con- 
fufien, differenten en oneenigheden, in der vyanden 
geweld in feer korten tijd hebben helpen brengen : 
Dewelke hen fchijnen te bedroeven, dat fy defen ftaet 
met uluyden in gelijke fwarigheyd als haer Vaderland 
isgebragt, niet en konnen brengen. 

Wy en twijfelen niet of de oude vrome en goede Pa¬ 
triotten, die alsnoch in de regieringe van UE. ftad ge¬ 
bleven zijn, hebben goede kennifle, dat wy nahetaen- 
vangen van der oorloge, onfe eerfte toevlucht genomen 
hebben aen de Koninklijke Majeft. van Engeland, (die 
wy alderbeft betroudenjen van defelve hulpe en fecoers 
verfocht, dat wy namaels by U E. en andere Provintien 
bevordert hebben, om hare Maj. tot het aennemen van 
defer landen fouverainiteyt of perpetuele protedie te 
verfoeken, dat eyndelijk daer op de Gefanten gefonden, 
en de geprefenteerde fouverainiteyt en verfochte perpe¬ 
tuele protedte, by hare Majeft. afgeflagen zijnde, een 
tradaet op ’t fecoers dat hare Maj. by forme van lenin- 
ge , defe landen belieft heeft te accorderen , gemaekt is, 
en dat wy met die van Zeland voor het rembourfemenc 
der penningen onfe fteden hare Majeft. ingeruymt heb¬ 
ben, fonder dat wy van U E. andere verfekertheyt voor 
onfe indemniteyt als uwe brieven hebben ontfangen. 

Waer uyt, en uyt de delatie van het Capiteynfchap en 
Gouvernement Generael der vereenigde landen , aen 
zijn Excel, by ons bevordert, en de fware laften en con- 
mbutien by ons tot handhoudinge van dien ingewilligt 
en opgebragt, wel te verftaen is, dat wy ons betrouwen 
op hare Maj. en zijn Excel, naeft God den Heer almach¬ 
tig ftellende , den felven niet met woorden of difeoer- 
fen, maer metter daed betrout, en door den felven een 
geluckige uytkomfte defer oorloge verwacht hebben. 

Ook en hebben wy niet nagelaten de w-ettelijke au¬ 
toriteyt zijne Excellentie uyt ’t voorfz. tra&aet com- 
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peterende, enby de afte van ’t gouvernement gedefe- 
recrt, te hanthouden, en de beloofde gehoorfaemheyt 
te prefteren , fonder dat ons eenig inbrek dies aengaen- 
de met de waerheyd opgeleyt mag worden. 

* Wy hebben wel verftaen , dat by eenige vreemdelin¬ 
gen ( die in de ftad, fteden of landen van Utrecht niet, 
nog in goed nog in vrienden , te verliefen hadden ) in 
den voorleden jare aldaer te wege zijn gebragt vele on¬ 
behoorlijke aften, tot een ander autoriteit ftreckende, 
als met den welftant en geregtigheden defer landen 
mag beftaen: en dat eenige van de auteurs van dien, hen 
daer door in de principale offitien hebben gedrongen. 
Maer van alfulke onwettelijke autoriteit en weten wy 
niet te fpreken. En is by ons noy t daer op gedelibereert, 
en veel min by onfe laft, yemant geinduceert tot ande¬ 
re autoriteit, als den ftaet van den lande mag lyden, en 
wyluyden te hanthouden altijds willig en bereytzijn 
geweeft. 

Ons geeft feer vreemd dat in de voorfz. brieven by fo 
grote exclamatien gearbeyt wort, om ons te induceren 
tot het opbrengen van de concributien, nademael wy 
met meerder redenen uwer E. hadden te vermanen, 
totvoldoeninge van hare beloften, by de nader unie 
binnen Utrecht fo folemnelijk aengegaen, gedaen, en 
in’t defereren van het gouvernement aen zijn Excell. 
vernieut, om hen in’tftuk van de gemene middelen 
met ons gelijk te maken . daer in ( niet fonder groot 
nadeel en intereft van den landen, ingefetenen en con- 
tributien vanden landen van Holland totnogtoe gebrek 
is gevallen , fonder dat de autoriteit vanzijneÈxcell. 
of de beloofde gehoorfaemheyt ( daer van de voorfz, 
brieven fo hoog fpreken) ’t fel ve heeft konnen regten. 

Is wel oy t gehoort, dat van fo kleynen land als Hol¬ 
land is, fo veel jaren en fo veel voor hare nageburen 
en bondgenoten is gedaen , als die van Holland heb¬ 
ben gedaen en nog doen ? 

Die kennifle hebben hoemen het volk van oorloge 
met redelijke betalinge en in goede difcipline onder¬ 
houden kan, fullen moeten bekennen, datuytdecon- 
tributien van het land van Holland, veel jaren onder¬ 
houden zijn, en noch rijkelijk konnen onderhouden 
worden boven de notelrjke garnifoenen van de fteden 
en fterkten van Holland , en boven delaften van het 
oorlog te water, tot afliftentie, en in de andere ver¬ 
eenigde Provintien, 8 of 9000 voetknechten, en 10 
of 1200 ruyteren. 

’tSelve heeft nu veel jaren geduert, en wy conti¬ 
nueren daer in als nog, tot afliftentie van onfe nagebu¬ 
ren en bondgenoten , en tot hanthoudinge van de ge¬ 
mene fake, fonder dat wy daer van andere recompen- 
fie verwagten of begeren , dan d£ confervatie van den 
welftant der vereenigde landen in’t gemeen. 

Maer tegens onfe verdienften moeten wy dagelijks 
voor recoiflpenfie horen vele valfche opfpraken enca- 
lumnien , in allen fchijn of wy tragten te heerfchen o- 
ver onfe nageburen, daer van uwe E. weten wat pro- 
pooften in uwe vergaderinge tot meermael zijn ge- 
bruykt, hoe wel niemant met de waerheyt kan feg- 
gen , dat wy onfelimiten, gedurende den oorlog, in 
jurifdiftie of contributien een voet hebben geexteti* 
deert , daer ter contrarie uwe E. en andere nagebure 
Provintien vele geregtigheden van den lande van Hol¬ 
land door den oorloge tot hen hebben getrocken. 

Dat wy uwer E.goeden y ver ten gemenen beften fou- 
den willen verdonkeren, en gelo'oft niet, maer wel 
dat wy over jaer en dag beklaegt hebbende geweldige 
heerfchinge enregeringe, die by en door toedoen van 
eenige uyt Braband en Vlaenderen aldaer gebruykt 
worden, en gefchapen zijn meeren meer gebruykt te 
worden, tot nadeel niet alleen van de notabelfte en prin- 
cipaelfte van der ftad en landen van Utrecht, maer ook 
van de gehele burgerie , ja den gehelen Staetvanden 
lande, en zijn bedugt, dat dealteratien , nieuwigheden, 
en andere vreemde handelingen , die aldaer voorgeftelt 
zijn, en voorgeftelt worden , het eyndevan’sHerto- 
genbofch , Gent, of Brugge fullen hebben , daer van 
God den Heere U E. en ons genadelijk behoeden wil. 

Wy achten alhier onnodich te verhalen de redenen 
waerom in den voorleden jareverfcheyde goede luyden 
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van alle Staten fo onordentlijk uyt der Stad Ucregf gé- 
jaegt, en met coufifcatie en plonderinge van hare goe¬ 
deren gedreygt zijn , by wat middelen andere in haren 
ftaten en offitien zijn gekomen , en tot wat eynde ’t felve 
geftrekt heeft, maer wy hebben goede redenen om te 
geloven dat die gene die hen daervan fo geheel fuyver 
willen houden , bedekte auteurs en beleyders van der 
fake zijn geweeft, en dat defelve (als geboren in een 
Provintie daer in die van Ucregt de minfte ftaet niet en 
fouden mogen bedienen ) niet gequalificeert zijn , bin¬ 
nen de ftad en de landen van Ucregt de principaelfte of¬ 
fitien te bedienen, is foaen zijne Excell. als den Staten 
generael tot meermael geremonftreert. 

Vorder mogen wy U E. met de waerhevt verklaren t 
dat wy ook fonder uwer E. vermaninge in’t behertigen 
van den gehelen welftant der vereenigde Nederlanden, 
niet nalaten fullen te continueren, endatwy alle onfe 
aftien fulx hopen te dirigeren ( gelijk wy ook tot noch 
toe gedaen hebben) dat hare Majeftey t, zijne Excell. of 
yemant van onfe bondgenoten, met redenen daer van 

I nieten fullen mogen hebben eenig mishagen , alfo wy 
1 daer mede niet anders als de gemene welffant der lan¬ 

den , by hanthoudinge van de ware Chriftelijkc religie , 
eenfamentlijk de geregtigheden, privilegiën, vryheden, 
en loflijke gebruyken, (voorde behoudenifïevan de¬ 
welke wy en U E. in den oorloge getreden zijn , fo veel 
gedaen , geleden , en ook met hare Majeft.en zijne Ex¬ 
cellentie getrafteert hebben ) en begeren te vorderen , 
fonder dat onfe aftien na eenige Spaenfen of Parrrtefen 
peys zijn ftreckende: Dan hebben over langen tijd meer 
als redenen gehad te forgen , dat de aftien van eenige al¬ 
daer in regeringe wefende , daer toe ftrecken. In welke 
forge wy lange fo meerder worden beveiligt, en willen 
U E. als onfe goede vrienden, nageburen^en bondge¬ 
noten , van herten gebeden hebben, te willen geloven , 
dat wy niet ligtveerdelijk , mier door vele wigtige re¬ 
denen daer toe zijn beweegt, UE. verfoekendè mee 
goede confidentie op alles te willen letten. 

Eyndelijk willen wy uwe E. verfekeren , dat wy de 
Provintie, ftad, fteden en landen van Utrecht, mee 
haer ingefetenen ((onder te letten op alle’t gene bin¬ 
nen uwe E. ftad, door de praftijken en by toedoen van 
eenige vreemdelingen in onfe prejudicie is gepafleert) 
begeren te houden voor onfe goede vrienden, nagebu¬ 
ren, en bondgenoten : En dat wy niet en fullen nala¬ 
ten defelve in alle occurrentien , volgende de unie , by 
te ftaen , met alle middelen ons van God den Heere AI- 
magtig verleent, alleenlijk tot hanthoudinge van den 
gemenen welftant der landen, tot confervatie van de 
ware Chriftclijke religie, eenfamentlijk de voorfz. vry¬ 
heden, privilegiën , geregtigheden , en loflijke gebruy¬ 
ken , op vaft betrouwen dat God den Heere Almagtig 
(die onfe fake wonderlijk heeft begoft en beleyt) defel¬ 
ve niet en fal verlaten, maer tot goeden evnde uytvoe- 
ren ,'dien wy bidden , 

Edele, eerfame, wijfe, feer difcrete Heeren goede 
vrienden en nageburen , U E. te willen uyt genade ver¬ 
lenen zijne Godlijke gratie, Gefchreven tot fjkierlem 
den 16. Oftobris, 1787. onder ftont gefchreven ter 
ordonnantie van de Staten van Holland, ondertekent, 

C. de Regtere. 

sü)efc anttooo^bt Rebben De Staten ban j^oïïanö 
gefrnben met eenen bobc cn niet Doa? ge fanten (fa 
bic ban Den fiabe ban treedt berftïaerbe Ïjch belooft 
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j bericht op ben nacmbeé ;ütèagiflcaet£ ban&trerijt 
! op ben bjtcf ban ben Staten ban ïfroïlanb / en cm 
1 b?icnbdgfter bermaninge aen be Jlïöagifïratcn en 
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Dele , Eerweerdige , hoochgeleerde , wijfe, feer 
difcrete Heeren , Wy hadden in Septembri voorle¬ 

den , fodoor onfe Gefancen , als by brieven den Staten 
van Holland metfodanige vriendelijkheyt enredelijk- 
heyt doen begroeten , dat wy niet konden twijfelen ons 
goet en Chriftelijk voornemen foude haer beweecht 
hebben (allen imfverftanden te ruggegeftelt) op den 
voet van de eenicheyt byons voorgenomen voorts te 
gaen , gelijk fy ook vriendelijker wijfe onfeGefanten 
hadden toegefeyt, en om dat de felve .brieven by alle 
vromen en vreedfamigen inenbuyten deregeringe3fo 
wel verftaen en opgenomen werden, een yder copye 
verloekende,befonder ook om na Engeland en aen hare 
Majefteyt te fenden , hebben wy eenige dagen daer na, 
den tijd van de beloofde antwoorde lange verftreken 
zijnde , defelvein Nederlandfe, en Francoyfe tale om¬ 
trent ïoo exemplaren fondcr verkopinge , na difcretie 
doen drucken en uytdeilen , hoewel nochtans d’inhout 
foganfchtoteenigheyten verklaringe onfes oprechten 
gemoeds dienende , niet en behoorde verfwegen te 
worden : korts daer na is ons der Staten antwoord ter 
hand gekomen , niet door Gefanten ( fo fy ons belooft 
hadden) maerdooreen Bode. Voorwaer een onver¬ 
diende antwoord , niet alleen tot verbitteringe aller 
imfverftanden ftreckende , maer ook genoegfaem om 
hegemeynten door onverftand tot beroerten te ver¬ 
wecken. Waertegens wyniet en fouden gefchreven 
hebben , hadde men ons uyt allen ftedcn uwer Pro- 
vintien niet gewaerfchout dat door onfe ftilfwijgent- 
heyd den fommigen te veel voets gegeven , andere 
daer tegens te feer bedroeft worden. Al evenwel heb 
ben wy daer toe niet konnen verftaen fonder met eenen 
uwer Èd. copie van alles over te fenden. Want al is’t dat 
de verftandjgen hier, in Engeland en aller wegen , de¬ 
le antwoord met anders konnen opnemen , dan ganfch 
buytenpropooft gegeven, waerin de principalepoin- 
cten onbeantwoort gelaten zijn , fo hebben wy des met 
te min ook uwe E. als den voornaemften in’t ftukvan 
juftitie ( dewijl wy ons by den genen die fulx gedaen 
hebben genoech houden geinjuiieert) niet alleen tot 
getuygen genomen , maer ook gemaekt tot richters 
onfes onfchults , des wy verfoeken en bidden, ingeval 
by ons eenige fouten bevonden worden, datmen ons 
defelve vrymoedehjk aenwijfe , als den genen dieom 
vrientfchap en eenigheyt te kopen, bereyt zijn daer in 
niet alleen te verfien , maer ook uwe E. trouhertigheyt, 
dankbaeriijk te erkennen, is’took alfo dat na d’oordeel 
aller verftandigen de Staten van Holland ons hare nabu¬ 
ren , en bondgenoten in een ander geftalt hadden beho¬ 
ren te ontmoeten , en onfen yver tot wegneminge aller 
mifverftanden en partyfchappen gelijk te doen : dat uwe 
E. als in hare Provintie hoofden van de juftitie believe 
hunlieden met fodanig onderwijste voorkomen, dat 
alles in beteren verftande hervat mag worden. Wy bid¬ 
den God Almagtig, Edele, Eerweerdige , hooggeleer¬ 
de , wijfe , feer difcrete Heeren , u te vergunneif in ge- 
fontheyt,en lankleven, gelukfalige regeeringe- Üyt 
Utregt defen 2. Novembris , ijSz. 

%£ naüee bracht jBagifïtaefë ban Uttecï)t 
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EDele , Erntfefte , hoog-geleerde, vrome, feer voor- 
fienige, difcrete , gunftige goede Heeren en vrien¬ 

den. Wyen hadden noyt gedagt dat onfe brieven van 
den 2i. der voorleden maend , by U E. folieffelijk en 
met verfekeringe van vriendelijke antwoorde ontfangen 
en verftaen , ontrent if. dagen daer na met fo vreemde 
onvriendelijke en onverdiende antwoorde foude heb¬ 
ben bejegent geweeft , want in den eerften wort den au- 
theur fonder hem te noemen (publijke perfonenwey- 
nig betamelijk ) in onfer aller name gelaftert, daer’t 
nochtans niet eenes maer onfer aller werk en deputatie 
geweeft is. Ten anderen bevinden wy U E. met een 
omvaerachtig vermoeden bevangen, als dat wy in onfen 
raed perlonen hebben die tegens der ftads yryheden en 
gerechtigheden defer landen partijdig fouden zijn , van 
welke Ü E. over langen tijd meer als redenen gehad 
foude hebben uyt hare daden en andere wettige omrae- 

ftanden te beforgen, dat fy na eenen Spaenfen of Parma- 
fen vrede zijn trachtende. Welke woorden en propoo- 
ften wy niet en konnen nemen, dan uyt overlopende 
pafiïen gefproken totpartyfehap en beroerten ftreckcn- 
de,ten fy die perfonen ons worden naemagtig gemaekt, 
met behoorlijke aenwijllnge vande oorfaken die u tot fo 
nadeligen oordeel bewegen. Want wy alles eenes ge¬ 
moeds, eenen eed gedaen , en met onfen handen gete- 
kenthebben , totvorderinge vanGodes eer, welftand 
onfes Vaderlands, gèhoorfaemheyt zijner Excel, en bo¬ 
ven al na geenen vrede met den Konink van Spangien 
te trachten, met woorden of werken, dan op’c algemein 
aengevenen verfoek onfer bondgenoten , waerby wy 
alsnoch,eendrachtelijk voor Goden onfe bondgenoten 
volherdendc , en daer voor te pande ftellende onfe zie¬ 
len, lijf en leven , hebben wy des onsgrootelijxaente 
dragen , datmen op onfer eenige fo meynedigen aenge- 
wonedragen foude, en fullen wy onsvoortaen niet fo 
feer verwonderen,waer door het land rechtevoort in fo 
groten wantrouwe , partyfehap , en twiften gevallen is, 
als onder de voorneemften fulke vremde bewegingen en 
gepaflide affedten tegens hare bontgenoten(leyder God) 
gefpeurt worden,want het is voorwaer geen geringe fa¬ 
ke, befonder voor Regenten van landen en lieden , den 
onfchuldigen verdacht te maken, en waer fulx tuiïchen 
Provintien en fteden gepleegt word, daer heeftmen niet 
fekerders te verwachten als Godesaenftaende ftraffe. 

U E. hebben voorwaer feer veel voor de landen, en 
mede voor u felven gedaen , de andere Provintien heb¬ 
ben ook niet weyniger haer van aenbegin gequeten , 
doen fy de Spangiaerden voor vyanden verklaert,en een 
fake met UE. tegens den Konink van Spangien hebben 
aengenomen, ja dat meer is langte vorens mijn Heere 
den Princen van Orangien met geld, fecrete correfpon- 
dentie , en andere hare middelen in’t heymelik hebben 
bygeftaen. Uyt welke Provintien en fonderling uyt dent 
genen die nu voor vremdelingen gefcholden worden: 
De voorneemfte hoofden , overftenen kapiteynen zijn 
hergekomen die uwe faken aengevangen, beley t en met 
haer bloed tot den ftaet, daer af U E. fic.h in den Heere 
beroemen mogen , hebben helpen brengen. En waer 
niet lievers te wenfehen geweeft, dan dat in regart der 
bondverwanten noyt yet heimelijx met den Hertog van 
Anjou en elders ware gecontraóleert,het welk ontdekt, 
diffidentie hadde mogen verwecken. 

So heeft ook God almachtig U E. grote middelen ge¬ 
geven, dewijl uyt defelve boven uwe nootwendige gar- 
nifoenen,enfchipruftinge, mogen onderhouden wor¬ 
den 9000 voetknechten en 1200 peerden, vande mede- 
deylinge der welker UE. te bedanken zijn, hoewel 
nochtans andere bondgenoten in regart hares minder 
vermogens immers na advenant alfo veel gedaen, en 
daer-en-boven een onverdraeglijk en ongelooflijk ver¬ 
derf harer landen en lieden geleden hebben, en noch 
zijn lijdende, waer tegens wy niet en achten dat UE. 
contributien te vergelijken zijn , maer dat defelve uwe 
bondgenoten hoogelijk zijn te bedanken , overmids fy 
denganfehen aenftoot dragende, uwe landen befchut- 
ten , fulx dat met haren fchade de macht uwer onderda¬ 
nen geconferveert wort. Welken allen niettegenftaen- 
de wy de vergelijkinge vande generale middelen ineen 
bedorven land fonder neringe, met een welvarende 
Provmtie vol koophandel, nochtans geftelt hebben tot 
difcretie van zijn Excellentie, als onfe wettige Ove- 
righeyt, en den welke volgens den tradate van Enge¬ 
land fulx is competerende. 

Maer defe macht en middelen zijn evenwel te gering 
gevonden , om den Konink van Spangien fonder uyt- 
heemle hulpe langer te wederftaen,daerom wy te famen 
door enfe gefanten hare Majeft. den 5. Augufti, 
hebben doen vertonen, dat onfe middelen , door defen 

j gedurige»fwaren krijg, doen ter tijd alrede fofeeraf- 
; genomen en verkleint waren , dat het ons ónmogelijk 

was, fonder hulp en byftand , de fake langer ftaende re 
houden, dat wy derhalven onfe toevlucht aen hare Ma- 
jefteyt van Engeland nemen moeften , ais dewelke onfe 
fake om d’eenigheyt van de religie meeft waren betref¬ 
fende. So wy ook in de autorireyt van de gemevne re- 

! geringe grote fchade geleden hadden,en de landen even 
veel 
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veel gebiets by hier felveti en door hare Gouverneurs 
elk in’t zijn gcbruykende, fonder een hooft van opper- 
autoriceyt niet te regeren nog te behouden waren , dat 
wy daerom hare Majefteit ook ganfch demoedelijken 
waren verfoekende, ons een Heere van refpeót en qua- 
liteyt tot hoofc en Gouverneur te vergunnen : daer 
mede fy dcfe landen in der eeuwigheyt tot haren dienft 
verbinden, endatelijken bewyfcn foude , dat fy waer 
de regte befchermerffe en voefter-vrouwe van de Chri- 
ftelijke religie , waer af fy te recht den lof-ruchtigen 
naem over de ganfche Chriftenheyc was dragende. 

U E. bekennen immers datfe ons tot defen handel 
met hare Majefteyt gevordert en gebrogt hebben , de 
oorfaken en redenen waerom, tefamen met de propo- 
ften yetfons verhaelt, zijn alle de Wereld openbaer, 
en fullen ten eeuwigen dagen in hiftorien gelefen 
worden. Sijn wy danin denjarc fogefteltgeweeft 
dat wy fonder hooft en hulp by ons felven niet langer 
beftaen konden, wat willen wy ons nu beroemen, 
die wy federt aen allen zyden fo gaer gefwakt zijn , 
den welken nog hare Majefteits hulpe, nogd’autori- 
teit zijner Excell. nieten heeft konnen ophouden uyt 
de fiekten en krankten daer in wy gevallen en verval¬ 
lenzijn? Wat willen wy ons dan beroemen fowy van 
hare Majefteyt en zijn Excellentie verlaten worden ? 
want hebben wy hare Majefteit over i jaren de waer- 
heyd aengedient, wie kan nu foverblint wefendathy 
die felve waerheyd rechtevoort niet veel beter fien, 
kennen, en gevoelen foude ? een land vol twiften , 
tweedragten, partyfchappen, en difputatien ,alwaer’t 
alforijk en magtig van geld en lieden , als oyt eenich 
volk op aerden geweeftis, focnkan het nochtans in 
fuiken geftak niet bewaert nog behouden worden, 
hoe veel te min wy dan, die daerenboven nog fo gaer 
fwak zijn van hoofden , geld , en lieden ? in voegen 
dat wy hier beneffens ons felven nog van hare Maje- 
fteyts hulpe berovende , moeten of willens en wetens 
verloren gaen : of den Spaenfchen peys als den uyter- 
ften anker omhelfen , want dat wy fouden meynen dat 
God wonderbaerlijker wyfe en fonder dit middel, ons 
nog foude mogen verloffen , gelijk die van Bethulie, 
en gelijk U Ë. uyt uwes fchryvens , f jaren lank zijne 
genadige hand befocht hebben ( fo hem gewiffelijk 
nog middelen ontbreken, nog hy daer aen niet gebon¬ 
den is ) wy bidden U E. laet ons ons felven niet bedrie¬ 
gen. Wanneer wyGodes heerlijke middelen , en fo ge¬ 
weldigen hulpe als hy ons in foeen Chriftelijken inftru- 
ment overvloediger dan oyt aen eenige natie in’t Chri- 
ftenrijk bewefen heeft, enwy nogtans’t felve fowcy- 
nigagten, fo ondankbaerlijk opnemen en ouweerde- 
lijk verlaten fouden: wanneer wyook tegens zijn ge¬ 
bod en tegens nature, in twiften en partijfchappen d’ee- 
ne Provintie tegens d’andere ,jaooktuffchende voor- 
naemfte ftedenin eene Provintie verdeylt fouden zijn, 
hoe fouden wy konnen ons voor ftaen laten dat God 
Almagtig tegens zijn woord ons fonder middelen en 
wonderbaerlijker wyfe foude willen verloffen en be- 
hoeden?wy fwijgen Godes vervloekinge over de landen 
daer goede Godfalige hoofden weg-genomen worden. 

Dat wy ook aen d’ ander zyde ons felven fmeeken en 
flatteren fouden reent of hare Majefteit daerom onfefa- 
ke niet en foude verlaten, alwas’cdat zijn Excellentie 
fchoon vertroeke, het is voorwaerons ongeoorloft: 
wy die voor onfe gemeente en onderdanen in’tftrenge 
oordeel des alderhoogften fullen moeten verantwoor¬ 
den : op foonfekeren fundament in fo gewigtige fakete 
bouwen. Want geven wy haren gefanten geen conten- 
tement, vernoegen wy haren ftadhouder niet, laten 
wy met onbillikheyt vertrecken een der voornaemfter 
Vorften en Princen van Engeland die onfe faken van 
deneerften aenbegin gunftelijk gedragen en gedreven 
heeft, den welken hare Majefteit met de hoogfte eere 
en ftact hares rijx begaeft, en over fulxons daer me¬ 
de t’onfen verfoeke als met pand harer hertgronde- 
Iijke affettie t’onswaerts vereert : Hoe is’t mogelijk 
te begrypen dat hare Majefteyt fig des op’t hoogfte niet 
en fal aentrecken ? Is’t ons dan vergeten dat fy onfe ge- 
tfanten , doen fy zijn Excellentie herwaerts afveerdig- 
dc verklaert heeft: So wy hem geen meerder refpeól eu 
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bewefen , dan wy den Eerts - Hertoge Mathié, den 
Hertog van Anjou en Prince van Orangien bewefen 
hadden ( elendige creaturen die alle de wereld door dit 
verwijt horen moeten) dat fy hem t’famen met hare 
ganfche hulpe wederroepen foude. Wat is d’oorfake dat 
hare Majefteit ons die vredehandelinge heefc doen aen- 
geven ? dan dat fy met onfe twiften, partyfchappen,dif- 
puten, en irrefolutien niet langer en wil befpotwefen, 
en fo wy ons felven niet en willen helpen noch van haer 
mede geholpen zijn, onfes genen anderen raed noch 
uytkomft en fier. 

Wy quellen ons felven met ydele difputatien van fou- *t js te 
verainiteyten en privelegien en wie is’er die onfe fouve- V£r_ 
rainiteyt begeert, of wie foekt ons onfe privilegiën te f 
verkorten ? Meynen wy dat hare Majefteit die der lan- &eeJs ts 
den heerfchappye om veel redenen geweygert heeft, difpute- 
met onfe fouverainiteyten bekommert is? of onfe pri- ren of 
vilegien liever gequetft dan verfterkt foude fien ? Maer de Sta- 
hier in ïs’t al gelegen, dat wy onfe privilegiën bewijfen, ten gou„ 
en dat wypohtifche privilegiën met den krijg niet ver - vcr%ins 
mengen. Want krijg-faken met privilegiën en fonder _ ‘. 
volkomen gebied te beleiden , is onmogelijk , noyt ge- °J mett 
hoort noch gefien. Wat is dan dat een Krijgs-overfte te > 
gebieden heefc: als hy te water noch te lande fijn gebod want dc 
nieten fal mogen doen executeren , dan door alfulke hooft- 
perfonagien als wy hem noemen en ftellen fouden, na- fluCUen, 
mentlijk te water doer mijn Heer GracfMaurits als Ad- ^ 
mirael, te lande door de refpe&ive Gouverneurs vande eencs 
Provintien ? Souve- 

r rainert 
gebiedt meeftendeel zijne Excellen. met de fouveraine Krijgs- 

beleydinge vertrout en overgegeven zijn. En wat hem niet 

overgegeven is, ’t felve bli fit volgens den traflate van Enge¬ 

land verbonden aen hare Alajejleyts goeden oville, fonder* 

wiens confientwy daer in haer feeoers gedurende niet en mo¬ 

gen dfponeren. Behalven dat (fo blijkt uyt onfe fupplicatien 

aen hare Majefteytgedaen en uyt den traclate van Engeland) 

wy zijn Excellentie verfocht hebben, om dat onfe vervallen 

autoriteyt door de zijne weder opgerecht foude worden , 

’t welk^fonder een ft erker en machtiger dan de onfe niet te 

doen en is. So verre ijl dan dat wy totj unificatie eniger nieu¬ 

wigheden onfe fouverainiteyten mogen by brengen dat wy felfr 

zijne Excellentie onderdanigheyt en gehoorfaemheyt gefwo- 

ren hebben. Nu weet een ycgehjfidat het onmogelijfi en in-* 

compatibel is : Souveraine macht te beloonden en tot onderda¬ 

nige gehoorfaemheyt by eede verbonden te zijn. Bedenken wy 

niet dat de principale beleydmge diewy in onfenganfehen fiaet 

en verfekeringe des felven van doen hebben in de Krijgs-rege- 

ringegelegen is, en dat die politifiche faken daer af, fo lange 

wy kyijg voeren moet zijn dependerende ? Ijl nu alfodatna 

den regel der naturen die by komende accejforia , volgen de na¬ 

ture van hare principale fake fonder dewelke fy niet bef aen en 

honnenï PVaertoe dan onfe Souverainiteyten inde politifche 

regeringe , daer fonder de krijgs-beleydtnge alles te gronde 

vallen moet ? 

’tGaet welende behoort alfodat een Veldheer ge- y\yct 
bied door’t middel van de voornaemfte perfonagien „ 
die hy onder fich heefc, maer dat wy hem wetten ftellen ' lftfien’ 
en daer aen binden fouden, is ongehoort, ongefien, kan en * or~ 
of mach niet dan tot onfe verderffeniffegedven, en geen ft en be- 
Potentaec noch Heer op de wereld en fal in fulker wijfe hoort- 
konnen noch willen gebieden , want defelve perfona- men 
gien moeten van den Opper-Veldheer haer commiffie waer_ 
©ntfangen, hem gehoorfaemheyt fweren , en onder zijn , .... 
gebiet verbonden, ftaen , waer tegens ( leyder God) wy ac"tlljK: 
in ervaringe komen , darmen de patenten van zijne Ex- enm 
cellentie by den particulieren Gouverneurs, niet belieft goeder 
noch geconfirmeert, is weygerende, andere patenten trou- 
datelijk is gevende , en datmen den foldaten verbiet an- wen te 
deren eed te doen, danfy korcelingaen Graef Maurits > < 
en UE.gedaenhebben. . ef 

len, be- 

fonder als men haer hulpe van doen heeft. 
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po Drie en Twintichfte Boek. 
’t Is ons Defe Nederlanden hebben voorwaer fchone vryhe- 
acnvan- den cn privilegiën , de behoudeniflen van de welke ( te 
j famen met de ware Chriftelijke Religie ) ons dit fwaer 

oorlog doen bekoftigen. Maer waer is ’t privilegie , 
vrjge- ajs Wy gen Gouverneur en Kapiteyn Generael in Krijg- 
weejl faken d’opperfte en volkomen gebiet en magt, te water 
’t gene en te lande, over alle Admiraels en Vies-admiraels, o- 
denoot- ver alle Gouverneurs van Provintien , Coloncllen, Ka- 
hulpcr piteyfien, en Krijgs-officieren gegeven, enby eeden 
tot o'iC aen den God des Hemels beveiligt hebben , dat wy na- 

°'yc derhand fodanige magt by ons felven, de commiffie ons 
en z.ijne opgefeyt} verkorten , minderen en befnyden mogen ? 
verfe- \Vy fullen nu niet leggen dat in krijgs-faken alsmen 
kertheyt oorlog voeren moet geen privilegiën en gelden : dat wy 
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vegtende om onfe privilegiën defelve ondertuflchen tot 
agterdeel van onfe befchermenilfe niet en behoren te 
gebruyken : dat dikwils onder de wapenen de algeme¬ 
ne burgerlijke wetten moeten ftilftaen, veel meer dan 
particuliere privilegiën : dat onfe privilegiën met on- 
fer voorouderen vromigheyt in den krijg gewonnen 
zijn , om buyten den krijg in tydcn van vrede gebruykt 
te worden: dat eyndlijk geen privilegiën ons tot voor¬ 
deel vergunt, tot agterdeel behoren te ftrecken, veel 
min dan tot eenen dekmantel van eenige onfe particu¬ 
liere paffien of begeerlikheden : Op dat gelijk de quet- 

woord, fitige onfer privilegiën ons buyten eed en gehoorfaem- 
geloof, heytdes Koninx van Spangien gebrogt heeft, ’t mis- 
en trou- bruyk der lelver ons niet wederom en brenge onder zijn 
we daer roede en ongenadige wrake. 

op gegeven hebbende, mogen wy by ons felven geen verande¬ 

ringen limitatien noch interpretatien maken : want (behalven 

ons woord en eed) niet die hulp everfoekg, maer daer toe ver- 

focht wort, conditie en wetten te befpreken heeft, gelijmde 

Staten van Holland in Ianuario 1586'. den gedeputeerden 

van Utrecht felfs hebben vertoont en ingedrukt, dat zSjn Ex¬ 

cellentie hier gekomen was om te regeren, niet om geregeert 

te worden: om te gebieden, niet om geboden te worden : om 

wetten tegeven, met om te ontfangen. Nu dan yetwes hier 

inteveranderen, is anders niet dan met God die wy aenge- 

roepen, en met zjjn Excellentie die wy gefworen hebben , na 

ontfangemveldaden, onfefpot te dri/ven, recht of ■u/yvoor- 

taen geenen God in Hemel noch geen Overigheyd op aerden 

weer en kenden. 

Wy roepen yetfons: privilegiën, privilegiën, gelijk 
de üverften in Ifrael hier voormaels : den Tempel des 
Heeren, den Tempel des Heeren , doen fy nochtans 
aneeft daerom uyt waren dat zijn heerlikheyt boven 
haer evgen heerfchappye en begeerlikheyt niet heer- 
fchen foude, wol God dat ons ’t hoogde privilegie, na¬ 
melijk der landen welftand beyde in kerkehjke en bor- 
gerlijke faken fo ter herten gonk , dat wy doch eens de- 
felve landen te famen met de ware privilegiën morgen 
of overmorgen in ruft en vrede gebruyken mochten. 
Want rechtevoort onbekende privilegiën en buyten 
propooft te drijven , is niet anders dan tuffchen landen 
en lieden twift te maken , Vorften en Potentaten te 
vervreemden, met lofe vonden d’autoriteyt van onfe 
wettige Overighey t te befnijden , ’t geloof van accoor- 
den en contraólen te quetfen : Eyndelik hare Ma- 
ïefteyt tot peys met den Konink van Spangien te ver¬ 
wecken. 

’tls voorwaer te beklagen,datmen ook op defen voet 
êot Delft onianx heeft doen drucken fekere vereeninge 
van Holland en Utrecht, onder een Gouvernement, 
eertijds by KeyferKarolo tegens wil en confent van de- 
fe Provintie buyten den Nederlanden tot Toledo in 
Spangien gemaekt, welke vereeninge onfe Staten noyt 
en hebben aennemen noch erkennen willen. Men fou 
st al op foeken, ja felfs uyt Spangien en uyt de Spaenfche 
heerfchappye om tot zijn voornemen te geraken: So 
weynig ïft dat wy onfe paffien en finnelikheden gebie¬ 
den konnen, die wy niet fien noch merken dat defc ver¬ 
eeninge haer kracht behoudende geen fouveraine macht 

waer beruftendc, fo moefteof defe vereeninge te niet 
zijn,of uwe E.in plaetfe van den Keffer Karolo ’t hoog- 
ftegebiet fo wel over onfe als over uwe Provintie aenge- 
nomen hebben. 

Wel is waer dat by velen mifprefen en vremt gevon- jyatc[ 
den wort d’uytfegginge van perfonen fonder voorgaen- 
de vonnifte, en fonder de felvein haer verweringe te ^taten 
horen. d’Exempel is ons eerft uyt uwe fteden hergeko- van 
men, en nagevolgt van de genen die hun gelijke fortune Hol- 
nu meeft zijn beklagende.Wy hebben ’t felve onder ons land be- 
fomwijlen ontfchuldigt op den nood van inlandfen oor- foeven 
logen en partyfehappen, in den welken dikwijls de 
wetten moeten ftil ftaen: Maer fo difcretelijken wort TJ 
met ons niet gehandelt ten opilen van deperfonen die denken 
over 14 of 15 maenden uyt defe ftad door hoger bevel haer ey- 
als d’onfe vertrocken zijn, want wy worden befchul-^e?? 
digt van den genen die wy in gelijke faken noyt be- placcaet 
fchuldigt hebben, wy worden belaft met het feyt van 'Van den 
fulke perfonen dien onfe voorfaten’t felve nieten heb- . 
ben konnen beletten. Willende uwer E. wel rondelij- *7" .P’ 
ken en uyt de mont verklaert hebben dat wv niemant in J 5 ° 5 • 
onfen raed en kennen die fulxveroorfaekt ofbeleyt fou- daer by 
de hebben , hoewel nochtans wy redenen meer als ge- fygebie- 
noech hebben ontdekt, en dagelijx zijn ontdeckende , denal- 
waerom wy harer fommige rechtevoort na de jetfige ge- 1 . j 
legenheyt hier niet en fouden konnen lijden: ons voorts n m 
dien aengaende tot den Heere Gouverneur defes Stichts &enen 
gedragende. die by 

regeer¬ 
ders in haer, of andere geünieerde fleden uyt ge feyt of uytge- 

leyt fijn, uyt Holland te vertrecken fonder daer wederom in te 

kpmen dan met haren exprejfen confente, op pene van als vy- 

anden by eenenyeder en aengetaf en gerant fo ent te mogen wor¬ 

den, of by den Officiers geapprehendeert zwijnde van hare goe¬ 

den gemuit eert en gebannen te worden uyt Holland ten^eeu- 

wigen dagen. Tegens Godes woord, tegens nature, tegens 

eere, verbond , trou en eed, fcheldenwy voor vreemdelingen 

onfe geloofsverwanten, die onder eenen Heer, onder een 

maegfehap, onder een wet, in een land, in een fpraek_, een es 

gewonnen en gevoert. Een fake met ons hebben aengenomen, 

en dien wy by eede verbonden Hm alle vriendfehap, behulp en 

vorderinge tebewijfen. Sonderlingals fy dan noch t’onfen 

verfoekjn om onfent wil haer perfonen in (ware moeyelicke pe- 

rijhulofe dienften, fonder prof "jt gebruyken laten. Daer de 

Adagifiraet mede te vreden , de fiad en overigheyt van den 

lande bygedient is, wat heeftyemant hem des wijders te ke¬ 

rn o ey en i Of wat ifi dat wy onfe ZJnien befworen hebben als 

wy vergeten dat volgens den eerfien ar tij kei, wy ons onfer na¬ 

buren regeringe , van haer eygen regeerders onverfocht, niet 

onderwinden mogen .? Wilmen ons dan fo faefs en eygen ma¬ 

ken, dat wy tot onfen dienfl niet en fouden mogen gebruyken 

perfonen waer mede wy ons gedient vinden , als wyfe daer 

toe vertuilligen kpnnen f Is dit onfe privilegiën voorgeflaen 

ons in fodanigen eygendom te brengen f Staet ons vry tot Gou¬ 

verneurs te verkiefen IValfe of Hoogduytfe perfonagien, on¬ 

der ons ongegoeyt, waerom oofniet in mindere Staten alftl- 

keperfonen die onfe naburen, bondgenoten en fo trouwe ver- 

fochte beproefde vrienden z,ijn ? 

Wijders let het velen feer op enige vremdelingen die ’t Alee* 
in defe ftad en Provintie onbequaem wefen fouden de a/ 
voornaemftc offitien te bedienen, waer in wy boven „ , 
maten ons verwonderen dat het haer belieft in plaerfe van 
van befcheydenheyt l'.ever op te halen haer voorgaende Gecom- 
paftien dan op onfe bewijfredenen acht te nemen of de noitteer- 
felve te beantwoorden. Men feyt wel dat het tegens der de Ra- 
landen privilegiën fy, Brabanders en Vlamingen in onfe den in 
regeeringe te gebruyken, maer hoe geerne die heden Ze land 
van den arbeyt, moeyten en perijkelen ontflagen vva- f r * 
ren, fo en iffier nochtans niemand die ons van defe pri— ' eJ°~ 
vilegien doet blijken. Wy ter contrarie hebben by re- rter. 
folutie van de gehele Provintie, en by’t gene over vele Ndvo- 

by den Staten kan bevonden worden, want by aldien de jaren onder ons gebruykt is , fo klaer als de fonne be- caet 
fouveraine macht onder den Staten van yeder Provincie | vonden, dat men hier niet alleen Brabanders en Vla- Baillous 

mingen 
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mingen gebruykt en geleden , m aer ook verfocht heeft, 
niet alleen feggen wy Brabanders en Vlamingen 3 maer 
ook die buyten defe 17 Provintien in den lande van 
Cleve , fticht van Munfter en Weftphalen geboren zijn: 
niet alleen by tijden Keyfers Karoli en’s Koninx Phi- 
lippi, maer ook federt de pacificatie van Gent, en federt 
dat den Konink Philippus verklaert is geweefl: van defe 
landen vervallen te zijn. Sulxook niet by ons alleen, 
maer namentlijk by den genen gedaenis, die ons nu 

’sLands d*c verderfelijk en partijdig mifverftantgeerne rocken 
v en verwecken fotiden. Dit hebben wy U E. in onfen 
dj , voorgaenden brief genoech te kennen gegeven , maer 

°!'J bevinden niet dat daer op een woortgeantwoort fy, an- 
land en ders dan om Jen vremdelingen (fo 11 belieft den genen 
met hem te noemen die u geen vremdelingen geweefl: zijn : noch 
omtrent doen fy met u en ons een verbond aengenomen , noch 

doen fy haer goed en bloed met u opgefet en verlaten, 
(Fol. 61.) noch doenfe u tot uwen eygen verfoekein meerdere en 

p r gewichtiger faken lange jaren gedient hebben) fulke 
5 enJl vreemdelingen 3 feggen wy, te verdeylen en onfe goe- 
onan- ,je gemeynten hier met tegens ons hare wettige Magi- 

ftraten op te maken. Want alfmen yets ons alle voorge¬ 
vallen handelinge tegen hare Majefteyt en zijn Excel¬ 
lentie met de handhoudinge onfer piivilegien wil ver¬ 
dedigen , en dat de felve handhoudinge by den gemeyn¬ 
ten fo krachtig is, datmen niet en flet noch gevoelt, 

. . _ ’t ongeluk’t welk ons voor handen en op’t hoochfte is 
«/» a^~ dreygende : So weet men immers fekerlijk datter geen 
le buy- point gewifler noch fterker is om de gemeynten te be¬ 

roeren , dan datmen onder haer-lieden publiceert d’in- 
fraftie van de privilegiën t’onrecht en buyten de waer- 
heyd den gemeenten indrukt, en indrukt onder den 
nacm en autoriteyt van de Staten van Holland, en dat 
defelve Privilegiën niet alleen niet en zijn in xerum 

tisnu natura, maer ’t contrarie van dien by refolutie van de 
den tijd landen en by gedurig gebruyk en expericntie voorde 
datmen gantfche wereld getoont en bewefen wort, laten wy 
voor eenen yderen bedenken en oordelen , wat hier mede 

.. gefocht en waer toe dit alles is ftreckende. Om ’t re- 
pnvile- jres van weihe privilegiën fo menig reces, fo meni- 
gien op- ge refolutie, fo menige oorfake van beroerte, fcheu- 

ringe en afwendinge der Kapiteynen, lieymelijke en 
openbare vergaderingen byfonder den z^. Mey leftle- 
den , ja tot bloedftortinge toe gepraftifeert zijn ge- 

nfet den wee^ * *ulx w7 a^e m£t geduldigheyt en patiëntie, 
neffens fo fchandelijke geruchten, als van ons geftroyt: 

" meen- ver<jr3gen en (q0j Almachtig opgegeven hebben, 

die niet laten en fal den genen te heym te foeken, die 
op fo valfch onwaerachtig en verfiert fondament, en 

fommi- op’t gene dat niet en is , U E. en veel vromen mif- 
bruykt, den landen fo veel quaets, Godes gemeynte 
fo veellaflers, en den onfchuldigen fo veel ongelijx 
gedaen hebben , doch men hadde "hare woorden niet fo 
lichtelijk behooren te geloven , fonder in te fien waer 
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onfer faken. Maerwy willen’t hier by laten beruften 
als den verftandigen en diegene die van goeden wille u?oo;rfgL 
zijn genoegen meer als.te veel gefegt. Alleenlijk bid- loof en eca 
den wy uwer E. wederom gelijk wy in onfe vorige ge- 1 
beden hebben , laet ons alle diffidentien , difputen , en fubnj^ 
bitterheden verre van ons werpen, om Jel'u Chrifti le reflrtcs 
wille, wiens lidmaten wy zijn,om zijner gemeynte wil: 
le, voor de welke wy moeten verantwoorden : om de ratte bei 
welftandonfes Vaderlands, diconstelaftegeIeyt,en fnööen 
waer voor te forgen wy met eede verpligt zijn. Sulx ge- onS 
daen willen wy malkanderen met fo goede redenen, tooojt/ge* 
vriendelijkheyt en billijkheyt, te gemoct gaen , dat wy loof/en 
niet konnen twijfelen zijn Excellent, fal contentement 
hebben, hare Majefteyt fal daer door beweegt wor* onfe bet» 
den de vredehandelinge af te fny den , en God almagtig, fcW»tn 
die God der liefden en eenigheyt, fal onfen handel ge- 
nadelijk fegenen tot vertrooflinge en verlofiinge zijner toaus 
bedroefder, ja op’t hoogfte bedroefder gemeynte. An- !]ecl)tec 
dersdoende, verftaen wy niet dat de jonfte zijner Ex- toomb/ge* 
cellentie verloren, wyde jonfte van hare Maj. behou- taof'eneeö 
den {uilen. Waer na dan Godes regtveerdige ftrafle, o- ** 
ver de ondankbare verwerpinge zijner heerlijker mid- eerlik/pjo* 
delen , ontwijfelijk volgen moet. Den welken wy bid- ftteiök/' 

lilgi is. daen komen , en of fy niet by na voor d’een helft buyten 
Holland en Zeland geboren zijn. Hoe wel fy nochtans 
in handen hebben’c beleyt van uwe fouveraine regerin- 
ge , want die in haer eygen felfs Provintien fuiken pri¬ 
vilegiën niet en hebben, wat willen fy anderen daer met 
betr.oeyen ? 

Van gelijken bevinden wy niet dat U E. ons de min¬ 
de antwoorde gegeven hebben op’t poimft van de au- 
toriteyt zijnder Excellentie t’zijnder eerfter aenkomfte 

ijier gehos toegeftelt, nog ook op de redenen en induftien daer 
men laas metuytUE. felfs onfe gedeputeerden tot beveftinge 

Sleöetfniet van fulke autoriteyt gebrogt hebben , ’t welk naeft het 
tmigetos ftuk onfer privilegiën , het anderde en voornaemfte 
ben te was, waer mede wy verhoopt hadden, goedadigerant- 
ctnterti woorde, malkanderen in alle vriendelijkheyt en vol- 
geren/met doeningete bejegenen en de fake in beteren verftande 
omgece; te berigten. Maerwy beklagen ons voor God en den 
_ menfehen dat ons goet, opregt, vriendelijk en Chri- 
cmtaetten ftelijk voornemen, tegen uwen eygen beloften, en 

rncfomte raPPorc 01^e g-fanten metbitterheytgeloontis. Aen- 
ontfangcti. roepende’t oordeel en getuygem(re aller die Godver- 
IDant ftand en beQtheydenheyt gegeven heeft, of onfen brief 
titer tn ts jn>t alderminfte poinft , Tulken antwoorde heeft kon¬ 

nen verdienen, wy fwygen nog van de geregtigheyt 
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den fuiken quaedvanons genadelijk af te keren en tot 
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Edele, Erentfefte, Hooggeleerde vrome feer voor-Mjapm 
figtige difcrete gonftige goede Heeren en vrienden, u XSf 
en ons allen te verhgten met beter kennifte onfes eygen Den i 
welvarens en in meerder eenigheyt beveftigen. 

Gefchrevcn tot Utregt den 23. Oftobris,' 1587. 

bjtcnöcipe beemamnge bic fp aen bc Staten/ 
JBagifïraten / cn gocöe gemeenten bcc dkeöerïanfcfe 
^obmtien boen / tot een bcflnpt ban be bozige Mt* 
ben bienenbe / ’ttueïft fp agtec aen beben bnichen / 
iras aïöusj ïupbenbe. 

DE vryhcyt van fchryven houd regtevoort weynich ©jfcnbe# 
maten , waer door ’t land des te meer in twiften en «er* 

partyfehappen verwortelt, oorfaken dat wy van onfer ,na*unSc 
zyden genoeg belloten hebben na defen niet meer te mum ban 
fchryven, hoe grote redenen ons ook daer toe mog- öejKagt^ 
ten gegeven worden. Dit tegenwoordig hebben wy Staethbtart 
nootwendig bevonden : niet fofeert’onfer ontfchuld, aen bc 
en tot verklaringe onfes opregten gemoeds (hoewel Staten/ 
den geheelen landen veel daer aen gelegen, dat fy van 
onfe opregtigheyt mogen verfekert zijn ) als om dat al- éngacbe 
lc vrome lief hebbers des gemeyne welftants en eenig- sethepm 
heyts grondelijk mogtenberegt zijn van alle gelegent- 
heyt en van de oorfaken der tegenwoordiger misver- lanbfe 
ftanden , de welke fy bevinden (uilen daer uyt gefpro- 

dat eenige onder’tdexel der privilegiën en vry- ten 

heden, behouden willen’t gene fy, durende hares 
Majefteyts feeoers, volgens den tra&ate van Engeland 
en luyt zijner Excellenties commiflie hebben overge¬ 
ven : ook hebben behoren over te geven, fouden fy 
geholpen worden en van hare Majefteyts hulpe goede 
vrugten fien. 

d’Algemene experientie (der onwyfen Meeftrefle X 
leert ons datelijk en met onfe jammerlijke fchade en 
fchande, hoe weynig profijts defelve hare Majefteyts 
hulpe ons gedaen heeft, om dat de magt enautoriteyc 
zijn Excellentie van aenbegin gegeven, korts daer na 
in twijfel en difputegebrogt is. Daer over ook alle zij¬ 
ner Excellenties aften en handelingen zijn gecontrol- 
leurt worden, te famen ook met de minfte gebreken 
en onvolmaektheden van de Engelfe natie, recht of fy 
geen menfehen waren, ook in een vreemd land ( be- 
fonder door der fpraken onkenniftejniet feylen en mog* 
ten, en in ons niet ontallijke meerdere fouten bevonden 
worden. Daerwy nogtans belyden moeten: Iflerovt 
Godvruchtich, goedadig, vriendelijk , opregt, vroom, 
ylietig , grootmoedig, Vorft , Prince, of Gouverneur 
in de landen geweeft, dat zijn Excellentie voorwaer 
wel een van dien ( opdat wy niet meer en feggen ) be¬ 
hoort erkent te worden. 

Het bejammert en verdriet ons boven maten, datmen 
fich behelpen wil met de geftalteniffe van de Gouver» 
neurs onder den Keyfer Karolo, en met de autoriteyt 

^ 4 die 
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die men in eenige Provintien federt de pacificatie van 
Gent gebruykt heeft. Niet alleen om dat ons dunkt dat 
defe faken anders by den traóïate van Engeland en by de 
commiflïe van zijn Excel!, befproken zijn , dat ook zijn 
Excell. door fuiken autoriteyt onfe vervallen autori¬ 
teit weder opregten mofte. Maer befonder omdatwy 
van zijnent wegen niet te vreefen hebben, dat zijn Gou¬ 
vernement onfe vryheden en privilegiën ’t minfte preju¬ 
dicie fal toebrengen konnen , want hyen heeft in defe 
landen geenen over-heer, gelijk de Gouverneurs onder 
den Keyfer Karolo, tot wiens profijt of voordeel hy 
fulx foude willen of konnen doen. ’t Welk nogtans de 
eenige oorfake is van de jaloufien die gemeynlijk vallen 
tufïchen Heèren en geprivilegieerde onderdanen, en 
waer over de Staten als toefienders hare beroepinge 
hebben. Ook en begeert hy onfer landen heerfchap- 
pye niet, nog voor hem , nog voor yemant anders : En 
ifïeroyt vroom Godvrugtig Prins op aerden geweeft, 
wiensWoorden men behoorde geloof te geven , fo hou¬ 
den wy ons verfekert niet alleen uytzijne woorden, 
nuer veel meer uyt de opregtigheyt zijnes Vorftclijken 

dienende, ’t is ons van herten Ieet, en by ons noit toe¬ 
gelaten. 

Iffer partijfchapin de landen om de befnijdinge van 
de autoriteit zijner Excellentie, (’t welk’t liefften is 
dat de vyand horen en ’t meefte dat hy wenfchen mag ) 
wy en fparen arbeyd nog moeyten , beden nog reden 
fulx te helpen verrigten,en hebben zijne autoriteyt noye 
in twijfel nog difpute gebrogt. 

Ifler ondankbaerheyt die hare Majefteyt in onfehul- 
pe verflauwen doet (,’twelk de Hertog van Parma fo 
haeft heefc begonnen te pradliferen , als de hulpe in En¬ 
geland is befloten geworden ) wy zijn die gene die fulx; 
aldermeeft befchreyen , hopende daer toe noyt de min¬ 
fte oorfake gegeven te hebben , immers of wy ons niet 
fo vlijtig daer in gequeten hadden, bereytzijnde ons 
te beteren. 

Dat zijn Excellentie nu vertrekt ( waer toe de vyand 
’tvier na zijn vermogen,van langer hand geftookt heeft)! 
fo feer als eenige daer na gehaekt hebben en daer met 
verblijt zijn , fo feer hebben wy ’t felve geweert, en 
bedroeven ons op’t hoogften dat onfe faken tot fo jam- 
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gemoets, dat hy allen zijne handelinge is dirigerende 1 merlijk verloop gekomen zijn. 
tot onfen welftant en verlollinge, gelijk hy daer af voor j In alle welke ftucken en meer andere daer in de vyan- 
God, hare Majeftek, cn alle Vrome onpartijdige fou- i den haren luft en welbehagen fien , de Hertog van Par- 
j-:ii---- J-~ f-maflg onfer in’t minfte niet te bedanken heeft, aenge- 

fien by ons in dëfer egeene yetwes bevonden fal wor¬ 
den na zijnen fin , wenfch, ofwilgedaentezijn 

(Fel. 

de willen verantwoorden. Waer toe dan fovelefpels 
en moey tens onfer vryheden en privilegiën hal ven ? dat 
wydaerom niet alleen de felven , maer ook het gehele 
land in ’t perijkel brengen fouden d’een met den ande¬ 
ren te verliefen ? Want dewijl wy daer met bekommert 
zijn , geven wy den Hertoge van Parma tijds meer sis 
genoech, om den Hertog van Guife tegens onfes ge- 
ioofs-genoten hulp en byffant te doen , ook alles te pra- 
«ftiferen en te wege te brengen tot beneminge onfer 'Zee- 
vaert s En wy vervreemden allen Vorften en Potenta¬ 
ten onfer faken meer fich te bemoeyen. 

Onfe eenige forge is van aenbegin geweeft, dat hare 
Majefteyt door onfe weder-weerdigheyt verkout zijnde 
(wy en leggen niet verbittert) mijn Heere denGrave 
van Lycelter weder roepen foude: Waer uyt dan niet 
anders volgen konde, dan dat fy onfe faken foude wil¬ 
len verlaten, of om de onuofele gemeinte , dooreenen 
vrede met den Konink van Spangien op’t doenlijkfte 
fien te hellichten. Wat trouwer vermaningen wy om 
fulx te verhoeden hebben voorgewent, fo en heeftmen 
toch ons goed voornemen niet anders dan ten archften 
begeert te duyden , fonder onfe waerfchouwinge gelo- 
vetoeteftellen. Nufietmen nogtans dat d’eene en de 
ander waeragtig is: Want hare Majeft. uyt oorfake van 
menigerhande onweerdigheden , niet alleen zijne Ex¬ 
cellentie wederroepen heefc, maer ook begeert dar¬ 
men op de deputatie tot den vredehandel refolveren 
foude. In welke gelegentheyt wyniet anders en kon- 
nen noch en vermogen, dan de ganfche gemeinte hare 
regeerders en Magiftraten daer toe te verwecken , datfe 
eenes gemoeds gelijkerhand hier na tragten willen, 
hare Majefteit en zijne Excellentie over den tradhte 
van Engeland en de befworen commiflïe gelijk te doen , 
en in plaetfe van onfe fchuldige dankbaerheyt, ten 
minden ons woorden gelovete houden. Tot welken 
einde defelve commiflïe met fekcre articulen uyt den 
voorfz. tradlate genomen hier by gevoegt is, op dat 
een yeder voortaen wete waeraen deeere enbehoude- 
nifle, defchande en bederffenifte van den landen gele¬ 
gen fy, en niemand fig beklage dat hy door onweten- 
heyc en onkennifte van faken verloren ga. 

63,) Gevende hier met eenen yederen te bekennen van wat 
gevoelen fulke luyden wefen moeten die ons om geen 
ander oorfake haten en op’t bitterde natragten . dan dat 
wyinden tratftate van Engeland, in zijner Excellen¬ 
ties commiflïe, in ons gegeven woord , geloof, en eed 
geen veranderinge , reftruftie, noch interpretatie lyden 
konnen. Ja men foude geerne den armen eenvoudigen 
wijs maken dat onfer eenige na den Spaenfen handel 
waren tragtende, om defe landen in fuiken ftaet als 
Brabanden Vlaenderen te brengen, hoewel nogtans 
wy ter wereld niet in handen nemen, waer in de vyand 
dienft , genoegen of behagen foude mogen vinden. 

Wort hy geholpen met proviande , munitie, of ee 
nige 2ndere middelen, ja ook tot zijne fchipruftinge j en den tijd bevelen 

Wat meynen fy dat wy onfe vryheden en privilegiera- 
nietfogeerne fouden behouden , of liever, omfonft». 
verloren fien als de andere Provinciën ? Om dat wyfir 
begeeren te behouden , daerom ift dat wy d’autoriteyt 
van zijn Excellentie noyt in twijfel geftelt nog in difpü- 
ten gebrogt hebben* Wy fpiegelen ons aen de magtig- 
fte natiën en republijken die oytopder 2erden geweeft 
zijn. Want hoewel onder den volken van Romen ande¬ 
re difcipline, magt, gehoorfaemheyt en Krijgs-midde- 
len waren (waer by de onfe in geenderley wyfe, janiet 
in’t minfte te gelijken zijn ) als fy nogtans haer felven 
in den meeftenlaft tegens hare vyanden bevonden heb¬ 
ben , fo is haer uyterfte toevlugt geweeft tot heteenig 
middel ( waer door fy dikmaels behouden zijn ) van 
een extraordinare autoriteit. Mids uyt devoornaemfte 
treffelijkfte Krijgs hoofden kiefende eenen Didlatorcm 
dat is een opperhooft, den welken fy durende zijn Gou¬ 
vernement, fonder eenig tegenfeggen , nog van vry¬ 
heden, nog van privilegiën, gehoorfamen moeften, 
die fo wel over d’ordinare regeerders van Romen, dat is 
over de Burgemeefters en Raed , als over de ganfehe 
gemeinten (hoewel nochtans de fouverainiteit, hun¬ 
lieden was competerende ) volkomelijk te gebieden 
hadde, welke gehoorfaemheyt ( fo wy gefegt hebben) 
het eenig en uyterfte middel geweeft is , haren ftaet te 
behouden, wanneer hun geld noch Krijgs-volk, nog 
ook’t beleid van haren ordinarife hoofden, niet meer 
en heeft konnen nog mogen helpen. 

Wy ter contrarie, regt of wy fogten verloren te gaen, 
en wederom te vallen in de ongenadige genade van die 
wy verfaekt hebben: Als wy juift in den meeften nood 
zijn, ons niet alleen geld en volk ontbrekende, maer 
nog veel meer refpeft en gehoorfaemheyt, vol twiften 
erEpartyfchappen zijn, d’eene ftad tegens d’andere, 
’t een land tegens ’t andere, fulx dat onfes geenen raed 
nog remedie op aerden is , anders dan de gehoorfaem¬ 
heyt die wy gelooft en gefworen hebben, onder alful- 
ken volkomen autoriteit als zijn Excellentie door ons 
eygen pligt voor God en den menfehen is competeren¬ 
de : So en denken , praótiferen, bevorderen wy an¬ 
ders niet dan fubtijle vonden om zijn autoriteyt mee 
feltfame glofen en interpretatien tebefnijden. 

Ift nu dan alfo dat defe onfe minnelijke en vriendelij¬ 
ke vermaninge, gevoegt met d’ongeveynfde aenbie- 
dinge van’t geen wy tot verrigtinge der verlopen faken 
in soede eenigheyt, ja met lijf en bloed vermeugen Tul¬ 
len, fodanige vrugtendoet, als tot onfer behoude- 
nifle van node, willen wy God Almagtig, de Staten 
en regeerders van Provintien en fteden, metdemoe- 
digheyt en blijdfchapop’thoogfte bedankeh. Is’cook 
alles te vergeefs , fo moeten wy de fake God Almagtig 

en wijders in aller ftilligheyt met 
goede 
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goede toeverlïgt (Tonder ons van onfen trouwen bond¬ 
genoten eenigiins te fcheyden) verwagcen wes God 
Almagtig ons toefenden wil: Over ons dragende dit 
waeragtig openbaer getuygeni/Te, dat het aen ons niet 
gebreekt: Tvlaer dat wy alles verfogt, gedaen , aen- 
geboden, vermaentj ontdekt 3 geprotelteert en gebe¬ 
den hebben, dat onseenigfins doenlijk en betamelijk 
geweelt is. 

©e Staten ban ^oïïanö ïieten bit bco?t onbcant# 
tooo?t / acbtenöc bat fp genoeg gcöaen baööen en 
bebcn / bat fp tïet bao?nemcn ban öefe ontDcftten / 
cu Dat o alt öe£<6?aben ban3lpcefïec£ meningc Da# 
gelil$openbaerö£r toeröe. 

_ Wte Staten bani^oïïanb nocbbeegaöetttoa# 
bekomen ren binnen ïfactlem / fo bebben bic ban ©o?D?ccbt 

ben 17. <©ctob?$ be bergaöetingc bcrtoont eenre# 
quefïe/ gemaefttop bennaem banbe burgerpcban 
3Bo?ö?ecbt/ aen ben <J3?abe ban llpccfïer / bottod 

rpeaiöaer tat fp nact ncetfïig onöerfoeft bebonben baööen/ 
!omben öat *>aec geen bojgerg banen toifïen / maec batbe 
I <©?aoe fcïbe tequefïe geïebett toa£ bp 3Bebcnter / 25utgc# 
ban npce* mecfierbau Utrecht aen eenen 45abet£ 3£abcn£ ban 

hentetem * ’0 ï?ettogcn-bofcb 7 cefïbccenbc binnen ^BojDicgt/ 
maet Dat bP in 5jjue cnöetb?agingc gefept ïjaDDe 
öatbpnietentoifïoft v2Bcbentet*Dte gemaefttbaööc 
ofte Dat Ijet be£ felfê gefdinft toa£ / Dan bat SBeben# 
tcc l)etn De fcïbe tequefïe geïebett baööc ten fttipfe 
ban fCcuptgen De ©?ie£ / Daet Den <üBntfanger <60# 
beet ban »£pft boben op De aebter-ftamer tooonbe / 
en Dat Daee nienianD bp toag getoeefï ban fp bepbe / 
en Dat <EBebcntet tegen l)em gefept ïjabbe Dat bP De 
fcïbe tequefïe eenige butgerg binnen 3Bo?D?ecbt fou# 
bebjilïenbettontn / en Ijen afbjagen toat ïjen Daet 
ban Dac!)te/cn bat bp feggen foube Dat ljern(^aben?) 
öoebte/ bat bic 5gn Crcelïentte ban llpcefïet foube 
too?öcn gep?efentecrt / Dat bpooft Defeïbe tequefïe 
bieïjem ^ebentetgaf/ ïjaöüc ïaten eopieren bp De 
ïjanö ban eenen 3Bicft Cïetmont / fcï)?tjbec ban De 
Capitepnen $autocfê en 3Batceïi£ 23acr/ Die ten 
Dien tijbe binnen 3Bo?ö?ecbt toag / en baöDe bic eerfïe 
requefïe 3Bebentet tnebetom geïebett ten fcïben Dage/ 
tlp berftïaetöc ooft bat bP öe tequefïe niemant en baö# 
De getoont ban ben ^ebicant Co&mt in De tegen# 
tooo?öigbept ban ïoureng €otnaf5. ,&cbiïDer/ maet 
De fcïbe en baööe niet goet gebonben bat men bc feïbe 
tequefïe aen ben 4B?abe ban Hpccfïer foube obecge# 
ben / ’t toeïft ïjp SBebenter / Die gdogeerttoa^ baet 
ïjp mebe tooonbe/ en bem aïtemet fp?aft of bp Die ooft 
bettoont baböe / gefept ftabbe / bat men Die niet gacb 
bonb obet te geben / immetj? bat men baet mebe bet# 
toeben en niet baefïen foube / en ïjem geb^aegt jijnbe 
l)oe bie tequefïe toa£ geftomen in ïfunben ban Den 
<6?abe ban J^oïfenïo / ïjaöbc baet op geanttooojb bat 
Ï)P Dat epnbelijft niet en toifte / maet bat be ^>eeteta# 
rtó ban jiju <éenaDe / na bat ^Bebentet betttoeften 
toa£/ bpftemtoa^ getocefï en begeetbe cenigc pam# 
pieten te fïcnof te Ijcbben Die ftpin sijnc betoaringe 
ftaDDe/ bp De toeïfte Defc tequefïe ïjaDDegeïegen/ en 
bat be ièccretati£ De feïbe fïmDe/fepbebat ïfpbaet 
een coppe af fcï)?Dben / en ïjem Die binnen een ure oft 
ttoectcfïituerenfouDe/ maet batïfpfuït metöaDDe 
gebaen / Daet upt ï)u bctmocöe bat De <6?abe bie Doo? 
ftemïfaDbcbeftomen/ DitftaDDe ïjpgctupgtboo? ben 
telfout/ €onieïié JBiïïemf?. en De Buc£ / ®oma^ 
bc Wit ïïBiïïemft.enDe ^lan 23^outoct ^tentfs.^cïje# 
pen / enlföcefïet 3o°^ De.jtócuin/ ïïacbeu^enfï# 
onati^ Der fïebe ban 5Bo?D?ecljt op Den 13. <£Bctobp£ 
1587. en en ïjabben bo?bet geen befeïfept ftonnen be# 
ftomen. 

5Befc rcquefïe toa^ onbet anbeten inöoubenDe bat 
tet perfonen / in be betgabettnge ban |)oïïaiiD eom# 
parecenbctoaccn/ Die boo?gcffagen fouben fjebben / 
Dat ïjate Biafefïept en be <£ngelfe niet en toaren te 
bettoutoen / aïs Die gefïnt fouben toefen befe iB?obin# 
tien met eenpep^ aen ben dèpangiactben obet te ïe# 
beten / Dat De b‘oo?f5. bo?gcrcn ban 3Dc?D?ccl)t 31311 
Qêtceïïentie metïyf / goeb / en bïoeb totïDcn affifrc# 
ten om 3ijn autojitept obet bc ïanDcn met macl)t upt 

<0n’fa’- e 
banbe 
innnrctnc 

3©at be 
boojfj. te; 
riuefïe on; 
bet anöe; 
rentoa^: 
ïntjaubens 
be. 

te boeren. €n Datter meet aubete toaren in anörre 
fïeDcn om fïg Daet toe ban geïtjften te toilïeu ïaten ge# 
bmpften/ Dattet toaren Die ïjem rccï}teboo?t Droegen 
aï^ Staten en/èoubercpnp banbeïaubin/ en De fa# 
ften ban Den ïanDc op eetien anbcrtn boet toiïbcn D^ij# 
ben: Dat De fcïbe Ijact BaDedanD met De ttoee 
grootfïe fclfantblecften fogten of totïDcn befmetten/ 
fo fp begaen mogten / namentïijft enbanftbacrljcpt 
en mcpneDigötPt / en bat Die ftcpmcïyfte bfttaDersj 
l)act toetft en confpitatic bp gebefte ban De boo?fcï}jr# 
ben autojitept ten enabe fouDen Dyjbcn / etc. 

<tèu ï)oe toel bc staten ban ï>oilanD boo?fcftct ï)icï# 
ben batbe tequefïe fap^Bcbentcr toa^gemacftt/ booj 
Dien ï)P gefept ïfaDDe / (aïp De Staten <ü5cneracï bet# 
ftlaett ïjöbDcn öcmntct gequaftficcctt tefïjnomljct 
23urgemeefïet-ampt ban ïïrjccbt te bebienen/ en Dat 
bp Daet om in Dier qnaïitept in DebctgaDcringcaï 
baet niet en ftonbe toegelatcn toefen) Dat aï ïjabDen 
Defeïbe ïfcercn fo beïe bctfïauDcn aï^ fp ïjaiten op öact 
ïjooft ïjaDDen / Datfc aïp Dan neeï} niet en fouDen ften# 
nen begrijpen De eïenbeu / inconbeuicntcn enftoadg# 
ÖeDcnDie be ïanben fjiec upt fïcnDen obet te ftomen/ 
toant fp aïtcbe3jjnp^actijften/ om De bergaöcrtnge 
Dcc Staten iïtufooj te maften / en auDere bctgaDcnn# 
ge binnen Mt?ecl)t aen te fïcïlcn / toeï getoaet getooj# 
Den toaren j bielöcn ï)em ooft boo? Den p?incipaïen bc# 
ïepbet ban De bpebenbieinöe ^obmtienbanoBeï# 
DetïanD / (Ütocr-pffe! en B?iefïanD / tot boebinge ban 
Diffiöentie en om Die op te roeftenen tegen Die ban 

oïlanb en EeïanD gefdjiebeu toaren. cu fton# 
Den aen geen naDet befeftept ban De tequefïe ftomen / 
enaféöpooft uamacï^ Daet oponbetbjacgttoetDe/ 
aïg ïjp gehangen toa^ / ïjeefe öp ïjem Daet upt toeten 
te reDDen / öooj Dien men niet en ftonbe betonen De 
tequefïe mctjrjnöanb gefcï)|cbcnte toefen. 

(Ccn fcïben Dage Rebben bie ban HepDen in öe bet# 
gabednge ban be «Staten b?ieben gelefen / ban’t ge# 
neïjaet toeDctbaten i$ ban De mupterpen bie baet in SSm” 
ï)ate fïab op ïjanben toaren getocefï/ en op ^onbag itcpöen / 
ben 11. boen boojïeben foube acngcgacn Rebben. öaSr 
5Be mupterpen en beaenfïagcn bie baet op gcbaïcïit stoom 
foube ijebben / (jeeft ïjiet upt oojfafte genomen Datts* 
fcftcreingefetenen ban 3Lepben/ Doo? oo’fafte ban De 
ttoifï Die bageïijt meet en meet toenam/ tuffe^en Den 
Staten ban Den ïanDeen Den<6?abeban3ïpcefïer / 
fïg ïieten bebnnften / Dat ben <6?abc ban Ipccftci* 
groot ongeïfjft gefcï)iebc ban ben Staten ban ben ïau^ 

I öe/ boo? bien fp meenöen bat be Staten öe antoy tept 
Die fp Den boojnoemöen <6jabc fcïf^ ïjabDen gcöcfc# 
teert / focïjten te berminberen/ en bat ïjictDoojDc 
föoninginne ban ^ngeïanb op bc Staten betg^amt 
toa^ / en toeï betoeegt mccljtc tooien t)acr be JieDct# 
ïanbfe fafte boojtaen niet met fulftcn ctnfïte fabo# 
tifecen aï^ fp gebaen ïjaböe / enïjaet fccocr? nietaï# 
ïeen en foube berramDcccn/ maet baet na ttacftten 
om met Den fóaniuft ban^pangienenbcnïiBettoge (foi. 64) 
ban ibatnia bKbe te maften / baetom fp ïicöen toe# 
fenbe bat men toebet onbet be ^pangiactbcn foube 
mogen ftomen / en Dat öe religie (Die ftet bocniacm# 
fïc toit fcöeen Daerom öe <JB?abe ban ^pceffet aïïjiec 
upt Cngeïanö toaö geftomen om bie boe? te fïacn en 
te mainteneren) foube mogen bedoren gaen / en 
toetöcn fp in Die meningc fcet gefïetftt / nabemad Die 
ban Ht?ecï>t De B)iffibe op ïfen-ïieöen naem in ^ep# 
tembji aen De Staten ban ï^oïïanb gef£Ï3?cbcn / ïjab# 
Den Doen ö?ucften/ enöatfp ïieten onDet DenaiiDc# 
ten betfcöepöen biiebcn en gefdjiiften liaDöen / Dacc 
inbetfebepDen Macbtcn obet De Staten en bpfonöct 

1 obet Die bon i^oïïanö/ l)o»öente aen De anbere$?a# 
i bmtien/aï^ <0cïöecïanD/^bcrpfTeï en B?icfïanD obet# 
gcfcfj?eben toaren/ ’t toeïft ooft üeroojfacftt öaööc Dat 
öe $?cöicanten ban geïjjften aen öe Jbtatcn bp feftete 
temonfïtantie/Ijietborenbetöaeït /betfocïjtïjauDcn 
3ijne Ctceïïentie contentcnient te geben om ftate 
JiBajcfïept^ en 3ijne gunfïe te bebouben / biet op fteb# 
ben Defeïbe binnen HepDcn cenigc upt eenen goeDen 
maetontoijfenpbet/ Daet ben eenige anDete ïifïige / 
Die onbet Dit betel bate perfbnagic foebten te fpden / 
onbet inengöcn / cn ï)et bier ban ttoccö^acbt ouDet 

ft o o ft# 
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fmïïtcn/ en aïtemet eenige meer tot bacr ïjebben ge? 
togen / tncefï aïtemaeïbjeemöeïisigen 5ijnöc / bic iijit 
23jabant en Bïaenberen aïbaer geblucïjt toaren om 
öerdigie / ooft ecuige goebe cenbouöigc ïitpöen bic be 
religie toegcöaen toaren / öacr ïjen eenigc öotgeren 
onbec mcngöcn/maergecncgocöepoïitijften/toantfe 
benhetfïuft ban regcringe niet berftonöcn/ enïjcn 
nochtans öaer mebe bemoepen toilbcn. nu bc 
<0,:abe ban Spccfïee ttptöetUfagcgefcöepdehenna 

S'iecij iït^eeïst getogen toa£ / 3ijn eenige ban öe fcïbe factie 
Èiïïnib mebe na Hdcdjt gerepf! om ben aïbaer te beraeöfïa? 
ma en gen |)ac fp Ijst bcfl fouben acnff cïlen om te maften bat 
gSwc öm ^an ^tpceflcc binnen llepöen boïftomen 
taMiiï. autojitept fotiöe mogen gebjituftcn / fuïftc afë fp 

meeiiöen bat ïjem gebefeceett toajJafêblPÖdCtou? 
bernenient C»cnerad aenbeerben/ ten cnnöt ÖP öe ge* 
mene regcringe tot conferbatie ban ben ïanbe fonöer 
ïanger bcrtrecftcu foube acnbaeröen/ en op aïïe itt? 
eouuenicmcn te baoffïen / Dit machten fp ben anöc? 
ren b^oet bat be Coningimte ban Cngdanö en 3ijne 
boGd’5. CrceUcntic ban Hpccfter aengenacm foabe 
toefen/ en bat fuïjr foube fïreeften tot boojberï ban bm 
ïanbe en fterften: t’ Ktcrcïjt Rebben fp met eenige bic 
aïbaer öe factie Djcben en geftccl bc fafte ban Hp? 
cefïec fabojifceröen gefpjoften / bic t)«s boojnemen 
piefen en l)en bacr in fïccftten en mocö gaben / fcpöett 
fpfoubenboen a?£fn öacr geöaen Ijaböen / enfoofp 
meenben bat ïjen eenigc fouöcn berbinöcreu bic mof? 
tenfp berfeftrren ofiiptbcregcringe flellen / ö?cbcn 
de fafte ooft fobccteöatfeöe gene bic ban 3Iepbcn aï? 
bacr geftomen toaren/ bp 3iju Crcdïenrïeban Hp ces 
fïer audiëntie öeöcn hebben/ bie benban bare goebe 
gcncgcntljcpe/öie fp tot hem b?ocgen/fcer bebanftten/ 
gaf ïjen ooft eenen boet boe en met tuien fp be fafte be* 
raeöfïagcnenöefafte aenbangenfouben/ öochöatfe 
fonbeu firn bc fafte fo te bdcpöen öatïjet fonber bïoet? 
fïo^tiiigc teegmge. Speefter toocl) öaer na ban &? 
ttcdjt na ‘J&mfïecbam / baec 3i]n boo?nemen aïgooft 
tot Cnchuufeu mifluftte: öefe ban llepöen tocöerom 
ban lïtcecSft geftomen jijnöe/comntumcecröcn be fa? 
fte met ^boïf ban Hkeetftecfte eertijd^ ^efïöcnt ban 
©ïaenöcrcn / öetodftc ooft mifcontentement ïjaböe 
op be Staten / boo? bien men hem tipt ben S5acD ban 
&tate gefet öaööc/öaer bp ban ben oSjabe ban 3lpce? 
ff cc in gefïeït toa£/ öefgeïijftr met Cofnto $efcarin? 
gtj^/öefe beeft nabedjanb beftent onber feftere beïof? 
te acngenonicn te ïjebben in ’t toerft te fïcïïen beu aen 
fïag / bie eenige intooonöcrcn ban Hepöen (meefï 
bjentöeïittgcn tpcfcnöe) op öefdbe fïaö boojgenonten 
ïsaööcn.^en aenfïag bcfïont baec in/öat fp Dooj ntiö? 
bet ban Capitepn JiBaulöe bie untbc fïeöc <|jïup£ 
(bacr ï)p ïjent bjoïijft gelagen en tod gequctcnïjaDi 
be) geftomen tóa£ / en te bier tijd binnen llepöen ïag 
met 3?jn Compagnie / en öe Compagnie ban ïferau? 
giere Die ooft upt ^>fttp£ geftomen toasS en binnen 

eïft ïag/bie fp patente fouben boen Rebben om bnp? 
tenllepöen om te treeften / en fo öacr bir.nntgeïjdï? 
pen fouben öcbheu/ om aïfobooj öefdbe ttoeCom? 
pagnten en ftare contpïicen/mitfgaber^ ben genen bie 
fp tot aenïjang betoeegt ïjabbrn / en boiöec meenben 
te betoegen / |jcn fcïben iiteefïer ban be fïab te maften/ 
eenige ban be 23urgemccffcrnt / Capitepucn ban be 
^>eï)titterpe enanbere Officieren en goebe ingefete? 
nen ber fcftttttcrpe te berfefteren/ en aljban Öaer boou2? 
nemen boïftomeïrjft te effectueren. 

©« hoef* B^aer ben aenfïag ié eer bic ttt ’t toerft gefïeït toer? 
ïkIcfac' be / ontöeftt gctoo?bett / Cofrno be ^efearingö?" toa^ 
tien toe' eentgeu tt)ö te boren / om be faften re boren bcrïjaeït 
ateyöp gcbangeti gctoecfï/enbacntaöieroflftmcbebcfcöuï? 
Sen?eï ö'9t pjnbc / fteeft Ijct fept beftent / 3;acob ©oïmaer 

CHs'ocd utg ban be fterfte ig bacr ober ooft gebangett / 
öefgdijr Capitepn BSauiöe / aï upt ber fïaö getroc? 
ften 3f)nöc / ig tot ïDoeröcn boo? ben eer ban |)od? 
geefïenttoee anbere Commiffartfen ban öe staten 
bctboïgt/ gebangen en öaer na binnen 3lcuDcngc? 
bLtacöt. 

^boïpö ban Höcetftecftcn boo^noemt ig gebïugt / 
öefgdijr ooft Cö?ifïtaen ban ben ÏDoutoe p^eöicaut/ 
4Ü>octoj?ljb?iaen ^arabia / Pjofeffoj ban öciCÖco? 

ïogicbmtten lepbenöierban mebe befdjuïbigt3ijn? 
öe / öabbe bptta gebangett getoeefï/ ten toareljem 
3Ön foon / bie in ben #age toa^ en ïjicr ban befcijept 
en fccretetoacrfcöoutoiugcgeftregenöaöDe/ metce? 
nen bjief baec ban getoaerfcïjottt öabbe / inboegett 
bat öp terfïont met een toagen na ben #age quant! 
aïtoaec ÖP met grootcr bcrbacfïïiept be ©pberberg 
ober quant gacn/ macr fïenbc eenige peefonen toast? 
öeïen of fïacn op be pïaetfe / bic öp Itenbe en bermoc? 
öeöempartpcte3iju/ mcnenbcöat bic öaer gingen 
ontop öent te ïetten / ïiepöpöet fïeccöfftenbp3pbeti 
Öet^of ban ^ttpr.ftoijft met groter ïjaefïen boo?/ 
en berbojg öem boojt^ / bïijbeiiöe ttodj eenige ba? 
gen berbojgett in ben i|age / macr öaer na ig öp me? 
öe ferretdtjft na Cngeïanö hertogen / eenige anbe? 
re bïucötcn binnen Mtrecöt t ooft eenige binnen 

: ^ojbjecöt / bjeöcr bcfcöept ban befen aenfïag faï 
, ben 3lcfcr / fo upt be fententien ober Dcgebangcnc 
I gegeben / ató ooft upt fefter boerften gcintituïcert 
! ©erontfcöulbütge ban 3aque^ ©oïmar / ban öe 
; Capitepucn Cofnto öe ^efcacingij^ en jSiclae^ bc 
! JIDauïbe / öaer na bp eenige ban öe meöe-pïicötigc 
uptgegeben/ fonber name / en feftere becmanmge 

j en toacrfcïjouteingc bp bie ban ben gerecïjte ban 
llepöen/ öaer tegen uptgegeben / en’t gene bo^bec 
Öier na beröadt faï toerden/ berfracn. ^efc fafte aïfcs 
ostföeïtt 5önbe/ ïjebben bic ban llepöcti bit be Staten 
ban $oïïauö te hennen gegeben / en öare öuïpe en af? 
flfïciïtEC bccfbrïjt / öseöeféïbc ooft hebben geeommtt? 

I nieeertntct3hnc Cjrceiïcntic ban jgafïatt aï^ Cou? 
bernenr en Capitepn Ceneraeï banifoïlanö/ enaï? 
foöe fafte battfecr groten getoigte toeebegehouben/ 
öctoijïe öe gebangenen hen aï beriepen op Den <6^abe 
battUpccfïer/ en öe Staten niet goed bindende ben 
dabeban Xpccfïeröacr ntebetebefchuïöigen/ öe^ 
toyïe De gehangenen geen fdjnftdijft befehept baïi 
hem in handen öabben/öaer mebe fp honden betoijfeti 
Dathetgcne fpboo? habben genomen/ be^Cjabew 
ban ïpcefïeri toiï en bebcï toa£/bic niet gocö en bon? 
Den in öefe fafte aïïcen te treden / eenige Commiffa? 
riffen genonnneert en geeommitteert/ ommethnec 
bier m te befoigneren / adbifcren ett mebe fententie? 
ren/ be fafte toeröecrnfïig bp ber hand genomen / m 
onbrrfocöt/ be gebangeneu gccraminecrt / bie ’t fept 
bcftcnöctt / cpnteïtjft toerden De bomtiffen getoefeti 
ober be boo?f5. b?ie gcbangenen.^agtïf^ ^oïmar be? 
riep hem op ben Cjabe ban Hpcefïec/ menbjaegöe 
hem oft ÏJP eenig ban tjem ïjaböe / bp fcpöe 
neen / nnöcr£ ban 3tjn Cjabdijft luoojö/ aïftnen hem 
fepbe/ fo hp geen fepuft haöDe ban Don be/ bat be 
Cjabe fttïj: foube ontftenuen / ach (ftpöc ÖP) fo ben 
ift een boot man. Cofnto beftcnöe hd fept / ban fep? 
öe ooft öathpbdööO! lafï banden C?abeban$p? 
cefïer aengenomen Ijaöbe [ bic bent beïooft habbe aï^ 
bit crpïot foube geöaen 3tjn / bat ÖP hem tu rccom? 
peufe foube boen hebben öcfc^benbeïcnd.r ban 200 
man / gebjaegt of ÏJP geen fd)pfc ban 3hn Creeï? 
ïentie baööe / fepbe ooft neen / niet ban 3tjn Cjacffift 
toootb / fepbe ooft 51)11 Crceïïenttc gcbcöen te hebben 
bat/ of hp biet booj tnongcïttft rnogte hamen / bat 
3tjn Cpceï. tn fuïftett gcbaïïe om 5tjii fehantd toijf cji 
hinderen foube toiïïen benften/ tnacropshnCreel. 
hentbp IDjinccïijfte tooojben bdooft ïjaböe / batïjp 
hem upt ben ncob foube Öcïpcn/ al foubethem aïjijn 
goeb ftofïen / ja ooft jsjncn fïaet / ÖP fepbe ooft bat 
b’ccrfïe repfe in 5tjncn Ijupfe tnaer bergaberttoaren 
ttoeofö?tcpcrfon£itmet ^urehg?acf(eenban5Lpce? 
fïer^^ccretariffen)en hoe bat ren enrift ban dèoefï/ 
ban <Bo?ö?erht metttocc perfonen ban Hepbcntot 
Iftrecftt toaégercpft bp ben C^abe ban 3lpccfïer/cii 
bat öefdbe ^enrift ban ièocfï eerfï bp ben Cjabe ban 
1 prefïer ging en met hem fpjaft / en bat hPf e bacr na 
bp Uncefter b:agt / en öe éeeretan^ Burdjgjabc 
bertadöc’tgejteDaer gcïpjoften toeröc tenbepbe5h? 
öen.#acr$ooft rapport geöaen in öe Staten ban 
ï^oïïanö / bat Cofnto be Idefcanngïjó bp ftcni ontbo? 
ben haöbe3r* 3ï0üïcnt ban ^itpïcn ban ^ubeït/tnet 
Bieefïec gieter ban ber iBecr / |üettftonari^ ban 
©elft om mee benheöen aïïcen te fpieften / en Dat ïjp 

tegen 
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tegen Ijen-Iuyben fcp&e / afó bat $tjn Excellentie ban 
3lpcefïec met ben ^UnibafTabeuc ban «^pangien in 
©ïaiiïtxijft ïcggenbe grote co^cefponöentte toa£ Ijoiu 
benbe / en öabbe tot ttuemael toe/ t’elften een ban 39? 
uc Abelen aen ïjem gefonben / fepbc noef) bat ^on 
2flntï)onio fjem geftïaccljt Dabbcöat l)p töcï 300000 
öucatcn toeecbigb aen jutoeïen bnbbe / bie bp om 
60000 bneaten beefet babbe/ en bat men onbee fijnen 
naem beeï gecooft babbe/ Daer ban men beni aïtemet 
luat toeUioip / bat ooft bare Ifêajeflept met öem com 
tcact gemaeftt babbe/ fo bp m 3jjnc ïanben quam/bat 
be Engdf c natie aï om in be Eplanöen fo bip fouben 
mogen banbeïen alg be $o?tegijfen feïbe / etc. 

Capitcpn JBaulöe beftenbe bat bp boo? Cofmo tot 
befe fafte toag geinbucecct / bic fulx fepbe upt ben tra* 
me ban jtjn Excellentie ban 3Lpcefïcr te been / bP &£> 
ftenbebatbp tenbupfe ban Cofmo ben 4. (©ctotyig 
iiabemibbagin eonbenticulc Xuag gebjeef! / aïtoaex 
beraemt tuag öen aenflag te bobberen en Deniamexe 
boe men bie in’t toerft (lellen foube / geïtjft bp ooft ben 
9. <0ctoli?ig beftenbe ten fgtpfe ban ben f^efïöcnt 
2iüolf ban jlBeetftcxfte getocefi te bebben / baer mebc 
gcconcïubecrt toag om ben acnflag te bobberen en 
toat bP boen foube / baer in bp babbe öetüiliigt / bat 
bp ben 12. Octobjig toag geVoeefl in De berberge baer 
ben ^anöerftloot uptïjing/ altoaec een billet toag op= 
gclefen baer in alle be namen ban begene biebpen 
jtjnemebc complicen fouben berfefteren/ in toaren 
gcfpccifieeert / bpbeftlacgbe fig feer Dat ftpïjemöoo? 
Den name ban ben Cjabeban Hpcefïer babbe laten 
abufereu/ öoojacnficnliftïfcpt ban perfonen alg Den 
boo?f5. ^efïbent j be Capitepn Cofmo / bie een out 
erbaren perfoon toag / en meer anbere peefonenban 
öe religie. 

<©cfe fafte toerbe feer ernfïig onberfoeftt en men 
bont boo? ben bienfl ban ben lanbe r aebfaem / en om 
De auto?itept ban bc Staten te fïerftcn / pier ober ex* 

t rol. 65.; emplare fïraffe te boen. 3!ft&cböc upt ben monbc 
ban ben l|eere fop ban 2p?oeftl)oben saï. boe ter tijb 
SSaiïïiu en ^jjftgjabe ban Hijnïanb / en ^cftout ber 
tfab Hcpben / berfïaen / bat beïfecrenalïc t’ famen 
groot mebeljjben ftabben met ben Capitepn jBauï* 
De / fo ten tefpectc bat fteteen feer beleeft feftoon jong 
EDelman toag / bie ftem tocï gebjagen ïjabbe binnen 
Der dèlupfe / biefenbc een fone ban ben ^eere ban 
jBanfaxt / toiengbabex ben$?ince ban Cfrangien 
Boog-Ioffclicftcc memojie en ben ©abeclanbe grote 
Dlcnftcn gebaen öabbe / alg bat ïjp tot befen aenflag 
Doojbcacnrabmge ban anbere opbe auto?iteptban 
DenC?abe ban Hpceficr ftiertoe geb?acljttoag/ in 
boegen bat bp albien noelj eenige ban be anbere ftoof# 
ben beftomen toaxen getoeefï/be Beften baer toe fou« 
Den geincïineert ftebben / om ftem pet leben te fparen 
cn gratie te boen/ rnaet be fafte toerbe fo obextoogen / 
Detoijïe b’ anbere ontbïueftt toaren/ bat Ijp mebe fïer? 
ben mofï / be fententien toerben getoefen op be aetv 
felacftte ban ben boo?noemben fop ban S3?oeftl)Oï 
benaï^^eftout ber ftebe ban Hepben/ bp^eftepe# 
tien ban ülcpben / ten oberftaen cn met abbijfe ban 
jijn excellentie ban Baffau / mitfgaber£ be Cecom? 
mitteerbe ban be B^en Staten ban l^oïlanb bie 
Ijier na fullen uptgeb?uftt toerben aeftter ïjet bonniffe 
ban ben boojnoemben Biclae^ be iBaulbe. 

Bet bonniffe jegen^ 3{aque^ ©aïmax toa^ ïupben* 
bcalbiis. 

Sententie 
gegeben o* 
bergiaj 
guesï Bals 
mat. 

ALI’o Jaques Valmar geboren van Loon in Vlaende- 
ren , jegenwoordig gevangen buyten pijne en ban¬ 

de van yfere bekent heeft, dathy, wefende hier in de 
landen en binnen defer ftad met der woon gekomen,om 
de befchermenilTe van dien te gemeten tegens deSpan- 
giaerdenen hare adherenten, wefende vyanden van de 
religie en des gemene vaderlands } en tot het poort¬ 
recht defer ftede is toegelaten, op den 4. dag defer 
maendvanOdober, hemfelven metfekere zijne com¬ 
plicen gevonden heeft ten huyfe van Cofmo de Pefca- 
rengijs , al waer onder ’t pretext van defe ftad Engels te 
maken, beraemt isgeweeftj dat den Capiteyrj Maul- 

de , uytderSIuys gekomen zijnde, en dier tijden met 
zijn Compagnie voetknechten hier binnen der ftad leg¬ 
gende, uyt kragtvan de patente by hem ontfangen, fou- 
de de maniere maken in allen fchijn of hy met zijn 
voorfz. Compagnie uyt defer ftad wilde vertrecken : 
en dathy’tfelve doende een van de poorten defer ftad 
foude in nemen , en als dan in latende Compagnie van 
de Capiteyn Haraugiere , mede uyt der Sluys gekomen 
zijnde, en binnen Delft leggende , dewelke tot dien 
cynde patente foude werden beftelt om uyt der ftad 
Delft buyten om defer ftede te trecken , en alfo by mid¬ 
del van de felve twee Compagnien knechten en hare 
complicen , mitsgaders den genen die fy tot haren aen- 
hang beweegt hadden, en vorder meenden te bewegen, 
hem felven meefter van de ftad te maken , eenige van de 
Burgemeefteren, Capiteynen van de Schutterye , en an¬ 
dere officieren en goede inwoonderen defer ftede te ver- 
fekeren, en alsdan haer voornemen te effeótueren : Dat 
ook hy gevangen om met behulp van den voorfz. Ca¬ 
piteyn Mauldeen zijn Compagnie ’t guncvoorfchreven 
is te volbrengen, den felven Capiteyn geperfuadeert 
heeft , dat hy jegenftaende de voornoemde patenten 
by hem van zijn Excellentie den Grave van Lycefter 
als Gouverneur en Capiteyn Generael van de veree- 
nigde Nederlandfe Provintien ontfangen, binnen de¬ 
fer ftede noch foude blijven : En dat hy gevangen 
met eenige van zijne mede-complicen den felven Capi¬ 
teyn Mauldedaer toe contra-brieven foude doen heb¬ 
ben, gelijk hy gevangen met zijn voorfchreven mede- 
complicen gedaen en geprocureert heeft gehad. Dat 
daer na hy gevangen met eenige andere zijne medecom- 
plicen op den 9. defer maend Oélobris , hem gevon¬ 
den heeft ten huyfe van'Adolf van Meetkerken,eertijds 
Prefidentvan Vlaenderen , alwaerbyden voorfz. ge¬ 
vangen en zijn complicen beraetflaegt is, dat de voorfz. 
Capiteyn Maulde met zijne patente hem op’s ande¬ 
ren daegs ’s avonds by de Magiftraet defer ftad foude 
vinden, die den felven vertonen, en daer op van henluy- 
den affeheyt nemen foude, en uyt kragte van dien fou¬ 
de op ’s anderendaegs den 11. defer maend,’s morgens 
ten 6 uren zijn Compagnie in ordre en wapenen doen 
trecken langs de Brede-ftraet, in allen fchijn of hy uyt 
der ftad wilde trecken, tot voor het Raedhuys defer 
ftede: En daer gekomen zijnde, dathy gevangen met 
zijne complicen , en de gene die fy voorts tot haren aen- 
hang meenden te bewegen, de voorfchreven foldaten 
foude ophouden , en het voorfz. Raedhuys in nemen : 
daer toe ook d’ afliftentie van de voorfchreven Compag¬ 
nie foude werden gebruykt, de welke verfcheyden per- 
fonen als voren fouden verfekeren. En dat hy gevan¬ 
gen met zijne complicen tot volbrenginge van den 
voorfchreven aenflag, fekere lofe of velt-gefchrey had¬ 
den gemaekt, en onder malkanderen gegeven. Den 
voortgang van welken fedhieufen en oproerigen aen- 
flag , ingevalle dat God Almachtig uyt fonderlinge ge¬ 
nade de felve nieten hadde verhindert, geftrekt foude 
hebben tot een grote bloedftortinge van de goede bur¬ 
geren en inwoonderen defer ftede onder malkanderen , 
en apparente ruine en ondergang van den ftaet, niet 
alleen defer ftede, maerookvan den gehelen lande van 
Holland : Mits ’t welken defelve aen de principale Au- 
theurs van dien, en fulx aen defen gevangen , nieten 
behoort ongecorrigeert te blyven , maer ten exemple 
van allen anderen grotelijkx geftraft te werden. So ift 
dat de Schepenen defer ftadLeyden, ten overftaenen 
byadvijfe van den Hoog-geboren Heere , den Heere 
Grave Maurits van Naflau, geboren Prince van Oran» 
gien &c. Gouverneur en Capiteyn Generael over Hol¬ 
land , Zeland en Vriefland, mitfgaders van de Gedepu¬ 
teerden van den Heeren Staten van Holland , den voor- 
noemden gevangen gecondemneert hebben, en con- 
demneren den felven mitsdefen op der plaetfe voor 
’s Graven-fteen, daer men gewoon is over de boosdoen- 
ders ftraffe te doen, gerecht en geexecuteert te werden 
met denfwaerde, datter dedoot na volgt , het hooft 
geftelt te werden op de Zijlpoorte defer ftede, en het 
lichaem begraven te werden. Verklarende alle zijn goe¬ 
den verbeurt en geconfifqueerc ten behoeve van den 
Heer. 
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fententfe jcgen^ Cofmo De ^efcatcngijjS 
hja3 ban Den naboïgenDen inljoiiDen. 

^mteiuie m Lfo Cofmo de Pefcarengijs, Piedmontois, eertijds 
nijCöj ° -Ci* Lombaert of Tafelhouder binnen defer ftad Ley- 
pefcaren; den,jegenwoordig gevangen buiten pijne en banden van 

yfere bekent heeft,dat hy gevangen,onderfekere belof¬ 
ten hem gedaen , aengenomen heeft in’c werk te ftellen 
fekeren aenflag , die eenige inwoonderen defer ftede en 
andere(meeft vremdelingen wefende)opdefeftad voor¬ 
genomen hadden. En dat hy gevangen tot dien eynde 
binnen defer ftad gekomen zijnde,op den 4.defer maend 
aengefproken , vermacnd, en geperfuadeert heeft den 
Capiteyn Maulde, met zijn Compagnye uyt der Sluyfe 
gekomen, binnen defer ftad leggende, dathy nietje- 
genftaende de patente by hem ontfangen waren om uyt 
der ftad te vertrecken , alhier blijven foude tot vorder- 
niffe , aiïiftentie, en executie van den voorfchreven aen¬ 
flag, Dat voorts ten felven dage na den middag ten huy- 
fevan hem gevangen, conventicule daeropis gehou¬ 
den en geraemt, dat de voorfchreven Capiteyn Maulde 
uyt kragte van de voornoemde patente, foude de ma¬ 
nier maken in allen fchijnofhy met zijn voorfchreven 
Compagnie uyt defer ftad wilde vertrecken : en dathy 
’t felve doende, een van defer ftad-poorten foude in -ne¬ 
men , en als dan in laten de Compagnie van Capiteyn 
Heraugiere , mede uyt der Sluyfe gekomen zijnde , en 
binnen Delft leggende, dewelke tot dien eynde patente 
foude werden beitelt om uyt der voorfz. ftad van Delft 
buyten om defer Stede te trecken : En alfo by middel 
van de felve twee Compagnien knechten , en haer voor¬ 
fchreven complicen, mitsgaders den genen die fy tot 
haren aenhang beweegt hadden, en vorder meenden te 
bewegen , hem felven meefter van de ftad te maken, 
eenige van de Burgemeefteren,Capiteynen van de fchdt- 
terye , en andere officieren en goede inwoonderen defer 
ftede te verfekeren , en alfdan haer voornemen te effec¬ 
tueren. Den voortgang van welken feditieufen en op- 
roerigen aenflag, in gevalle dat God Almachtig uyt fon- 
derlinge genade defelve nieten hadde verhindert, ge- 
flrekt foude hebben tot een grote bloet-ftortinge van de 
goede burgeren en inwoonderen defer ftede onder mal- 
kanderen, en apparente ruyne en ondergang van den 
ftaet, niet alleen defer ftede , maer ook vanden gehelen 
lande van Holland : mits’t welken de felve aen de prin¬ 
cipale auteurs van dien, en fulx aen defen gevangen niet 
en behoort ongecorrigeert te blijven , maer ten exem¬ 
pel van allen anderen grotelijx geftraft te werden. So 
ift dat de Schepenen defer ftad Leyden, tenoverftaen 
en by advijfe van den Hooch-geboren Heere , Grave 
Miurits van Naffauwen, geboren Prince van Orangien, 
&c. Gouverneur Capiteyn Generael over Holland , 
Zeland , enVriefland, mitfgaders van de Gedeputeer¬ 
den van de Heeren Staten van Holland, den voornoem¬ 
den gevangen gecondemneert hebben , encondemne- 
ren den felven mitsdefen, op ter plaetfe voor ’s Graven- 
fteen , daermen gewoon is over de boofdoenders ftraffe 
te doen , gerecht en geexecuteert te werden met den 
fwaerde, darter de doot navolcht, ’t hooft geftelt te 
werden op ’t bolwerk voor de witte poorte defer ftede , 
en het lichaem begraven te werden. Verklarende alle 
zijn goeden verbeurt en geconfifqueere ten behoeve van 
den Heer. 

CnDcban DmijoojitoeniDen altcïae^ DelBauïÖe 
l»a$ De fententie KuyDenDe al£ üoId)t. 

Sententie * LfoNicolaes de Maulde jegenwoordig gevangen, 
metjia buyten pijne en banden van yfere bekent heeft, dat 
.CVtdcies hy gevangen wefende Capiteyn van een Compagnie 
DejUüauli voetknegten , gekomen uyt der Sluyfe, en binnen defer 

ftadgelogeert, op den 4. defer maend ontfangen heb¬ 
bende patente van zijne Excellentie den Grave van Ly- 
cefter, Gouverneur en Capiteyn Generael vandever- 
eenigde Nederlandfe Provintien , op’taenhouden van 
Cofmo de Pefcarengijs, die hem gevangen met zijn 
Compagnie feyde tot fekeren aen (lach binnen defer ftad 
te willen gebruyken , nagelaten heeft zijne patente te 
obedieren, maer alhier gebleven is. En den felven 4.: 

defer maend na de middag mede geweeft is ten huyfe 
van den voorfchreven Cofmo de Pefcarengijs in con¬ 
venticule , alwaer beraemt is geweeft dat om den voor¬ 
fchreven aenflach te vorderen , hy gevangen de manier 
maken foude in allen fchijn of hy met zijn voorfz. Com¬ 
pagnie uyt defer ftad wilde vertrecken , en dat hy ge¬ 
vangen’t felve doende, een van de poorten defer ftad' 
foude innemen, en alsdan in latende Compagnie van 
den Kapiteyn Heraugiere, mede uyt der Sluys geko¬ 
men zijnde, en binnen Delft leggende, de welke tot 
dien eynde patente foude werden beftelt om uyt der 
ftad Delft,buyten om defer ftede te trecken : En alfo by 
middel van defelve 2 Compagnien knechten en hare 
complicen , mitsgaders den genen die fy tot haren aen¬ 
hang beweegt hadden, en vorder meenden te bewegen, 
hen felven meefter van de ftad te maken , eenige van de 
Burgemeefteren, Kapiteynen van de Schutterie, en 
andere Officieren en goede inwoonderen defer ftede te 
verfekeren, en alsdan hare voornemen te effectueren. 
Dat daer na hy gevangen met eenige andere zijne mede- 
complicen op den 9. defer maend OCtobris hem gevon¬ 
den heeft ten huyfe van Adolfvan Meetkerke, eertijds 
Prefident van Vlaenderen, alwaer byden voorfchre¬ 
ven gevangen en zijne complicen beraedflaegt is dathy 
gevangen met zijn voorfz. patente hem op ’s anderen 
daegs ’s avonds by de Magiftraet defer ftad foude vin¬ 
den , die den felven vertonen, en daer op van henluy- 
den affeheyt nemen , en uyt kragte van dien foude hy 
gevangen op’sanderen daechs den 11. defer maend 
’s morgens ten 6. uren zijn Compagnie in ordre en wa¬ 
penen doen trecken langs de Brede ftrate,in allen fchijn 
of hy gevangen uyt der ftad wilde trecken , tot voor het 
Raedhnys defer ftede: En daer gekomen zijnde, dat 
hy gevangen met zijn Compagnie van de complicen dec 
voorfz. aenflags, foude werden op gehouden, het 
Raedhuys ingenomen, daer toe de affiftencie van hem 
gevangen en van zijn voorfz. Compagnie ook fouden 
werden gebruykt, dewelke verfcheyden perfonen, als 
voren, (ouden verfekeren. En dat hy gevangen op deta. 
12. defer maend, met andere zijne mede-complicen ge¬ 
weeft is binnen defer ftad, indeherberge daer de don- 
der-kloot uythangt, alwaer onder andere mede opge» 
lefen werde een billet, inhoudende de namen vande ge¬ 
ne die hy gevangen met fijn mede-complicen als voren 
fouden verfekeren. Den voortgang van welken fedi¬ 
tieufen en oproerigen aenflag, in gevalle dat God Al¬ 
machtig uyt (onderlinge genade defelve niet hadde ver¬ 
hindert, geftrekt foude hebben tot een grote bloedftor- 
tinge vande goede burgeren en inwoonderen defer fte¬ 
de onder malkanderen , en apparente ruine en onder¬ 
gang van den ftaet, niet alleen defer ftede, maer ook 
van den gehelen lande van Holland , mits ’t welken de¬ 
felve aen de principale auteurs van dien, en fulx aen de¬ 
fen gevangen niet en behoort ongecorrigeert te bly- 
ven, te min na dien de voorfz. gevangen in defen expres 
voornemen heeft gehad , om de wapenen die hy mee 
zijn Compagnie voerende was totkoften en voorftant 
van den lande te gebruyken jegens de felve, en tot in- 
vafie en oppreffie van defe ftad, en krenkinge van den 
welftant, rufte en vrede V3n dien, en confequentelicken 
van den gemenen lande, maer des te meer aen den ge¬ 
vangen ten exempele van allen anderen, grootelix be¬ 
hoort geftraft te werden. So ift dat Schepenen defer 
ftad Leyden , ten overftaen en by advijfe van den Hoog¬ 
geboren Heere, den Heere Grave Maurits van Nafiau- 
wen : geboren Prince van Orangien , &c. Gouverneur 
en Capiteyn Generael over Holland, Zeland en Vrief- 
land , mitsgaders van de Gedeputeerden van den Hcc- 
ren Staten van Holland,den voornoemden gevangen ge¬ 
condemneert hebben , en condemneren den felven 
mitfdefen , opter plaetfe voor ’s Graven-fteen , daermem 
gewoon is over de boofdoenders ftraffe te doen , geregr 
en geexecuteert te werden met den fwaerde , datterde 
dood na volgt, en daer na ’t lichaem met het ’t hooft be¬ 
graven te werden. Verklarende alle zijn goeden ver¬ 
beurt en geconfifqueert ten behoeve van den Heer. 

Aldus gedaen en gewefen op den 2<5. OCtobris,i587„ 
op’tverfoek, vervolg, en de aenklachte van Foyvatx 
Broekhoven Schout der voorfchreven ftede, byPieter 

Piecer 



Vervolg der Nedcrlandfe Oorlogen. ’SS7' 
Pieter Jorifz. van Cortevelt, Claes Wiilemfz. van War- 
mont, Cornelis Gerricfz. deHaes, Andries Jacobfz., 
Meefter Frank Duyk, Meefter Ifaac Nicolai, Jan Janfz. 
van Baerfdorp , en Jacob Allercfz. de Haes , van wegen 
den voorfchreven Schout geftelc zijnde in plaetfe van 
Cornelis Wiilemfz. Boterkoper, die van huys is. Ten 
ovcrftaen en met advijfe van zijn voorfz. Excel, van 
Naflfau , mitfgaders van den E. Heeren Jonkheer Jo- 
han vander Does, Heer tot Noortvvijk, Cattendijk,&x. 
Jonkheer Johan van Duvenvoorde en Woude, Heer tot 
Warmont,ElTelickerwoude, enAlkemade, Jonkheer 
Willem van Suylen , van Nyevelt, Meefter Johan van- 
den Oldenbarnevelt, Advocaet vanden lande van Hol¬ 
land , Adriaen van Berkenrode, Burgemeeftcr der ftad 
Haerlem, Meefter Pieter vander Meer, Raed Penliona- 
ris der ftad van Delft, Pieter Adriaenfz. vander Werf, 
Pieter Oom Pieterfz. van Ofwegen,en Claes Adriaenfz. 
Burgemeefteren der ftad Leyden , D. Nicafius Silla , 
Raed en Penfionaris der ftad van Amftelredam , Corne¬ 
lis Pieterfz. Vroefen , Burgemeefter, en D.Helias van 
den Oldenbarnevelt, Raed en Penfionaris der ftad van 
Rotterdam, als gecommitteerden van de Heeren Sta¬ 
ten ’s Lands van Holland. 

I 
me ïDelfte booigacnbe bonniffcn ten bage en jare booj- 

teutten jcpt / in tegcntooojöigbept ban ben boo’fcfpeben 
tpcerecu; ^'cfjout / &cbepeuen en <£5ecommitteetöen/ boojgc* 

i tic gcitei't. lefen 3ijnöe eerfï ben gehangenen refpcctibelicften/en 
bacc na be gemeente in groter menicbte om ’£ 
benfïcen bccgabect toefenbe / 3gn ten feïben bage o* 
pcnbaedtcftcn tec ejrccutic gefïdt/ onöer fïontalöu^/ 
m ftcmnffe uan ma / cntoa£ onöecteftent 

J. van Hout. 

Ccn feïben bage faig ooft ban öen&taöbupfeafc 
geïefen ben naboïgenben bjiebe ban parbon / bp 3ijn 
fë.rcellende ban dfrafTau gcgeben / ben genen bic öoo? 
ftmpdbepö bcdept en gcabufeect mochten toefen om 
aen ben booifl*. acnfïag be Ijanb te Ijanben en ben feb 
toen toe te fïaen / etc. tn tegentooojöigbcpö ban be 
taoojf5. ^djont / 25urgemcefïcren / ^>cljepenen en 
oBecommitteecöe ban be bao?f5. ïf eecen Staten ban 
Jfolïanö. 

tumnsr?* \/l Aurits geboren Prince van Orangien , Gravevan 
öou üao: -tV1 Naffau, Catfenellebogen , Dieft , Vianden , &c. 
öegeuEbte Marquis van der Veeren Vlifiingen , &c. Gouverneur 

cn Kapiteyn Generael over Holland , Zeland en Vries- 
bcrleut land , en Admirael van der Zee. Doen te weten dat al- 
moct)tm fo onlangs geleden binnen defer ftad Leyden fekere 
aenöcn rnuyterye, oproerte en feditie voorgenomen is geweeft 
booift, by eenige uytheemfe. Den voortgank van de welke ver- 

haitöte06 o0r^ae^tf°uclehebbenverfcheydeninconvenienten,tot 
ftacu. nadeel van den ftaet defer landen , byfonder defer voor¬ 

fchreven ftede, en apparentelijken een grote bloetftor- 
tinge van deingefetenen van dien. En wy geinformeert 
zijn dat verfcheyden goede burgeren en inwoonderen 
by finiftre pra&ijken , en verfcheyden perfuafien verleyt 
en geabufeert zijn om daer aen de hand te houden , en 
dat de felve , of door mifverftant ’t felve toegeftaen , of 
’t felve afgeftagen hebben,by fimpelhey t na gelaten heb¬ 
ben de Magiftraet defer ftede aen te geven. Enaliftfo 
dat na rigeur van rechten , alle de gene die vande voor¬ 
fchreven oproerte, feditie, en rnuyterye eenige ken- 
«ifte hebben gehad , en de felve niet tijdelijk aen de 
Magiftraten geopenbaert hebben , ftrafbaer zijn. So ïft 
nochtans dat wy ter ernftiger requifitie en begeerte van 
Burgemeefteren en regeerders der voorfchreven ftede , 
voor haer burgeren en inwoonderen aen ons intercede- 
rende, by advijfe van de Gedeputeerde van de Staten 
van Holland, mitfgaders van de Schout en Schepenen 
defer ftad, niet meer voor ogen hebbende als debe- 
houdenifie van de welftant, ruft en eenigheyt van de 
landen en de fteden van onfen Gouvernemente, mitfga¬ 
ders de ingefetenen van dien , uyt fonderlinge gratie ge- 
pardonneert en quijt gefcholden hebben , pardonneren 
en quijt fchelden mitsdefen alle ’t gunt by de voorfeyde 
burgeren en inwoonderen , de voorfz. fake aengaende , 
eenigfints mifdaen is. Imponerende daer op den Schout 

IV. Deel. 

defer ftad Leyden , en allen anderen Jufticieren en Offi¬ 
cieren en fwijgen een filentium,ten ware enige van hen- 
luyden, hen namaels met oproerigheden , muyteryen 
of feditien weder bemoeyden. Sonder dat nochtans de- 
fe gratie fullen genieten Chriftiaen van de Wouwere, JDetfonru 
Adolf van Meetkerken, eertijds Prefidcntvan Vlaen- par^1* 
deren , Hobben Florifz., Henrik van Soeft , Gerrit tiontocrs 
Janfz. du Bijn, Jan Cabbeljau , Guillamevander We- KengeW* 
ge, D. Adriaen Saravia, nochte andere, de gene die inmt' 
op den 4. deler maend na-middag daer conventicule 
gehouden hebben ten huyfe van Cofmo de Pefcaren- 
gijs , op de beraminge van den aenflach dier tijden voor 
handen vvefende. Als ook van gelijken de gene die op 
Vrydag den 2. defer maend’s morgens gelijke conven- 
ticulen gehouden hebben ten huyfe van de voornoem¬ 
de van Meetkerken , over ’t befluy t en executie van den 
voorfchreven aenflach. Aldus gedaen binnen der ftad 
Leyden, onder onfe hand en zegel, op den 23. O6I0- 
bris , 1387. ftilonovo. Onder de plijke 

was getekent 
Mauricc de Najfau. 

En op de plijke ftontgefchreven, by mijnen genadi- 
genHeere, en getekent 

Milander. 

Wefende de voorfchreven brieve befegelt met ’t fe* 
gel van zijn Excellentie in roden waftche aen doublé 
franchijnen ftaerten uythangende. 

©cle acbtenöe öefc ereentie fccc n'gomt^ cnfïraf Bennie 
te toefen / bccmiös ben acnfïag niet cn tong geatrem £.?Ci 
teert / cn tocct Daccom baec banfccrbfrfcijenöeutlift negroe tc 
gcfpjofteu / ben boop'5. Tïidató bc jlfêauïöc torrt ban )®erk sei 
een pbet fcer Ochïacgt/ fo om pijnc jonhpcpt / beleefd , 
ïjcpb nl£ anbecc goebe qualiteptcu / Ijem tocröc na 
Ijcm beboob becftonöigt toa^ban eenige acngcfcpt 
bat bp mocb bouöeu foubc/bat ccn ^offtou genaemt 

, Hptcnbjocft öcm beebibben cn ten butodifc bctfochcn 
loubc: macc bPÖotenbc bcfclbc noemen cninïjacr 
gefelfcbap tod getuccfï 5ijnbc / öabbctojcpuig maeb£ 
bat Ï)P öooj bacc bedafl tojo^ben foubc / of ooft bc (eb 
be tcnbutodbfte met bcgcccnbe/ ftonbcbcmnicttc 
b?cbcn (ïdlcn / bocb btt beefoeft ban bc bootf5. §uf- 
froutojctbcafgcfïagcn cnbc gcconbcmncccbcnmcc^ 
ben abc bjic gcccccutcect cn ’t fjooft afgebouben / be 
booföcn ban tb3c te toeten ban ©olmar en Cofmo 
toctben op bepïaetfen in be fententie begrepen op pa¬ 
ften gefïdt / be hebatnen ban öc fcïbc ttoe bcgcaben / 
cn ’t licbaem en ’t hooft ban Capitepn iDaulbr toec^ 
be t’ fatiicn bcgcaben. 

^)e <©?abe ban 3tpcrfïcc noeb in bet Jitoo^öec- 
quartiec 5bnbe cntfiug öc tijöinge bat bit 3tjn beffemt 
inöe ftaö Eepbcn toas gefadgeert / en bat baec ober 
eenige met bc blugf ontftomen toaren: cn Dat on- 
ïangé ben Coïoneï Cofmo / beu Capitepn jDauïöe/ 
enfjagueé ©olmac / €>ubediug ban bc fterfte / bacc 
obec met ter boot geftraft toaren / bP toa^ baec in 
fcczqmUh tcbjeötn/ bp bjaegbe toat bp borbmet 
3lepben bat bocb een lanb-fïab toaö foubc bcböcu 
ftonnen uptceeljten / cn nam’t fccc quaïyft/ befonöec 
bctfïacnöe batmen ooft op 3ijnc actiën geinfopncect 
baböc / cn ïjoc tod be ^djepenen ban HlcuDcn en 
aBeöeputectben ban De Sferen Staten niet geraben 
en baöDcn gebonöen in bc fententien boo?f5. tipt tc 
bjucften bat be gecrecutecrbeit beftent baöben beu 
acnfïag booj ïaft en met ftenmiTe ban 31311 ^jeed. ban 
llpcefiec boojgenomen tc bebben / fo hebben onlanr 
baec na De gcbïugte cn bie buut en (jet parbon toaren/ 
niet gelaten feftetc outfcbuïömgc boot öc geecceu . 
tcetöe / cn ban öe anöcre öic met (jen bdafï toaren/ in 
bjuft uyt te geben / en öen <©?abc ban Inceftec te öe 
öicctcn / en binnen Htrecljt tc boen öpieftenbp ben 
bjucfter ban öc fdbe 31311 kreeft, cn öen Staten ban 
Lïtredjt / in toeïfte ontfcbnlömgcfpfdfontbecftni / 
bcrftlaren / en tc hennen geben / öattet met beé 
ben ban 2.pcc?ïcr£ booftueten gefebtet toa^ / ber 
balen felf^ öe falie / hoe fp öefen acnllacb foubrn 
in bet toerft gefïdt bebben / ntaec focftcu alle bc 

ifcbult tc leggen op be Staten ban ©oïlaiiö ca 
31 “ Hagi- 



Drie enTwinticMe Boek. 
IBagifïcact Der fïaD HcpDen / bcfcïjulötgen De fdbe 
te toefen UnanDen ban De ceïigte/ ban De Dienaren De£ 
IBao.jtó / ban 51311 «Öjeceïlentie / en ban De Cngelfc 
natie / ja ban De &ontngmnc ban €ngeïanö/ 00^ 
faïteban’tbediegöan Det&ïupg/ en ban alle öe Dif? 
jhitie en ttocö?agt in’t ïanD en onDcr Den Rotonden/ 
Die fp feggen fo gefcöeurt te 3ijn / Datfe gefcljapcn 
3ijn ö’ cciie boa? en D’ anDete na te baïlen onDer ’t joït 
Dcc gqjacnfe rêEpcannen / en Datfe Daetom bebaeegt 
3ijn gctocefï om Daec in te booten/ en öitboojfj. 

(Foi.67.) boo? te nemen/ etc. tot Der ïanDen Dtenf? / maften een 
becgcïijlftingc ban Defe rccïjter^ en ban 3Duc D’ Wba/ 
ja maïtcn Defe rccïjtcr^ ïdjjftet aï£ vDnc D’fdba. Web 
DcontfcftuïDinge ton ïjicr niebe tjebben toillenïaten 
boïgen / fo fp Die in openbaren ö?uft Ijebben nptgcge; 
ben in Dcfer maniecen. 

Doorluchtige, Hoog-geboren Vorft, genadige Heere. 

33?rontï T T Oe wel men na rechte altijds goed vermoeden 
friuilütnge 11 heeft van de gewefene fententie , en prefumeert 
ban bcges dat den rec]lter zijnen eed , confcientie, en wettelijken 
öecngeJ5 plicht daer in behoorlijk gequeten heeft: Nochtans na- 
bludjte nu demael dat de fententien onlanx byden Magiftraet van 
geroepene Leyden gewefen, daer by Jacob Volmar Ouderling 
ben, ^ der kerke Chriftialdaer, Capiteyn Cofmo de Pefcaren- 

giis , en de Edele Nicolaes de Maalde ook Capiteyn , 
beyde onder ’t bevel van uwe Excellentie om den hals 
gebracht zijn , niet alleen zijn vol onrechts , maernul, 
egeen en van onweerden : Wy hebben niet konnen na¬ 
laten (gemerkt wy mede in haer-lieder ftuk belaft zijn) 
tothaer-lieder enonfer onfchult, aen uwe Excellentie 
Gouverneur Generael dervereenigde Nederlandfe Pro- 
vintien, wien mijn Heeren de Staten Generaelabfolu- 
te macht en autoriteyt toegedragen hebben in’t ftuk 
vander Oorloge , en gelijk als de Gouverneurs Gene¬ 
rael ten tijden Keyfer Caroli hebben gehad in’t ftuk 
van de policie en juilitie, onfe toevlucht te nemen , de- 
felve onfe klachten voor te dragen, en tot onferhulpe 
en befchermemfte tegen alle geweld en overlaft aen te 
roepen. Tot welken eynde wy uwe Excellentie vol¬ 
gende haer expres bevel,wel hebben willen na de naek- 
tewaerheyd en eenvoudelijken de gefchiedenifle van 
den ftucke verhalen, en betonen dat devoornoemde 
executie anders niet gefchied en is dan door enkel haet 
en nijd tegen de ware Chriftelijke religie, tegen alle 
kerkelijke perfonen , de kerke regerende, en de reyne 
leere van herten toeftaende, midsgaders door enkele 
partyfehap tegen deKoninginne van Engeland, uwe 
Excellentie endeEngelfe natie, die de voorfz. Rech¬ 
ters in’t herte gedragen hebben , niet van heden of gi¬ 
lleren, maer over langen tijd, fo uwe Excellentie beter 
dan ons bekent is. ’t Welke wy protefteren niet voort 
te brengen door eenige weder-wrake ofinjurie, maer 
daer toe gedrongen tot nodige befcherinenifte van on- 
• en rechte. 

Om dan den eerden kloot en oorfpronk vander fa¬ 
ken te ontdecken , uwe Excellentie is indachtig, dat 
alfo defelve eenen nationalenSynodus van alle de ker¬ 
ken defer vereenigde Provintien t’famen beroepen had- 
dein ’s Graven-Hage , en dat daer toe de particuliere 
Claftes in Majo 1386'. moeften verfamelen op depunc- 
ten en articulen die men daerfoude handelen, om een 
goede eenformige kerkelijke Ordonnantie te beftuy- 
ren : die vande Magiftraet van Leyden hebben expref- 
felijk verboden dat niemand en foude reyfen uyt den 
Kerkenraed van Leyden tot den particulieren Syno- 
dum daer toe beroepen te Rotterdam. En nadien de 
Kerken-dienaers met fommige van den Kerken-raed 
vertoonden , datmen het bevel van uwe Excell. niet en 
behoorde na te laten: Jan Janfz. Baerfdorp doen ter 
tijd prefiderende Borgemeefter gaf daer op tot ant- 
woort, datmen met uwe Excellentie in dat ftuk niette 
doen hadde , en dat de Heeren van Leyden niemand en 
kenden die fulke vergaderingen mocht t’famen roepen , 
dan alleen de Heeren Staten ftaetsgevvijfe vergadert. 
Hoewel dat mijn Heere de Prince van Orangien Hoog- 
loffelijker gedachte in voorgaende jaren hadde doen 
vergaderen twee nationale Synodos, den eenen tot 

Dordrecht en den anderen te Middelburg in Zeland , 
daer de Staten van Holland toe verfocht zijnde, geene 
van hen Gedeputeerden en hebben willen fenden, noch 
ook de vergaderinge by haren bevele laten doen, maer 
hebben zijne Princelijke Excellentie felver daer mede 
laten gewerden. So ook de particuliere Synode daer 
voor en na alle jare in Holland zijn gehouden geweeft , 
fonder bevel en autoriteyt van de felve Staten. 

Sy hebben ook te Leyden Dienaers des woorts ge- 
focht die van onfuyvere leere waren , vyanden van de 
Chriftelijke difcipline, om de kerke in twift te ftellen , 
namentlijk Cafpar Coolhaes, en Petrum Hackium , die 
fy daer roe gehouden en gehucrt hebben ( fo Hackius 
van zijnent wegen felve bekent heeft) om de kerke in 
roere te houden , en verboden in conformiteyt met den 
anderen kerken te komen. 

!n teken van dien , en dat fy gefocht hebben een by- 
fondere en particuliere kerken - regeringe alle andere 
kerken op te dringen , fo hebben Peter Adriaenfz. van 
der Werf, Hackius, Coolhaes , en hare complicen fig 
hondertmael beroemt dat de ftad Leyden foude het wit 
zijn daer na’c ganfche land foude fchieten. 

Denax. in Majo iyS<s. heeft Hackius in volle Con- 
fiftorie ofte Kerken-raed verklaert, dat gelijk de Hee¬ 
ren van Leyden den Spangiaert enFrancois hadden te- 
gengeftaen , fy ook alfo den Engelfman fouden tegen- 
ftaen. Daer toe voegende defe woorden , Pauwels 
Buys is gifter hier geweeft, en heeft mijn Heeren ver- 
maent dat fy haer de kap niet en fouden laten aentrec- 
ken , en dat fy het voornemen zijner Excellentie by tij¬ 
den fouden wederftaen : Daer toe fy gefint zijn , al 
foude den eenen fteen op den anderen niet bly ven aen 
de ftad Leyden. Seyde vorder, liever de Spaenfe inqui- 
fitie dan de Geneeffe difcipline, die pockige hoere : dat 
hebbeikopden predik-ftoel ten anderen tijden gepre¬ 
dikt, en foudet ook nog doen, indien’t te pafte quame, 
en mijn Heeren hebben’t geprefenen goedgevonden. 
Daer toe noch voegende dat de Burgemeefters Peter 
Adriaenfz. en Jan Janfz. Baersdorp hem hadden gefeyt 
dachy zijn ftuk mannelijk foude drijven, fy fouden hem 
byftaenen nimmermeer verlaten , fo lange als fy eenen 
ftuyver in de wereld hadden. Ja feyde dat fy den eed 
van hem daer op hadden begeert, dog hy hadde geenen 
eed willen doen,maer hadde’tmet hand-taften belooft. 

En dat niemand en foude denken dat Hackius dit we! 
mag hebben gefeyt maer dat daer uyt niet en volget dat 
den Magiftraet fulx is , als hy van Hackio befchreven 
word,dat falmen verftaen uyt ’t gene daer na ge volgt is. 

Want als den Borgemeefteren dit alfo was vertoont, 
fo hebben fyeen aóte gemaektvan date den z8. en 30. 
Majo refpedive , ondertekent P. Vos: daer mede fy 
defe fake hebben gefmoort, fonder dat fy Hackio in’t 
alderminfte eenige fchuld hebben opgeleyd : Wel ex- 
preftelijk belaftende datdefen aengaende geen verma- 
ninge meeren foude werden gemaekt, offy fouden alle 
de dienaren ter ftad uyt fetten : Tegen welke de Die¬ 
naren des woords een remonftrantie hebben overge¬ 
geven , daer in fy genoeg daer tegen protefteerden. 
Welke voorfz. remonftrantie tot noch toe is onbeant- 
woort gebleven. Ja dat meeris, fy hebben Hackium 
die daer na om zijn valfche en oproerige leere , fo tegen 
d’Engelfen , als tegen de kerken , gefufpendeercis, 
altijd onderhouden met zijnoudeJlipendium , fo fy ook 
doen Coolhaes mede gefufpendeerc van hetminifterie 
en geexcommuniceert: en de felve beter betaelt dan de 
gene die in aóhielen dienft waren: Alles nochtans re¬ 
gens d’exprefte ordonnantie van u Excellentie, daer by 
genoeg hen de voet gevende,en hun ftuk approberende. 

Wy fchamen ons te verhalen de fchandelijke propoo- 
ften, die fy niet alleen in haren collegien , maer ook 
wel in andere gefelfchappen hebben gefproken tenaen- 
horen van veel perfonen, te weten, datnoyt meerder 
bankerotier in Holland is geweeft als uwe Excellentie , 
die defe landen wel 30 tonnen gouds hadde ontvoert, 
fender yemand daer van te betalen. 

Men weet ook wel. dat fy geen ander reden gehad 
hebben om den hoochgeleerden en vermaerden Doéïo- 
rein Donellum eerften Profeflbr in den Rechten fchan- 
delijk af te ftellen , dan om zijn vromigheyd, yvertot 

de 
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dat de Staten van Rolland over meer dan een jaer te vo¬ 
ren den felven Heere Donellum verfogt hadden te Ley¬ 
den te blijven, endaer toe hem goede ende verfekerde 
brieven verleent , datmen hem zijn tra&ement foude 
betalen , weder hy leden dede of niet. 

Hebbende ook alle oorfake uyt den hoek gefocht om 
D. Saraviam , die ook Profeffor was in de Theologie , 
metoneereen fchande uyt den ftoelteftoten. Maer en 
hebben daer toe geen andere dan defe valfche accufatie 

konnen vinden. 
Wy gaen ook hier voor by, als alle de wereld ken¬ 

nelijk , datfekerPapift of Jefuyt genaemt Aflendelfc '3 

feer langen tijd openbaerlijk te Leyden fchole gehou¬ 
den heeft , en aldaer den Jefuytifchen Catechifmum 
geleert, daer de Burgemeefier Picter Adriaenfz. zijnen 
loon oók gefonden heeft. En hoewel die van den Pro- 
vintialen Rade in Holland den Schout gelaft hadden 
daer op te informeren , wort nochtans als noch de felve 
fchole aldaer by den Magiftraet voorgcftaen. 

Is ook meer d?.n notoir , datfy fo veel te wege g'c- 
bragt hebben in’claetfte vernieuwen van dc Magiftraet 
van Leyden , datmeeft de gene die van de religie wa¬ 
ren , afgeftelt, en in hare plaetfen Papiften of afvallige 
van de religie in de Wet , in Vroetfchap, en andere 
ampten des ftads geftelt zijn. 

Waer voor fal men houden Jan Janfz. Baerfdorp,eón 
van den Rechters die ten diverfe tijden en plaetfen 
fig geroemt heeft, dat hy mag ter predicatie gaen en fig 
dragen en veynfen fohy wilde: Nochtans indien men 
hem open fnede, men foude een dobbel Catholijk in 
zijn herte vinden , en eenen anderen , die rond verklaert 
heeft dat hy zijnen hoed niet en foude willen verfetten 
of hy Spaens of Engels ware. 

En de voorfz. Pieter Adriaenfz. van den welken An- 
dries Schot betuycht heeft, dat alfo men in volle Vroec- 
fchap las de lefte miflïve en remonftrantie van uwe Ex¬ 
cellentie aen die van Leyden , gelijkals aen andere fte- 
den gefonden, de felve Borgemeefter feyde , menplegt 
in ’t oude Teftament zijn klederen te fcheuren wanneer 
men eenigen Gods-lafter hoorde fpreken : maer hier 
wort rechtfchapige oorfake gegeven om zijn klederen 
te fcheuren : betekenende daer by uwe Excell. brief 
en remonftrantie : fo al ’t felve kennelijk is alle hun 
medebroeders. Met al welk ende navolgende verhael, 
wy en verftaen geenfinsde vromere befchuldigen : en 
foude dit ook in’t licht nietbrengen, tenware dathet 
te Leyden een yder kond gedaen ware , in den kerken¬ 
boek met meerandere partijdige dingen aengetekent, 
openbaerlijk den ganfchen gemeyntevoorgelefen,eyn- 
delijk van 8 of 9 geloofweerdige perfonen ter ordon¬ 
nantie van den Provintialen Rade van Holland by eede 
verklaert en tot defe fake notelijk dienende. 

Defen haet tegen dc ware Chriftelijke religie en tegen 
uwe Excellentie heeft niet alleen gewortelt in de herten 
van den Magiftraet van Leyden , maer ook van eenige 
der voornaemfte van den Staten van Holland, fo men 
klaerlijk genoeg kan merken uyt het beleyt van alle ha¬ 
re faken : daer by fy trachten de Koninginne van En¬ 
geland , uwe Excellentie, en alle de gene die de felve 
toegedaen zijn , te befwaren met grote leugenen , lafte- 
ren en calumnien, en alfo by den gemeynen volkebe- 
haet te maken, op datfy (verworpen hebbende de ab- 
folute autoriteyt, macht en bevel, uwe Excellentie by 
henlieden met den anderen Staten toegedragen in Ja- 
nuario ij%6. in ’tftük van der oorloge, en gelijk als de 
Gouverneus Generael onder den KeyferCarolo in’t ftuk 
van depolicieen juftitie ) fouden felve blijven inde re- 
geringe van den lande. Want hoewel fy alom fo by mon¬ 
de als by gefchrifte feer beroemen , dat fy uwe ExceÜ. 
wjllen handhouden in de voornoemde autoriteyt, nog- 

68.) tans fietmen datelik dat fy verbonden maken met mal- 
kanderen , de Overften en Stadhouderen vandePro- 
vintien , Colonellen , Capiteynen en Krijgs-lieden aen 
haerlieden koorde trecken by alle onbehoorlijke mid¬ 
delen en eonfpiratien , de felve doen nieuwe eeden 
doen, en aftrecken van de devotie, affectie en günfte 
van hare Majefteyt en van uwe Excellentie. 

Wie is fo blint die niet en fietdat deftad Sluysin 
Vlaendcren, de welke diende om de ganfche oorloge 

af te keren van defe vereenigdeProvintien , en den vyr 
and onder de voet te brengen : die ook met klevnè 
moeyte en luttel fchepen konde ontfet worden , indien 
uwe Excellentie in haer loffelijk voornemen niet opent¬ 
lijk wederftaen, maer wel gefecondeert hadde geweeft, 
moedwilliglijk verlaten is van hulp en feeoers , en 
gevallen in handen van den vyind ? wie en fiet niet 
dat alle defe Provimien nu fo gefcheurt en gedeylt zijn » 
datfy door haerlieden twifteer lang, d’eenevooren 
d’ander na gefchapen zijn te vallen onder het jok der 
Spaenfe tyrannie. 

Door alle welke redenen , eenige goede borgers van 
Leyden , aenmerkende den ellendigen ftant van den 
lande, het verloop en ganfeh verlaten van de gemene 
lands faken , datmen geen devoir meer dede om daer in 
te vOorfien en den vyand afbreuk te doen, felfs in defe 
'gelegentheyt des- tijds, als wanheer de Prince van Par- 
ma niet vele en kofte uytrichten, mids dat hy vele van 
zijn Krijgsvolk te peerde en te voete gefonden hadde in 
Vrankrijk tot hulpevan die van Guife : dat ook defe 
elendefproot uyt haet tegen de ware Chriftelicke reli¬ 
gie , tegen de Dienaers van der Kerke en Kerkenraed , 
ja uyt een kleyn achten van hare Majefteyt van Enge¬ 
land, van uwe Excellentie, en vande Engelfe natie, eau- 
Terende grooten twift , diffenfie en oneenigheyt in vele 
Steden en Provintien , en fonderlinge in Holland, die 
de treffelijkfte en machtigfte Provintie is : en datmen fo 
langfaem was van te accorderen met uwe Excellentie , 
en die te reftitueren in de behoorlijke autoriteyt by der 
voornoemden Placcate gedefereert, daer toe nochtans 
eclijke Provintien en fteden feergeneigt waren. De fel¬ 
ve borgers ( fegge ik ) hebben fig , door een goeden y- 
ver die fy den welvaert van den lande dragende waren , 
gevonden by uwer Excellentie tot Utrecht , om de fel¬ 
ve aen te dragen hun goeden wille tot den dienft van 
den lande, van hare Majefteyt en van uwe Excellentie » 
en om van de felve te verftaen óf haer foude aengenaem 
wefen, dat fy in goeden getale alle de voornoemde in- 
convenienten en periculen fouden den Magiftraet der 
ftad Leyden ernftig vertonen, en verfoeken daer op be¬ 
hoorlijke fpoedige provilieteftëllen en refolutietene*. 
men. Op dat uwe Excellentie weder geftelt wefendeira 
behoorlijke autoriteyt fonder langer tijd verlies mogte 
aengrijpendegemeyne regeringe, confervatie, enbe- 
fchermenifie van den lande foo ’t behoort. Gemerkt 
dat de Provintien door defe oheenigheyt gedeylt, ge¬ 
fcheurt, enverwoeft moeften worden. Waer op uwe 
Excellentie den felven borgers bedankt heeft van fuik 
een goede prefentatie, en gebeden daer toe hen befte 
te willen doen by alle behoorlijke middelen : behalvea 
nochtans dat het gefchiede fonder confufie, beroerte s 
of .bloedftortinge. 

De felve borgers wedergekeert zijftde , hebben fig 
met noch drie of vier den 10. Oftobris 1587. ftilono- 
vo by fchonen dag en met opene deuren komen bera¬ 
den met Adolfvan Meet-kerke, eertijds Prefidentvara 
Vlaendêren , tot zijnen huys , verhalende hen gebefoig- 
neerde met uwe Excellentie, en raedgevraegd wat hen 
te doen ftont. Waer op onderlinge eenige difpute ge¬ 
vallen zijnde , is gefeyt dat fulke vertogen en verfoeken 
dikwils by deti Magiftraet niet wel genómen en wer¬ 
den , en nochtans dat het den onderfaten wel geoorlofc 
was in aller billikheyt, in aller vrye republijken, ha¬ 
ren Magiftraet te vermanen van haren ampt, als fy be¬ 
vonden den nood fulxtevereyfchen : Selfs dat de Die¬ 
naers der kerken van Holland genoeg gelijk vertooch 
infubftantie onlangs gedaen hadden aen den Staten van 
Holland, dat hen lieden wel afgenomen was : en dat 
ook uwe Excellentie ’t felve alfo goed gevonden hadde. 
Sonder eenige vorder refolutie óf beftuyt als doen te 
nemen. 

Maer is daer na gebeurt dat eenige van de voornoem* 
de borgers, hun latende dunken dat hét voorn, ver¬ 
toog den Magiftraet meer foude verbitteren , gemerkt 
dat vele van hen fig tegen uwe Excellentie ( fo voorfz. 
is ) altijds feer partijdig gedragen hadden , en op u 
voorgaende brieven en remonftrantie niet geacht, nog 
den Vroedfchap en gemeynte (fo fy gehouden waren ) 
die gecomemniceert, hadden ten fdven dage na den 



lOO Drie en Twintichfte Boek, 
midJach elders vergadert geweeft, en voorgeflagente r 
gebruyken het navolgende vafte en fekere middel welk 
wy hier ter goeder trouwe en rondelijk hebben willen 
verhalen. 

Te weten , alfo de Capiteyn Maulde te Leyden in 
garnifoen lach, en dat uwe Excellentie hem met zijne 
compagnie by letter en patente ontboden hadde om uyt 
der flad te trecken na de Schans van den Overften 
Schenk j was voorgeflagen en geraemt dat de felve Ca¬ 
piteyn op Saterdach daer na den 10. O&obns favonts 
fich foude met zijn patente vinden by den Magiftraet, 
en verlof vragen om ’s anderen daegs uyt der flad te ver- 
trecken : en ’sanderdaegs ’s morgens te 6 uren foude 
defelve Maulde met zijn Compagnie getrocken hebben 
langs de brede-ftrate tot voor het Raedhuys : aldaer 
50 of 60 goede borgers wefende in de wapenen hen 
fouden doen ophouden en flille ftaen , en verklaren dat 
het was tot handhoudinge van de religie en dienftvan 
uwe Excellentie, en fouden begeren dat hy daer by hen¬ 
lieden foude blijven om alle faken met goede orden, 
fonder confufie, en oproer uyt te helpen rechten. Ten 
welken eynde foudemen ook terftont van het Raedhuys 
en elders afroepen en verkondigt hebben feker fchrifc, 
genoeg in defer fubftantie. 

Men laet weten eenen yder> dat de goede hor geren 

Jig in wapenen begeven hebben tot dienfl van de Co- 

ningmne van Engeland, tot handhouden van de wa- 

re Chriflelijke religie, en omden doorluchtigen Gra- 

ve van Lycefler Gouverncurgenerael defer vereenig- 

de Provintien, weder te feilen in de autoriteyt hem 

by mijn Heren de generale Staten tot z.ijnen eerflen 

aenkomen in defe landen toegedragen, tot rufie defer 

fiede en welvaert aan dengemeynen lande. Laflende 

daer om een yder fg flille te houden, en niemand in 

lijf of tegoed eenige verhinder inge offchade te doen3 

op lijf-flrajfe. 

Hetveltgefchrey foude geweeft hebben, VivedeCo- 
mngtnne van Engeland en yijn Excellentie, ’t Welk by fen- 
tentie liftelijk is verfwegen. 

Daer na de borgers die in de wapenen fouden ge¬ 
weeft zijn met andere die der meer fouden by komen in 
groten getale, fouden fig by goede middele verfekert 
hebben van eenen Borger-meefter en van twee of dry 
andere, fonder de felve in lijf ofgoed eenige verhinde- 
ringe te doen.En om alle plunderinge,en bfoedftortinge 
te verhoeden, de voornoemde Capiteyn foude met zij¬ 
ne compagnie in de wapenen gebleven hebben, tot dat 
het al foude gedaen geweeft zijn. Dat was den voorflag 
op den voornoemden V rydach namiddag beraemt, fon¬ 
der entelij ke refolutie te nemen : mits dat gefeyt was dat 
men den aenftaenden nacht (die raedpleecht te geven) 
fich beter foude bedenken. 

So dat fy des nachts op alles beter gelet hebbende, 
hebben Saterdaechs den 10. Oótobris het ftuk weder 
hernomen, en noch een of twee hare mede-borgers ont¬ 
dekt. By radeenadvijfe van de welke, en fonderlinge 
acht nemende op de voornoemde ernftige vermaninge 
van uwer Excellentie, hebben den voornoemden voor- 
llach concept en raminge, fo de fake noch in haer ge¬ 
heel was, gantfehelijk verandert en gerefolveert achter 
te laten : fo die ook achtergelaten , en geenfins geatten- 
teert, aengevangen noch in ’t werk geftelt is. Maer in 
ftede van dien is goetgevonden uwe Excell. van alles te 
onderrichten , en te fchrijven den brief hier by gevoegt. 

Doorlucht. Hoochgeb. Vorfl. Wy hebben uyt het 

rapport van den goeden borger en die by uwe Excell. 

g.weefl z.ijn3 met bhjtfchapverflaen degoedegonfle 

die uwe Excell. is dragende tot den welvaert des ge¬ 

meynen lands en deferflad Leyden, en dat onfegoede 

wille u aengenaem is geweefl. Dien volgende heb¬ 

bende diverfe vergaderingen gehouden om ons con¬ 

cept by den beflen middel te effectueren, en onder an¬ 

dere voorgeflagen ons in de wapenen te begeven, en 

■van eenige perfonen tot mee ft e verfekertheyt van den 

flucke ons te verjekeren. Maer daer na op alles beter 

gelet hebbende, om alle oproer, en kloetflortinge te 

verhoeden, hebben feker der gevonden defe fake te la¬ 

ten varen, en ganfehelij^vertrouwende dat ter nae- 

fler komfle van u Excell. binnen defer flad Leyden 9 

fy by alle goede en behoorlijke middelen beter en ver- 

fekerder fal felve met den Magiflraet,met den Vroet- 

fchap en andere goede borger en daer op mogen hande¬ 

len. Daer toe ookjivy beloven alle onfe hulpe en by - 

flant. Niet twijfelende maer uwe Excellentie ver- 

fekerendedat alle faken dan fullen volbracht worden 

tot goedengewen f en eynde, en uwe Excellentie ge- 

fleltin de volkomen autoriteyt haer eertijdsgedefe- 

reert. Om waer van uwe Excellentie in ’t lange re 

onderrichten, wy fenden hier mede .Andries Schot 9 

oude Schepenc van Leyden, die ten tijde van de bele¬ 

gert heyd Colonel was van de hor geren , en fig altijds 

feer vromelijk^en getrouwelijf gedragen heeft, met 

noch een andere onfe mede-broeder: de welke uwe 

Excell. fal gelieven goet gehoor en geloof te geven. 

Doorluchtige, Hooch-geboren Dorfi, wy bidden 

G od Almachtig uwe regeringe genadelij kje fegenen 3 

tot Leyden defen 1 o. Otlobris 1587. 

Welke brief van diverfe goede borgers getekentis 
geweeft, en by Andries Schot ten felven dage belooft 
aen uwe Excellentie te dragen. Maer alfo hy daer na 
veranderde van fin, is den brief gedragen byHenrik 
van Soeft, en zijn Excellentie door hem van alles onder¬ 
richt. 

Dienvolgende, mits dat de fake gantfeh verandert 
was, en heeft de Capiteyn Maulde Sacerdaechs na mid- 
dach fich met zijn patente niet geprefenteert aen den 
Magiftraet : fonder ’t welk den aenflach niet kon- 
de Sondach in ’t werk geftelt worden. So ook den fel- 
ven Sondach en andere navolgende dagen in alle ftillig- 
heyt zijn voor by laten gaen, en de fake ganfehelijk 
daer op blijven beruftende. 

Welken niet jegenftaende, alfo Andries Schot het 
voornoemde ftuk, dat hy nochtans wifteveranderttc 
zijn , den Magiftraet ten quaetften aengedragen hadde „ 
wert daerom de voornoemde jacob Volmar gevangen » 
en fekere dagen daer na de Kapiteyn Maulde met zijn 
Compagnye uyt der ftad geftelt, en gekomen wefende 
te Woerden, wert aldaer by den Heere van Poelgeeft 
en twee andere Commiflariflën gevangen, en daer na 
binnen Leyden gebracht. 

De Kapiteyn Cofmo was lange te voren gevangen om 
andere faken particuliere. Daer na hy ook met den 
voornoemden ftucke befwaert is j en by grote fware (Fol.96.3 
en ongelovelijke tormenten hem feker kennifleuytge- 
perft van faken daer van hy den meeftendeel niet en wi¬ 
fte : Immers en is niemand van ons die van zijn ftuk of 
van eenige conventicule t’ zijnen huyfe gehouden^noch 
van den Kapiteyn Heraugiere indefententievermeit„ 
yet weet te fpreken. So ook de felve Cofmo tegen ge- 
loofweerdige perfonen in de gevangenifle beklaecht 
heeft, dat hy door pijne vele lieden met eeren ten on¬ 
rechte belaft heeft. 

Daer na is tegen den felven drie gevangenen extraor- 
dinaerlijk, fecretelijk en fonder eenige forme van rech¬ 
te met groter vierigheyt en haefte geprocedeert eens¬ 
deels by fcherpe examinatieen dreyginge, terprefen- 
tie van den fcherp-rechter, ter plaetfe van de torture 9 
en eenfdeels ook met den bank , fonder eenige voor- 
gaende informatie of getuygen tot lafte of ontlaftinge 
van den gevangenen gehoort te hebben,dan alleene dera 
voornoemden Andries Schot, die aenbrenger en par- 
tye is, en t’zijnen fchoonften enmeeftenontfchultde 
fake aengedragen heeft: fonder ook den gevangenen 
eenigen eyfch ter vierfchare, fomen gewone is, ge» 
maekt te hebben , of hen laten antwoorden , noch Pro¬ 
cureur , Advocaet, of eenigen vriend of ander menfche 
hun te laten fpreken of beraden. 

’t Welk ook mijn Heeren van den Raed van State nef- 
feas 
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fens mvë Excellentie geroerfheeft: aen den Mageftraet 
van Leyden te fchryven 3 diverfe ernftige brieven van 
inhibitien , defeniien en furceantien van executie rotter 
tijd dat met nader kenniffe van fake by uwe Excellentie 
anders geordonneert foude zijn : fo ook uwe Excel¬ 
lentie felve diverfe brieven te dien eynde gefchreven 
heeft, daer mede henlieden de hand gefloten was van 
voort te mogen gaen. 

Alle ’twelk niet tegenftaende , heeft de Magiftraet 
van Leyden defe fake fo die beleyt was geconfulteert 
aen etlijke geleerde, vermaerde en treffelijke Advoca¬ 
ten van den Provintialen en hogen Raden van Holland: 
hopende van hen-lieden advijs te verwerven na hen 
felfs opinie. De welke op als wel en rijpelijk gelet 
hebbende, daer in niet gevonden hebben eenige fake 
der dood weerdig: gelijk fy ook den gecommitteerden 
van den Staten aengedragen hebben. Welke Gedepu¬ 
teerden , fonder lalt van hare principalen (daer op fy 
nogtans in mindere faken figwel weten te beroepen ) 
indefegewigtige bloed en goed betreffende, hebben 
derren antwoorden , wy vinden daer fchuld in , dat 
bloetkomeop ons : gelijk de Over-priefters , Schrift¬ 
geleerden, enPharifeen die voor Pilatum riepen, hy 
is den dood fchuldig: Zijn bloed kome op ons en on- 
fe kinderen: En hebben alfo voortgevaren en gead- 
vifeert na het inhoud van den voornoemden fenten- 
tien. 

Daer toe fy te meer geneygt zijn geweeft door den 
haet generael die fy dragen den genen die fy fchelden 
uytheemfe en vremdeluigen : Ën in ’c byfonder aen 
Volmaer, om dat hy een vroom Ouderlink was der 
kerken Chrifti: aen Cofmo ter caufe dat hy zijn Com¬ 
pagnie by patente van uwer Excellentie tegen den dank 
van den Staten hadde doen pafleren over den bodem 
van Holland, en ook gearrefteert feker Hollands fchip 
dat fonder behoorlijke pafpoort trok na den vyand,en 
aen Maulde om dat hyen zijne mede Kapiteynen ko¬ 
mende uyt Sluys feyden vryelijk datmen de ftad , die 
foligt om ontfetten was, moetwilbglijk en fchande- 
lijk hadde verlaten. 

Om dan de felve fententien ter executien te ftellen, 
fy hebben ter plaetfe van de fupplicie die openbaerlijk 
voor den foldaten en den volke daer achter ftaende 
doen leien, in deabfentie van den 3 gevangenen : vre- 
fende dat fy daer tegen fouden gefeyt hebben , en die 
van leugen en onrecht geftrafc. Daermen nochtans alle 
criminele vonniflen den mifdadigen in vollen vierfcha- 
xe gefamentlijk voor den volke pleecht voor te lefen. 

Daer na hebben fy de gevangenen tegen de oude ma- 
niere van doen met verbonden ogen uyt de gevange- 
niffe doen brengen op de plaetfe van fupplicie. 

Alwaer eerft met verbonden ogen voortgebracht 
wefende jacob Volmaer, verklaerde onder andere den 
volke, dat hy gereet was te fterven, maer datmen noch¬ 
tans hem en zijn medegefellen ten ongelijke verwefen 
hadde, mits dat fy noch oproer, noch verraderye, noch 
bloetftortinge voorgeftelt hadden , maer allene wilden 
vorderen de autoriteyt van uwe Excellentie tot Godes 
eere, des ftads en lands dienfte, ’c welke hy ook te vo¬ 
ren in gevangeniffe verklaert hadde aen 2geloofweer- 
dige Ouderlingen van de kerke, nemende daer toe God 
te getuygenifle , de heylige Engelen, hen daer tegen¬ 
woordig, en flervende daer op den dood. En alfo hy 
Volmaer meende voort te gaen in zijnpropooften het 
volk feer toehoorde, weit den fcherprechter gekift hem 
te verhaeften , en wert alfo onthalft. Daer na ook Cof¬ 
mo : en de 2 hoofden geftelt opeen ftake : en ten der¬ 
den de Kapiteyn Maulde,wiens lichaem met den hoof¬ 
de b egraven wert. 

Die is allogefchiet, niet tegenftaende dat vele Hee- 
ren , Edelmannen, en treffelijke perfonen voor de voor- 
fchreven gevangenen gebeden en geintercedeert heb¬ 
ben , fo wel aen mijn Heer GraefMaurits , aen den ge¬ 
committeerden van den Staten van Holland, en aen 
den Magiftraet van Leyden , en onder anderen de wij- 
fe en hooch geleerde Juftus Lipluis, Re&or van de 
Univerfiteyt van Leyden , niet tegenftaende dat hy 
krank was, dewelke hen vertoont hebben de gele- 
gentheyd en confequentie > dat de Koninginne van 

IV. Deel, 

Engeland en uwe Excellentie door fulke executie feer 
fouden verbittert worden , het gemeyne land in groot 
gevaer, perieul en rwift komen , endenvyand daer in 
verblijden. Verhalende voor de grote dienften hier 
voortijden gedaen by wylent den Heere van Manfart va¬ 
der van den Kapiteyn Maulde aen den doorluchtigen 
Prince van Orangien van hoger memorie, en dat hy zij¬ 
ne Vorftelijke genade in zijn meelle nood een goede 
fomme van penningen geleent hadde, dat des felfs 
Mauldens twe broeders hun leven gelaten hadden voor 
den vyand ten dienfte van den lande , en hy felve hadde 
helpen befchermen de ftad Ooftende in Vlaenderen, 
d2er hy noch de littekenen en wonden af droech , en 
leftmael fich vromelijk gedragen tegen den vyand in’c 
beleg der ftad Sluys: Daerom fouden ook de welgebo¬ 
ren Jonk-vrouwen van Egmont en meer andere voor 
hem geintercedeert hebben , ten hadde geweeft datmen 
hen genoeg verfekert hadde dat hy niet en foude geftor- 
ven hebben. 

Defgelijx een Edel Jonk-vrou van Leyden uyt mede¬ 
lijden heeft haer niet gefchaemt als een Bruyt aen den 
Magiftraet en Commiffariffen te gaen om den felven 
Maulde ten houwelijke te begeren , en alfo hem vander 
dood te verbidden. Maer in ftede van haer te verhoren 
of immers vriéndelijk aen te fpreken , de Commilfarif- 
fen hebben haer onweerdelijk wech gefloten , enge- 
ftraft, feggende, fchaemtgy niet een verrader ten bou¬ 
wdijk te begeren ? Sonder haer toe te laten voor den 
volke op de plaetfe van fupplicie haer ootmoedig ver- 
foek te doen : daermen nochtans ook ten tijde van den 
Hertoch van Alba fommige boofdaders het leven gege¬ 
ven heeft op ’c verbidden van eenige gemeyne vrouwen. 

Na de voorfz. fententie is van hetRaed huysafgele- 
fen het pardon van den hooggeboren Graef Maurits van 
Naffau : Het welke meer dient tor onfe uyrfluytinge en 
belaftinge , dan tot voordeel van eenige andere die daer 
niet in genoemt zijn. En den 30. is afgeroepen onfe in- 
daginge , die uyt den pardon gefloten zijn , daer by wy 
gefcholden zijn hoofden , beleyders en mededelige van 
den feditieufen en oproeringen aenflagen tegen de ftad 
aengenomen. 

En ten lellen om te beter haer vyandfehap tegen uwe 
Excellentie te betonen, hebben alle den Engeifen ver¬ 
boden en belet binnen der ftad Leyden te komen , of 
daer door te palieren in hoe kleyne getale dat het fy. 

Hier hebben wy uwe Excellentie (volgende haer ex¬ 
pres bevel) verklaert de naekte en eenvoudige waer- 
heyd van de fake, voor bygaende vele andere treffelijke 
ftucken en redenen , op dat wy daer door de herten vari 
onfe machtige en geweldige partyen niet te feer en fou¬ 
den verbitteren , en uwer Excellentie ooren verdrieten. 

Nu dient anders niet dan te betonen de onrechtveer- 
digheytvan de voorfz. fententien : ’t we!ke(hoewel het 
nu te fpace is tegen de dood remedie te verfoeken) fal 
den doden dienen voor een eerlijken uytvaert, en toe 
hanthouden van onfer aller eere, goeden name en fame. 

Want ten eerften den Magiftraet is gebleken darde 
voorfz. voorflach re adhuc ir/tegra gzntCchelïjken is ver¬ 
andert , niet geattenteert, noch te werke geftelt. En 
daerom na rechte niet ftrafbaer: Quum nccfimplex volun- 
tMant comtns criminü (qua etiam hic nulla funt) mereatuv 
capitis fïipphcium, nifi fortè in folocrimine perduellioms, 
five Ltjle Majefiatis, ut ejl jurk notijjimi. Ten waredac 
die van den Magiftraet van Leyden wildefuftineren,dat 
fy een Majefteyt hebben , ’t welk verre van daer is: Ge¬ 
merkt dat de Staten Generael uwe Excellentie over alle 
Magiftraten abfolute macht gegeven hebben , dat ook 
de Schout felve boven den Magiftraet is: En dat hier 
niet gehandelt en is om de ftad in handen van den vyan- 
den te brengen, maer om die te conferveren onder de 
behoorlijke autoriteyt, daer fy haer felven onder bege¬ 
ven hadde , en men nu haer foekcaf te ontrecken. 

Ten anderen al ware.de voorfz. aenflach fo die eerft 
geraemc was niet verandert, maer in’t werk geftelt en 
volbracht (dat neen) nochtans konde die foaengerecht 
wefen dat daer uyt geen feditie , oproer, noch bloetftor¬ 
tinge en was te vreefen , door de verfekerde ordene die 
daer in geftelt was: als het blijkt uyt het voorfz. ver¬ 
had. ’c Welke, hoewel dat het den Magiftraet alfo 
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deuchdelijk gebleken is , fy by haer fententien-verfwij- 
gen , met alle ’t gene dat hetftuk eenigfins loude kon- 
nen v?rfchonen. Daer toe gevoecht dat verre het meer¬ 
derendeel van alle borgeren en inwoonderen van Ley- 
den , de ware Chriftelijke religie , de Koninginne van | 
Engeland , uwe Excellentie , en den welvaren van den 
lande (tot welken eynde defe fake alleen ftrekte ) toe- 
gedaen zijn , behalven alleen etlijke van den Magiftraet 
en eenige Hoplieden van de fchutterye : en daerom 
konde lichtelijk fonder refiftentie , oproer, ofbloet- 
ftorringe uytgerecht worden. Somen by exemplege- 
fien heeft in vele fwaerder aenflagen , als in ’t vangen 
van den Raed van Staten te Brufiel, van den Hertog van 
Aerfchot, Heeren van Rafleghem, Zweveghem, Mouf- 
cron j Biflchoppen van Brugge en van Ypere , en ande¬ 
re : Item in ’t vangen van den Heere van Bouclé, Bla- 
lere.den Ontfanger Steeland,en andere te Gent, daer na 
van jan van Hembiefeen Jork ook te Gent, en in meer 
andere plaetfen in Holland en elders by danke van wij- 
lent zijn Princelijke Excellentie, van alle welke van¬ 
gen de autheurs ook grote eere en lof behaelt, en fon¬ 
der bloetftoninge of oproer hun llucken uytgerecht 
hebben. 

Doch waer fouden nu fitten de hoofden van den Bor- 
gemeefter Peter Adriaenfz., van den Secretaris Jan van 
Hout, van den Heere van Noort wijk , en van meer an¬ 
dere die over de fentenrie gefeten hebben, indien men 
met hen-lieden fo haeftelijk hadde omgefpiongen, doen 
fy vromelijk (dit fegge ik tot haer-lieden eere) met, of 
fonder wete, oogluykinge, of toelatinge, van zijn voor¬ 
noemde Princelijke Excellentie wederftonden de 
Spaenfgefinde Magiftraten? En namenthjk ook tot Am- ' 
flerdam ? foude niet ineeft Holland noch onder het 
Spaens jok en inquifitie fuchten ? 

Het is defgehjx verre van daer dat defelve aenflach 
foude geftrekt hebben tot apparente ruyne en onder- 
gank van den ftaet der felver ftad en lande van Holland 
( fo den voornoemden Magiftraet belieft te feggen ) 
maer ter contrarien foude aengerechtet geweeft hebben 
om de ftad Leyden te brengen in accoort,liefde en goe¬ 
de eenighey t met de Koninginne van Engeland , en met 
uwer Excellentie die fy by de felve fententie kennen 
alfnoch te zijn Gouverneur en Capiteyn Generael defer j 
vereemgde Nederlanden. Welke eenigheyt ontwijfe- 
lijk na God is onfe eenige welvaert, fo de Staten van j 
Holland by brieven aen hare Majefteyt gefchreven 
opentlijk bekent hebben. 

Daerom is grotelijx te vrefen dat de Koninginne van 
Engeland , verftaende datmén fo om den hals brengt de , 
gene die hare Majefteyt en haren Lieutenant generael | 
voorftaen enaenhangen, tot beter regeringe en confer- 
vatie defer landen (’t welke fy fchandelijk heten de ftad 
Engels te maken) fal’t felve niet anders konnen afne¬ 
men dan als gedaen tot hare Majefteyts grote vermin- 
dertheyt en tegen des lands welvaren. 

Daer uyt ook volcht dat hier geen mifdaed is, noch 
confequentelijk pardon van node: maer veel eer heb¬ 
ben de geaccufeerde verdient geprefen en geloont te 
zijn,om dat fy tot des ftads en lands dienft getracht heb¬ 
ben de autoriteyt van uwe Excellentie(die immers noch j 
niet wederroepen is) en de eenigheyt van den lande te j 
vorderen : fonder de welke defe Provinciën ontwijfe- | 
lijk moeten gefcheurt en in handen van den vyandko- | 
men : als niet konnende verdragen het bevel van fo vele [ 
regeerders , die niemand en fal willen noch konnen on¬ 
derhorig wefen , noch fy felve d’ecn den anderen refpe- 
fleren. 

Dien volgende is ook ten onrecht tegen ons als uyt 
oen pardon gefloten , gefchiet de inroepinge en inda- 
ginge : So wel om de redenen voorfz. als ook om dat de 
felve daginge naektelijk inhout een merkelijke prejudi¬ 
cie en voor-oordeel : want wy aldaer gefcholden wor- j 
den hoofden, beleyders, en medeligen van de fedi- j 
tieufe en oproerige aenflagen. Wat mogen wy dan 
voort verwachten ? en hoe fouden wy derren verfchij- | 
nen voor fulke rechters , diealrede van te voren fuik 
een voor-oordeel geven eer wy gehoort zijn ? Diemen ' 
daer uyt wel kan merken formele partyen cn rechters in | 
haren eygen fake te willen zijn: en dat fy geen ander 

forme van procederen willen gebruyken noch fententie 
wijlen, danmen uyt het voorfz. voor-oordeel genoech 
kan fpeuren , en fo fy tegen de 3 onthalfde gedaen heb¬ 
ben. Niet tegenftaende dat wy en een yeder van ons re¬ 
denen genoech hebben om ons te defenderen. Daer toe 
gevoecht dat het verfchijnen voor fulke rechters , en het 
gaen en keren niet veyl noch verfekert is, daermen be¬ 
gint ab executione. 

Maer wy zijn bereytvoor uwe Excellentie, voor den 
Raed van State, of andere onpartijdige Rechteren, daer 
voren men vryelijk verfchijnen mach , defen aengaende 
te rechte te ftaen. Sonderlinge ook gemerkt defe fake 
immediate aengaet de Generalitcyt van den lande: daer¬ 
om wy ons ook beklagen en protefteren, en fo verre des 
nood fy , voor uwe Excellentie , en voor alle onpartij¬ 
dige Rechters hebben geappelleert en appelleren by de¬ 
fen van de voorfchreven fchandelijke proceduren , in» 
daginge en alle andere grieven gedaen en noch te doen. 

En om noch klaerder te betonen, dat de pretenfe 
Rechters in hun proceduren geen regart met allen ge¬ 
dragen hebben, noch op de Chriftelijke religie, noch 
op de welftant der kerken en defe vereenigde Provin- 
tien , veel min op de rechten , vryheden , privilegiën , 
oude herkomen,en goede coftuymen defer landen : Dat 
fy ook hier in niet alleen gevolge hebben den Spaenfen 
Raed , maer noch veel harder en wreeder geprocedeert 
dan oyt de Hertoge van Alba gedurende zijn tyrannifch 
Gouvernement gedaen heeft: uwe Excellentie fal ’t fel- 
ve kortelijk konnen verftaen uyt de navolgende tegen» 
ftellinge. 

Want gelijk den R.aed van Spangien , wel infiende 
dat geene republijke ’t fy Ecclefiaftice, of Politique lan¬ 
ge konde beftaen, ten fy dat de felve voorfien waren mee 
goede ftatuten , wetten en ordonnantiën: En dathec 
woord des Heeren in’t Jaer if dtf. overvloedig aen den 
dach quam , en openbaerlijk gepredikt worde in defe 
Nederlanden, hebben fy aldereerft (om den loop des 
voorfz. Godlijken woords te beletten en te verhinde¬ 
ren) by fcherpe placcaten verboden de Kerken-ordenin- 
ge en alle confiftorife vergaderingen , als zy’t noemen,, 
wel wetende dat by faute van vermaninge, trooften en 
ftraffen , fampt de Kerken-regeringe, de felve niet lange 
konde beftaen. Die van Leyden van gelijke om den 
loop des H. Euangeliums te verhinderen, oppoferen 
hen tegens alle goede Chriftelijke ordeninge conform 
den woorde Godes , wechnemende de Kerkelijke difci- 
pline , fraterniteyt en eenigheyt: En in plaetfe van dien 
tweefpaltigheyt voedende: ’t welk fekerlijkveroorfa- 
ken moet ondergank van de ware Religie. 

Den Hertoge van Alba, om te hebben fondament 
zijnre tyrannie, dede verklaren dat de requefte byde 
Heeren en Edelen van den Lande aen de Hertogin van 
Parma geprefenteert, om te hebben mitigatie van de ri- 
gm eufe Placcaten, was een conjuratie en confpiratie 
tegens God,de religie, en den Konink. Van gelijken alf© 
eenige goede patriotten , die haer goed en bloed tegens 
den Spangiaerden voor den Lande opgefet hebben 3 
door de confideratie onfes jammerlijken ftands beroert 
zijn geweeft met malkander te beraetflagen, hoe dat 
men den ftaet van defe Landen foude mogen conferve- 
ren , en de ware Chriftelijke religie, fampt onfe rech¬ 
ten , vryheden en privilegiën tegen den Spangiaerden 
befchermen , en uwe Excellentie in zijne behoorlijke 
en wettige autoriteyt, volgende het traflaet met hare 
Majefteyt gemaekt, en de commiflie uwe Excellentie 
gegeven te behouden, fonder nochtans daerinyetfe- 
kers te befiuyten, veel min teexecuteren : fo hebben 
die van Leyden , om den Hertog van Alba hier in na te 
volgen , en haer voornemen te volbrengen, ook haer 
handen te befmetten met onfchuldig bloed , verklaert 
fuiken beraedllach te wefen confpiratie, en die als cri- 
men perduellionü (eu leefa MajeJiatü, geftraftaen lijf en 
goed. 

Den Hertog van Alba heeft zijn handen geflagen aen 
de aller getroufte tegens der landen privilegiën op ’t feg¬ 
gen van eenen delateur of aenbrenger. Die van Leyden 
doen infgelijx alfo. 

Den Hertoge van Alba heeft den geapprehendeerden 
richters gegeven Spangiaerts, Italiaenderen en van defe 
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landen. Maer die van Leyden zijn k\fs judices en atto* 
res, fy en hebben niet beforgt het gemene befte als fy 
voorgeven,maer om den haet diefy tegen de ware Chri¬ 
stelijke religie, hare Majefteyt en uwe Excellentie al- 
tijds gedragen hebben, zijn fybcvreeltgeweeft datfy 
van haer adminiftratie geftelt fouden mogen worden, 
daer by hen ook vermengt hebben gants ongequalifi- 
ceerde perfoonen,daer toe van hare principalen niet ge- 
laft , en den welken volgens de rechten en privilegiën 
van den lande niet toe en quam defakevan de juftitie 
eenigfins haer t’onderwinden : waer onder ook 2 volle 
broeders gevonden worden , en vele die felve in Enge¬ 
land gereyft zijn om uwe Excellentie herwaerts over 
als Gouverneur te brengen. 

Den Hertoge van Alba focht getuygen om den ge¬ 
vangenen te doen overkontlchappen. Die van Leyden 
doen den gevangenen met onmenfchelijke tormenten 
uytdringen vele faken die fy noyt gedocht hebben. 

Den Hertoge van Alba maekte den gevangenen for- 
me van proces , fond hen Procureuren en Advocaten 
om haer faken in rechten te verdedigen , ook tijd om 
t’haerder defenfie produ&ie van getuygen te doen. 
Die van Leyden hebben niemand by den gevange¬ 
nen komen laten , hun tijd noch ftond gevende om 
haer fake te defenderen , veel min om hen te beraden , 
fonder forme van proceduren : tegens den rechten en 
privilegiën van den lande van Holland en de bevelen 
uwer Excellentie en Rade van Staten , daer by hem de 
hand gefloten was , de fententie en executie verhaeften- 
de. Daer nochtans de fententie vermeit van feker be¬ 
loften Cofmo gedaen en van Contra-brieven gefonden 
aen den Capiteyn Maulde: En dat ontwijfelijk de ge¬ 
vangenen geallegeert hebben het veranderen van den 
raedftach , die ook noyt eyntlijk befloten was , en meer 
andere feyten en fecreten mogen ontdekt hebben; door 
’t bevel, deduótie en verificatie van den welken, men 
hadde konnen geraken tot meerder verklaringe van de 
waerheyt en hun onfchuldinge: hadden de rechters de 
felve nader onderfocht,en de gevangene tot thone gead- 
tnitteert. 

Den Hertog van Alba yemant gecondemneert heb¬ 
bende , heeft de fententie in ’t openbaer voor den volke 
te aenhoren van den gecondemneerden doen voorlefen. 
Die van Leyden hebben fulx gedaen in abfentie van den 
gecondemneerden, om datfe daer tegens niet en fou¬ 
den konnen feggen. 

Den Hertog van Alba zijne fententie executerende 
heeft den gecondemneerden doen brengen terplaetfe 
haerder fupplicie met open ogen, dat fy de plaetfe en 
volke mochten aenfehouwen, en ommers met vryen 
gefichte ter doodwaerts te gaen. Maer die van Leyden 
brengen den gecondemneerden ter dood met verbon¬ 
den ogen , op dat fy den volke niet fiende , noch weten¬ 
de of fy openbaerlijk ofheymelijken geexecuteert fou¬ 
den vvorden , geen middel hebben fouden in haer uyt- 
terfte den volke de waerheyd en gelegentheyt van der 
fake te verhalen. 

Nademael dan al’t gene voorfz. is tegens der landen 
privilegiën, regtenen gebruyken met groter tyrannye 
dan oyt de Hertoge van Alba indefe landen gebruykt 
heeft, kan uwe Excellentie hier uyt merken datdefe 
gefellen die der landen privilegiën , gerechtigheden , 
vryheden , oude wel hergebragte coftumen , altijts in 
de mond hebben , geendink minder ter herten nemen 
dan de felve: maer datfy die alleen tot eenmom-acn- 
figt gebruyken, om der goeder ingefetneen herten van 
hare Majefteyt en uwe Excellentie te alieneren en ont- 
trecken : Voorftellende als of de meyninge van hare 
Majefteyt en uwe Excellentie ware de felve privilegiën 
te willen benemen : daer negtans de gunfte van hare 
Majefteyt en uwe Excellentie geheel anders uytwijft. 
Maer en kan uyt defen ganfehen handel niet anders be¬ 
floten worden, dan dat fyfoeken deSpaenfe Heyde- 
nen in des Heeren erfdeel in te laten en zijnen Wijn- 
gaerdenden wreden dieren voor te ftellen , of immers 
de landen te houden in een gedurige twift en oorloge , 
om door middel van dienfelfs meefters blijvende, in 
een turbulent water teviflehen, en alfo over den inge- 
fetenen van den lande na haren wil alle tetyranniferen. 

Waer toe fy wel bemerken nier te konnen geraken , fo 
lange haer Majefteyt met haer hulp en gunft , en u Ex-* 
cellentiemet wettige autoriteyt defe landen fullen by- 
ftaen. Behalven dat fy wel weten dat hare Majefteyt on¬ 
der ’t beleyt van uwe Excell. macht en middel heeft om 
niet alleen de Spaenfe tyrannye in korter tijd uyt defe 
landen te verdrijven , maer ook alle onbehoorlijke mid¬ 
delen en concuftien te doen ceiferen. Wetende ook wel 
dat het een fonderlijke genade is als God den Heere derl 
landen geeft een Godlalig Konink, Vorft ofPrince, 
en dat fulx een feker teken is van zijne barmhertigheyt, 

Waer toe onder anderen deHiftorien des Coninks 
Jofue en andere Godvruchtige Coningen zijn dienende. 
Want hoe wel God den Heere feer over zijn volk om 
haer fonden vergramt was, en haer vele quade dingen 
door zijn Propheten en dienftknegten voorfeyt hadde , 
fo heeft hy nochtans de felve plagen by het leven des 
Coninx Jofie opgehouden. Al ’t welke defe wel we¬ 
tende en infiende, fo foeken fy niet anders dan het her- 
te van uwe Majefteyt en uwe Excellentie tegens defe 
landen te verbitteren en af te keren , om alfo tot een van ( Fo'’ 71* > 
de twe voorfz. eynden te geraken. Waerom wy remon- 
ftranten met allen vromen Chriftenen en ingefetenen 
defer landen ootmoedelik GodAlmagtig, haer Maje¬ 
fteyt, uwer Excellentie , en allen vromen Heeren, Po¬ 
tentaten , Overheden , als dienaren des levenden Gods, 
bidden, dat haer gelieve door hare wettige middelen 
hen tegen fodanige perfonen te ftellen, en de felve in 
haren eerften aenvank (eer die meerder kragt krijgt) 
een breydel en toom te ftellen, en allen vromen Chri¬ 
ftenen tegens fodanigen geweld in haer protedfie en fau- 
vegarde te nemen : en de fake alfo helpen bevorderen , 
Gods rijk, hare Majefteyts eere, uwer Excellentie naem 
vermeerdert, de ware Chriftelicke religie , de welftanr, 
rechten , vryheden , privilegiën defer landen onder de 
gehoorfaemheyt van hare Majefteyt en uwer Excellen¬ 
tie , geconlerveert en behouden blijven. Met fulke dif- 
cretie nochtans ( want wy geen wrake en begeren, maer 
die God opgeven ) dat uwe Excellentie gelieve de goe¬ 
de ftad Leyden enganfeh Holland wijfelijk en genade- 
lijk fo te conferveren, en in goede eenigheyt te houden, 
dat fy door haer eygen twefpalt niet en kome te verwoe¬ 
den, en de ware Chriftelijke religie (daer toe nog den 
meerderen deel van herten geneygt zijn ) in andere lan¬ 
den niet en kome te verhuyfen. ’tYVelke de goede 
God door zijn barmhertigheyt wil verhoeden. 

ban % epben hebben befc bcrontfcbuïbingc bp 
publicatie boen beebieben in bare (ïab te heeftopen / 
noemende ’t fclbe een famcu£ ïibeï en na rechten bet* 
boben / om batfe niet en fouden fcl)ijncn ’t feïbe toe te 
fïaen / bog hebben öaec op geen fcherpc onbetroeïtin^ 
ge boen boen / ban hebben Daer tegen eene bcrma^ 
ninge en hjaerfchoubinge aen ïjarc boteren en m- 
luoonberen met benftïoefte boen afïefen op ben 10. 
<ï£eccmb?i£beg fdbeniaer^/ ’ttudft ooft tcnbcbtle 
ban bie ban ben gerechte op’tïi1acdt)up£ ber (eiber 
fïcbc $ gctyuftt / mfjauDcnbe be feïbe tDaecfcboutom* 
gebitnaboïgenbe. 

ALfo voor eenige dagen tot kennifte van die van de ©Êrnia« 
Geregte defer ftad Leyden gekomen is, leker boex- é 

ken in handen van de gemeente alhier geraekt te zijn , frljouluiits 
met het opfchrift van verontfchuldinge van Jacob Vol- ^njTrcn 
mar, en van den Capiteyn Cofmo de Pefcaringijs , &c. tti iii; 
en dat’t felve van hand tot hand wert voorts gegeven en luoonbea 
verfpreyt: So hebben de voornoemde vande Gerechte gjcpöen/bri 
goed gevonden eenen yegelijken mitsdefen te verwitti- DeJBïagu 
gen van de navolgefide twee poinften , d’ een den ande- bui* 
ren , foo’tfchijnt, tegenftrijdende. uptgcgL 

Ten eerften, datfy de verkopinge van ’tvoorfchre- toni, 
ven boexken binnen defer ftede niet en hebben begeren 
te gedogen , maer die doen ophouden en verhinderen : 
niet fo feer door dien’t felve is een fameus libel, vol 
valfche befchuldingen , leugenen en calumnien , bv de 
auteurs van dien ( die haer namen verfwijgen en fulx 
fchamen ) tot geen ander eynde uytgegeven dan tot on- 
eenigheyt, twift, enoproerte, als ook en (onderlinge 
ten eynde de aenhangers van de auteurs van ’t voor¬ 
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fchreven boexken , de vrome en getrouwe burgeren en 
inwoonderen deferftede ( gelijk fy met gelijke gefchrif- 
te nog onlangs gedaen hebben ) nieten fouden verley- 
den en abuferen met het feggen van , indien fodanigen 
gefchrifc niet waerachtig en waer, de verkopinge van 
dien by die van de Gerechte , niet en foude werden 
toegeftaen. Ten tweden , dat hoewel om redenen voor- 
feyt, die van de Gerechte vermogen fouden het onder¬ 
houden , lefen en verbreyden van dien te verbieden, 
en jegens de gene diemen weet ’tfelve in handen , en 
anderen gecommuniceert te hebben , te doen voort¬ 
varen tot ftrafife, in kragte van befchreven regten, en van 
de Placcaten onlangs daer op uytgegeven, ’t felve noch¬ 
tans wert na gelaten , regts of die van de Geregte wel 
lijden mogten ( gelijk fy doen ) dat den inhouden van’t 
voorfchreven boexken tot een yegelijx kenniflekomt, 
als die ( de genegentheyt van hun getrouwe burgeren 
kennende) verfekert zijn 3 dat’tfelve veeleer contra' 
rie werkinge fal doen, dan de gene die d’ auteurs van 
dien daer medegemeent hebben. Rn dat deburgeren 
die met fo ongehoorde ftantvaftigheyt t’ anderen tijden 
des vyands beleg, en fo groten honger verfmaet hebben 
en over gekomen zijn j nu niet en zijn te bewegen met 
een leugenagtig gefchrifc van f of<J gemuyttneerde 
vremdelingen: maer dat de vrome burgeren en inwoon¬ 
deren defer (lede , gelijk als de voornoemde van de Ge¬ 
rechte ’tvoorfz. gefchrifc met ftilfwijgen verfmaden,en 
des antwoordens onwaetdig houden : ook liever fullen 
hebben’t felve teverfmaden en onwaerdig te achten, 
om door *c lefen van dien goede uyren qualijken ce he¬ 
fteden. En of wel'yemant van de getrouwe burgeren en 
inwoonderen defer ftede ’t voorfchreven gefchrifc uyt 
nieufgierigheyt gelefen hadden, of begeerden te lefen , 
de felve willen de voornoemde van de Geregte mitfde- 
fenvermaent en gewaerfchout hebben, dat behalven 
de ontelleke verdigte en verfierde leugenen , daer mede 
’t felve beklad en vuyl gemaekc is : Namelijken dat 
d’ executie aen de genoemde oproermakers onlangs ge- 
fchiet, gedaen foude zijn door haet en nijt regens de 
Chriftelfjke religie, partijfchap tegens hare Coninklij- 
ke Majefteyt, tegens zijn Excellentie , en tegens de En» 
gelfe natie. Dat de gevangenen eenige kennilTe met fwa- 
re en ongelooflijke tormenten fouden zijn uytgeperft , 
’t welk fo feer onwaeragtig is , dat niemand een vinger 
om te pijnen aengeraekt fyj uytgenomen Cofmo, die 
maer aen de pijne gebrogtis. Dat tegens hunfonder 
eenige form van rechte foude zijn geprocedeert. Dat 
met eenige vermaerde en treffelijke Advocaten gecon- 
iulcert zijnde , by hen geen dootweerdige fake was ge¬ 
vonden- Eu ’c gunt daer op by de gedeputeerde van de 
Hccren Swten gefeyt foude zijn. Dat alle de Engelfen 
verboden en belet fouden welen binnen Leyden te ko- 
uica. En veel meer andere openbare grove leugenen , 
hier nodeloos,en ook te lang om te verhalen ) ’t voorfz. 
boexken tot genen anderen cynde is ge fchreven , dan 
’öïiï onder de goéde gemeente haer onkruyt en faet van 
ïwedragt te fayen , en de felve van de wettige gehoor- 
‘Eemheyt des Overheyts af te trecken, tot oneenigheyt, 
.twift en oproerte te bewegen , en om ’t felve te doen , 
boeken fy hem felfs te fuyveren en verontfchuldigen , en 
tiaerentegens andere te befchuldigen,fwart en ongefien 
te maken , ’c welk fy dog geen van beyden doen : Want 
in plaétfe daer fy niet veel verfierde leugenen en calum- 
nien pogen te befchuldigen eenige genoemde perfonen, 
ook ’c ccllegie van die van de Geregte over de vonniflen 
gedaen hebbende , fo gaen fy ook tot ’t collegie van de 
Vroetfchap befchuldigen, mede den Raet van Holland, 
ja de Heeren Staten : (onder te verfchonen de perfonen 
van den Doorlugtigen Hooch-geboren Forft, mijnen 
Heers den Grave van Lycefter, Lieutenant van hare 
Koninklijke Majefteyt van Engeland, en Gouverneur 
generael van de vereenigde Nederlandfche Provintien , 
in ’c gene fy hen niet en Ichamen te feggen , dat den aen- 
fiag op dde ftad begonft , foude zijngeweeft met voor¬ 
weten van zijn Excellentie. Maer ten is niet vremt dat 
de auteurs van’tvoorfz. boexken met eenen Monnikfe 
onbefchaemtheyt derven liegen’t gene of ymand in’t 
herte mach dragen, of gehandelc foude zijn in eenige 
collegien> of ook tuffehen wcynig lieden, daer fy hen 
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nieten fchamen te liegen ’tgenefoo Veel duyfent oren 
gehoort, en ogen gefien hebben: namelijken, dat Ja- 
ques Volmaer , komende terplaetfe daer aen hem ter 
executie geleyt is , de fententie jegens hem gewefen s 
hem en d’ andere voorgelefen , en van de welke hy den 
Rechters bedankt hadde, verklaert foude hebben , dac 
hy en zijn mede broederen t’ onrecht waren veroordelt: 
Dat den fcherp-rechter belaft foude zijn geweeft hem te 
verhaeften : Dat de Gecommitteerde der Heeren Staten 
de gepretendeerde Edele Jonk-vrouvve , komende om 
te verbidden , weg geftoten , en geftrafc fouden hebben, 
en meerandere. En nopende de verontfchuldinge van 
hen felve, ’t fcheelt fo vele van hen by ’t voorfz. boex- 
ken eenigfins te verfchonen, dat fy ter contrarie de con- 
feiïien van de gevangen ( die fy valfchelijken liegen hen 
door pijne geextorqueert te zijn) confirmeren, en de 
vonniffen tegen hen gewefen en ter executie geftelt fulx 
juftificeren : maer ook hen felfs befchuldigen , en gelij¬ 
ke ftraffe waerdig verklaren. Immers en foude men hen- 
luyden als fy alinhegten ware, naulijxmeerof vorder 
belijdeniffen konnen afvorderen,dan fy by’t voorfchre¬ 
ven boexken (als haer verontfchuldinge ) felfs van hen 
geven , ten ware datmen Chriftiaenvan de Wouwere 
en Henrik van Soeft wat nader begeerde af te vragen 
'cgeen fondagden4. Octobris verhandelt is ten huyfe 
van Cofmo tuffehen de drie geexecuteerden en hen 
beyden, fo voor als na den inkomen van den Capi- 
teyn, op’c welk fy luyden (indien het hen geliefde 
Gode de eere te geven, en de waerheyd te belijden) 
fouden moeten bekennen dataldaer voorgeflagen wor¬ 
de hen luyden meefter van deftad te maken , by mid¬ 
del van het inlaten van’t vendel van Capiteyn Herau- 
giere, binnen Delft leggende , ’t welk de Compag¬ 
nie van Maulde doen foude, ’t gelaet makende van op 
’t patent hem ten fel ven dage behandigt, uyt deferftede 
te trecken : en met eenen van ’t verfekeren der perfonen 
aldaer geraemt: ook dat Henrik van Soeft fwarigheyt 
maekteindenfelvenaenflag: mede dat Cofmo defelve 
heel licht achte, en ftchgelietofhy fulx alleen by der 
hand hadde willen grijpen: Noch hoe dat Cofmo van 
henluyden ( alvoren dat Maulde doen ter tijd in haer 
vergaderinge quam) ernftelijken begeerde dat fy den 
aenflag in jegenwoordigheyt van Maulde fo fwaerniee 
foude maken, om hem als een jong Capiteyn , en in ge¬ 
lijke faken onervaren , daer van niet te doen verfchric- 
ken, mitsgaders van eenige andere woorden en redenen 
daer ten huyfe gevallen , hier om der eeren enrefpedts 
wille gefwegen. Soudenvan gelijken moeten beken¬ 
nen hoe verdagen fy varen mits de apprehenfie van Cof¬ 
mo, grouwende hare mocytige beraetflagingen aen den 
dag gekomen te zijn , daer over in handen van de Jufti- 
tie te vallen , en volgende hare verdienften , geftrafc re 
werden. Infgelijks hoe fy naderhand horende datCof- 
Vno om een ander fake gevangen, en fulks haer voorge¬ 
nomen aenflag noch niet ontdekt was, weder moet gre¬ 
pen om den felven andermael aen te vangen , en volgen¬ 
de haer begeren, ten eynde te brengen , wat onderhan- 
delinge daer over tuffehen vande Wouwer enVolmar is 
gevallen. Eyndelijken dat den raedflagop vrydagden 
9. Odobris , genoeg in voegen, fo defelve in’t boexken 
verhaelt werd , ten huyfe en overftaen van de Prefidenc 
Meetkerken gefloten is , hoewel fy den felven daer van 
met een leugen (als of’t elders waer) foeken te veront¬ 
fchuldigen : en van wat perfonen fy hen fouden hebben 
verfekert, fouden ook nader konnen verklaren de fake 
waerom den aenflag niet voort en ging, namelijken, 
dat fy gronden de burgeren die fy aen haer koorde ge- 
trocken hadden , mids hen valfchelijk aendienende dat 
meeft alle die van den Gerechte twee of drie alleenlij- 
kenuytgefondert, van den aenflag waren , en felfs vo¬ 
ren gaen fouden , niet in wapenen te konnen krijgen, 
en dat die , fonder defelve ofeenige van hen te fien voor 
gaen , achter blijvende, de bloedftortinge die fy ver- 
grouden gevallen foude hebben , niet over de gene dis 
fy die wel gonden , en toegefchikt hadden, maer veel 
eer over hen felfs. Defe en gelijke infichten begeren de 
voorfchreven van den Gerechte genomen te werden by 
alle vrome burgeren en inwoonderen defer ftede, de¬ 
welke ’c voorfchreven boexken uyt een nieusgierig- 
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heyt of anderfins gelefen hebben, en voorts Tullen mo¬ 
gen komen te lefen, en dat alle andere perTonen, ’toge 
tot eenige nieu wigheyt hebbende, hen aen degeexecu- 
teerden fachtelijken Tpiegelende, mogen leren hoe ge- 
vaerlijken het is in een vremde regieringe curieux te 
zijn, en hen te willen onderwinden faken die hen niet 
toe komen,en datfy met gelijke ondankbaerheytnieten 
Toeken te Ionen de regierdcrsdie hun met To grote vrint- 
fchap ontfangen en ingenomen, met To grote moey- 

{ Fol. 71.) ten gevordert en met To grote Torge befchermt hebben , 
min nog meer dan of Ty geboren burgeren defer Stede 
waren geweeft : op datfy hen fulx in ftilheytdragende, 
ter gehoorfaemheyt van de wettige Overheyt daer on¬ 
der Ty hen begeven hebben ( volgende ’t bevel Gods ) 
de befchuttinge en befcherminge der felver mogen 
blijven genietende : Tonder hen vorder te verontreynen 
met de twe meefle Tchandvlecken van ongehoorTaem- 
heyt en ondankbaerheyt,ten eynde de voorfchreven van 
de Gerecht niet gedrongen en werden ’cTwaerd vanju- 
ftitie, ’twelk hen van den Heere Almachtig, fowel 
tot befchuttinge van den vromen, als tot ftraffe van den 
bofen , in handen en tegens weynige hoofden van op- 
roerte te werk geftelt is, vorder te gebruyken jegens 
de gene die metter daet (’twelk verre Ty) verklaren 
Tullen onwaerdig te zijn de genade hen by den Hooch 
en Welgeboren Maurits geboren Prince van Orangien , 

• Grave van NalTau, &c. als Stadhouder en Kapiteyn ge- 
nerael van Holland , Zelanden Vriefland, by zijne Ex¬ 
cellentie brieven van perdon genadelijken gedaenen 
verleent. > 

Itafqutb %&cfcn al niet tcgenflacnbej bïeefbeopfp?aheen 
rtiVge-e berbitteringe onber ’t gemene boïït / öaer toerben 
jirogt, bccfcl)euöen bittere pafquillen geflropt / baer ban 

cenenbegonfïalbU^/Door de inquifitie opgerefen bin¬ 
nen Leyden, fiet men den Prins van Parma den weg be- 
reyden, bcfïOt regel toa£ / Want als den Wolf het 
fchaepken eens heeft geknagen , Hy blijft bloed-gierig 
zijn leven dagen, 5cc. bier tegen toerbe toebet een ans 
bec pafquil uptgegeben / beginnenbe / O pafquillus 
die elk een zijn gebrek plag te verhalen, hoe fiet gy nu 
dus donker, of zijt gy verblint,tn babbe be feïben floïis 
regel: nocb een anöer beginnenbe / Laet u manhaftige 
herten o Hollanders in vromigheyt vermaert , langer 
in geen pelslap bcwoelt werden na der vrouwen aert, 
&c. nocb een anbee/ baec in gefept toert / bat be Mt" 
üerïanbfe tael fïccljt en reebt plag te toefen / maer 
batmenbaernaalbaerbab gefpjohen beïloomfe of 
3latijnfe taeï / &pacn£ / #oogbitpt£ / #ran£ / maer 
bat men baer nu aïtcmael üÊngclg ïeerben / maer tot 
Deflupt / tnenfcljt b’ auteur / bat men baer epnbeïih 
mogtfïngen ber vèngeïen toenfeb/ Eer Ty Gode in den 
hoogden en vreden op aerden, en eenige auberc meer 
bie ift in bien tijb gefïcn ofte boren lefen bebbe/ ih bers 
baïe bit alleen tot eenbetoy^ banbe grote ongerm 
fligbept ban be gemoeberen beg gemenen boljc / in 
befetijben. 

m&oi ©en 18. cfèobembpö beeft ©• ^übpanug &aro? 
&& bia getoefen ^lofeflb? Cbeologie tot Hepben/ bie mes 

roeht hem be hupten betparbon ban3tjn <£rceïlentte ban.fèaf- 
te ont; fau bier boren berbaelt / geercipiecrt en mebe inges 
ftijuiötj jjaegt toa£ / reqnefle aen be bergaberinge ban be 
Söeöen Staten ban Hollanb obergegeben/ berfoehenbebat 
aendact) bp / nopenbe be falie ban ben acnfïag op Hepben fom 
op nep, ntogen boo? ben Hobe ban Holland in reebte ont* 

fangen tnerben/ om 3tjn ontfcbnlb albaer te boen bïtj= 
hen/ fuflinerenbe bat bP baer in ontfcljulbig toa£ / en 
bat bem be falie niet aenflont/ enbatbP’tbaerom 
5tjn Crceïï. te hennen babbe gegeben / fonber te fegs 
gen toie bP met bet tooo?b Crceïlentie meenbe / Hps 
cefler of jliaffau / ban i£ baer op niet gebolgt. 

Baberbanb heb ili eenhpef gefienban 3}acobu£ 
ïtitncbanciug $jebicant tot JUibbcïbutg / gefebje* 
ben upt IHibbeïhurg/ aen JBernero Heïmicbioalg 
boe H?ebicant tot 8t?ecbt/ban ben 17. dlBarty 1 ? 88. 
inboubenbe onber anbere alg boïgt. 

„ ©uö ^arabia öccft ober gefonben een lange 
,, flbe / gefcb?cben aen be Claflen in IBalcbcren / 
,, ®ojt/ïïattetbam /©elft/ in ben Haat/fiönlanb / 

Ut^ecbt / en narreert baer. bp in’t ïatige 3ijn on« >, 
fcbult/behlaegt bem ban g?oot ongelqh/en begeert,, 
bat be herben bem be banb bieben/om toeberom in , i 
integrum gereffitUecrt te t00?ben / petitto nofor, 3 
(cqita. vifa cjl, ob perjonam & minifterium , en fo 3tjn , , 
Crceïlcntie ban Jlaffau fobaeff niet bertjoeben ,, 
boaer ban bier/prater opinionem, fouben bier begom, t 
ncnbcbbenmetbaerbaerbantefp?eben/ aïfoom „ 
fer fommige een IHaenbagïefïlcbcnterberfame; „ 
ge ber b^oeberen opgeïept biaé/ maer bertrob eben >» 
op ben feïben tgb al£ top quanten bem te bcgioes,, 
ten/etc. 

©efe lange BMffibe ban ^arabia baer ban biet 
mentiegemaebttoert/foubeib bierbp geboegtljeb’ 
ben/ fo ib bie babbe toeten te bebomen / ban injfantie 
baerom gebaen bebbenbe aen berfebepben ban be bos 
ben genoembe <£ïaffen / fepben bie niet onber be hers 
belghe fcbpften albaer betuflenbe gebonbcn tebebs 
ben / eenige anbere Claffen baer ib meenbe be fcïbe 
te toefen en acngcfcb?eben/ en boo? anberen t’ mijnen 
berfoebe gefeb^eben bebbe/ enbebben baer op niet ge? 
anttooojt / en ober fnïjc bebbe bie bier niet bp bonnen 
boegen. 

^>arabia beeft lange jarennabefen geïeeft/ eni£ 
epnbelbb te#rfo?t in «imgcïanb gefïo?ben ben 15- 
3jannart) / i6iz. ont 5tjnbe 82 jaren/ en lept tot 
^Tantelberge begjabcn/albaer bem jyn bup^bjontoe 
bit «Sjpitapbie beeft boen maben en nocb te fïen i^. 

DileElo conjugi Hadriano de Saravia Ai ar gare- 
ta Wijts adhuc fuperftes, qua cum Ulo mtpiias fecun- 
do inijt 3 atwofque fex ptè Cr feliciter vixit. Aiemo- ^arapfa! 
ria hoe fmcerum , heet exiguumamoris fut quafipig- 
rws ponendum curavit. Fuit a. u dum vixit Theol. 
DoÊlor egregiw, Cathedralis hujus Ecclefue preben- 
darius meritijf., vir in omni litterammgenere exi- 
miva, piet at e 3 probitate 3gravitate3fuavitatemo- 
rum infignii , fcriptu clarus, fideplenus, O" botio- 
rum operum dives valde , natione Belga , JSfatus 
z/Edina Artejia. Vixit quondam Lugduni Batavo- 
rum 3 Angliam petijt primo fub initium regni Beata 
memoria Elifabetha, DoElor ( quod ante creatus ) 
Oxoniapojl incorporatus efl, in memoria at erna erit 
jufha. obijt z/Etat. 82. Anno 1612. Ian. 15. 

’c welk aldus verduytft is, 

IBargar eta 3©ijt^ nocb in ïebenben ïijbc sijnbe/,, 
beeft boo? Iiacr beminbe man Habpano ^arabia /,, 
be toeïbe miet befe 3qn bupg-bjou be ttoebemaeï ges,, 
trout beeft getoeefl / en 6. jaren met baer ©obs, 9 
bjucbtelili en boojfpoebig geïeeft beeft ter gebagte;, 3 
niffe bit otibebepnjf /aïboetoel bïepn / aï^ een pant,, 
ban bare ïiefbe / boen fïeiïcn: betoyle bp nog leefs,, 
be tg bP getoeefl een ©octo? in be (Cbeoïogie / en,, 
om 5ijnbcrbienfïen$bP ban befe Catbebjaïehers,, 
hemet een p?ebenbe begiftigt / een man m alïers,, 
banbehonflen fecrgeleert/ in©obbjucbtigbept/,, 
begelihb^Pt / flatigbept en beleeftbept ban manies,, 
ren feer nptnernenbe/bermaert boo? 3jjne fcbnften/,, 
bol ban geloof / en feer ryh ban goebe toerhen / tg,, 
getoeefl een j&cbetïanbcr / geboden te Hefbm in,, 
lUrtop^. Heeft tocï eer tot Hepben in Holïanb 0ecs,, 
to? ban be Hoge feboïe getoeefl / ig baer na in €ns,, 
gelanb gebaren/en eerfl in bet beginfeï ber regerins,, 
ge ban €lifabetb faliger gebagtenifte ©octo^ sijns,, 
be (’ttoeïh bpban tebo?cn gccrccert ofgemaeht,, 
toa^) ig baer na tot ©rfojt aflijbiö gebjo^ben. 

(Ser eeutoiger memope fal bP reebtbeerbig 3yn /,» 
i^ geflo?bcn oub 3tjnbe S2. jaren / Hinno 1612.,, 
Siannanj i?. 

IBacr namaeï^ a$ be Coninginne ban befe et’es 
cutietot 3Lcpben babbe berflaen/ beeft fp bat feer 
quaïih genomen: toant bet baer niet na be toaerbcpb 
te hennen toa^ gegeben / fp fcb?eef baerom ooh aen 
be Staten; bog be Staten onberriebteben baer baec 

ban 



lotj 

<ö5;as 
toe öanïp; 
«fier toets 
trekt upt 
Ijet Jlao’; 
üet-quats 
tier op 
©trecljt / 
baons op 
<Da.:D:cgt / 
en tooit 
Doet tio 
S3ltfTtt5s 
gen. 

,3P-fffïtoe 
toon Den 
<©:otoe 
tooit Elpees 
{ter upt 
©o’öiegt/ 
in Date 
ban Den 
jftaüemb. 
iriSy.oen 
toen Stoers 
(ten ^os 
stop. 

Drie en Twintichfte Boek. !5S7- 

s©e <ü5:otoe 
toon U'Jces 
Itee fbcftt 
JJcmkljeer 
5©illeitt 
toon -SnUi; 
!en tooit 
^jtoeüelt 
te Doen aps 
pretjaiDc's 
ren/Don (ju 
ontkomt 
üe loge. 

Pantefedömbp gefcpjifïe tot ïjaccöcc'fufïificatic / 
fa in 't naPaïgenöe boch fal terben Perpadt. 

<21 e OBjaPe ban Ipcefïec unt bet cfèoQ^öerquarticc 
fepepbenbe/ namsijn repfeniet fiaUaecïcmnogna 
benifagc/ fotnen meenbe batpp gcbaenfoubepeb* 
ben: mactop Ilt?ccpt/ baecpp ben <5. cfönPemb?i£ 
binnen quant / en ooit maer 5 bagen bleef/ cnPan 
bacc repfPcpp op <©0 ibjecpt/ en boo?t opBïifTïngcn: 
ban ^ojïuccpt beeft pp ben 3. cfèoPemb?$ oube ffijï/ 
gcfcptePcn aen ben #Pecfïen §onop tot IBebcnbïtft / 
met fchec €bdman gefonben befen nabolgenbcn 
b?tef. 

MYn Heere Sonoy , de goede onthalinge , die ik 
van ul. in ’t Noorder- qnartier zijnde ontfangen 

hebbe, isfodanig geweeft, dat ik die nimmermeer cn 
fal konnen vergeten , hebbende daer in ontfangen fo- 
danig genoegen , dat infiende uwe getrouheyt en goede 
affe&ie tot my, ik bereyt fal zijn t* allen rijden te erken¬ 
nen met alle mogelijke middelen. Wefende in defe 
ftad gearriveert, hebbeik alles in goede ordre gevon¬ 
den, de goede wille der borgery nergens in vermindert, 
en’tfchijntookdat mijnHeerende Staten, nitwat na¬ 
der op de fake beginnen te letten , bemerkende de fwa- 
righeyt en’c ineónvenient, die uyt defe materie van doen 
wel mogt volgen, die men tot nutoegevolgtheeftin 
’t Gouvernement: ’twelk my nueenige hope vanbe- 
terniiïe geeft, ik ben nu gereet om na Vliffingen te gaen, 
om ordre te geven van al ’t gene nodig fal wefen voor de 
ftad van Bergen , die men meent dat de vyand fal komen 
te beleggen , van hier fal ik niet nalaten u E. te waer- 
fchouwen van onfe faken , hebbende nu oorfake om de- 
fen Edelman inu quartierte fenden om paerden te ko¬ 
pen , heb ik niet willen laten u 1. met defen briefte be¬ 
groeten , en bedanken vari de liefde en affeftie die u E. 
altijds t’ onswaert getoont hebt, u 1. verfekerende dat 
ik nieten fal laten ul. te doen alle genoegen envrient- 
fchap, hier mede mijn Heere, recommandere ik my in 
uwe goede gratie, biddende den Almachtigen , 

Mijn Heere , u 1. altijds te willen nemen in zijne weer- 
dige en heylige hoede, tot Dordrecht den 3. Novem¬ 
ber ,1387. onderftont, uwen feer toegedanen vriend , 
ondertekent 1^. Lycejler. 

Wat lager bezijden bond, ik bidui, defen Edelman te 
willen geloof geven in’t gene hyul. van mijnent we¬ 
gen feggen fal, het opfchrift was, aen mijn Heere, mijn 
Heer Sonoy. 

^cn 6. ^opcmbjfé fdjitjft pp ooft aen .§onop/ 
tipt ©ïliTïngm / bat pp Pan goebee panb getüacc* 
fepout Pjaö / battec bagdp? Pcd paeeben en poo?n- 
foedïcn na ben Ppanb gingen / totgeoot nabeeïPan 
be ïanben / ’t teïh pp pen bePeeït niet meet toe te la* 
ten / fonbet een uptgebmht pafpoojt bppemonbec 
5pn panb / fegd en pjapenen gegePen. 

€ec bc <0?aPe Pan HLpcefïec Pan Hdccpt Perdoh / 
pabbe pp ïafï gegePen aen ben Capitepn ïiuffi en 
<Serfon/ leggende binnen paeeben/ om te pen bat 
fp 3]onïipcec BMlem Pan ^mpïen Pan jfèpepeït / 
^2ofï Pan iBupden en SBalïiu Pan Copland/ op ben 
Pidhcn pn fcccPccf!oo?t Pia$ / doojbien pp pcm ge* 
pcd aen be Staten 5pde Pertoonde / en be factie Pan 
bc Hpcefïccfc tegen toa^ / fouben pen gePangen te 
hr ijgen en tot Ht?ecpt bp pem te brengen / fp p ebben 
bacc toe Pecfcpcpben pjactijhcn gebiupht om pem 
binnen Paeeben teherjgen / alfopet mebe onder 3tjn 
23aïïiufcpappja£ / ban alfa jfêpcPdt bit fufpect toa^/ 
en bat bacc Cngdfe binnen ïagen/ fopceftpppcm 
bacc Pooj gePiagt/bog betopïe pp Pan tegen 3pn©f= 
fitte aïtcmct$ ten platten ïanbemoppjefcn/ i^pem 
op eenen fdtccen bag/ bat pp tot IBupbenbccg fottbe 
bomen een lage gelept om pem te attrappecen / bog 
^pePdttecbcbaojcenige pupPupben bacc Pan ge= 
tDaecfepont/cn pcm teebe gecaben t’pups te bïpPen/ 
tnaecaïfopp’tnict Piilbe gelopen / peeft noeptan^ 
bao? caeb Pan bc 3tjne/ccntgc foïbaten Pan 5pn Corm 
pagnie tot 5ijnc Pecfdtectpept mebe genomen/ en ho* 
ntenbe albaec bc lage gelept pja$ / pebben fp pen gcos 
penbaect/maec penbe bat pp met goet Conpop Poo|s 

pen pja^ / pebben fp Pan ptm Poojnemen moeten af=» 
laten en beppecen/bacc Ptecben cenige ten bepben sfc (foi,75.) 
bengequetp/ bogbcPoo?f5-^ecce <&jopj£pePdt$ 
onbefepabigt binnen j^upöen Pjcbetom gehcert/3lp* 
cePec Pecpaen pcbbenbe / poe bat pet gegaen P)ag/ en 
bleef niet lange t’Htcecpt. 

^?aPe ïDilïem 3HobeP3plt Pan kaffan <6ouPcr^ 
neuc Pan ©jtepanb / peeft op ben 2. ^oPcmbp^ 
Bnno 1*87. binnen Hecutoaccbcn getcout ?Hnna 
iS^aPimte Pan kaftan / öodjtecPau ïDiïpdm^pm 
ce pan €>?angieti 3pn <©mn / fupccPan benl^incc 
B)aucitiu^ tegentooo?Dig ©pnee Pan ©jangien / 
bacc 5pn cenige gecommitecct Pan toegen be Staten 
Pan ïfollanb om be 23?upïoft^-feep te Pcceecen / be 
25jupt en paec bppcbbenbe gefdfepap 3pntot$ilm* 
Pecbam cn gadingen / feecfcepdih ontfangen en 
ontpadt gePaecp/ enbie Pan llecuümerbcn pebben 
be Sjupb fecc foïcmndidten ingepadt en gcoote ectc 
betefen / bic ban ïf olïanb pebben paec boo? pace 
geeommitteeebe befeponben met tPtce peedphe bet* 
guïöe hoppen / een palfbofpnPccguïbefcpalcn/ met 
cene goube betten / en eene fepone bagge ban <S5ia* 
manten in goub gefet / tudbe juteïen gdtop peb* 
ben 3380. gulbcn / bie Pan ©pepanb pebben be 
23mpö befeponben met ttoee fepone pecguïbe hop* 
pen / een bofpn Pccgulöe fepaïen / cn ban geïphen 
peeft dbc pab paec bcceect met een fepone becgulben 
hop / öefgdpjc pebben oob alle bc gietmannen ge* 
baen / be bmpïoft met gcotc bïpbfepap en P|eugbe 
gepouben. 

©e geeommitteeebe Pan3|oïïanb 3pn oob gegaen 
bpbe Staten Pan ©pepanb/ cn pebben befeïbebe* 
gjoet / feggenbe batfe in mandath pabben Pan be Jrta* 
ten Pan l^oïlanb / paec te gebieben in pen ïupbec goe=s 
begcatie: pjaccinfpïupben feecPccblpbPjacen/ en 
pebben be gebeputeeebe Pccblaectbe oojfabehjaec* 
om fp ben ©?epbent Pan ben Ï5abe albaec pabben ge* 
depojteect/ 13. foïbaten in3pn pup^ geïepb en5pn 
pampieccn gefapfeect/ te Pieten : ombatppgefoge 
en geajbept pabbe om bp alle mibbden en Plegen tot 
pem te tcecben aïïebe cegecingePan Dpeflanb / en 
fuïhe auto?itept te geb?uphen / al^ be Poo?gaenbe 
^efïbenten bptpbcn Panliepfec CacdbePpfbecn 
ban ben ïfoninb ©piïip^ ban ^>pangten betteebe 
geb’ttpbt pabben : ’ttelhfpnietPjiïbenïpben/ na* 
bemad fp be Piapcnen om be Pjppept en geceeptig* 
pepb Pan ben ïanbein panben pabbegenomen: bc 
<£5?aPe Pan Hpccffec pabbe boo? aenpouöen cn fep^p* 
PenbanÖcn^c|tbcm ecnbefcppjPinge Panbe^ta* 
ten boen boen / ’t Pidb bacc nopt in biet boegen toa$ 
gcbaen: pp pabbe fcec bibPiiï^en infïantdpb aenbe 
45jaPe Pan lpccfïctgcfcp?ePen/ bat3pnCjecdlen* 
tic in B^ieflanb foube gdieben te bomen / popenbe 
bacc boo? en met 3ijne bomffe alle faben albaec na3p* 
nen Piillé te ödcpöcn / be autoptept bec Staten en 
pace gebeputeeebe / oob Pan pacen <6ouPecnettc en 
<§tabpouöec na 5pnen tüiïïe teb?epbden: Piaecop 
bie Pan Dpepanö aen 3pn teellende gefcp^cPen 
pabben / bat pp bog in alfnlben ongdegentpeptbe^ 
tijb^ albaec niet en foube Pullen bomen / bat pp bic 
ïiepte gcefïen / bic pem tot Peel quactp cieben / geen 
geloof foube gepen / maecbefdPe Panpemfetten/ 
aïfo bie niet ban grote otieuff enoneenigpepbpjactt* 
fcecben totspnc ‘irtcdlcnties bifceputatie ennabeeï 
Pan ben ïanöe/ en meer anbece ooifaben / Perblaec* 
ben oob aen be Poojf5* gccommitteerbe Pan l^oï* 
ïanö/bat fp ïieben Pde piepen Pan ben 2$o?gemeefïec 
Pan Qtzccpt ^epenter bppem pabben gePonben/ 
in3Latpn gefeppten/ oobeenigeöpePen/ bie’t op* 
fcp?ift aen pem pidben / ban ben inpouttoa^afge* 
fepeujt / ben Pooifj. ^efiöent Pan pen-ïieben ge* 
P?aegt 3ijnbe / Piat pp bact mebe P003 pabbe / Piaer* 
om pp3ijne booif3. €tcdïentte Pan^lpceflecfofeec 
in ©^icflanb begcccbe te pebben ï bacc op pp Poo| 
antPioo^be pabbe gegePen / batbe |)?e|ïöcntcn Pan 
Rolland 5bn CcccUentie tod Pan ^oib^ecptinben 
ifage pabben gebjaept. 

JDaec op bc geeommitteeebe Pan ïloïïanb bc ^>ta* 
ten Pan ©lieflanb goebe onbeccigtinge beben poe 
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.35&iffibe 
Van Haffel 
aapfina 
iajefibent 
tn ©aei« 
lanbaen 
©erarö 
JBjauntnk 
«noemt 

i ©ebentet 
SSuvget; 

I tneeiiet 
1 tot ïö« 
I trecljt. 

5t felbe tn sijntoecft toag gcgacn: be Staten ban 
©ilefïanb bcrfocljten en baben epnbcïtfc / bat bic ban 
öoïlanb boclj gocöe co?tefponöemie met ïjen toilben 
ïjouben / fp-liebcn toilben ban gelpen boen. 

<0nbet anbece pampieren bie in 5tjn comptotr be* 
banbentoerben/ $ ooft getocefl befen nabolgenben 
Mcf! bie (ju gefc&eben fjabbe aen <8crarb fjounmft 
genaemt ban ^ebentcr / $5ucgecmtefïer ban H* 
tKdit / tot antbjoojbe op befcieben üp ben fcïben 
^ebentec aen fjem gefcïjjeben tn ’t Utatijn/ en bp ben 
©leftbent ooft in ’t Hattjn beanttooo?t / be toelfte upt 
ben llatnne in ®upt0 obcrgefct3fjnbe top ïjier (jeb* 
ben toillen bp boegen / en toa£ ïupbenbe albu&f. 

VErmaerde man, Ik hebbe twee brieven van u ont- 
fangen. En hebbe volgens den eerften uwe begeer¬ 

te 'redaen na mijn vermogen : ikfal voorts mijn befte 
doen, dat na den eyfch van den laetften u ook werde ge¬ 
noeg gedaen. Ikprijfe uwenraed, want ik enfiegeen 
hope van behoudenis ten fy het gebied werde opgedra¬ 
gen , ofte door recht van befchermen, of door hulp- 
macht de autoriteyt des gebieds daer werde bygevoegt. 
Dit heeft het Romeynfe volkwel geweten, dewelke 
haren DiBatort oft Velt-Overften die macht heeft gege- 
ven,want niets en heefc den Nederlanders en hare bont¬ 
genoten meer bedorven , als gebrek van autoriteyt. 
God weet waer henen dit nieu verfchil ftrekt. Ik beken- 
ne opregtelijk dat ik dat nieten weet. Och of fy bekent 
waren in wiens winkel dat is gefmeet. Onfen Land- dag 
lalin Martio terftont na Paelfchen zijn aenvank of be¬ 
gin nemen , ik wilde wel dat den AmbaiïadeurBuk- 
horft, eneenige andere uytde Provintien die het met 
pet gemene beften wel menen , op dien felvendag daer 
mogtenwefen, wantten fy defen brand in tijds gebluft 
werde , fo leggen wy aen kolen. 

Eenige goede luyden wenden allen vlijt aen om de 
republijke te bewaren , ten befte van de republijke, 
maer tot nog toe vergeefs , want fy werden met meer¬ 
der getal van ftemmen en autoriteyt overwonnen: die 
den Konink van Spangien geerne foude ontfangen, of 
door luft vanheerfchen verbaeftzijn , ofdenoorloch 
moed en fat, zijn verre het meefte deel des volx: niet 
alleen de Land-luyden of boeren, maer ook vele bor- 
gers zijn verfoent of met den vyand verdragen, en be¬ 
talen maend-gelt of maendlijke contributie. So fult gy 
dan uwe uyterfte befte doen , datdefeheftigefiekteeen 
haeftige medecijne mag bereyt werden. Den Raed 
heeft op het fchrijven van den Heere van Lawijk geant¬ 
woord, en het kan anders nietwefen. Vaertwel,den 
8. Martij ,1587. doet mijn gebiedenifle aen Henrico 
Achyleo en allen anderen die het wel meynen met de 
republijke. Onderftond: Uwenfeer beminden,, 

Heffeliut Ayfina: 
Het opfchrift was aen den vermaerden en voorfigti- 

gen GerardProuninkgenoemt van Deventer, Burge- 
meefter, mijnen feer byfonderen vriend. 

3£en 14. Bobcmbpg ïjebbenbe Staten ban ï|oï* 
ïanb gcrcfolbcctt / bat men afle be folbaten bie men 

. nuffen moefjte na Eeïanb foube fenben / en bat men 
tmS'öe 00?1°CÜ fcïjcpen niet bette en fouben ban ben anbe* 

* ten berfpjepben / ban op ttoee pïaetfen bp ben anbe* 
ren (jouden / op batfe ben anberen bp node fouben 
mogen affifleten / toant fp ïjadden abbertentien dat 
tot ‘SÜnttoerpen gtote toerufilnge te toatet toerbe ge* 
reet gemaeftt / toaetom fp ooft aen bie ban Eeïanb 
tefolbeetben te fcl)?rjben/ aïfo fp-ïteben alfjiet alle mo* 
gelijft deboit toaren boende / batfe ban geltjftenfou* 
ben toillen boen / en die fcljepen biefe padden mede 
toetuflcn en te toatet brengen toilben / toerbe ooft 
goed bebonben bat men eenige hendelen folbaten bie 
men ban memngetoa^aftedanïtcn nog fouben aen 
be Ijanb (jouden. 

Cen felben dage $ mede een b?ief ban bie ban 
25ommeï in bebergabermge geïefen/ (jen beftlagenbe 
bat de biet benden folbaten aïbaer leggende in lange 
niet betaelt en toaren / en bat (jenïupben ban 3fjn 
Cjccell. ban Hpccflet aengeboben toa£ batfe €ngelé 
gatmfoen fouben innemen/ beloofden die allemaen* 

©te ban 
©ouaiio 
krijgen 
berfcljep; 

©ie ban 
ben jöaeö 
Der dab 
3Dtreci)t 
Ittillen De 
<0ube5 
munitersi 
kerke 
betkopcit. 

©e ©e* 
kenen bait 
De bijf 
ïiaptite^ 
lentSJ* 
trerljt bera 
focken aen 
ben dBzabe 
ban llwet 
der tnter* 
Dictie baet 
tegen. 

ben p^ecij^ te boen betalen / en bat fjpïjaer een <&ou* 
betneur foude bcftcllen bic bed dupfenben ponden 
fïerllnr jaerlgjc Ijabbe te betteten. 

<25acr toerden ooft bjieben gelefen ban ben ©ice* 
Hbmirael / batfe meenden bat be bpanden met bc 
bolle maenban ^nttoerpen en <Etopnftcrftcn fouben 
af bomen. 

3n ben fomcr befeg jacr£ 1587. lieten be jïBagi* 
fïraten bet flab Ht^ecljt betlupben batfe be <©udc 
munfïerg ïtethe t’ Ht?cc()t toilben berltopen/ be 5^e* 
benen ban debijf collegien ban de geeflelpljept/ (jcb* 
ben om fuljc te booromen daer na aen ben <l$?abe 
ban ILpceflct / aï^ ïjp toebet uut ingeland geftomen 
Synde / naljetberlie^ ban ^ïup^ binnen <Do?b,tccl)t 
toa^ / febete remonfïrantic obergegeben aen den fel* 
ben <*3?abe / daet inne Wagende ober bit boo^nemen 
ban ben ïïaebber flab Ht?edjt / fcggcnbe’tfelbete 
toefen contrarie febete tractaten tuffcljen be booj* 
noemde bijf collegien en de .liBagifltaet bet flab H* 
yceljt gemaebt / berfogten obetfuïjt dat5ijnaê]cceï* 
lende geltebcn foube ben boomoembe JDagifltaet 
te intecdiccten be betbopinge en afbjebinge bet 
boo^fj.betbe ban <©ubemunflet/al^ toefendc be eetfle 
en outfte berbe ban be flad Hyecljt/die I®iïïeb?o?du0 
be eetfie <Öett3-23iffcDop ban Hyccljt / een Cngelf* 
man getoeefl 3ijnbe / gebout (jabde. 3£e ^3jabe ban 
HLpceflet / na dat Ijp eetfl be boojfj. betbopinge Ijab* 
be boen furceren en opljouben / fjteft be pattpen tot 
feheten bag bp (jent tot 5E>o?bjecljt boen bccfcfj?rjbcn/ 
enbefelbe gecompateett 5ijnbe/ beeft ïjp be fïuchcn 
en munimenten ban toegen be bijf collegien of <£api* 
tulen geerljibeett / baet op fp (jen toateu fonöeten* 
be/ in ben Öabe ban ^tatcboen bifiteten/ en baet 
op boen ïjo?en <6eta?b $?omunb genaemt ban ^>e* 
bentet2Öucgemeefïec bet flab Hyecljt / debatteren* 
de’tboo?f5. betfoeft/ en na bolbomen deliberatie op 
alïcg genomen / (jteft 3yn €jtrcellentie op ben 2. <§>ep* 
tembpjJ bp apoflille gegeben benabolgende betbla* 
tinge op be boo?fcïj?eben tequcfle. 

SYn Excellentie gehoort hebbende het rapport van 
de requefteen andere ftucke by de Dekenen en Ca- 

pitulen van de vijf collegien binnen Utrecht aen de fel- 
ve geprefenteert, eenfamentlijk van mondlijke commu¬ 
nicatie in den Rade van State met de gedeputeerde der 
voorfz. vijf collegien , en den Borgemeefter derftad 
Utrecht, Gerard Prounink, genaemt Deventer , re- 
fpedtivelik gehouden, en op alles goede rijpe en volko¬ 
men deliberatie genomen , verftaet, wil en begeert dat 
de oude travaten , by de generale en particuliere Staten 
defer landen, als ook by de nader unie der felve, en 
particulierefteden , en infonderheyt derftad Utrecht, 
alles tot wclvaert,eendrachr, en ruftc defer landen, ’t fe- 
dert de pacificatie van Gent fo folemnelijken opgerecht 
en gemaekt, de confervatie der Edifitien en pofleflle 
der fupplianten goederen aengaende in haer geheel zijn 
en blijven fullen : Ordonneert en beveelt by defen de 
regierders der voorfz. ftad van Utrecht, voort alle an¬ 
der Officieren die ’t eenigfins aengaen mag, hun te ver¬ 
dragen van ’tverkopen , demolieren , en afbreken van 
de kerke van Oudemunfter, want fulx zijner Excellen¬ 
tie ernftelijke wil en meninge , is daer na hem een yege- 
lijk fal hebben te reguleren, Adhim tot Dordrecht den 
2. Septembris Anno 1*87. wasgeparapheert, 

Lofen yT. 
ondertekent 

R. Lycejler, 

leger ftont aldus, ter ordonnantie van zijn Excellen¬ 
tie, ondertekent van Langen, 

opgedrukt wefende met den contie-zegel van zijn Ex¬ 
cellentie in roden waffehe. 

©eboojfj. apoflille (jfbbenbe boo?f5. Capltuleu ( Fol. 74.) 
benboegfj. S3ucgemecf!ec ^ebentec en allen anbe* 
een ban be JBagifïcaet fo in ’t particulier / aï£ gene* 
ralllt en coïlegialiter boen Infinueren. 

^lec mebe toert ïjetbeebopen enafbjebenbanöe 
boo?f5. 

2Cctc cfte 
^Ipojïtiie 
baer bp be 
©jabe 
ban itpre» 
Jïer/ojbons 
lieert ben 
Stact bet 
(labt Eb 
trerlir en 
allen ©fs 
ftr teren / 
fiunte 
berbiagen 
ban tber; 
kapen/ 
benioite3 
ren en afs 
b2Cken 
ban be 
kerke ban 
■Oube- 
munfter, 
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bao|f5. kerke ban ©uöc-nutnfïefc boo? öie tijö Dcïct kopinge ban öe ©nbe-mimffcr kerke fnprrfeöeren of &«ise 
en becbinöcrt / macr na öat öe <©?abc ban Hpccffcr nier > of 3ijn mijn Zeereu ban nieninge öaec meöe öe-uwn* 

1 boo?t te gacnföacc op fp ïjera boo? auftooo?öcga tocöecom upt bet jfêoo?üerquartiec tot Uticcfyt toa£ 
getoeeff en bertrochen na ©o?ö?ccbt en boo?t$ na 
BlifThigc / ïjeeft öe 23urgenieeff er ©ebentertocöct* 
om-nnöenwaeö gepjoponccrt bet berkopen banöe 
©itöc-mtuiffer kerke boopioemt: bde ban öen 0aeb 
gapen öaer op boo? aiittooo?öe / öat öaet apofftïle 
ban öen ©?abe ban 3lpceffer toa£/ öaec bp ben fuïjc 
becboöen toa£ / en meenben men beboo?öe öie apo* 
ffille of acte te oöeöieccn / en öc kerke ffacnöc te bou* 
Dcn/fo ten refpecte ban be outïjcpt en be gemaehte 
aecoojbe / al? om battet jrjn Ct’ceïienttcp uptö?ucke* 
licketoille Uia$ / gelijk bp öcapoffilïc kïaec genoeg 
toaia blijkende / öaec tegen öc boopj. ©ebenterfeu* 
öc / men en bergaf geen fonöen of fp moeffen ccrff gc 

fier v®, 
ben / öat fiiït gp f!up tod fien en bo?cn / bit beeft öen ber- 
boo?f3-^an?iertf3.aïfo bp gefebjifte gcrappojtecrt «S*S£fr 
aenöcuüfaöcban Jbtafe/ en meöe öat bp koitji öaec boom^o 
na öc bïochc poo?öe ïupöcn/ en boo?t$ bërffont öat öc sulbens!* 
boo?f5. kerke berhocïjt Uieröc om af te bjeken / en 
baööe gegouöcn 12300 gulöenp\ 

W$ fp nu berffonöcn öat öe ^cere <6?abc ban ILp* ©ie ba» 
ccficc tot Bliffingen toa£ gerepjf / inmentngeom btn su«u 
boo?f£ na Cngelant te bcrtreckcn/ fa |)cbben fp op öe 
naem ban öen ilaet gecommïttecrt te repfen na Bïif* rommtt* 
fïngen acn 31311 Cjccdï. een upt öen llaöe öcr ffaöc Ü' ter^n 1 ee!t 
treebt genaemt £lae£ iMcterfë. ©ogdaer / met SSom 
fcbjiftdtjkc inffiuctic / om 3ijn €jccc!lcntic öcrfrabp aen 3»jn 

öacn 5tjn/ en alfa bp öe fake fcec b’ccf / en bat öen | gaufeb öienflsge en ootmoedige gebieöeniffe te öocn ( ümvmh 
ifacö genoeg opbem alleenfag/ enöatfetoiffen öat u,">' <n-„iuu —* nt 1 
Ijp een fabopjt toa£ ban öen <35?abe ban Hpccff er / fo 
incenöen fp lieöen alle t’famen öat öet tua^ öc tuiï- 
le/tocck cïioog lupkmgebanöen <©?abc ban "itpee* 
ff cr/en ober fulp bocröc bet epnödik alfo geacceffccct/ 
enöinibolgcnöebebbenfpöen7. .Bobcmb?^ na öen 
ouDch of öen 17.11a öen nicubocn ffpïc met öe ^taö^ 
kloeke öoen publiceren / öat men op ^atcröag öen 
ix. cmöe / öat $ öen 21. na öen nieuUicnflrjïe öec fel* 
ber maenö öe^ naec-nocn^ öe boo?f3. kerke opens 
bacrïyk fotiöe opftacn en berkopen ben meeffen öaec 
boo? bicöniöc. 

’t 3©dk bp bic ban be collcgien of capituïen bers 
ffaen 3ijubc/ bebben boot ccnige bncc-Iupöec gcöcpii; 
tecröen öe boop*5; jBagitfcaet / met alle beleeft* 
beptl fa fcljnfcelijkal^ monödinge öoen berfockcn 
met bet berkopen banöe boojfs. kerke te toillen fu* 
peefeberen/öan en kregen geen aiiöec antUioo?öe öan 
Dat öen iïacö om ceöenen baec mabeccnöc bleben bp 
kacr refolntte / boaetom öe boojf?. capituïen / öen 
^eurbjaecöec ban öen ï|abe p^obintiacï ban fj* 
treebt fpcciaïikbpöen felben l^obc öacr toe geauto* 
rtfeert berfoebt bebben öat bP öe acte ban 31311 <öp* 
ceïïcnttc boo?f5. aï^ ttocb fouöe denovomflnuerm/ 
öic öaer toe üetfadjt btbbenöe conbocatie ban öen 
fïaeö Dcfelbe niet en beeft kannen berbjerben / fo öat 
bP gegaen i.^ ban Ijup^ te bnp^ / bp öen genen öic öen 
ïlacö repjcfcuteeröe» / Den tadken bfiöeactegeniff^ 
nucect beeft/ Die boo? Ijct meccenöcd boo^ anttuoo^öe 
gaben / öat fp ïnpöen in baet bupfen geen SBucge* 
meefter^ / ^ebepenen nocb öaöen toaren / öie ban 
Den capituïen ban (©uöe-munffec bootf3. mcckcnöc 
öatfe öaec enkel mcöe boojt toiïöcn / niet jegenffacn* 
öcDrbootfeb?ebeii contracten en apoffiïlen / bebben 
’t boo^nemen banöe boo?f5. .fBagiffract te kennen 
gegeben acn mgn ï|eceen öen ïiaöe ban gstate / bcc* 
tnit^ bet afbiefen banöen <6tabe ban Hpccftec / en 
banöe feïbe bcrUio^bcn / adjterbaigcnöc öc boop3- 
acte ban 3ijn ^pcdl.iteratibcinteröicticbanniette 
pioccöecen tot De beckopinge of afbjekinge ban öe 
bbo:f5. kerke / op pene ban boiörc pioniflc / met au* 
torifatie op 31an ^jertf3.vS>cnrUiaet'örr ban Ijacc-lup* 
öec kamer/ om öe Ifêagiffcaet te mfiuiieren fo Ujcï öc 
acte ban 5!jn bootfj. Cpcdïeiitie ban Hpceffer aï^ 
bacr-lupDcc bebdeii / öten-boïgenöe örfdbe tot W 
tccept in aïöcc baefle gekomen 5pnöe/ en bem ten öa* 
ge ban öc beckopinge gcbonöeu ijebltenöc bp öen eer* 
ffen aaucgemeeffec/beeft Öe fdbc gefepc Ijp fbuöc bem 
tcntUie uren laten bmöcu op bd ,^taö Ijtip^ öaer 
öen llaeöbergaörct fouöe toefen / en aenfp^ekenöe 
öen ^ucgcmccfïcr ^öebentee / fepöeöefdbe/ toat 
bebben bic ban Den ïïaöc ban Jxtat'e ben met onfe re* 
geringe te bintoeje». ©e boo?f5. “Jan ^cctfs. beeft 
öaer na öe boop'3. mfimiatie gcöaen in öen bollen 
ifaöc / altoaer Ijcm 3tju commifTie afgcepfdjt i$ \ 
öie bp ben ïupöcn getoont en boojgeïefen beeft / en 
beeft fo tod banöe acte ban öeni.^cptembp^/ al^ 
öie ban öen xSaöc ban Staten ban Den io..ïöobcm* 
öjié gdcbect topic / fp gaben bem boo? anttooojöe/ 
top fuïlen mijn i})eeccn ban öen daöe anttooojöe 
fcijtijben / toaecopöe bootf5.3|an '38cttf3.toeDerom 

• beeft gebtaerbt / fulïenöan mgn^ecceninetöeüec# 

en Ijcm crnffeiijk te biöörn 3ijn bertrek tcu niinffen per te rep* 
beo? eenige toeken te toillen fcïjo?rcii. ®e meer om fem 
öat men berftont öat öen Ïfcrtog ban ^öarma 3tjn 
aeitflagen ontbekt toaren / eii öat bP 3yn kragt (feg* 
genfe) nioft na Btatiknjk febteften. ©at ook on* 
öertuffeben / öctopïc men nocb iiiet en toifi toat bp 
op ©liffingen / op ’t lauö ban Dcc <6oe^ / fCec o* 
ïen/ ^int linnen ïanö oft dberp fouöe mogen oftoiï* 
ïen acnrigten 5jjn €]rcdïcntie niet en öienöe ban bier 
te bcrtreckcn / ïatcnöe öe gemene fake in jaiimtecïb* 
ken ffate ban knuten en ban binnen. 

€>f nogtanjj iiiet tnogdyk toacr 5911 ^pedïentie 
op te banöen / öat bp Bogdacc in öicii gcbaïïc / op ’t 
boogfte fouöe rccouunanöcren öen todffant ban öe 
J^cöcrlanöcn en fonöcclinge ban öe ffaö ban Ktrcgt / 
bonöetiöc öe fdbe met alle öe mtooonöer£ bcbolett 
acn bate .ïlBajeffcpt rn ook in 3bn epgen beet en af* 
fcctie / op allen öienffen trontoe toacr infpaenöe 
IBajcffcpt at 5ijn Ctcdlentie ter eeutoigen öageu 
becüonöcn blijft. 

©at 5bn €teeïlcntie fouöe bdieben te boo?fïen op 
öe nooötoenöige garnifocncn öefee ffaö en lanö / en 
amonitie ban pnlbcr en lonten / taoïgen^ ’t gene öe 
ffaö gifferen acn 5tjn Cjcrdlcntic en öe 23o?gcnieeffec 
aen öe fdbc en meöc acn öe ïf acö.é-bccrc 2durci)g?abe 
gcfdj?eben baööe. 

©en todken S3urdjg?abe bp Bogdaer meöe öoen 
fouöcöe^ffaö^ gebicöcmjfe / ctibem biööenbaecfa* 
keboo? gerecommanöecrt te bouben / gdpk fpbem 
banberten toebetrouö/ ennabaerbermogenberept 
i^ te berfrbuïöigcn. 

&n alfo öe ^urgemeeffer ©ebentee onlang aen 
ben bcrfcbcpDcn b|iebcn gefcb?eben baööe öaec in gc* 
quoteert in margine fekcrcpoinctcn toacr op ejrpeöi* 
tic berfogt tootöc / fouöe bpöcn fdben 25uccbg?abe 
hermanen en berfoeken öaec op etnffcïp te ïetten/en 
bent opalief anttooo’öeen öepefcljc mcöetegeben. 

IBeöe aai te bouben öat öe reffe ban öe toapenen / 
öic öen ^tigdfen in 3iuko ïeffleöen öoo? iCotna^ 
IBebbep gdebert toaren / en toacr af ö’ ccnc beïft be* 
taeït bolöacn mogt tocröen/ op öatöeffaö/mit^ 
baec geïobe / öoo? bebd ban 3jjn Ctrdïentic berffrekt 
bebbcnöe / geen fcbaöe en ïijöen. 

©at bP ook fouöe bebo?öercn öat öeCreöitenr^ 
ban öen Cïjeurfurff ban Cëuïen/ teien^ fcbuït beliep 
ober öe 15600 guïöcn in tijö bolöacn too?öen / en öat 
öe ffaö Öoot’tbcrtreck ban 5tjn ^tedïentie in geen 
bmöcc en kome / te meer om öat fp Dien aengacnöe 
acnöcn ifecrc Cbcuc-furff gcfcb?eben bebbcnöe / 
öaet op geen anttooo?öe baööe bekomen/en fobde 
baettniööden belangen / öatöe fdbe / fomet boo?* 
gaenöe öedjargen aï^ Dagdijkfcïaffenban öe garni* 
foenen öefer Roomden fo toaren beftoaert/ en Dat fp 
ook beet ban öcfdbe creöitcurp om berfdtetiugc gc* 
ötootigetitoo?öen. 

^ijn €tedlentie bcrtreckenöe / Dat Ijem bdlebe 
ernffdijk te feb?tjbm acn öe €apitepiien ban öcr 
ffaö / tniö£gaöer£ acn bare bcbdbebberö/ öatfe bp 
malkanöcreu bon en trou bkjben / bare JBagiffca* 
ten bebco?bjk refpcctccenbc / fonöec fieb onöcc öen 
anöeten in bcrfdjiïlen of partufebappen te laten 
b?cngen / bcn-ïicöcn bettcooffenöe op bare JBaje* 

fiept^ 
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ftcptg en font onbebjeecïjïrjifte gocDe brille ban Defe fa- 
ftc nemrnenneec tetatïaten. 

5Dat 5tjn ^rccïL ooft beliefte Der f?aD£ faften/ ge* 
ÖurcnDe 3ijnc abfcntle mecfteïljftcn te betalen aen ben 
ïfeecen ^UinbafTaDeur ban pare jfl&aj.en fcfllegcep. 

‘ <ön fa daec oppafitle foute mogen baïïen/aengaen; 
bc b’öuöc-munfïerjS fterfte / toecöc pcm mebe gege* 
ben coppe ban ’t gene acndc ïïaöen ban &tate ge? 
fcïj?cbcn tua£ / onuijn €rceïï. baei* upt be rebenen te 
boen becfïaen/ Die pp 3pn ^rccïï. foube mogen aen bic 
nen/Datum Ütrecpt ben 12 ^obem. 1387 onben f!pl* 

^upebbenDenboojfs. <£ïae£ peterf?. ©ogeïaec 
ooft mebe gegeben een ifèlfTita aen 35o?cpgrata/pcm 
fcpïijuenDc batfe Dcttoectjj fenben paren met-bjoeber 
inben^abe^icïae^ ^ieteLfc. ©ogeïaer/ met feftere 
inftrtatïcbiepetttbeïafïtoaëaen 3ijn <£■ teconnnu; 
nicccen / toaec in fp 5ijnen goebe pulpe en aöD?c£ ber; 
tpaeptcn/om cojtc en bjucptbare cjcpcbitic te bcchrrf^ 
gen / fcnöenpcin ten geringe beftentenlffe / tot een 
gedingentffeban paren gocbeii brille / bat 3tjne en al; 
ïei bjomec todbaben niet en begeren met onDanft; 
Oaccpept te paffeeën/ ete. toa^ ban bate al£ boben. 

^eltëHfflte/ Diefpboo? anttaoo^be aenbcniSabe 
ban £>tatc uopcnbc bet beebob ban’t berftopen ban 
bc <9uöcmunfter£ fterfte gefcljieben Ijebbcn / b»aj> al; 
Dirê lupbenbe. 

Welgeboren , Erentfefte, Hoochgeleerde wijfe en 
difcrete Heeren , U E. fchrijvens van den 20. Novemb. 
ftilo novo hebben wy wel otnfangen, in onfen Rade ge- 
lefenengeexammcerc, en voor goede antwoorde heb¬ 
ben wy niet mogen laten, UE. daer op te verftendigen ; 

Di 

(Fol.75.; 

Atd’accorden en unien , daer op den grontdefer 
fake genomen wort, gemaekt zijn tot hanthoudin- 

ge van beyde de Religiën , in confequentie vande wel¬ 
ke die vande Roomfe religie ook hare kerken en kloo- 
fleren , als hun daer toe nootwendich dienende , be¬ 
houden moften. 

Maer allo federt dien tijd de noot vande landen gc- 
vordert heeft, dat d’exercitie van de Roomfe religie 
rnoefteverboden worden, fulx dat de geeftelijkeper- 
fonen haer kerken tot geenen alfulken dienft van doen 
hadden , noch gebruyken mochten , cefierende hier 
mede’tprincipael, ook cederen mode ’t gene niet an¬ 
ders dan in confequentie van diejgeordonneerten be- 
fproken is geweeft. 

So veel aengaet ’t gebruyk vande goeden : dewijl 
de geeftelijkc perfonen daer af haer byleven trecken 
moeten , en de rede behoort tot onderhout van Predi- 
canten , fcholen , armen , en andere nootwendige diend 
bekeert te worden , foen begeert niemant hen lieden 
daer in te verkorten, noch eenichfins toelaten dat de 
felve goeden , gelijk in andere Provintien, gedifiipeert 
fouden worden. 

Men weet immers wel, dat, cefierende’t eyndeen 
gebruyk, waer toe elke fake geordineert is, degerech- 
„tighey t van defelve fake , en dienvolgens ook ’t voorfz. 
contraCi, cefieren moet. 

U E. fonderen fich gaer vad op alfulke contra&en en 
unien, fonder in te den datfe federt met andere nage¬ 
volgde contra&en en contrarie gebruyk zijn in onge- 
bruyk gekomen. 

En fo men defelve foude willen redrefieren, fulks 
niet anders foude konnen gefchieden dan metweder- 
oprichtinge van’t gehele Paufdom. 

Tot welke oprichtingeontwijfelijk getracht en gear- 
beydwortbyden genen, die uyt de follicitatie defer 
beginfelen geern een proeve nemen fouden , om dit 
contraft in ’t een geredrefleert wefende, ook tot het an¬ 
dere allenxkens te geraken. 

Daer uyt dan ook foude moeten volgen datmen d’ad- 
minidratie van fodanige goeden niet en foude mogen 
redrefieren tot alfulken Godvruchtigen eynde, als by 
der Staten volkomen refolutie federt tot meermael ge- 
fchiet is : UE. weten immers dat het appoinCtement 
den 2. Se'ptem. ledledcn gegeven, fonder weten en ken- 
nifie vande Magidraet defer Stad gegeven is. (Deven¬ 
ter was’erprefent geweed, en daer op gehoort, fo het 
appointement mede brengt.) 

IV, Deel. 

En fo die van Oudemunfter’t felvein tijds de Magi- 
draet hadden doen infinueren na behoren , foude men 
ontwijflijk figdatr tegens aen zijn Excellentie beroe¬ 
pen hebben. 

So is d’ autoriteyt van de Magidraet van loco mael 
meer importantie tot confervatie vanden daet defer dad 
als’tafbreken van een onnutte ongebruykelijke kerke. 

Wy geloven niet dat by de Staten vande Provintien 
verdaen wort, datdeRaed van State tot fuiken eynde 
ingedelt of geautorifcert is, om fig met de difpofme van 
de geedelijke goeden te bemoeyen. Wel hebben de Sta¬ 
ten van Utrecht zijn Excellenties autoriteyt veifogt, 
niet tot deftruCHe: maer tot confervatie van alfulken or- 
dre, als fy op d’ adminidratie en confervatie van de gee- 
delijkegoeden genomen hebben. 

Maer wy denken veel meer dat den Raed van State in¬ 
gedelt is om te helpen hanthouden d’aucoriteyt van zijn 
Excellentie, volgens het traftaet van Engeland en zijne 
befworene commilTie , ’t efieft van de welk niet inhout, 
nogdeen,nogin de befchermems van een Paufe kerk, 
maer in de ganfehen weldant van fo menig duyfcnt he¬ 
len , en van onfen gehelen Vaderlande, gelegen is. En 
waer te wenlchen dat met fodanigen y ver betrage worde 
’tpunttuael onderhoud van den traChte van Engeland en 
van zijn Excellenties commile, als betragt wort ’t na¬ 
komen van defe veroude contracten , tot voordeel van 
de Paufelijke faken gemaekt. So en waer ’t gemene land 
in defe onverwinlijke fchadcen fchande niet gevallen , 
en de dad Utrecht hadde wegen des ongelooflijken ver- 
derfs federt een jaer herwaefts geleden ( ook hare midJ 
delen uytgeput zijnde met fervicen en leningen voor 
’tvolk van oorloge,’t welk fy, als’t nergens herberg 
krijgen konden , den voorleden Winter ontfangenen 
onderhoud hebben gedaen ) niet van node gehad toe 
vervallinge harer ammunitie ( waer af men haer allenx¬ 
kens en van allen zijden, by afleninge van gefchut, pul¬ 
ver en anderdns fonder eens op reditutie te denken, ge- 
bloot heeft) defe kerke af te doen breken. 

Inhongers-nood heeft den Konink David met zijn 
volk het fchoubrood gegeten. In defen tegenwoordi- 
gen nood waer het beter ja alle de Paufelijke kerken 
tot gelde gemaekt (welker nog ten overvloed genoeg 
is) dan in defen jammerlijken daetfo heerlijken dad, 
door gebrek van noodwendige middelen van defenfie, 
in penjkel van de vyanden te brengen. Waer in fo by de 
regeringeniet verfien en wort, eermen verloren foude 
gaen, liever alles fal moeten aen veert, belad en bekom¬ 
mert worden, wes meningelijke fake hebben en ver- 
meugen fal. 

Wel verdaende fo wy on s tot geen wederdand wilden 
fchicken , maer ons laten beleyden van fulke gefpango- 
lifeerde geeden,alfmen ons na fchrijft dat in onfen Raed 
zijn fouden, dat wy ons wel gewacht fouden hebben 
kerken te verkopen,ook in fuiken geval niet foude heb¬ 
ben van doen gehad. 

Aengaende de gehoorfaemheyd die wy zijn Excellen¬ 
tie fchuldig zijn , daer toe UE. ons willen vermanen, 
hopen wy ons alfo gedragen te hebben, dat zijn Excel¬ 
lentie diesaengaende van ons een goed gevoelen en ge¬ 
noegen heeft, wijders bereyt zijnde voor zijn Excellen¬ 
tie daer van te verantwoorden. 

So dan uwerE. d’ onfchuld defes noodsen andere 
bygsbrachte redenen voor by gaende , fouden willen te¬ 
gen defe ftad andere middelen gebruiken,foude ons leed 
zijn dat wy veroorfaekt fouden worden ons wijders te 
beklagen daer en fo wy te rade bevinden fouden , &c. 

^cnu'nute ban Defen ftjlef (bp sPetanterg Ijanö 
geco?clgccrt) toccDc Den 1. ^ccenib. ouDcn fïijï/15-87. 
m Den tfïaDe geïefen en goet gebonDen / alfo gefonDcn 
te toecDen /boïgenDe ïjet beefoeft bp iSidae^ peterfs. 
Dogeïaerm confojmlte banDe boojfj. Infïcuctic ge; 
Daen / öeeftDc^abe ban Hpccflec aenDe S3o?gcc; 
ïjopïupDcn / l)tct na boo? jijn beittecft gefcöjeben / 
Defen naboïgenDen bjlef. 

Robert, Grave van Lycefter 
Capiteyn Generael, &c. ERentfefie, Eerfame, lieve , befondere 
principa^lfte fondament en fterkte van landen en 

% ' fteden 
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Drie en Twintichfte Boek. 
fteden beftaet in goede vafte eenigheyt, die d’ in- 
woonderen behooren t’ Tarnen te hebben,cerft niet haer 
Overheyt, endaerna onder den anöeren, endaertoe 
mer alle neerfu^heyt (onderlinge behoren te trachten, 
Se in «n"ge amplin ofOfficien overdeburgeryebe- 
roepen zijn , hebben niet willen nalaten , overmits ons 
vertrek na Engeland , U L. ten hoogften te vermanen, 
dat gy met de Magiltratén, én oök onder den anderen, 
onderhoud alle goede vrientfehap en eenigheyt , (on¬ 
derling in defen dangereufen beroerlijkeh tijd én deer¬ 
lijke ftant der landen , als een yegelijk zijn Voornemen 
foekt te vorderen niet behendigheden en praktijken, 
fonder aen te fien het algemene befte. UL. verfoekende 
tan alfulke raedflagen te willen wachten envoorfien, 
tot bewaernis der ftad enulieder cygen welvaren , en 
(al haer Koninklijke Majefteyt een welgevallen daer 
aen gefchieden , fogy breder fult konnen verftaen na 
®nfe aenkomft in Engeland. 

Hier mede, Erentfefte , cerfame , lieve ,befondere, 
blijft Gode bevolen, gefehreven tot Vliflingenden 9. 

Decemb. 1587. , 
Onder ftont, U L. goede vriend , en was onder¬ 

tekent , _ 
Lycejter. 

’tOpfchrift, Erentfeftsn , vromen , lieven befonde- 
ren , den Hopluyden van de gemene Borgerye der ftad 

Utrecht, t’ fampt en bylonder. 

<5^ ij allioetocï men bcflg toajï rnet feee beïc getoigtige 
(anöfaïicn / fo en ïiec ebentod ben ïücmnft ©on l2Sn# 
torna ban ]|3o,itügacï niet af be Staten ©cuerad tc 
unpoituncccn öGoj3iM ^Ünibaffabenc en eigent om 
affiucnttebanfdiepcnbaüoodagc / inaecafêbatoin 
öc noob baet De ïanben fdüc in toacen boo? De ftoace 
oodoge bic De ftomuft torn Spangien öcfetoeaenbe# 
be / meten fconbe Pallen / fo öebben De boojf?. 2Cm# 
bafTaöcwc en Agenten eenen anbcccn Poet boojgefla* 
gen/bie fn mcenben bat be ©enecaïc Staten Pan befe 
ïanben fónbec meeftdyfte guetfe tod fouben mogen 
aceoibteen / namentïijlt op te mogen ftdlen fchecc 
maniere Pan een lotem I öact uyt fp meenben te ma# 
gen coïïecteccn een maffe Pan ttoe of Öjiemaeï 100000 
quïö. baet af 40000 guïö. fouben toojben geconbct# 
teert tot Mfen/ enïjetfurpïmï tot toctitfïtngePan 
fdicpenPan oorloge tegen ben üioninït Pan ^pau# 
men / om bp ben feïPen ïtoninb ©on Antonio ge# 
bnipïtt tc toccben/tnet be Petbet öuïpc bic fp bekoop# 
tc tè Pedmjgcn Panbe ïionmgmnc Pan ©ngeïanb op 
©ottugad / of bat De Staten öcn fouben affifleren 
met be fomme Pan 150000 gulöen aen gdbe/ tot 
todben cpnbe ben ItobafTaDctic ©on ©iego 25otd# 
ïiobcu 19. ©ctob. befc^ jaer^i587* aen be Staten 
©enecad fdtete ccmonfïcantie ïjeeft oPergcgcPcn / 
baet in bp gebcbuecect ïjeeft be getoigtigljept bet fafce 
en het mccïtdijh Poojbcd bat be Peceenigbef?oPm# 
tien tc pettoagten fouben Ijcbbcn / boo? be oojloge bie 
ben Utomnft ©on JÜntonto Pan ^ojtugad ben won. 
Pan Spangien in $o?tugad meenbe aen te boen/ 
5t todft gepicfupponcert too?bc bat feer groot fuccc? 
foubc Sjcbben: baet 1? ooh een blcpn tractactjen npt# 
gegaen metöentituï/ ©onfiberatientoacr Daajmij# 
ne ifeeten be Staten befet Pcteenigbe ^ebedaiiöfe 
^jopintien (niet jegenfïaenöc Ijaten bel toaetïijbcn 
flaet) Ijcn begoten te tefolpeten eeltige bequame af# 
IHtentie tc boen aen ben Doo?ïngticï)ficn ©on^finto# 
uio ïïouinb Pan ^o|t«gad. ©enïaetffen^oPcm# 
bjiS öefe^ & lipt öcn naem Pan ben ïioninh ©on 
Biitonio aen be Staten OBcnetad / een naöct temon# 
firantic oPetcjegcPen / om befe fahe te abPanecren / 
bog befen aïlcp niet {egenfïaenbe en Ijcbben De^ta# 
ten ©cnctad in befe fahe geenc refoïutie genomen / 
baet rnebe ben Pooifj. lionïnb Ijecft bonnen geljol# 
pen toojöcn/ top ïjebben goeb gePonbcn be Poojf3. tc# 
montïtantic / concept Pan be loterpe en ccnfïDccatim 
IjierbptePoegcn ten bienfte Panbenabomdingen / 
en tot beter Pcclïant Pan be gdegentljept befer faften/ 
Öte nog uamadp eenigfin^ tc paffe fouben mogen ba# 
men/De remonfïeamic toass lupbenDe al? Poïgt. 

REmonftreert d’ AmbalTadcur van den Komnk van 
Portugael, hoe dat hy wel verhoopt hadde , vol- 

gende de pieparatien en concepten de welke nu defen ambaffifc 
Somer voor handen zijn geweeft,zijne Maj.fo vande zij- 
de van Engeland als defe landen, geafliftcert (oude zijn nin{i lia'n 
geworden, om de Indiaenfe vloten te mogen afworpen, po.nugae!- 
en voorts by eenen wegemet een tamelijke macht in 
Portugael te vallen: waer door de Konink van Spangien generael 
aldaer foveel werkx foude hebben gekregen,dat hy on- seirnt* | 
getwijffelt den krijg herwaerts-over eer lange hadde öejlan5fe9 1 
moeten laten varen, dan overmits diverfe inconvemen- piobin* 
ten derhalven overgekomen , uwe E. eenfdeels genoeg ,, 
bekent, en heeft ’t felve met te wege gebrocht konnen 4 /, 
worden , wefende een fake genoeg te beklagen voor 
defe geünieerde Provintien, en den ganfehen Nederlan¬ 
den : AKo een yegelijk moet bekennen, datfo lange 
den Konink van Spangien het inkomen van zijne U'e- 
iterfc Indien vryelijk mag genieten en vredelijk mag be- 
futen , het Koninkrijke van Portugael met de Oofterfe 
Indien , daer van dependerende, hy nimmermeer en faï 
aflaten defen krijg hier te lande te continueren, door de 
grote fchatten hem jaerlijx aenkomende uyt beydede 
voorfeyde Indien: waer door hy alle Princen en Poten¬ 
taten overweegt, en betracht hem Monarch te maken 
over de ganfche Chriftcnheyt, onder den tijtel principa- 
lijk van Defenfeur van’t Catholique Rcomfe gelove,on- 
der welken tijtel hy ook den krijg inVrankrijk helpc 
voeren,en te voren geafiifteertdenbiflchop vanLuydik, 
om hem te (tellen en mainteneren in’t Eerft-Bifdom 
van Keulen , al niet tegenftaende hy geempefcheerc 
is geweeft ert al noch is met defe Nederlandfe oorloge, 
gelijk ook mede de Hertog van Parma ( niet tegenftaen¬ 
de allen ’t voordeel 5t welk hy op defe landen rechte- 
voort heeft) genoeg zijne principale fortfe na Vrankri jk 
onlanx heeft gefonden , in een merkelijk teken dat de 
voorfeyde Konink van Spangien op defen Nederlandfen 
krijg niet fo veel en paft, denkende dat hy defelve altijc 
machtig is,en dat hy zijne faken fal te boven komen den 
eenen tijd of den anderen, hy of zijn nakomelingen: 
En daer-en-tuflehen fien uwe E.hoe dat defe landen hen (Col. 76.} 
lanxfo meer confumeren met defe oorloge diffenfijf te 
voeren , en om defelve offenfijf te voeren fulx als ’t wel 
nodig waer, daer toe en is ook geen middel, befonder 
nu hare Majefteyt van Engeland opentlijk verklaert, dat 
fy den landen geen vorder feeoers en kan doen als fy tot 
noch gedaen heefr. En wanneer fchoon de landen ten 
uyterften hen wildep efforceren, of dat daer middel 
waer te vinden , om voor een jaer of twe enige befonde- 
re oorloge offenfijf hier te lande te mogen voeren, daer 
mede en waer ’t noch niet gedaen, noch en fouden ook 
de landen alfulken laft niet mogen continueren als de 
Konink van Spangien wel vermach, en nu fo lange jaren 
geconcinucert heeft, ten tijde namentlijk als hyfo vele 
Provintien niet en hadde tot fijnder bate hier te lande, 
als hy rechtevoort heeft. 

En nu dat de voorfz. Konink van Spangien defen lan¬ 
den den peys fo grotelijk fchijnt aen te bieden , fodanig 
als den felvcn mach wefen : een yegelijk moet verftaen, 
dat ’t felve eygentlijk gefchiet uyt defe twe oorfaken, 
te weten eerft , ten eynde dat hy den krijg in Vrankrijk 
regens den Konink van Navarre (daer aen hem ook fcer 
veel gelegen is) te beter foude mogen helpen uytvoe- 
ren : en ten tweden , dat den Konink Don Antonio by 
de Majefteyt van Engeland en defe landen (als nu op 
handen is geweeft ) nieten foude geafllfteeit worden, 
om hem in Portugael den krijg te komen aen-doen. 
waer door namentiijk den voorfz. Konink van Spangien 
gefchapen waer , niet alleen’t voorfeyde Koninkrijk 
van Portugael in korten tijd te verhelen , maer ook 
den krijg in Spangien te verwachten , en gewiffelijk de 
macht van der Z.ee quijt te worden, daei in confifteeic 
zijne Indiaenfe vaert , en confecutivelijk alle zijne 
principale macht daer op hy fo grotelijk ftaet. Alfode 
voorfz. Kon. Don Antonio hebbende havenen in Por¬ 
tugael ( die hy met kleync macht, door d’affeótie prm- 
cipalijk van zijn onderlaten lichtelijk kan bekomen) 

1 fal by middel van zijn Portugaelfe fchepen en galioenen 
I ( die hem ongetwijfelt meeft fouden toevallen ) met de 
jEngclfe fchepen en die van herwaerts-over > den voor- 
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fcyden Konink van Spangien ter Zee fuiken afbreuk 
doen, dat hem ónmogelijk fal zijn eenige Armaden te 
ivege te brengen, om zijn Vloten van Indien vóortaen 
te Talveren: men laec ftaen dat hy eenige Armaden ófFen- 
fijf foude mogen toeruften om andertf landen en Ko¬ 
ninkrijken te mogen invaderen. 

Daer zijn fommige die op de fake van Vrankrijk groot 
fundament willen maken,dan om daer opgrondelijk te 
difcoureren , genomen (als wel te wenfehen is ) de fake 
wel gaet voor den Konink van Navarre, ’c felve fal wel 
een <?oct voordeel wefen voor defe landen,maer niet ge- 
noegfaem om defeive haeft uyt de fwarigheyt te helpen: 
«emerkt fo verre de voorfeyde Konink van Navarre 
felve geen Konink is van Vrankrijk (’twelk apparent- 
lijk met cn kan welen , fo lange den tegenwoordigen 
Konink noch leeft) fo en konnen defe landen van den 
voorfeyden van Navarre geen fonderlinge afliftentie ver¬ 
wachten , en fal daerom de Konink van Spangien niet 
nalaten zijn voornemen op defe landen altijd te con¬ 
tinueren , fo lange hem de macht weftwaerts niet cn 
wort benomen by den middel hier voren verhaelt. 

Ook hoe de fake van Vrankrijk fucccdeert of niet, e- 
venwel fo dient de fake van Portugael voor defe landen 
geadvanceert,hoe eer hoe liever. Want fo defe landen na 
eenen goeden verfekerden peys begeren te trachten, of 
dat defeive liever voor altoos gefcheyden willen blijven 
van de krone van Spangien : men moet verftaen dat dit 
ftuk van Portugael den beften en eenigen middel is om 
dacr toe te mogen komen, alfodevoorfz. Konink Don 
Antonio in Portugael wefende, en zijne faken (als te 
verhopen is) wel fuccederende, fal den voorfz. Konink 
van Spangien in effedf tot een toom dienen, om hem te 
dwingen en leeg te houden , fonderlinge ter zee, door 
afliftentie en correfpondentie van Engeland en defe lan¬ 
den , met de welke hy ongetwijfek (om hem tegens 
’thuys van Spangien te mogen mainteneren ) ineen 
vaft en eeuwig verbond fal moeten blijven , fulx dat de 
verfekertheyt defer landen zijn verfekertheyt fal wefen , 
e» tercontrarien , ’twelk alfo het bequaemfte middel 
foude zijn voor defe landen , om hem van’thuysvan 
Spangien gefcheyden te mogen houden : En voor fo 
vele de peys belangt, daer kan qualijk voor defe landen 
eenen vei fekerden peys geimagineert worden , blijven¬ 
de’thuys van Spangien fo groot en machtig. 

Ook alfulken peys als de Konink van Spabgien de- 
fen landen nu foude mogen aenbieden , fullen uwe E. 
t’aller tijd mogen bekomen, blijvende eendrachtich , 
endatde faken (alsapparentis ) inVrankrijk welko- 
men te fuccederen voor den voorfeyden Konink van 
Navarre. Dan by aldien dat de voorfeyde Konink Don 
Antonio mag geaflifteert worden, om met een tamelij¬ 
ke macht in Portugael te vallen, fal de voorfeyde Ko- 
ninkvan Spangien de fake ongelijk beterkoop geven, 
en fal uwe E. ( fo ’t feggen is ) het blank fignet fenden, 
om daer in te ftellen alfulke conditiën van peyfe als uwe 
E. foude mogen wenfehen, welken peys uwe E. als dan 
ook luttel van doen fouden hebben , als uyt devoor- 
gaende redenen mag verftaen worden. 

d’Apparentie van defen aenflag van Portugael (bo¬ 
ven alle voorleden exempelen in’t gedrukte difeoers on- 
lanx uytgegaen, begrepen) is daer uyt ook genoeg te 
colligeren , dat in Majo Icft-leden, liggende de Ridder 
Francoys Draek met zijn Armade voor de rivierc van 
JLiflebon , de Spangiaerden aldaer in garnifoen wefen¬ 
de , haer in de ftad niet en dorfden onthouden, dan 
vertrocken hen al t’faem op’c Kaftecl , endeMarquis 
van Sanóla Cruz mede, doorvrefe dat dePortugaloy- 
fen gerefolveert fouden hebben, dewelke met vele duy- 
fenden liepen op fekeren berg buyten de ftad, van waer 
fy de fchepen van Draek mochten fien vlotten, ftrec- 
kende hun handen na den Hemel, en roepende met luy- 
der ftemmen na den voorfeyden Konink Don Antonio, 
indien ( als den roep ging) hy voor handen waer, dat 
hy hem foude vertonen en aen land komen, dat fy goed 
en bloed voor hem wilden ftrecken , en diergelijke, als 
eenige namemlijk onlanx herwaerts-over gerelareert 
hebben, dewelke doen ter tijd binnen Liflebon en op 
den voorfeyden berg mede zijn geweeft, dewelke ook 
verklaren (by aldicn de veotfeyde Don Aatonio ajdaer 

IV. Deel. 

inperfone waer geweeft alleenlijk met a ofgotio (ban¬ 
nen ) de voorfeyde ftad van Liflebon met hetganfche 
Koninkrijke ftrax waer geweeft tot zijnder devotie. 

Sijnde nu defe fakevan Pórtugael van fo grote appa- 
rentien importantie en confequentie voor de geünieerde 
Provintien, om delelvemet alle Omliggende landen te 
bevryen en te verfekeren van detyrannie des Kon. van 
Spangien : fo wil de voorfz. Ambaff. verhopen,dat UE. 
defe fake altijd na hun vermogen lullen favoriferen ,en 
alle goede middelen waernemen en te werk leggen, 
waer door zijne Majeft. hier te lande, fonder merkelijke 
befwaerniffe, eenig goed getal van fchepen behoorlijk 
toegeruft foude mogen bekomen tegens denuytgaen- 
den tijd , nu het fayfoen van dit jaer verlopen is. En 
uweE. ook verftaen datioofia. fchepen van’s Lands 
wegen toegeruft , noch wel een groot deel tot hen ful¬ 
len trccken van particuliere, de welke op hun hafart die 
fullen equiperen,als diverfe dat belooft hebben te doen. 

Boven dien dat zijne Majefteyt van meninge is , feer 
kort eenige gequalificeerde perfonen te fchickenaen 
de Hooch-duytfe Vorften , mitfgaders de principale 
Rijxfteden , om van defeive ook eenige afliftentie te 
mogen bekomen, fovan gelde, wapenen, ammonitie 
en diergelijke, alfo hen mede daer aen grotelijk is gele¬ 
gen , dat de macht en hoogmoed des Koninx van Span¬ 
gien worde gekrenkt en nedergedrukt , foveel als’c 
doenlijk fy. Niet twijfelende de voorfeyde Ambafla- 
deur dat hare Majefteyt van Engeland , fiendeuweE. 
geneycht om den voorfeyden Konink van Portugael 
eenig feeoers tc doen, ook mede van haerder zijde vele 
daeftoe fal doen , of immers töelaten, dat de voorfey¬ 
de Ridder Fran$oys Draek , en andere hare onderla¬ 
ten , hun daer toe fullen employeren. Dan aifo de fake 
van nu af dient geprepareert, om tegens denuytgaeri- 
den tijd de fchepen veerdig tc hebben , heeft de voor¬ 
feyde Ambaffadeur onlanx aen zijne Excellentie of die 
van zijnen Rade van State geproponeert feker forme en 
concept van Loterye, by middel van de welke hy grote¬ 
lijks verhoopt datmen een feer notablefomme van pen¬ 
ningen foude mogen amafleren, fonder eenigebefon- 
dere quetfingevan de Gemeynte.om niet alleen io of 
fchepen t’ equipperen, maer noch om yets vorders daer 
mede uyt te richten. En want de fake aen uwe E. ge- 
renvoyeert is , om hun advijs daer op te hebben, tal hun 
gelieven alfulken regard.dacr op te nemen als dat be¬ 
hoort. Maer indien uwe E. daer op niet en foude bege¬ 
ren te refolveren, fonder voorgaende communicatie en 
advijs van hare principalen, overmids het een lot van 
conftriftie is , daer mede de onwillige fouden belaft 
worden, waer in niet-te-min men alleciviliteytfoudc 
gebruyken , dat uwe E. de verfchrijvinge daer van fo 
feer foude willen advanceren, als’t mogelijk fy, om op’t 
alderfpoedigfte de refolutie daer van te mogen beko¬ 
men. Tot welken fijne fal uwe E. geheven (in den ge¬ 
valle als boven ) neffens de befchrijf-brieven van zijne 
Excellentie of Raed van State en ftucken daer in befto- 
ten , ook mede een dobbel van defe tegenwoordige re- 
monftrantie aen de Provintien rèfpcttive over te fenden, 
en dat de Provintien de felve öok t’ famen met den an¬ 
deren ftucken willen over fenden aen hare fteden, om 
daer op en op alles alfulken regart genomen te worden , 
als fy bevinden fullen te behoren. 

Ofimmers wanneer de Provintien uyt eenige confi- 
deratien, niet geraden fouden vinden aen zijne Majeft. 
t’ accorderen de voorfeyde Loterye, volgende het con¬ 
cept van dien, daer in nochtans men grotelijk verhoopt 
geen fwarigheyt en fal vallen , wefende de fake fo favo¬ 
rabel en defe landen fo vele importerende, dat zijne 
Majefteyt in dien gevalle immers nog geaflifteert werde 
met de fomme van ifoooo guldens by repartitie over 
’t land te vinden , om daer mede fo vele fchepen te mo¬ 
gen equiperen als’t doenlijk fal wefen : Alfo namentlijk 
die van Vriefland en eenige fteden van Holland onlanx 
geleden , genoeg verklaert hebben te vreden te wefen 
hun quote te dragen, inde fomme van iooooo guld. al¬ 
leenlijk tot oplichtinge van volk van oorloge, provifie 
van wapenen, amonitie en diergelijke> boven de toeru- 
ftinge van de negen fchepen by uwcE. acn zijn Majeft. 
in Juliokft-led?pgeaccordeert. 

ü i Wel- 
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Welverftaende , dat de voorfeyde ïyoooo guldens, 

by faute van de voorfeyde Loterye, aen zijn Majefteyt 
gegu&t, fouden wefen alleenlijk by forme van leninge, 
om defelve aen uwe E. gerenboufeert te mogen wor¬ 
den, nademael de fake van zijn Majeft. (als te verhopen 
is) wel gefuccedeert falwefen. En ook weder de voor¬ 
feyde Loterye geaccordeerc wort, of de voorfz. iooooo 
guld. dar evenwel in recognitie van dien, de belofte van 
de privilegiën en vryheden plaetfe fal grijpen , die by 
den voorfeyden Amba(fadeur van wegen zijne Majeft. 
gedaen en ondertekent is geweetl in d’adle van’t accoort 
van de voorfeyde negen fchepen. ’c Welk doende, &c. 

fo^rac 01 Ijct concept ban bc Hoterpe ben 
ten obe tgegeüen boïgt t)iec na. 

^feuneen t Nden eerden word alhier geprefupponeert, darmen 
banöe kos ^cbt en bequamelijken binnen defe geünieerde Pro- 
terpe Dte vintien (in der manieren hier onder veklaert)ioude mo- 

gen colledteren een maffe van ifo, oftwemael icoooo 
tantaban glIh m'n °f meer, daer af de 40000 gul. fouden worden 
jgojtugael geconverreert totprijfen , volgende de forme en repar- 

^tuerlue* t't’e ^aer van geniae^r hier nevengaende. En fal het fur- 
fïtlleii. plus komen en geemployeert worden tot de coeruftinge 

van de voorfeyde fchepen, met den aenkleven van dien. 
(Fol.77.) Qm welke colledlatie te doen , terftont na het Odtroy 

geaccordeei t ter ordinantie van zijnder Excellentie , of 
van de Heeren Staten des lants,al om binnen den (leden 
by de Magiftraten gecommitteert fullen worden twe 
gequalificeerde perfonen ,’t fyuyt defelve Magiftraten 
of andere , de welke van huys tothuyfe , deborgeren 
cn ingefetenen fullen induceren en vermanen by alle be¬ 
hoorlijke middelen daer toe dienlijk, om in defe voor¬ 
feyde Loterye fo veel loten in te leggen, als hun eenig- 
fins bequaem (oude wefen , op hope van eenige goede 
prijfen te mogen bekomen, ofanderfins reftitutie van 
hare penningen te verwachten in der voegen en condi¬ 
tiën hier na verklaert. 

Welverftaende, dat de gene de welke met geene goe¬ 
de middelen of remonftrantien geinduceert en fouden 
mogen worden , om eenige quantiteyt van loten in te 
leggen fo veel of luttel als dat foude mogen wefen , al¬ 
tijd gehouden fullen zijn (te weten elkhuyfgefin ) een 
lot in te leggen , ’t welk foude wefen een gulden, of 
20 (luyvers Brabands. 

’c Welk in effedte foude dienen vooreen vafte en ver- 
fekerde hypotheqiie in refpedle van de prijfen , waer op 
eenige van de (leden of particuliere perfonen fouden 
mogen bewilligt worden , om voor defelve prijfen te 
refponderen aen de gene diefe fouden mogen vallen,van 
die behoorlijk uyttedeylen. 

Behoudelijk dat’t gene alhier gefeyt wort, vaneen 
lot te moeten in leggen, alleenlijk plaetfe fal hebben 
in refpedle van perfonen, dewelke notoirlijk den mid¬ 
del hebben om bequaemlijk fo veel te mogen ontberen, 
en niet van fchamele luydenof van feer kleyne fortuy- 
ne, ’t welk fal flaen ter difcretie van den Commiffarifcn. 

Voorts fo moet alhier verllaen worden,dat zijne Ma¬ 
jefteyt of zijn Ambaffadeur in dien name , hem fal ver¬ 
binden aen eenen yegelijken , die gene prijfen gehad 
en fouden hebben (groot of kleyn) hun ingeleyde 
penningen wederom te geven, binnen een jaer na het 
uytgaen van de voorfeyde Loterye (te wetenin’t re- 
fpedi van de gene de welke meer als een lot ingeleyt fou¬ 
den hebben) fo verre het voorgenomen exploot van 
zijne Majefteyt ( als grotelijk te verhopen is) wel komt 
te fuccederen. Tot welken eynde namentlijk in alle 
(leden pertinente note gehouden fal worden van de per¬ 
fonen , de welke in de voorfeyde Loterye yet ingeleyt 
fullen hebben , om dien volgende de voorfeyde reftitu¬ 
tie t’ zijner tijd te mogen gefchieden. 

En op dat de voorfeyde Loterye met goede ordre 
mag te werkgaen, fonder eenige fufpitie van fraude , 
foude men in elke hooft-ftad van de Provintien , met 
advoy van de Staten van de felve Provintierefpedlive, 
eenen gequalificeerden Ontfanger mogen (lellen , in 
wiens handen gebrogt fouden worden de penningen de 
welke binnen elke Provintie hier toe gelicht en ontfan- 
gen fouden wefen, om daer na gebrogt te worden in 
handen van den Ontfanger generael, ter plaetfe daer de 

voorfeyde Loterye foude worden uytgelefen. Welken 
Ontfanger generael ook gefteltof genoinineert foude 
worden by de Staten generael of by zijne Excellentie, 
die ook voor zijnen ontfank behoorlijke cautie foude 
(lellen tot contentenient van de felve Staten of van zijne 
Excellentie. En fal infgehjks cavei en van de prijfen uyt 
te deylen aen de gene diefe gevallen fullen wefen , ten 
langden binnen 12, dagen na het uytléfen der voorfeyde 
Loterye, die men bequaem foude vinden uytgelefen te 
worden binnen derllad Amllerdam,en dae^maenden 
na date dat ’t voorfeyde Odlroy geaccordeerc fal wefen. 

En belangende de voorfeyde prijfen , de felve fullen j 
al t’ famen geordonneerc en gediftribueert worden in 'j 
baren gelde, ’t welk in der manieren voorfeyt gecollec- 
teert fal worden, fonder eenige juwelen of diergelijke 
faken daer mede te mengen. 

Totadminiftratie van welke Loterye, namentlijk by 
zijne Excellentie of de voorfeyde Staten twe gequali¬ 
ficeerde perfonen gecommitteert fullen worden , de 
welke neffens de gecommitteerde van den voorfeyden 
Ambaffadeur, de fake na haer uyterfte vermogen fullen 
dirigeren , en tot behoorlijke ePredte brengen , en dat 
niet-te-min onder behoorlijken falaris, dewelkeook 
den eed fullen doen daer toe ftaende. Tot welke perfo¬ 
nen (ift nood) nog enige aldaer namaels geadjugeert ful¬ 
len mogen worden by den Magiftraet van der ilad, daer 
de voorfeyde Loterye fal worden uytgelefen : de welke 
infgeiijx den eed fullen doen in fulke fake gei equireert. 

<£n ïjccft Dm feïbcn ^ELmbaffaDcuu mi anöer rc* 
monfïmntte aen 3ijn «tfrcceïïcntic in syiien HaDcci; 
Dcrgcgcöcn / KuyDcnDe aï£ üoïcl)L 

Aen zijn Excell. in zijnen Rade van State : 
Emonftreert d’Ambaffadeur van den Koninkvan ^nöetre. 
Portugael, hoe dat hyin’tèyndevandemaend van niontftaiis 

Mey left-leden , herwaerts-over is gekomen met favo- 
rable brieven van hare Majefteyt van Engeland en uwe tieutban 
Excellentie , aen de Heeren Staten Generael van defe po?tiu 
geünieerde Provintien , met een goede vafte hope , dat 
de felve Staten fouden hebben doen toeruften feker ge- aen Vin 
tal van fchepen , volgende fekere refolutie by hun ge- Cjcrtiicnt, 
nomen in Februario daer te voren, als wanneer op de 
remonftrantien van Dodlor Bartholomeüs Kieffelt, 
Agent van den voorfz. Conink van Portugael, de voor¬ 
feyde Staten by adle gerefolveert hebben gehad, tot fc- 

■coers van zijne Majefteyt toe te ruften 10 of 12 grote 
Schepen, als fyverftaen fouden dat de voorfz. Konink 
van Portugael, by hare voorfz. Majeft. van Engelantge- 
fecoureert foude worden, om metapparentié van goct 
effedl te mogen te werk leggen het exploot, waer door 
zijne voorfeyde Majefteyt verhoopt zijn Coninkrijk te 
mogen recouvreren, behoudelijk dat d’onkoften van de 
voorfeyde equipagte genomen ofvervallen fouden wor¬ 
den uyt het inkomen van de convoyen en licenten , de¬ 
welke als doen in treyn waren geftelr. Welken aen- 
gaende de voorfeyde Ambaffadeur zijn propofitie heeft 
gedaen , op de vergaderinge der voorfeyder generale 
Staten , den 1. van Junio , in prefentie van de Baenre- 
heer van Buchorft dewelke defe fake feer ernftelijk als 
doen recommandeerde, van wegen hare voorfeyde Ma¬ 
jefteyt van Engelant, volgende den laft dien hy daer toe 
hadde. Maer alfo de voorfeyde remonftrantie boven 
’c voorfeyde getal van fchepen verfochte noch eenige 
andere van de gene dewelke tot diende van den Lande 
over lange zijn toegeruft, en dat hy daer toe ook her- 
waerts over foude mogen lichten feker getal van krijgs¬ 
volk , van de gene namentlijk in geenen diende wefen- 
de, is van node geweeft daer op advijs te verfoeken 
van de Provintien en Steden , hebbende niet-te-min de 
voorfeyde Ambaffadeur zijn befcheed daer van gekre¬ 
gen op den ïo. van julio, volgende feker adle gedateert 
refpedtive den f cn 7. der felver maend : welke adle na¬ 
mentlijk gedroeg, dat de voorfeyde Staten fouden doen 
toeruften'qbequame fchepen behoorlijk voorden van 
vidtualie en anderfins, voor 4 maenden, na advenant van 
600 mannen , en dat de voorfeyde Ambaffadeur hier te 
lande foude mogen oplichten eenige foldaten,volgende • 
feker conditiën en reftridtien in defelve adle breder ge- 
roert: Daer by ook niet-te-min by de voorfeyde Heeren 

Staten 



15^7* 
Vervolg der Ncderlandfe Oorlogen 

Staten besproken en de gcacceptcert zijn geweeftfeke- 
re privilegiën en vryhcdenby zijne Majefteyt beloon 
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re privilegiën en vryJ , .. 
aen die van herwaerts-overfobelangende de navigatie 
en trafiike als den vrydom van religie, daer van fy jou¬ 
dengenieten, foin den voorfeyden Koninkrijke van 
Poruigael als andere landen daer van dependerende. 
En want de voorfeyde Staten veiftonden , in confor- 
mitevt van de voorgaende afte , dat de voorfeyde (die¬ 
pen tonden werden toegei uft met’t voorfeyde inko¬ 
men van de convoyen en licenten, dewelke (als de 
voorfeyde afte vermeit (fy lieden in fulker voegen ver¬ 
hoopten geadminiftreert te worden , dat de vooileyde 
toeruftinge daer nyt bequamelijk foude mogen gefchie- 
clen de voorfeyde Remonftrant hem terftont geaddief- 
feert heeft gehad aen mijnen Heere Grave Maurits als 
Admirael generael, en de Admiraliteytcn refpedlive 
van Holland en Zeland. Waer in , uyt oorfake van de 
menigvuldige renvoyen , fchrijven en wederfchrijven 
in de fakegebruykc ( wefende te beklagen ) vele tijds is 
verloren. En ten leden zijnde beyde de collegien van 
der Admiraliteyt van Zuyd en Noord-Holiand, ofhuri- 
re gedeputeerde in ’t eynde van Augufto vergadert gé- 
weeft alhier in den Hage op defelve fake , hebben by fe- 
keren hunnen ftaet aen de Staten van Holland overge¬ 
geven , betoont gehad, hun onmogelijk te wefen de 
voorfeyde fchepen toe te ruften , ten ware dat met uwe 
E. getradleert werde, dat de voorfz. licenten hunnen 
vryen koers fouden mogen hebben, Waer op nochtans 
de voorfeyde Staten generael tot noch niet hebben ge- 
refolveert, overmids hunne grote en continuele oc¬ 
cupatie» in de faken van den lande. En ook niet-te min 
genomen devoorfeyde convoyen en licenten abfolute- 
lijk waren toegelaten, fo heeft nochtans dc voorfeyde 
Ambaftadcurfo veel verftaen van eenige van de Staten 
felve, dateer noch in langen tijd geen middel en foude 
wefen, om devoorfeyde toeruftinge daer uyt te mogen 
doen, uyt dien de faken van der Admiraliteyt te feer zijn 
verachten, en d’onkoften vande ordinarifte equipagie 
te feer groot en exceflïjf. Daerom is’t, dat de voorfey- 
de Ambaffadeur , confidererende alle defefwarighe- 
den,enfiendedekleyneapparentiecliedaer is, van ee¬ 
nige merkelijke quantiteyt van fchepen te mogen toe¬ 
ruften, by eenen ordinarifen middel, op ’t gemeyn land 
daer toe te vinden, en dat niet-te-min nu den tijd verlo¬ 
pen is om vóorditj'aeryette mogen uytrichten, heeft 
goed gevonden uwe E. te proponeren fek'ere forme van 
Loterye, dewelke hy wel begeren foude gepra&ifeert 
te worden, binnen defe geünieerde Provintien, volgen¬ 
de het projed hier by gaende : By middel van welke 
Loterye, defelve geadthiteert zijnde, devoorfeyde Am- 
baiTadeurhem verfekert houd, dat lichtelijk ioofiz 
goede fchepen van geweld geequipeert fullen mogen 
worden tegens den uycgaenden tijd , welke fchepen on- 
twijfelijk noch of 20 na hen fullen trecken van par¬ 
ticuliere 4ie op hun hafart fullen toeruften. Verhopen¬ 
de noch boven de voorfz. toeruftinge van fchepen by 
middel van defe Loterye,fo vele te bekomen als van no¬ 
de foude wefen om eenig Krijgsvolk op te lichten , pro- 
vifie van wapenen , ammonuie en anderfins te doen. 
Waer door ontwijfelijk hare Majefteyt van Engeland, 
fiende herwaerts-over fo goede preparatie van feeoers 
voor den voorfeyden Konink van Portugael, hserte be¬ 
ter fal refolveren om zijne Majefteyt het furplusbyte 
hellen , ’t welk van node foude inogen wefen tot volko¬ 
men verfekertheyt van den aenflag die fijne Majeft. fou¬ 
de mogen doen, tot fo merkelijken verlichtinge enaf- 
feurantie van de voorfeyde geünieerde Provintien, ge¬ 
lijk als hare Majefteyt van Engeland gewificlijk defen 
Somer gcdaéri foude Hebben , fo verre die van her- 
waerts-over hun daer in hadden willen fecunderen , als 
de voorfeyde Baenrcheer van Buchorft dat opentlijk aen 
de voorfeyde Staten generael, op den 1. Junii voorfz. 
verklaert heeft gehad. Biddende daerom de voorfz. 
Ambaffadeur dat uwe E. hem gelieve tot feeoers van 
zijne voorfz. Majefteyt, de voorfz. Loterye , na uytwij- 
fenvan’c voorfeyde projedt, te gunnen, doende daer 
op depefcheren behoorlijke brieven van odftoy daer toe 
dienende. En voorts gemerkt nodig fal wefen hier op 
advijs te hebben van dé voorfeyde generale Staten, 

IV. Deel’. 

©en bcröcn Doogften 

overmits het een Lot is van conftrindtie j in ’t voorfcy- 
de projeft geroert, dat uwe Excellentie gelieve ver- 
foekende’t voorfeyde advijs, ook mede defe fake fe- . 
rieufelijkte recommanderen aen defelve Staten : alfo 
van den aenflag van zijne voorfeyde Majefteyt en effect 
van dien dependeert, hunne gehele verlichtinge en con- 
fetvatie, met ook die van de ganfche Chriftenheyd , na 
de tegenwoordige gelegentheyt van der faken, ’c Welk 
doende, &c. 

lf irr na ttolgt tic föL?me en repartitie Pan 
öc öicucnöc lor öelloixrpc. 

% ©cu ceufccti oppcefleu $$$ fal toefen 
4COO gulö. 51!?““ 

Boo? cn na inmicbiatcnptïiomcnör/ fullen 
liebben elft 200 gulö. 

©cn ttoeöcn lioogfrcn p?ij$ fal toefen 
3000 guïb. 

Boe? en nauptïiomcubc fal iicbbcncïïï 
150 giiïb. 
fal toefen 
2400 guïb. 

Boo? cn na tiytïtoincnöe (al liebben clli 
ïooQUlö. 

©cn toerben lioogfeen fel toefen 
i 800 guïb. 

Boo? cn na uptltomenbe elft 80 gulb. 
D. ©en bijfflen ïicogfïcn $5nj.S fal toefen 

izoo QUÏD. 
Bao? en na uptbomcnbc elft 60 gulb. 

B3J. ©en feften ïioogfïcu fal toefen 
Soo gulb. 

Boo? en nauptftomcnöc dit 50 gulö, 
©’eccfï «pt-ïtoinenbe fal liebben 300 guïb. 
©te mecfl htgcïept fal Debbcn met befïateii 

b?tdjcn/ fal liebben cn gemeten baet boo? 
200 gulb. 

©ie baet meefï tngdept fal ïjebben / ooit 
met bcflotcn b?leöcn / fal gaueteu 

ijo guïb. 

boften Pcfe fuücn öacr 
nccïi3i]n 100 ban iooguiöcn/ 

facit IOOO o gulö. 

^ocl) ioof)?tjfcn cïlt ban ?o guïb. 
c^oclj ioopjr}fen dit ban 36 gulö 

Jlocö ioo^?5jfcnbem 2^ galb- 
Boef) 100 jpjtjfcn ban 1 ï guïb, 
fftocl) ioo^jijfcnban 1251110. 
^ocïi xoo i>?ijfcn db tot 10 gulb. 

©e ïeft upMiomcnbe fal liebben 

facit fobo guïb. 

facit 3600 gulb.' 

facit 2 500 gulb; 

facit i ?oo guïb. 

facit 1200 guïb. 

facit 1000 guïb. 

170 guïb.1 

I 

Nomina 40000 gulb.' 

©c Conflbecatien in bjuït uytgegebfïi ïupben 
a\$ boïgt. 

N den eerften , men heeft gefien van allen tijden en <Tonfiüf= 
M'ort bevonden uyt vele gelooflijke hiftorien , dat de ^^‘ev'tmoz 

diverfie of afwendinge van den oorloge op des vyands irijjnelljcc, 
bodem is den beften en bequaemften middel, waer me- r£n öe 
de een Land,Prince,of Kepublijk hen mogen behelpen 
tegens hunnen vyand , fo wanneer den felven te mach-, centciOe 
tig is, om hem met gelijk geweld te wederftaen ofte 
bevechten iflnt,re Devecncen. _ pjoUtifc 

Defen middel van diverfie heeft den Romeynen eer- tientjeu 
tijds wel gedient en gelukt, ten tijde dat fyby die van 
Carthago door den vermaerdenHanibal bekrijgt wor- fófumu' 
den, en tegens den felven qualijk langer konden hou- cutgeiw: 
den. tjuanie af, 

(c Selve middel heeft ook gebruykt gehad Agatocles öctu'aca^' 

ïl 3 Konink 
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Drie en Twintichfte Boek. 
Konink van Sicilien , de welke by de Africanen infge- 
lijx bekrijgt worde, en tot fuiken extremiteyt was ge¬ 
komen , dat hy maer en hadde behouden de ftad van Sy- 
racufen een Ze-ftad wefende, daerinhy hem belegert 
vindende, heeft ten lellen raedfaem gevonden meteen 
deel fchepen en galeyen daer in de haven liggende, en 
een deel van het befte krijgsvolk, na zijns vyands land 
te varen, daer hy fuiken fchrik met zijn aenkomfte heeft 
gemaekt en fo vele geexploidleert, dat de vyand eerft 
de voorfeyde ftad van Syracufen en daer na het ganfche 
land van Sicilien heeft moeten verlaten. Tonder meer 
andere diergelijke exempelen, hier te lang om te ver¬ 
halen. Ook fo moet verftaen worden, dat dit middel 
van diverhe merkelijk beftaeten gefondeert is in defe 
natuerlijke redenen , te weten : eerft , dat elke natie al¬ 
tijd vaillanter is buytens lands als in hun eygen. Ten 
tweden, dat de gene die dit middel wil gebruyken , te 
werke gaet met een gedelibereerde couragie om vióto- 
rie te vechten , en hem van zijnen vyand te wreken , of 
het leven en alles daer byte laten , en gaet ook in een 
land daer d’ingefetenen den krijg ongewoon zijn : waer 
door met luttel geoeffent krijgs-volk en wel gedelibe- 
reert, vele kan worden uytgericht. Ten derden, dat 
den loop der nature, of de gehengeniffe Gods fulx is , 
dat de gene de welke een ander (donrechte byfonder) 
lange geplaecht heeft, krijgt ten lellen de plage felfs 
dobbel op zijnen hals. En is namentlijk den voorfey- 
den middel van diverlie des te krachtiger, of van meer¬ 
der effeól, fo wanneer darmen verfekertis, ink land 
van zijnen vyand of daer ontrent, eenige merkelijke 
afliftentie of aenhang te bekomen. 

En nu gemerkt den krijg welken regens defe landen 
wort gedreven uyt Spangien herkomt, en meeft wort 
onderhouden met de Indiaenfe fchatten , dewelke jaer- 
3ijx genomen op eenen gefetten tijd , in Spangien over- 
gebrocht worden: So en kan den felven krijg met geen 
ander of bequamer middel geweert of wederftaen wor¬ 
den, dan mits pradtiferende eenen krijg op Spangien , 
mmendijken door den voorfeyden Konink Don Anto- 
«io, wiens perfoon tot de felve fake f o ja iooooo man¬ 
nen weert is , overmits den groten aenhang den welken 
zijne Majefteyt verfekert is in Portugael te vinden,dooi¬ 
de oude en bittere vyandfchap de welke daer is tulfchen 
de Portugaloyfen en Spangiaerden of Caftilianen. 

Ook fo foude den voorfeydenaenflag van Portugael 
dienen tot tWederley effedten , te weten. Eerft darmen 
den voorfeyden Konink van Spangien daer door den 
krijg in ’t land foude voeren : Waer door (behalven de 
grote onkollen de welke hy in ’t onderhoud van den 
krijg aïdaer foude moeten doen) het land van Portugael 
en Spangien , daer hy nu zijne inkomfte van trekt, fou¬ 
de worden afgelopen, geplundert en verweeft. En ten 
tweden dat men door Portugael, k welk Spangien ter 
Zee genoeg dwingt, allen de havenen van Spangien 
lichtelijk fal mogen af-lopen , fonderlinge door d’affi- 
ftentie van de Engeife fchepen, en dievanherwaerts 
over. Waer door den voorfeyden Konink van Span¬ 
gien onmogelijk foude wefen eenige Armadenvoort- 
aencoe te ruften om zijne Indiaenfe Vloten tegens te 
gaen , en die in lalvement te brengen : men laet ftaen 
dat hy eenige Armaden offenfijf foude mogen toerli¬ 
ften om andere landen en Koninkrijken te invaderen. 
Sulxdat den voorfeyden Konink Don Antonio eens 
met macht in Portugael wefende , den Konink van 
Spangien den krijg fal mogen aendoen met zijn eygen 
geld en goed , k welk hy hem (befonder ter Zee) foude 
afnemen. Alfo dat de voorfeyde Indiaenfe vloten in 
dat kas meeft in zijn handen fouden komen te vallen. 
Boven dien dat d’Qofterfe Indien ftrax foude wefen tot 
zijnder devotie, overmits daer geen andere garnifoenen 
en zijn als van Portugaloyfen. 

Hier tegens fouden eenige mogen feggen, dat den 
Konink van Spangien is feer machtig, en over fulx ge¬ 
nomen den voorfeyden Koning Don Antonio ergens 
met eenige macht aenklandquame, dat hy hem lich¬ 
telijk wederom daer uyt foude drijven. Dan daer te¬ 
gens dient wederom geconfidereert , dat de meefte 
macht van volk altijd den ftrijd niet wint. Gelijkmen 
dat keft ie veelderley geloofbare hiftorien, enpaiti- 

culierlijk wort bevonden in de faiftorie van Froiffart, 
en andere daer van gefchreven hebbende. Dat ontrent 
aoo jaren geleden genoeg in gelijke queftie die daer 
was tuiïchen den Konink van Spangien en die van Por¬ 
tugael, 12 of 13000 Portugaloyfen hebben geflagen ge¬ 
had in de 40000 Spangiaerden , in den flag van Algiba- 
rotta, daer beyde de Koningen prefent waren. En men 
leeft ook van eenen anderen flag gebeurt ontrent 200 ja¬ 
ren daer te voren , in den welken de Portugaloyfen ook 
d’overhand hebben gekregen , niet tegenftaende fy on¬ 
gelijk min in getale waren als de Spangiaerden. 

En nu dat de voorfeyde Portugaloyfen defe lefte rey- 
fe de fake fo Hecht hebben laten liggen , en is hun noch 
den voorfeyden Konink Don Antonio niette wijten, 
dan alleenlijken der fchalkheyt van den voorfeyden 
Konink van Spangien, de welke het Koninkrijk van 
Portugael heeft komen fubijtelijken invaderen te water 
en te lande, meteenheyr van 2$ of 27000 mannen , fo 
Spangiaerden , Italianen en Hoogduytfen , meeft al ou¬ 
de Soldaten : om de welke te vergaderen hy meer als 
een jaer befich wasgeweeft, onder kdekfei van eenig 
exploidl te willen doen op Barbarien. Welk krijgs¬ 
volk hy terftont na de dood van den Konink Henricus 
Cardinael (daer ophyfcheengeluymtte hebben) dede 
verfamelen , en quam daer mede in Portugael vallen , 
daer hy namentlijken alrede twee fteden hadde ingeno¬ 
men , al eer de voorfeyde Don Antonio Konink was ge- 
koren. De welke geenen tijd altoos en hadde om volk 
op te nemen, dat tegens alfulken onverfienlijkenge¬ 
weld hadde konnen wederftaen : en veel min hadde ee- 
nigen bequamen tijd om eenig ervaren Krijgs-volk van 
buyten te ontbieden. Behalven dat ook den voorfeyden 
Konink van Spangien door intelligentie die hymetde 
Gouverneurs hadde, die by den voorfz. Kon. Henricus 
geftelt waren , alle het principale Gefchut, Wapeaen en 
ammonitie uyt Portugael had weten te trecken, onder 
’t dekfel van’t voorfz. geveynft exploidl van Barbarien. 

Defen al niet tegenftaende, heeft de voorfeyde Ko¬ 
nink Don Antonio fo vele te wege gebragt alleenlijk irs 
2 maenden tijds , dat hy voor de ftad Lifbona den vy¬ 
and ’t hooft heeft geboden, met een deel volxonge- 
oeffent en qualijk gewapent, ’t welk hy metter haeft: 
hadde genomen , waer door niet wonder is geweeft dat 
hy de nederlage heeft gekregen, daer in hy ook grote- 
lijken gewond werde. 

Dan de felve nederlage gehad hebbende, en wonder¬ 
lijken ontkomen wefende (niet tegenftaende dat hy de 
voorfeyde principale ftad Lisbona, en alfo de gelt-kaiïe 
quijt was) heeft binnens lands in feer korten tijd, noch 
in de 8 of 10000 mannen by den anderen gekregen , 
daer mede hy federt 2 fteden heeft ingenomen : de wel¬ 
ke na den overgang der voorfey der ftad Lisbona, haer 
voor den Konink van Spangien verklaert hadden : Te 
weten, Avero en Port a Port, hoewel hy aldaer ver¬ 
volgt zijnde byDuc Dalba, de welke doen ter tijd des 
Koninx van Spangien opper Velt-Heer was, by faute 
van geld , en geoeffende foldaten niet langer heeft kon¬ 
nen herden. 

Hier uyt machmen immers fpeuren de grote apparen- 
tie van defe fake, en dat de voorfz. Konink Don Anto¬ 
nio, mogende eens met een tamelijke macht in’t land 
komen, geenen aenhang fal ontbreken. Waer door het 
vyer aldaer in korten tijd foude mogen ontfteken,dat (Foi'79°J 
den Konink van Spangien qualijk middel foude heb¬ 
ben , om eenig geld of volk herwaerts over meer te 
fchicken • Ja foude apparentelijk genootfaekt wefen , 
zijn befte krijgs-volk van hier te ontbieden om hem in 
Spangien daer mede te behelpen, daer hy feer onverfien 
is van geoeffent krijgs-volk. 

Boven dien dat de Pomigaloifen , fo verre fy middel 
hebben om eens op de been te komen ( nu datfe eenige 
jaren onder het jok der Spangiaerden zijn geweeft, en 
’t felve rechtevoort bovenmaten moede zijn ) hunon- 
getwijfelt heerlijken fullen wreken , en goed en bloed 

j wagen , om hun inliberteyt temogen ftellen , gelijk 
ook is gebeurt in ’crefpedl van den ingefetenen defer 
landen , de welke hun mede onder het Spaenfe jok , feer 

I flechtelijk eerft hebben laten brengen : dan daer na 
■ middel of occafle fiende, om ’t felve af te werpen, heb- 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogerh 
ben alles daet by gewaecht, Tonder ook t’ aenfien de 
grote magc van volk, de welke den Konink van Span- 
gien doen eer tijd in’c land hadde, nog dat ook de Ka¬ 
belen , en principale fterkefteden metgarnifoen befet 
waren. 

Ook fo waer Teer te verhopen ( byfonder fo verre de 
fake van den voorfeyden Konink van Portugael in tbe- 
giniel eenig fucces quame te hebben ) dat in Spangien 
felfs eenige beroerte Tonde mogen opftaen , door het 
quaed contentement ’t welk ettelijke grote Heeren heb¬ 
ben tegens den Konink, fo overmids eenige indignitey- 
ten hen aengedaen, als ook en byfonder overmits het 
onverdragelijk rigeur van de Inquifitie. 

Wel is waer, dat defe geünieerde Provintién met fo 
fwaren krijg al hier belaft zijnde, qualijk eenig groot 
feeoers aen zijne Majefteyt konnen doen. Dan een 
Ideyne of middelbare affiftentie, de welke defe landen 
hier toe Tonden mogen doen: fal hare Majefteyt van 
Engeland die als ’tfehijnt inditftuk qualijk alleen wil 
treden) ontwijfelijken moveren , en te meer anime¬ 
ren , om de fake aen te grijpen, of fal ten minften on¬ 
der de hand alle afliftentie daer toe doen , door middel 
van den Ridder Francoys Draek ,en andere hareonder- 
faten, als fy defen voorleden Sotner genoeg hadde voor¬ 
genomen , en ongetwijfelt foude geeffeólueert hebben, 
byaldien dat zijne Majefteytvan herwaerts over eenig 
tamelij k feeoers hadde konnen verwerven. 

’t Gene ’t welk van wegen zijne Majefteyt als nu ver- 
focht wort 3 is Teer weynig : Als te weten , feker con¬ 
cept ofmaniere vanLoterie, meteen feer kleynequo- 
tifatie gemengt, of in plaetfe van dien een gerede fom- 
me van iyooo gulden. Ten ware dat mijne Heeren 
de Staten raedfaem vonden eenige nader of beter af- 

•iiftentie, zijne Majefteyt toe te fchicken. Regart ne¬ 
mende , dat een iooooo gulden, twee of drie tot defe 
fakegeemplojeert (daer ook hope foude wefen van re- 
ftitime ) de landen ( na alle apparentie ) meer Tonden 
ltomen te profiteren , dan 3. 4- ja 6. of meer Millioe- 
nen , die tot den krijg hervvaerts-over gecontribueert 
fouden mogen worden, alfo een yegelijk moet verftaen, 
dat den krijg hier te lande, is een krijg fonder eynde: 
de welke ook tot voordeel van den lande niet en kan af¬ 
lopen, fo lange namentlijk als den Konink van Span¬ 
gien geruft in zijn land mag blijven fitten , enjaerlijx 
genieten de grote fchatten van beyde Indien, de welke 
(als voorfeyt is ) door defen aenllag van Portugael, hem 
lichtelijk infrmftueus gemaekt mogen worden. 

En te willen ftaen op dendootvan den voorfz. Ko¬ 
nink van Spangien, is een kranke en onfekere hope, 
byfonder fo verre hy ( als licht wefen mogte) nog een 
jaer, 3. of4. komt te leven. Alfo in dien gevalle zij¬ 
nen fone nu in de 14. jaren out wefende, gequalificeert 
foude zijn om in’t gouvernement te treden. Dewelke 
ongetwijfelt hem vindende in fulke hoogheyd en magt, 
als de gene die zijnen vader rechte-voort heeft, niet en 
fal'aten de voet-ftappen des felfs zijns vaders na te vol¬ 
gen , enden krijg herwaerts-over nog harder, of im¬ 
mers alfo hart te drijven als de vader oytgedaen heeft 
gehad, mids dat hy in de felve fchole is opgevoed : En 
dat ook de jonge Princen gemeenlijk anders niet en 
foeken , als krijg te voeren: denkende voor de wereld 
daer mede eere te behalen en gevreeft te worden •• daer 
toe defen jongen Prince ook te meer gemoveert en ver¬ 
wekt foude worden , door een wraekgierigheyd van de 
langdurige rebellie, de welked’IngefetenendeferNe¬ 
derlanden tegens zijnen vader (hoewel niet fonder mer¬ 
kelijke redene ) gebruykt hebben gehad. Bovendien 
dat’t huys van Spangien merkelijk voor heeft genomen 
een nieuwe monarchie op te rechten , onder den tijtel 
van’t Catholijke Roomfegelove te verdedigen, en te 
verbreyden , uyt welke oorfake namentlijk den voor¬ 
feyden Konink van Spangien fo lange ftrenge oorloge 
tegens defe landen heeft gevoert, fonder van ’t voorfey- 
de poinft van religie in ’t minfte te willed wijken. 

Ook gemerkt de faken in Vrankrijk( fo men verftaet) 
niet en fuccederen voor den Konink van Navarre, fulx 
als men wel verhoopt hadde. So behoort men (onder 
corredlie) defe fake van Portugael te meer ter herten te 
nemen. Op hope dat daer door den brand immers eens¬ 

deels van hier gekeert mochte worden : die anderfins 
apparent is, den toekomenden Someropdefe landen 
feer groflijk te vallen. 

Boven dien dat de traffique op Weften , de welke voor 
defe landen in effedte genoeg gefloten is, hier door we¬ 
derom foude worden geopent, namentlijk op Portu¬ 
gael , daer datmen alle waren en koopmanschappen kan 
bekomen , die men herwaerts over van doen heeft: fulx 
datmen de traffike van Spangien daer door wel fal mo- 

■gen miffen. Ptfen laet ftaen de privilegiën die zijne Maje¬ 
fteyt defen landen is aenbiedende,en d’ eere de welke de 
landen door defe ailiftentie fouden behalen by alle Prin¬ 
cen , Potentaten en Republijken van de Chriftenheyt, 
den welken de groote macht des voorfeyden Konink 
van Spangien feer fufpedt en odieus is. 

Op alle welke redenen en difcourfen fal mijnen E. 
Heeren den Staten gelieven goet regard te nemen , en 
dienvolgende alfulken vruchtbarige refolutie op defe 
fake te nemen , als hun eygen welvaren en confervatie 
dat is vereyfehende. 

ttaöere ïïcmonlïcantie bp ben 2tacnt ban 
^on^ntontobaecna obetgegeüen / toa£ ban befen 
hiïjoub. 

’ Agent van Don Antonio Konink van Portugael, 
houd uwe E. wiel indachtig van de redenen en dif- 

coerfen begrepen in de remonftrantien de welke hy in 
den name ende met advey van den Ambafiadeur Die- 
guo Botello aen uE. heeft overgegeven den 19. van 
October leftleden tot recommandatie van de fake van 
deLoterye, dewelke men herwaerts over tot feeoers 
van zijne Majefteyt geernetewerk foude ftellen. Dan 
alfo men verftaet, dat by eenige hier op fwarighevt wort 
gemoveert,ter caufe van’t traólaet van den peyfe ’t welk 
ophanden fchijnt te wefen , de voorfeyde Agent, om 
defe met ander diergelijke objeóten te doen cefleren, al¬ 
hier wel heeft willen voordragen, dat in alfulkegele- 
gentheyd als van peys wort gefproken of getradleert, 
men altijd moet maken alle goede preparatien ten oorlo¬ 
ge (als den vyand ons daer af goed exempel geeft) waer 
door ( onder correctie) defe fake voor defe landen in 
alle manieren dient geadvanceerc , hoe eer hoe liever, 
fonder regart te nemen op’t voorfeyde trattaet van den 
peys, of dat daer op feer wort aengehouden. Alfo na¬ 
mentlijk feer te verhopen is, dat haer Majefteyt van 
Engeland , fiende dat men herwaerts over gerefolveert 
is eenige goede preparatie te maken tot feeoers van den 
voorfeyden Konink van Portugael, ook mede van haer- 
der zijde ( niet tegenftaende ’t voorfeyde gepretendeer¬ 
de traólaet) alles daer byfal doen dat mogelijk fy, of 
immers ten minften onder de hand de fake favoriferen 
en advanceren door den Ridder Fran^oys Draek , en 
andere hare Onderfaten, gelijk fy defen voorleden So- 
mer daer toe willig is geweeft, byaldien datfegefier» 
hadde, dat men herwaerts over (als’t verfogt weide) 
haer daer in hadde begeren te feconderen. 

Ten anderen, of hetgeviel (daeraf niet-te-min wey- 
nig apparentie is) dat defen voorgewenden peys foude 
voortgaen, of dat ook’t voorfeyde exploot van Portu¬ 
gael door faute van de voorfeyde Majefteyt van Enge¬ 
land ofanderfins quameinterrupt te vallen, fo fouden 
uweE. in dat kas de penningen dewelke van de voor¬ 
feyde Loterye geprocedeert fouden wefen , tot hen mo¬ 
gen trecken en defelve employeren tot oorboor of ont- 
laftinge van den lande. Dan ter contrarien fo verre den 
voorfeyden peys tot geen effedt en komt, fo fal’t altijd 
feer bequaem en expedient wefen , dat defe fake io verre 
geavanceert en geprepareert fy,om den gemeynen vyant 
daer door te krenken, tcrplaetfen namentlijk daer hy 
is alderfwakfte en hem aldermeeft foude quetfen. 

Daer en boven fo moet alhier verftaen worden, na- 
demael hare Majefteyt van Engeland, als van harent 
Wegen verklaert wort, defen landen geen royael feeoers 
kan doen , en datter ook geen apparentie en is van uyt 
Hooch-duytfland eenig byfonder feeoers te mogen ver¬ 
wachten , dat daer maer refteren ( na menfehelijke dif- 
coers ) dry middelen ofc hooft-ftucken waer door dat 
apparentelijk defe landen van defen fwaren krijch fou¬ 
den mogen ontlaft worden. 

ÏS 4 Het 
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uë Drie en Twintichfte Boek» 
Het eerde is , de dood van den Konink van Spangien, 

daer op vele hun fonderen, door een apparente hope 
dat daer in ’t land eenige fwarigheyt en twedracht foude 
mogen oprijfen ter caufe van ’t Gouvernement of an- 
derftns , dan defe hope is een weinig onfeker en tc lang 
of fvvaer om verbeyden. 

Het twede foude wefen, het fuccesv2n de fake in 
Vrankrijk voor den Konink van Navarre, waerafhet 
beginfcl (G'od heb lof) wel goed is , danfo lange de 
voorfeyde Konink van Navarre (als by de voorfeyde re- 
monftrantien ook wort gedifcoureert) felvegeenKo- 
ninkisvan V rankrijk» foen kanhy defen landen geen 
fonderlinge fecoers doen , veel min eenig fecours ro- 
yael, fulx als den landen wel nodig waer otn hen tegens 
"t ge welt des Koninxvan Spangien met egale macht te 
mogen deffenderen , en hem te brengen tot fulke con¬ 
ditiën als de landen fouden mogen begeren of verftaen 
rot iiaer volkomen verfekerheyd nodig te wefen, waer 
door ook defen tweden middel nog ter tijd feer onfeker 
cn verre van de hand is. 

Voorts het derde point is, datmen den krijg foude 
mogen drijven opPortugael en Spangien, mids geven¬ 
de eenige bequame afllftentie aen den voorfeyden Ko¬ 
nink Don Antonio, in welk (luk genen tijd en is te ver¬ 
wachten , dan wort alleenlijk gerequireert de goede re- 
folutie van uwe E. en die van de Majefteyt van Enge¬ 
land , dewelke men houd dat niet en fal willen manque- 
■ren van haerder zijde, verfekert wefende dat uwe E.hen 
daer in metter daed ook begeren t’employeren , door 
welken middel namaels defe landen in korter tijd fou¬ 
den mogen ontlaft of immers grotelijx verlicht worden, 
fuccedcrende defe als die apparentelijk wel uytwijft. 

Sulx dat de voorfeyde Agent wil verhopen , dat uwe 
E. dit ftuk wel infiendc, alle middelen fullen voorwen¬ 
den of waernemen die doenlijk of practicabel fouden 
wefen , om zijne Majefteyt te helpen ,en datfe over fulx 
fullen favoriferen de fake van de voorfeyde Loterye, de 
welke feer vele perfonen behaegt, en ongetwijfelt een 
feer grote en exceftive fomme foude by brengen, en dat 
ook op korter tijd, na het concept daer van genomen : 
en met luttel befwaerniffe van de gemeente, waer door 
men in min als dry maendentijd, na het OCtroygeac- 

(Fol. 8».) cordeert, herwaers-overeen fchone Armade toegeruft 
foude mogen hebben, fonderde toeruftinge dewelke 
by particuliere op hunnen hafard gedaen foude wor¬ 
den , fulx dac zijne Majefteydin diervoegen eenheer- 
Jijke Armade uytdefe landen foude mogen trecken, de 
welke gehakt wefende met nog andere middelen en 
fchepen die uwe E. (na de gelegentheyt vandc faken van 
den lande) hier toe noch (ouden mogen doen,in effefte 
genoegfaem foude wefen om aen te grijpen het exploot 
’ewelk zijne Majefteyt voorheeft , al waer’t dat zijne 
Majefteyt geen fecoers uyt Engeland enhadde tever- 
wagten , gemerkt dat in allen gevallen ( na dat de faken 
gefchapen zijn in Vrankrijk ) zijne Majefteyd verfekert 
is nog eenig fecoers te hebben van fchepen en volk rc- 
fpedtive van den voorfeyden Konink van Navarre en die 
van Roebelle, hoewel men nieten twijfelt van de Ma¬ 
jefteyt van Engeland , of fy fal daer by doen , alles dat 
doenlijk is , als hierboven uyt goede rederen geprefup- 
poneert wort. 

Dan niet te min, om de fake ( daer aen defe landen 
fo veie is gelegen ) noch meer t’ advanceren , en de 
voorfeyde Majefteyt van Engeland in dit ftuk meer t’a- 
nimeren, en kan de voorfeyde Agent niet nalaten uwe 
E. alhier voor te houden en te laten bedenken , of uwe 
E. niet raedfaem foude vinden , haer voorfeyde Maje¬ 
fteyt met de eerde goede occafie te doen aenfoeken en 
ernftelijk bidden, datfe haer nu ferieufelijk wildere- 
fol veren om den voorfeyden Konink van Portugael ee¬ 
nige bequame affiftentie te doen van fchepen en andere 
middelen tegens den openen tijd, het waer openbaer- 
lijk of onder de hand, mits hare Majefteyt niet te min 
verfekerende van ’tgene uwe E. van defer zijde daer 
toe fouden begeren te doen , en dat weder uwe E. ge- 
delibereert fouden wefen in ’t voorfeyde traótaet van 
den peys te treden , of eenige gedeputeerde daer toe af 
te veerdigen , dan niet. Want genomen datter eenigen 
middel of appararentie waer, van tot eenigen peys te 

mogen komen , men moet verftaen dat defe preparatien 
die rnen tot fecoers van den voorfeyden Konink van 
Portugael , fo hier als in Engeland, loude mogen te 
werk leggen , altijd feer veel fouden mogen dienen, om 
den fel ven peys tot meerder advantagie te maken : hoe 
wel dat feer quahjkeenen voordeligen ofimmers ver¬ 
zekerden peys voor defe landen kan gevonden of ge- 
imagineert worden, blijvende de Konink van Spangien 
fo groot en machtig , als hy byfondens, door het’vio- ' 
lent conqueft van den Koninkrijke van Portugael met 
den Indien orientael en andere landen daer van depen- 
derende, de welke hy ongetwijfelt niet lange fal blij¬ 
ven befitten , fo verre de voorfey de Konink Don Anto¬ 
nio eens mag geafïifteert worden, om met een tamelijke 
magt in Portugael te vallen. 

Alen heeft gelicn met hoe kleynen middel mijn Heer 
denPrincevan Orangien&c. mede ook verjaegt zijn¬ 
de» alhier wederom in’t laffd is gekomen , door de 
gunfte alleenlijk van de inwoonderen, verbittert we¬ 
gende tegens de Spangiaerden en hunne adherenten, die 
nochtans mceft alom in henbedwank hadden de prin¬ 
cipale fteden en fterkten : wat wonder foudet dan we¬ 
fen dat de voorfeyde Konink Don Antonio geafiifteerc 
wefende met heerlijke macht, door de goede hulpe en 
affeCtie van zijne onderfaten, oude natuerhjke vyan- 
den der voorfeyder Spangiaerden , wederom in zijn 
Koninkrijke foude mogen komen , en hem daer in 
mainteneren , hebbende den rugge van Engeland en de¬ 
fe lande, behalven nog het fecoers’t welk zijne Maje¬ 
fteyt ( als voorfeyd is ) mag verwachten va,n den voor¬ 
feyden Konink van Navarre, fuccederende defakeiti 
Vrankrijk na d’apparentie die men nog ter tijd daer van 
fiet. In fomma defe fake dient in alle manieren gead- 
vanceert en ten eerften aengegrepen voor defe landen , 
en ook die van Engeland, om te lïen watdefortuyne 
daer door foude mogen geven , al waer’t ook dat fulx 
maer en gcfchiede, om den Konink van Spangien te 
doen t’huys houden de Armade die men fey t die hy reg- 
tevoort toe maekt, om daer mede in Engeland , Yrland 
of Schotland te vallen. Biddende de voorfeyde Agent 
van wegen zijne Majefteyt, dat uwe E. op allen’tgene 
voorfeytis, goet regart willen nemen , en defe fake fa¬ 
voriferen en advanceren, fulx als hun eygen welvaren 
en confervacie dat is vereyfehende. 

öcïj&cn fpet* boren bedjadt öat 5eStaten ban 
ï^oïïanb in 0ctob^i öcfeg jaevg Ijate bcrgaöcringe 
gdjonöcn ïjebben binnen feer ffab ifacrïem / gcöucen? 
öe öcfdbe brrgaöeringe Rebben De Staten generaeï 
ooit goet gebonben ïjat*e fcergaöeiingc mcöe aïbaet U 
fiotiben/ om tocrfc&epbe rcöenen/ cn boo;nemdi)& om 
öe Staten ban ^oïïanbteabbcctcrcnbanbep?o}jD= 
fitte öie bc Bacisf |)ccr fótlïtgtep ban bicgcn ïjare JBa? 
jefïept ban €ngeïanbaenï)cn-ïicöengeöaenï)aööe/ 
uopcnöeöc b?cöel}an&dinge / (jat* jiBajefïcptaenge? 
boben öo0£ ben ïfertoge ban Banna/ öaetbanljiec 
na bjeber bctljaeffaï gebaen toerben/ aï£ top genoeg? 
fatne gdijfte p’opofïtic fullen becDalen bic begeert 
ï/ceüert febaffabeut ban ïjaee .liBajeflept boo?f5. 
geöacn beeft. 

0p ’t affdjepöen ban öc booify. bctgabetiitge ba* InfiMj 
Staten generad / ip bc gcöe puteeröe ban bc Bjobm? JJSJ 
binden tcfpectibc mcöc gegeben feftere inflcttctie/om t.i&e ^ra« 
toebetltecenbe bp ïjace p?incipaïen be fdbè aen te bies wn gcae« 
nen en booste blagen / ’tgeneaïönergctefölbecctcn JSTw» 
boojt^ te boen fouöe luefen / naméntïfjï* / rtpauri 

3» ben eetfïen bat fjaec pftucspalcn fouben 
Ijoojiijfte openinge boen ban alle ’t gene in öefdbe 
becgaöctmgegeljanödtengetefolbeettVbaiI/metbe^ Det seïgaa 
rigtinge/ öattet niet en loa^ boo^genomen/öan ’t ge? 
ne gcfïcdtt Ijaöbe tot tonfeebatie ban (SBoöejSeecè/ [C!„ ni^e 
niet be pjibiïegten en geeccbtiglieben ban ben lan? gegefceiu 
te / om Daer mebe te bobberen ben bienflbanbate 
.ilBaie^ept en bc ccce en reputatie ban sijn CjtceUen? 
tic (fp menen ban llncefïer.) 

^ouben ooft bcrtcnesi Dat bc Staten ban ^oïïaub 
tot meermad in fee bergaöeringe ban öe Staten ge* 
nerad baböen boen bcrftïarcn/ bat aïfuïïte rcinou? 
fïrantie afó fp aen 5tjn ^rcdleutie baööen gepjiefeu? 

teecr 



Vervolg der Nederkndfe Oorlogen. ïi/ 

teert en Daer op gcboïgt toap cn noeg border boïgcn 
foude / niet anöerp gaöDc gcfïrcftt / noeg bp gacr toe# 
Doen fïreeften foude Dan tot Den toelfïam öefcr lam 
Den / bp gamgoitömgebanöetoare£tjriïïelijftcrcii; 
gic/de bjpgcöcn/ gerecgtiggcbcn/pribilegicn en ïofïïj# 
fte geb^uphen ban Den lanöe tc conferberen/ en om 
met perfecte difïinctiefo ban De ampten Der Staten 
generaeï en particulier/ Dep (föoiibctne urp <C5cncracl/ j 
mitfgaöerp Der «Boubcntcucp ban Dc rcfpectibe }bjo-= 
buitten en atiDere torttigc gerccgtiggcDm / Dc fafte 
banDe landen met gocDe oiöre gcDirigcert cnbelept te 
tooiden/ Daec toe fp te meer bcroojfaebt toaren / Door i 
get mgouDen ban fefterm brief bp 3gn €rc. op 5ijn 
ftomfïc acn 3ijn ..èccretarip fjunium gefegreben/ Die 
notoirlyft meDe bjacijt Dat Den aptgeur ban Dien ban j 
De toettcïyftc autontept banDe Staten of niet beriegt 
toap / of Defelbe tot Der ÏanDen prejuditie / traegte te 
bccminDccen / begalbcn Dat fp noeg te meer op fjare 
conferbatie en bcgouDeiiiffe gadden te letten/ ober* 
mitp fp beïe maenDcn boor De aenftomtïe ban Den 
Sfimbafladcuc JBilord 23nftgorfï / gcDiirenDc 3gn 
prefentiealgiercnna’tbrrtrcftbanöen feïbm/ beeï 
en bcrfdjepDen aDücrtcnticn gadden berftregen ban 
Dc appacentc propofïïie en bcrgaDeringe/ Die ban toe* 
gen pare fBaietlept fouDe mogen gcöacn tooiden / 
om met Den lioninft ban J)paugicnofi^ertogban 
patina in onöcdjanDdiugc ban brede te treden/ aft 
fo in fuïftcn gebaïle tc meer noDig toap op allcp met 
goeDc o:D,jc te letten en booten. 

houden boeptp bertouen ’t gene bp Den ïïacDpgccc 
ïiiïïegrep op Dm ï x . «ïDrtobrip aen Dc Staten <èenc; 
rad / acngacnöcDen brede/ toap geproponeert/toat 
öarr op aen 51)11 Crcelïentie toap gefegreben / en 
t geen 3ijn €i*ceïïentie Daer op toeber gadde gefegr^ 
ben/ en gcn-lupdcn Doen proponeren: en Dat 3ijn <êp 
ceïïcntie Daer op Den Staten «Sencracl gadde Doen 
beemanen Door DcnboonioemDcnMIcgrcpDatmcn 
gare .IBajefïcntp intentie boeg niet en foude contra; 
rieten / ernfïetijft ïctten en aïfïïlftabbgpenrcfbïutie 
Daer op nemen aïp Dc gooegtoigtiggept der fafte en 
Den toelfïant Defcr ïanDen toap bcrepfcgendc. 

€11 alfa boor aï noDig toap Dat De bereentgöc 
bintien maïïtandcrcn in eeniggept bcrfïaen en beje; 
genen fouDen/ en Dat in Defe fafte nieten diende pet 
geDaen of Doorgenomen Dan met gemeen adbijp/boft 
genDe De gemaeftte en geftooren fttnic / fo fouden Dc 
gcDepurcerDe aïïe nptcrfïc Deboir Doen / ten cpnDe 
gare principalen / toilöcn beborDcrcn aïïe eendracht 
onder Dc gemeente / en Dat ï)rm niemant Defe fafte en 
ondertoinde / Dan Dc gene Die na De reegten ban De 
ÏanDen ’t felbe toeïïomt/ cn geen rcfoïnrïe noeg ad; 
bijp geopent noeg cpnteïijïï genomen / alp tn berga; 
Deringe ban De graten generaeï fouDc goct gebon; 
Den tooiden / aïfo anöccfïnjS Defe ÏanDen gefegapen 
fouden toefen tc ballen in gelyfteftoariggedenenin; 
conüenienten aïpdcnagcbure$robinticn / fïcöen en 
leden / in geftjfte occiurcnticn/ <éob betert / gcbaïïen 
toaren. 

<fHat tocïïien cpnDe ooïï goct gebonden toap ter 
nacfïcr beugaDer iiïgc tot refumptie en bcbefïingc ban 
be nader unie enredrep ban’t gene in prejuditie ban 
Dien tot der landen liabcelmocgt toefen gcöacn/ en 
na De oefïaïtcnifTebanbcnlanöcrccgtbacctoap/ te 
procederen. 

JjouDcn ooft Dcfdbe remonfïrercn Dat met Den 
ccrfïcu oiDre Diende gcfïclt en rcfoïtine genomen op 
öc gemene contribnticn tot Defenfle ban Den lande 
nodig/ dat ooft boor Den acnfïacnöm tijd ordrc Diende 
gcfïclt tot directie cn bclcptbanöeoorlogetcteatct 
en te lanöe. 

<ü>oft meöc aengeficn Den jDccrctari^ ban 3ijn 1 
rdlcntie l ban toegen srjnC.rceïlentie berfoeftt 
ÏÏodbc liquidatie cn üctalingcban3gn4lêjcceïïcntic£ | 
tractement / Daer op 5ijn Cjtceïï. upc De penningen 
ban ’t fccocrsS ban ïjarc JBajefïept ’t boorïeDcn jacr 
liaDöe ontfangen 40000 guïDen cn tipt De penniit; 
gen ban Den lande 63758 guïö. i^fiupber^/tencpn; 
De De ^robiutien refpcctiüdift letten fouöen of bpee; 5 
nige banöefdbeanöcce betaïingc in uïïnöetmge ban 

Kjet boorfcöicbm tractement toa£ geDaen / cn ooft 
toat De Jd^obmticn bcrfïaen / Datmcii3iju Cjecellent. 
booj De 7 maenöcn Die ijp m vgngdanb toaö gctoectl 
ban 3ijn tractement fouDc betalen / cn boo:tö tc cefoï; 
berm op De liquidatie cn betaïingc ban’t felbe tractc; 
ment / fïïïjc alp ten rcödijftcu contcntcmmtc ban 
5ijn<ïgt*ceïïentiebebonDcnfouöe toorDcn te bedoren. 

Ooft Dat ter nacfïec bcrgaDeringe foliDe tooröen 
gcDdibcrrcrt/ of niet geraöcntoaö/ nietten ccrfleu 
ttoec of Drie gcquaïifieccröe pcrfoiim aenl)aer ,É\v 
jcïïeptte fcnDcn/ cn Dcfdbcte rcmoiiïïccrcn Den je; 
gnitoooröigcn ftaet banöcn landen / cn toat inden fel* 
bcngcpaffccct toap fcDcit ’t bertrccftbanöm Énif 
baiTaöcuc tïl5iïord 23uft|)orïï. 

€>oh ncipeuöe ’t gene De ^D^pïjcccc ban ïf ogen-Jan; 
jeen bpj^itfiüe acuDc Staten gcuerad gcfcörcbeti 
ÖaöDc / nopende Dc commiffic ïjem bcdccnt alp fu; 
permtenöcnt ober ’t boÏÏt ban oorloge in Den fïcöm 
ban €>bcr-§tTd / mitfgaderp De ftfdcn ban ^ar; 
Dcctoijft/ 'ïglburcij en ï|attcm/ Die t)cm beftïacgöc 
Dat Öeni bedjiiiDeringe toerbe gcöacn in 3gn acm 
genomen ïafï / cn Dat ooft bp Die ban tfollauD en 
©ricïïanöfGbamgeGröre nieten toeröe gefïdt op De 
bctalmgebanöe garnifocnen alDacr/ bobenDecons 
tributien / Die upt Die quarticccn getogen toorDcn / 
toaerom ftp ïjem bef toacct bont langer inden boorf3. 
ïafï te continueren / Dat bacrom in Defe cn Defcr ge; 
Itjftc faften fouDc ter naefïcr bcrgaDeringe orDre ge; 
fïdt mogen tooröen. 

*®e (jdcDcputeerbcn ban ©r^ffant fouDen ooft acn 
jfjacr principalen rapporteren Dat D’ interöictic op (foI.s. ) 
ben naem ban 31)11 <^^*ceïïcntic en Den tïaDe ban Jita; 
te gcöacn ban Den untbocc ban Dc boter / alleen gc; 
öacntoap probifïondift / cn Dat ter naefïcr bcrgaöe; 
ringc bande Staten generaeï Daer op alfuïfte orDie 
fotibe tooröen genomen / Dat Die ban ©ricflant fouDe 
gegeben toerden aïïe ccödift contcntemcnt. 

<icn fouDen De cepfenöe gedeputeerden bcboröcrc» 
bat De boorf3. puncten en aïïe anDerc/ fuïïic alp fïcec; 
ften mocïjten tot berfefteringe bande lanDcn/en l)ant; 
IjouDinge aenöetoate Cïïrifïdijfte religie cngcrecïj; 
tigl)cöen/ brpDcötn / pribïïcgien en ïoflijfte gebrup; 
ften ban Den lanöe / mitfgaöcrp ccörcp ban ’t gene 
baec tegen toap gedaen/ en tot goede eenidjept en 
correfponöende ban dc beceemdiöe ^robintien / 
fïebcn cn leden ban dien / ïjate gedeputeerde jegeup 
Den 16. ^obembripprerïfe fouden gefonden toerden 
tot^dftof 3lepden / daer de Staten ban Rolland 
na de occurrcntien öare particuliere bcrgaDeringe 
leggen / cn d’€>fficierpder gcnecalitept [jen fouden 
binden cn op alle ander beorbalïende faften fouden 
bcfoigncrcn/ dit toap aïfo gercfoïbeert Den 23 
1587. binnen ^acrlcrn/ Den geöeputeeröen bp in# 
fïructie rncDe te geben. 

SülpDe 25rwpïoft^fctfï totlccutoerden gefjouDcn 
toeröe ban <6rabe ïBiïïcm ^Loöctoijft ban kaffan 
(©ouberneur ban ©ricflanö / en 3i)ne ^c. ban „éaf; 
taup fiifïcr/gdijft top boren bciljaelt ïjtbben/toap De# 
felbe 3ijn €pcdl. aïöaer mede om defelbe af eefïe ( alp 
reden toap) te bcrecrcn / ende geeft upt Hecntocr# ^ 
den dcns iDobembripgcfdjrcbenacnden (©berfïen ^ 
sèonap / dat ïjem op den fdben daclj alp Ijp ban fau 
fïerdam na lieeutoaerden bertroft 3tjne brieben bp cc; aen 
nrn jongen ïloopman ban ttmfïeröam tocgcfïcït ,öte",^o?r9 
toaren/cn dat defelbe 5tjncn ^ecretarip fjaöde aenge; nop wt 
fegt Dat gp defelbe ban ecnbai^ijnedicnacrpgaödc Meaipjar# 
ontfangen / Ijp foude daer op tod terfïont gebben ge; ^ 11 
anttooort/ mgebal gcni5ijne andere affairrn’t fel# jjiob.4 
be niet en Öadden belet, lïcngaende ban’t gene gp„ ‘587- 
5ijn €bcell. adbetteerde bande deportementen ban „ 
ccnioe bande gemeente ban Cucgnpfcu tegenp,, 
gem / 5gne dfbcell. en ttoijfelöe niet / of gp (te bie; „ 
ten ^»onop) cn foude gem nacr berepfeginge en „ 
difpofïtie befep tcgcntooordigentijtptoeltoetente,» 
gedragen / alp toel toetende Dat een pgcïijft fuïfte en 5t 
öicrgeïgfte acciDenten toap endettoorpen / cnDat;„ 
fc met geen beter middelen alp Door öocöc moDera; 
tie en toijpgcpö en ftonöengcremeöicerttoordcn/,, 
ten anderen aïfo gp upt 3gn fcgrïjben gaddebcc; „ 
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jffaptt. }> f?aen bat 3qn Cjecdïentie ban ülpcefler ben Capit. 
froatal » fïuriaen noot foube gebanftdijft Rebben binnen 
Dansen,' 33 ^oo?n boen bjengen / toaec af bp bertoonbert toag 

„getoeefï/ afê anöerg ban bem niet toetenöc nocb 
„gdjacitbebbenDe/ Dan batbp bem aïtgt tot Dien 
33tijö toe in öcfccïanöen öicnfï b?amdi)ftengetrou* 
33 todijft Ijaöbc gequeten/ toaerom bP bem bier mebe 
i3 babbe toillen abbetteeen / öat bp niet en foube na* 
platen / ingcbaïle 3ijn Crcdlentieöoojfmiflre rap* 
j, pojten anöerjS geinfo?meert toarc / öe banö baec 
„aentefjouöen/ öat De toacrbepö pïaetfe moctjt be* 
33 bouben en be bao?f5- Capitepn niet auöerg en koer* 
33öc getractecrt ban aï^ijne goebe öienflenbaöben 
„ getneriteert / alfo bp (jein’tfdbc toag toebettou* 
jjlöcnbe/ etc. 

©efe Capitepn ^utlaên noot toa£ onber .§onop£ 
regiment/en toa£ öoo? ben ©?abe ban Hpcefier boen 
bangen / om bat bP3Ön Crc. ban kaftan en be &ta* 
ten ban ï^olïanb eeb gebaen babbe/ bp fat nocb lange 
gebangen / en alfo &onop aen Hpcefïec fc&eef / toat 
bem 3bn ©re. banBaffau biet ban gcfcb?cben en be* 
ïafï babbe/fcb?cef llpccficr aen &onop/ bat bp meen* 
be bat Sjudaen noot stjn p?oce£ aï ober lange geepn* 
öicl)t toa$/ nict-te-min aïfobp Doo?3tjnbebd toa3 
geappjebenbeert / bont bP goet batbp bem 31311 p?o* 
cc$ foube maften bp be Capitepnen ban 3ijn regi* 
inent/ geïijft bP anbecen getooon toa$ te boen / of 
fo ’t ben oojbaer boebt / moebt baec mebe nodj fuper* 
cebcrcn tot be finale refolutie ban bare iBajeflept/ 
bic bp bent öateitjft in ©ngdanö gearcibeect sijnDe/ 
foube oberfenben. 

©ocb öc Staten ban Holïanb beööen ben 20, 
§Si8S 3jan. bier na aen ^onou gefcbicben bat bp ben boo?* 
fciMó\»n fc&cben Capit. Sfiuciaen noot foube fdjieften op be 
«£!‘ ^aA booj-poo?te ban beu ^obe ban i^ollanb met b’ info?* 
Sc» €apu. niatie tcgei$ bem genomen / om tcgcn£ bcfelben ge* 
tepn 3iu; pjoccbecrt te bjo:ben na bdjojen/ baec op ben boo?f5. 
fouKe* .^onop ben 22.*3|an. 1588. fcb?eef bat bem 
Dangen m baec ©. fcblöben geen ftïeptie berbionbccinge babbe 
bciiijage aengebjacbt/ taant of aïfcboon ben fdben Quciaen 
£?d it ^00t ‘n 50ne tnacbt ftont / en bem ban ben <0?abe 
ij» hem eu ban 3lpec(ïer om te betaaren taap gdebert (baec op 
cufaerDe. bp 5b» ©rcell. goebe gdiefte bertoacbte) bat bet 

ebentod niet febieften foube/batbp/bie nu 15 jaten 
alle^bec 2!ufiitien acngaenbe onber 5ijnnegiment 
gcbaïlcn / bermogen^ b’ artrjftd-b?ieben en fttggji- 
ojbeninge baer onber afgebacrt babbe / nu met befen 
hopman fuift nieu getgupft/tot ftïcpnacbtinge bc^ re* 
giment^ foube ter banben nemen / Dab baecombat 
bacr <6. fulr in’t goebe nemenbe / bem niet bogee taiï* 
ben bcfmaccn/ bic bp anbec£ ban betten geerne bienfï 
boen tailöe / etc. 

faloufle tnlfcben be Staten ban J^ollanb en 
ben ^berfïcn Jbanag naai bagdgft^ meer en meer 
toe / öpfonbernabat öc<jB?. ban Épcefïcr in’t 4500?* 
bec quaitiec toa,é getaecfï / aï£ nu be <S?abeboo?f5. 
na ©lijfinge taa^bertroeften / beöben be Staten ban 
^ollaub bcrfïaen bat binnen <£ncbupfen / baec men 
öebanHpcefïcc geereufeert Ijabbein te laten/ 
De partpfcbap fccc taerbe geboebet/ enbatbebo?ge* 
rpc bic men aïbaer noentbe goet 5»taet^ te taefen / 
geen goet genoegen en babben op bet benbd foïbaten 
bat baec binnen taa$ leggcnDc onber ben Capitcpn 
Saqueö €?ifïal/ €ïbcrfïc Huptenant ban ben boo?n. 
^onop / b?efenbe bat b’ ecu tgbof b’ anberbemlB* 
ber firn boo? mibbd ban ben feïtien ett ban be gene Die 
Item banbe öo?gerpe tocgcbacn toaren foube p?acti* 
fcccn baec meer bolt in te bjengen ban 3gn regiment/ 
fo Ijebben öe Staten goet gebonben / bat 3ijn 
edicntic ban JSafTau bem in pecfonecninbaefïcna 
^djupfcn foube becboegcii met cenige <0eöeputeer* 

Hu-fecHige be banbe ^taten/gdgft bP gebaen beeft/en i^ ben 26. 
n,övUb n «^oftemb.’j* abont^ metöcboo?f3.gcöepnteecöebin* 
SfS:a5n n£l1 ^nd]upfen geftomen/öen 27.tjeeftbp öenboo?f3. 
•exa «jou ^aque^ Cpital bdafi met 3bn ©enöd upt^ncbüp* 

feu te bertcccftcn / en geeft beu feïben patent om met 
uaiesi'Dact ö’ een ijelft ban 51 jn ©cnbeï te treeften binnen l©on* 
ijet Beuüei nicftcnbaiu en ö’ anöcc belfc binnen <üêöam / öaer 
’^^'t ban bP Oen 0bcrftcn ^onop abberteect niet een 

b?iefbiebpboo?eenevp?efle bobe aen bent font / ert mi&>* 
bat bp een anöectad gcöifTiplineert benbd upt Euub- 
iloïlanöbaec taeöerom in 3bne pïaetfe babbe boen nant/öa« 
ftomen: ten anbecen fclj?ccf bpbeni ooft Dat bp Ca* 
pitepn ‘3I«riaen Soot/niet jegenfïacnbe borige febjb^ 
ben/baec op bp bem nietentoa^ geanttooojt/ tot ©epnn« 
IBebenblift al^ nocb gebanftdijft taa^ acnbouöen* .^auctts 
öe / fonber noebtan^ eenige fcbiilt op bem te toeten / 
toaerbpbpbe^ïanb^ bienfïberfupmt/ beet min tot upttó 
naöceï banben fdben pet foube Ijebben gebaen / en am 
bat bp in Defe tijöen ( bie bjomen tod taa£ becep* ^’ono!?* 
febeube) todbeboo|be neffen^ anöeretotöe^ïanbsS 
befebermenifTe gebjunfttte too?öcn/ fobP bem baec 
toe ooft tod foube begeren te emplopercn. JBajS baec* 
omsijn ernfïicb begeren bat bp (alle particuliere paf* 
fïenenaffectien ter neöer ïcggenöe) fonber bertreft 
ben fdben Capitepn Boot banbe gcbanfteniiTe foube 
ontfïaett/ en op’t fpoeöicbfïe bpbem foube laten fto* 
men* JBaec op bp bp b?engec anttooo?betoa^bec* 
toacbtenöe/ bereet 3bnbe bem en ben 3bnen altgb 
alle goebe bebo?öeringe en bjieutfcbp na upterfïe bet* 
mogen te bertonen / befen b?ief toa^ gebateert tot 
Cncljupfen ben 27. Bobemb?i^ 1587- onber fïontu 
goebe biienb / onbecteftent 

Maürice de Naffau. 

^f nu ben <£Mictfïen ^onop op befen b?ief aen 5qn 
Crcdleutie ban Baffau beeft gcanttooojt/ foube ik 
niet ftonnen feggen / Dctoyl ift bie niet bp qtfe^ifte 
bebbe gefïen/ macc tod öat bp &onop befen aengaen* 
De aenöcn d5?abc ban 3lpceftec beeft gefcb?eben. 

C>en 2.©ecemb?i^ bebben Die ban ben Baöe ban 
^tateaenben ©bedien ^>onopgefdjjeben/ batbp tanS 
nocb een Compagnie upt IBebenblift na Eeïanb foii* te o?öon, 
befenöcn/ alfo bie fïaö genoegftonbebetoaerttoet* |°* 
ben met 150 man / o?bonneerben bem ober fuljr bat ftalm 
bp bet Benbd ban 23aque£ C?iflaï alöaer foube fct}icf Zeimb te 
ften/ al^ baec toe ötenfïdijft 3bnöe. ,enöeiu 

IBaec ^onop in pïaetfe ban C?ifïaï te fenben / 
font albaec ban 5bn epgen ©enöeï (flerft toefenbe 250 
man ) 150 man / fo öat bP öaer ban nocb bebidc 
100 man / en febjeef aen ben Baöc ban ^tateboo? 
anttooo?be: 

©at bP 5#n epgen Benbd in getale ban gemene „ ^onop 
benbden obergefebiftt/ en öe refïe tot noteftjfte ber* „ fi 
fïerftinge banbe flerftten ober ^ee tegen ben Bo?fï/,, Dan 
naoubec getooontebeboubenbabbe/obecmit^öie„ ^t«e/ 
tot befettinge ber (ïebenClOurg en l^arbertoijft/ter „ fcei3reU, 
o?bonnantteban5bnCrcdï. berftoaftttoaren/ be„ tuaerom 
Compagnie ban Capitepn Ciiflaï toag bp btm al* „ öp 
baer tot IBebenblift ingenomen/ boen bP t’ 5D»#», zeianöC 
Der becfcftertbcpD (infïenbe bepioceburen tot Cnc* 33 heeft ge» 
bupfen onlang^ gefebiet) te bebouben nobig aebte/ 3J 
op öat bem ooft niet anöec£ ban 5tjne troutoe boo?* 3, 
ïcöene öienflen tod betöientbebbenbe/obec-eeri-3, 
ftome. ’t (fcb?Öft bP) een feer öjoeffdijft en be* 3, 
ftlagdijft bmft bat onber ong / bie een en bcfeïbe 3, 
goebe faftetebaubbouben p?ofcffïe boen / boo?ee*3, 
nige malicieufe / of ten minflen te feer fufpicieufe „ 
nienfeben aïé Duf Danige Diffiöentien en afftecin*3, 
gen acngccicbtet en geboebet too?ben / en toant bie 3, 
tot meerber inconbenientien oo’fafte fouben mo* 3, 
gengeben/ fobaerinnictintbb^ öoo?öc$ l^eercn3s 
genaöeboo?fïcntoo?t/ bebbe ift ÖC.bp befen ban3, 
betten tod toiïlen berfoeften en biööen / Dat öefeïbe 3> 
geïicbe aen3bneCredIenticaentebouben/ gelofte 
ift bu.é lange gebaen ïjetibe/ bat bet Different mq;» 
ncrcomnufTiemag afgebaen en gdiquibcerttoo?*,, 
beu / op bat Defc mifberflanben ber gemene fafte 33 
eenmad mochten opbanben / etc. ©efenb?icf toa^ 33 
gebateert in .ïlBeöenbïift ben 6. ©ccemb. 1587. „ gg50» 

©dBagiflraetban .IBebenblift fcbieben ooft Den 
2. <©ecemb?i^ aen ben 'Jllöbocact ban ^olïauö IBE. ^eöcn» * 
3|oljan ban ©Ibenbarnebdt / ©at fp op öe conöitien wtn aen - 
bp baren gebeputeeröen Bcpnier f canf3. lacfl met Jaec 
5ÖnDcc C. becfp?often / namentïijft ban fecreet te njaiiantr 
bouöenb’abbertentie Die fp 5ijnet©. fouben boen / 
fp niet ftonnen na laten bem bp befen te bertoittigen / 

Dat belt, 
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<01lti* 
liaeut 
jiBoltacrt 
fcDJöft acn 
jBeeftec 
Uiillem 
23arüeP.us 
ïnfalHUt 
banlos 
pop. 

„bat niet tegenfïaenbebcn^berffrn&onop fteïafï 
„ toa£ bp mifjïbe ban Den iftabeban ^tate een Com* 
,, pagnié uot.ïiBebenbftft te Doen bertreeften na’tïanb 
,, ban ber tëtoïen/ bie feïbe niet meer Dan 150 man* 
,,nen of baer ontrent bansijn feïfé benörirn afge* 
„fdjiftt babbe/ öouöeuöe noebbp ï)nnin Dct ftab 
„ban ’t fclbe benbeï 100 mannen / met De gcïjcïe 
„ comuagnic ban IBaecten ban ïBoIfbjinfteï / fïcrft 
„5ijnbe 200 mannen of baer omtrent / tot alïe üe 
,/oidbe noeïj alöacr ingeftomen toaren be foïbaten 
„banhopman Crifïaï/ niet jegcnfïaenbe ben fel' 
„ ben ban toegen srjn «Ejeccïïentie ben ^tabljouber 
„ toa£ gclafï te treeften in bc fïebcn ban CDam en 
„ ïiDomeftenbam / fo Dat fp nu binnen Dcc fclbec fïaö 
„ ftaböen omtrent +50 mannen / en fp toaren in’t fe* 
„ fter genoeg onbecucbt / bat be boo?noembc «>onop 
„gefoebt babbe om be uptgefonbenfoïbatenban 3ij* 
„ nc Compagnie ïnebecom bertuaectg te boen fto* 
„men / aïfban bc Compagnie ban C?ifïal te boen 
„ bertreeften. <0oft babben fp berfïaen bat een Deeï 
„ ban be Compagnie ban darten Cobbc aï biefjt bp 
„DccfïaDgctoeefïtoag/ tnaer bat &onop bietoebec 
„ babbe Doen beren / fotiber batfe in be ftab getoeefï 
„toaren: töat5ijncbo?bercmeninge mocïjt toefen/ 
,, toag l)en onbeftent/ ban paöbcn tod hernomen bat 
„ Ijn met groter fo?ge en angft beftommerttua^/ ber* 
„ foeftcnöe bat 5ijn €. bacc toe tobbe arbepbenbpbe 
„ befte mibbdcn / bat fp ban fo groten getaïe bolt* 
„ mogten bediebt toerben / toant Die tod op een an* 
„ bet tegen ben bpanD tot meetbec Dicnft fouben fton* 
„ ncn gcbjupftt tüoiDen / etc. 

^ft ftebbe ooft een iWibe gefïcn bp Cuiïïaem 
Ifèoftartban ben s.^eccmb. 1587. binnen JBeben* 
bftft gefeb?ebcn aen Höccftec ïDilïcm SSarbefïujï / in* 
bonbenbe onber anbere befe tooo?ben: 
„ ïiBiöbder tyt tó fijn Cjcceïlentie <£?aef JBaucit£ 
,, tot Cnftfjupfcn geftomen / en beeft boo? ’t inb?cn* 
„ gen ban een tucutue Compagnie / b*m ban befeïbe 
„£>tab (fo utoe €. ooft fefeijft) becfeftect: *t%$ 
„niyng bebunfteng eenfeïtfaembinft/ bat mp feer 
„perpïcje maeftt/ bat men bat noemt betfefteren/ 
„aï^ of baet toaren contraria ftudia & contrariae vo- 
„luncates, aïDctoijl ift mp berfeftect boube (aï-boe- 
„ tod men op geen menfdjen macï) ff aen) DatjK&on* 
„ fïeur ^bonop / om niemanb^ toiïïc pet£boo?nemen 
„jaïbatcenigfmg foube mogen ftryben tegcn£ ber 
„ ïijecccu Staten opentïyfte beerfyfte berftïacinge en 
„ pïocefiatie. Cn aebte ooft bat men mettertoaec* 
,, bept niet bebinben fa! bat bp in’t miujte baer af ge* 
,, toeften ig: tnacc ter contrarie bat bp ber goebec fa« 
3, ftc een getrouto en ftantbaftig bienacr gebïcbcn i^: 
„macc bat 3bnCjccdI.ban j^alTau/ booj refoïutie 
„ ban be Staten fuïfte bjeembe pjoceburcn tot Cnc= 
„ bupfen tegen^ b^m/ t’sbner onfcbult gebaen beeft/ 
„en bat befeïbe niet anber£ ban boo?eenigecbofec 
„ nybigec menfeben baïfcbe rapporten (bie ift toeï 
„ccntgenonbecbcComparanten in bebergaberim 
„ ge ber Staten noemen ftan) gecaufeert too?ben/ 
„ bie bc t^eecen Staten aï^ te feer fiifpiticur / fo Ijaeff 
„ en ïicbteïijft niet en beboojbe acn te nemen en te ge* 
„loben/ ’ttodft ift metbeboo?ftjftc ceibiebmge toiï 
„öefcgtbebben. 'Jftfp?ecftb?ptegen^ utocC.bien 
,,ift bertrontoe mp te ftennen/ tot b?cbe en eenig* 
3, bept ban berten genegen te 5ijn/ bic on£ boo?neme* 
3, lyft in Defen onfeti b?ocfïtjftcn fianb ban nobe i$/ en 
„ baer toe ift mp na mijn bermogen geerne in foube 
„ ïaten gdmipften: maer ift ben berfïagcn/ en bunfte 
j, mp te fien onfen getoifTen onberganft boo? onfe 
„ 25abdfe bertuerringe / bie top een goebe fafte bc* 
„minnen. 3jft fit tot Cnrfjitpfen gebcpo?tcett te 
3, too?Denonber anberen ben ouben tBacljt-mcefter/ 
3, bie een fob?oom engetrou bienacr Dcc fafte en De£ 
3,^tab^ i^getoeeft/ bat 3tjn^ geftjfte niet ïicbteïijft 
3, faï gebonben tno?ben / & qui eft omni fufpicione 
„ major, cn nu een anbec in 3gn pïaetfe gcfïeït/Die een 
3, hopman ober be3obo?geren ig getoeeft / en baer 
3,tcgcn^ tenberfoefte ban IBonfïeuc ^>onop spne 
3,C]rcdlcntie C?abe IBaurit^ eertijd gefc|)?eben 
j; b«ft gebab/ bic opemftjft bedilaectïicbec onöec 

be /f>paenfe aï^ onber be Cngdfc regeringe toiï ïe* „ 
ben. iètaet be fafte aïfo / bat bie btr Cngdfcn bp* „ 
anb igl ber gemeener faften b?icnb ijï / fo en üeboo?t „ 
men bn^ in fuïften ecceur met te ïaten. Hfêonfieur 
^onop beeft ten tijöe bat ben ^mbaffabeur 23uc* „ 
bo?ft be eeefie p?opofitie ban ben b?ebc-banbd be* „ 
be/todbetüefen bat bp nocb om Cngeïfen nocb om „ 
niemanb ter tocreïb toiï ban bc goebe fafte toijften / „ 
pecflfteert baer in aï£ nocb / en batmen baerom fu* „ 
fpecteert bat bp met 5öne Cjecdlentie familiaer ig / 
en ban bem gecaceffectt too?b / gefebiet bem ongc* „ 
ïyft: toant bet 3Ön compatibilia be b?ientfcbapban „ 
3ijn Ctedïentie en getroutoiebept tot be Cb?iftdij' „ 
ftc ^cïigie en ’g Hanb^ bieïbaren/ fo ïange a$ men „ 
bp3bue Cjeceïïentie baer tegen^ te boen niet aen* „ 
gefocbtioo?t/ ’t toeïft in’t minftcnietgefcbieti^:„ 
menbeboo?t on^ fo inbifereetniet te adjten/ bat,» 
top ber b?tenbfcbap geen mate eii fouben toeten /»* 
toant of aï feboon 3yne Cjrceïlentie boïgcn^ be„ 
p?opofitien gebaen tot een b?cbebanbd/ genegen,» 
toare / fo bïpben top baer in contrarie gefïnt / cn „ 
bebben onfe geboeïen baer ban tot berfebepben rep* „ 
fenronbeïbft tegen^ bcmbcrftïaerr. €n toant befe,, 
aengebangen p?ocebncen en biffibentien niet an*„ 
ber^ aï^ cenige inconbenicnten en ftonnen eaufe*„ 
ren / fobebbe ift utoeC. (biciftaltybecn ïiefbeb*,, 
ber tteg b?ebe^ bebbe geftent) b?pmoebeIyft toeï ber* „ 
ben en toflïen bibben / om fieb in befen te interpone* „ 
tm aïg een mibbdaer en compofïteur/ op bat be„ 
genebien^ bceten/gefintbept en gemoet een ig/mo* „ 
gen b?ienben bïyben / bie onfe fafte toeï ban boen „ 
beeft/ toant top bebben bpanben genoeeb : Cn„ 
DatMC.geftebe met be Cngeïfeï5aeb^ beerente„ 
communiceren en ben te bibben / batfc3gnCcceï*^s 
ïentie bacc toe betoegen / bat ber biffibentie ban,» 
IBonfieur ^ionop^ commiffie ecu epnöegemaeftt»» 
too?bcn/ 3tjnC. i^teb?eben bem aïïe^ te onber* ,± 
toerpen toc^ bcö ï|cecen Graten met 3yucCjrceïïen*,, 
tie (bp meent bier ïpcefier) fuïïen obeeftomen / en,» 
begeert niet anber£ / na bat ift ban bem bccffaen „ 
ftan / ban met gunfte en b?ienbfcbap ban 5yne Cp* „ 
ceïïentie/ <6?aefcïBaurit^ en be ifeerenStaten te,. 
Dienen / en 3yn «5. babbe toeï beeboopt / bat tot „ 
?fiïftmaec ten bp toefen ban ben töacb be fafte foube,» 
bebben afgebaen getoeeft / maeci^ (’t3ynenbcc*„ 
D?icte) ’tbett?eft boo? bem te baeftig getoeeft / fo„ 
boo? nip in befer faften petg goeb^ fton gebaen too?*,» 
ben / ’t fcïbe toetenbe / toiï mp baer toe toiïlg ïaten „ 
geb?upften: ïfeece geltebe boo?3ynebarmber*„ 
tigbepb 3ijnen gerechten too?ne obec onfe fonöen af „ 
te toenben / en on^ tocbecom met ben anberen boo? „ 
ben banb ber ïiefbetebeceenigen totconfufïeban,» 
onfe bpanben/etc. 

^onoptoa^fecr pcrpïet in befe fafte / entoiftniet 
fcoat bp boen foube / ban bcdict bem feer op ben C5?a* 
be ban Hpcefter / bie bem baec 3ynbe / babbe gefegt / 
en bacc na ooft babbe gefcb?eben upt ©ïifTingen / bat 
bp niet en foube laten bem te mainteneren tegen alïe 
ïifïcn en p?actiftcn / en bat bp be pïaetfen b^m toe 
bertrout/ foube betoaren / met fuïft en fo bed garni* 
foen aï$ bP tot bcfcnfïe ber pïaetfen cn 5yn perfocn 
foube goeb biiiben. 

5ben2^. tf5obemft?iö beeft bp upt ©ïiffmgen nog 
aen ^onop gefcb?cben ben nabolgcnben b?ief: 

Monfieur Sonoy, 

IK heb mijn Efcuyer met brieven aen u gefonden , om 
u te adverteren van mijn komfte in de ftad. Daer na 

heeft het haer Majefteyt belieft my door een expres baiiHprc* 
edelman te ontbieden tot haren dienft in Engeland te ft/taen 
komen. Waertoejikdies te gerefolveerder ben, om 
dat ik,gefien hebbende hoe weynig dienfts ik herwaerts fu'ujen oan 
over koft doen , geoordeelt hebbe dat ik groter fal kon- öntzr. 
nen doen by hare Majefteyt zijnde. En alfo ik gerefol- ’ 
veert was u daer van te adverteren , is eerftaengekomen 
den minifter Bautres , en daer na Jan de Michiel, van 
de welke ik verftaen heb den ftaet daer in gy u tegen- 
woordelijk wéder bevint. Maer ik heb den HeerHar- 
bert, Edelman yan goede qualiteyc»van haer Majefteyt 

her* 
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herwaeits over in Ambafiade gefonden, bevolen u met 
alle uwe capiteynen en compagnien in favorable recom¬ 
mandatie te hebben, en niet toe te laten dat eenig de¬ 
creet tergen u of de uwe in mijn abfentie gemaekt werde. 
Hierentuflchen, nog geen antwoord van haer Majefteyt 
hebbende op ’t gene gy my in de ftad Alkmaer vertoont 
had, en fal ik niet laten u die felfs te befchicken en doen 
hebben binnen 15 dagen na mijne aenkomft aldaer, 
waer uyt gy ten vollen verftaen fult, waer nagyufult 
mogen reguleren , en de middelen die u daer toe gege¬ 
ven fullen werden : ten welken ey nde ik goed gevonden 
heb dat lan de Michiel my na Engeland vergefelfchap- 
pe , om daer na hem na Medenblik te fenden met de re- 
jfolutie van hare Majefteyt. Ik heb den Raed vanftate 
ontboden , dat ik niet goed en vond een compagnie uyt 
de voorfz. ftad van Medenblik te doen gaen , en het 
voornoemde quartier fo te ontbloten, nadien den vy- 
and daer ook aenÜagen op moge hebben : niettemin 
alfoden felven Michiel mygeleyt heeft, dat de com¬ 
pagnie daer al uyt gegaen was, fo u eenige nood dringt, 
autorifere ik ufo vele compagnien binnen defelve ftad 
te nemen , als gy van node tule hebben om die te bewa¬ 
ren , tot dat gy de anrwoort en refolutie voornoemt fult 
hebben. Hebt goeden moed , en fiet toe dat gy u main¬ 
teneert. Ik vertrouwe dat de faken voortaen beter gaen 
fullen : want nopende de peys, haer Majefteyt heeft 
door haer Ambaffadeur doen beveiligen,’t welk my be¬ 
laft was te doen , en verklaren dat de Staten fien fouden 
te proponeren d’ artijkelen die fy dochten hen nodig te 
zijn tot d’exercitie van de religie en haer verfekertheyt, 
datfy hare Commiftariflen bevolen had op defelve te 
handelen tot de meefte verfekertheyd en voordeel van 
’t land dat fy mochten , en fo fy die niet konden verkrij¬ 
gen, dat fy te vredeta was dat de t’famenfpraek gebroken 
wiert, en datfy haer feeoers continueren foudetotde 
defenfie des felven Lands : waer op haer Majefteyt ant¬ 
woord verwacht, om na defelve haer faken vorderste 
dirigeren : Waer van ik niet laten fal u te adverteren , 
gelijk ik begere forge te dragen voor u en uwen ftaet. 

Hier mede, 
Mijn Heere Sonoy, fal ik God bidden u te handhou- 

den in zijne heylige en weerdige hoede. Gefchrevcn 
uyt Vlifiingen defen 25. November 1587. Onderftond 
gefchreven , Uwen feer goeden vriend, 

daten van mijnen regimence te willed continueren en 
blijven by den eed zijne Excell. van wegen hare Maje¬ 
fteyt gedaen, en of ik wel ganfeh niet en twijfel of gy 
en hebt de voorfigtigheyd en ervarentheyd geenen eed 
te fullen veranderen, of aen ymand eed te fullen doen , 
voor en al eer gy van den voorgaenden door zijne 
voorfz. Excell. wettelijk fult ontflagen wefen, hebbe ik 
nochtans niet willen nalaten u 1. by defen ten overvloe¬ 
de te willen waerfchouwen, in ’t minfte geene verande- 
ringe te doen , ofc onder den uwen te lijden, dan fo u 1, 
eenige fwarigheytoftnieuwigheyt voorkomt, my ter- 
ftond in haefte daer van te adverteren, hier medeuh 
den Heere bevelende, in Medenblik den 21. Decem¬ 
ber 1^87. 

OnderftondjUE. goedevrient. ondertekent. 

Viedricb Sonoy , 

Noch lager ftond gefchrdven aldus. Sijn Excellentie 
fchrijft my , dathy in defe gelegentheyt des tijds voor 
de goede fake njeer dienfte by hare Majefteyt kan doen , 
als in defe landen , daer de ondankbaerheden tegens aij- 
ne Excellentie dagelijx meer uytbreken , hyvertrooft 
my feer, begerende in myn eed, dienft en goede affedtie 
tot hare Majefteyt en zijn Excellentie te willen continu¬ 
eren met mijn Hopluyden. &c. ’tOpfchrift was Ede¬ 
len , Erentfeften Joncheer Diderich van Haeftrecht, 
Hopman in garnifoen tot Hoorn. 

Lycefter. 

Het opfchrift, Aen mijn Heer Sonoy , Gouverneur 
in ’t Noorderquartier van Holland. 

.JTHh'iüe 
toi %wti 
per aen 
c&onovi / 
ban beit! 
28. Jhfo. 

ÏDpfüuöcnljicr meer ban feïfêïjbcn / Dan aïfo top 
m’tnabolgcnöc Doch tjeeï b?cct bcHjael fuïïen boen 
banDc faftc ban Jbonop en ban ïjet beleg ban .ïlfêeöen* 
bltft en accQojjtmctcêonopgcmaeht/fuHenDaccban 
nu rn Dit boeit niet meet betmanen. 

IDp Rebben boo? betïjaeït Dat De <£5?abc ban 3ipccf'. 
tet Den 9. ^eptembp» boo?ïeDen feïtere remonfrtant» 
acnDe l|eecen Staten genecaeï en banDc particuliere 
^obintien Ijeeft gefonDcn / De todfte fo in fmucop^ 
aï£3DeDerïanbggeD?uht$/ intoeïlte remonfïrantie 
Deboo?noemDe4£?abebanHpcefïavpet frfpijft / Dat 
De <6?abeban ^otjenlo acöte tefïrechcn tot 5gnon^ 
eerecnbifceputatie/ DeOB?abeban ^oïienïo nu ber? 
ftacnöe Dat sijn oBjecdïentie ban Slpcefret tot ©liffïns 
gmtoa£ geïtomen/ Ijeeft upt a3certcuuöen-becge aen 
DcnboojfcljjebenoBjabe gefcïjjeben Defen naboïgen* 
Den b?icf. 

(FoUs-j 

Mijn Heere: 

,xinnmi 
jUjïijftasit 

Jupörn 
ban fijn 
regiment» 

tn een anDecen bpcf acn ^bonopban Den 28. 
^obembec fclj?tjft ïjp Dat ïjp ban Ijatc BMefïept be* 
ïafï \$ na CngeïanD tc bomen / en Dat Ïjp Daer gma* 
men snnDe niet fouDe laten Ijate Hèajefïcptrappojt 
te Doen ban De faïteban öettoacrt£ obec / ïjoebpDie 
ïjtet gelaten fouDeïiebben/ op Dat fnmag tcfolbeten 
gelijltfp tot onDeiljoubingc ban ïjacccontractbeton- 
„ Den fottDe te beïjorcn / bao?t£ fept ïjp aïDu£. &o tt 
„bierentttjTclJcn net beboïen tocct tot pjejuöitteban 
„ben fïaet öïc gnbeDient/ fultumogenaDDjcfieren 
‘ aen De Ijccrc Dcrbert / €Deïman met eeten en qua* 
„ïitept / ^mbalTaDcnr ban Ijate JBaj. tjettocrtjS 
„ober / met öcntoclften gïjualïc^fuït mogen com* 
,, municetcn Dat l)p tt bpfïa in utoe faïten gcltjb Öem 
„beboïcuté. JJfeccntufTcïien fult gp mainteneren 
,Den eeD bie gu cn De Capitepttenbattu regiment 
mp /in ïjacc Jöajcfïepté name geDaen ïjebt/ tot Dat 

3, gp/ontfangen Ijebbenöe refolutie ban ïjacc HÖajefe. 
batt ’t gene fp o^Dontteren fal / boïgen^ ’t booffcli?es 

„ben contract/ bo?Dcr£ Daer ban becbjittidjtenge? 
,, commanDcert luo,:t / ctc. 

©enboo^fs. €>bcrjïen 5>onop Dcfeti bnef ontfatt;- 
gen IjebbenDc / [leeft De liiapitepncn ban sijnen regi- 
meute Daer ban berbiitticljt bp sfjtre b?ieben ban Den 
ai.^ecemb. 1587. Daec ban eenige in IjanDenban 
Den Staten gcradtt sijn/ Daec ban top een lliec fidïen 
fullen / ïupöenöeaïjSboïgt. 

Eer Hopman, zijn Excellentie den GravevanLy- 
cefter van hare Majefteyt na Engeland ontboden 

wefende, heeft my gefchreven met Hopluyden en foh 

U Excellentie fal fonder twijfel noch wel gedachtig 
wefen, dat onlanx geleden eenige articulen in druk 

zijn uytgegaen , in dewelke onder anderen mentie ge¬ 
maekt wort gelijk of mijn woorden met mijn daden niet 
over een quamen. En overmids ’t een fake is ftrecken- 
detot mijnder prejuditieen verkortinge van mijn eere, 
fo heb ik niet konnen nalaten tot confervade des felfs 
(acht nemende op den laft die u Excellentie jegenwoor- 
dig draegt , en dat ik bereytfy ten dienfte des lands ) 
mijn verantwoordinge te doen door een remonftran- 
tie van gelijken in druk uytgegeven , uyt de welke u 
Excellentie klaerlijk kan verftaen, hoe vele quaedgun- 
ftige ik hebbe, die niets anders en hebben gefogt, dan 
my in des felfs difgratie te brengen, fodat die door de 
felve ten onrecht en qualijkvan my was geinformeert: 
Biddende u Excellentie de felve mijne remonftrantie 
niet anders te willen duyden of verftaen , nog fig te la¬ 
ten perfuaderen , als dat die nootshalven is gedaen toe 
een rechtveerdige befcherminge van mijn eere, en aen 
defelve te vertonen mijn onnofelhey t en oprechtigheyt. 
En ingevalle u Excellentie in’t minfte dunkt yetwes 
onbehoorlik gedaen ofaengeroert te wefen,fo bid ik de 
felve een perfoon van aenfien en qualiteyt aen my te wil¬ 
len fenden , en prefentere aen u Excellentie, door defen• 
jegenwoordigen, dat ik den felven fulke fuffifante rede¬ 
nen fal voorleggen ,dat u Exc. my daer in geen onrecht 
fal konnen geven. Het welk ik u Èxc. wel hebbe willen 
adverteren , teneynde defelve niet kan feggen , dat ik 
fuik een remonftrantie in’t licht hebbe gegeven, fon¬ 
der dat te voren de felvige te kennen te geven , en kuf- 
fende daer op de handen van u Excell., bidde ik God , 

Mijn Heere te willen verlenen eenla.nk voorfpoedig 
leven 

3itotf(1be 
ban öe 
<*5?abe 
banl£o« 
tjenlo aett 
beu 
uanlljs* 
cc fïet upt 
(ffieerrrup* 
öenberg 
bauöeti24 
^obtnts 
b?t?51587, 
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3Snttooo2;' 
6e ban Dm 
<J5?abe 
banUpcc= 
(Ier aen 
ben <®:nbe 
ban lr)o» 
irenlo. 

leven en volkomen gefontheyd , uyt Geertruydenberg, 
defen24. Novembris Anno 1^87. ondcrftontuwe Ex¬ 
cellentie ootmoedigen en wel geaffeótioneerden Die- 
naer, ondertekent, 

Philips Gracf^u Hohcnlo. 

$iccopheeft De troojnoembe 4B?aPe banUpceflec 
taeóecom acn ben <Ö?abc ban §oftenIo gcfet}?eücn 
toooj anttooojDc Dcfcn naüoïgenöen D?tef. 

Mijn Heere , 

IK hebbe uwen briefontfaogen , in welkengy ons be- 
klaegt van ’tgene by my foude wefenuytgegeven tot 

prejudicie of nadeel ( fo gy het acht ) van uwe eere, 
voornemende infgelijx te willen doen kondigen uwe 
verdedinge of juftificatie, ’t welk ik late tot uwen oor¬ 
deel , niet twijfelende of gy fult u wel beraden , om de 
fel ve in fulker voegen te doen, datmendaer niettegens 
fal weten te feggen , alfo ik niet voortgebragt hebbe, 
dan’t gene my fchriftelijk overgegeven hebben myne 
Heeren van den Rade die met u Signeurie gehandelt 
hebben , en ben genootdrukt geweeft fulx te doen om 
mijn eere, en in een fake van fo groten gewigte , ’twelk 
ik niet te min in ’t generael hebbe aengeroert, fonder u 
Signeurie te nomineren. Maer ik ben grotelijk verwon¬ 
dert geweeft, dat devoorfz. remonftrantie over lange 
tyd uytgegaen is geweeft, gy hebt vertrocken of uyt- 
gefteftuwe doleantie ofklachtete doen tot nu toe , dat 
ik door laft van hare Majefteyt geroepen ben my na En- 
geland te vervoegen. Vorders myn Heere y of God 
belieft hadde dat gy fuik refpeét of aenfien tot my 
haddetgebruykt, na myn retour of wederkomfte hier 
te lande, gelijk ik wel verfekert ben dat ik uwe Signeu¬ 
rie in geenen faken rechtmatige oorfake gegeven hebbe 
van mifnoegen, en ben bedroeft dat ik eerftelijk geko- 
ren hebbende uwe vruntfehap , ualtijds bejegende met 
fuiken eerbiedinge als gy felfsweet, en hare Majefteyt 
van Engeland fal konnen getuygen , gy oorfake geno¬ 
men hebt op fo kleyne grontveften van nadenken,welke 
ik mene dat ik federt myne wederkomfte uwe vrienden 
volkomen fatis-faftie en voldoeninge gegeven hebbe, 
en om geheel te believen van ’t gene gy van my begeert, 
ik fal een Edelman over fenden om met u te communi¬ 
ceren en handelen , en alhier eyndigende recommande- 
re ik my aen uwe Signeurie, biddende God, 

Myn Heere u te behouden en mainteneren in zyne 
weerdige en heylige befcherminge, totVliffingen den 
13. Novemb. 1987. ftilo veteri ( dat is den 3. Deeemb. 
na den nieuwen ftyl) onderftont uwen goeden vriend 

ondertekent 

R. Lyccjlsr. 

^efe fteranttidoo?tmige ïjoetoeï ift ban meeninge 
toaglft^na ïjetinboubln’tftojte te bethalen / no cft* 
tangDetoijle Daec in gelianDelt toecDen bccfclKPöen 
faften bic tot ftetec becfïanö Defec öitrocicn l)icr en 
Daec becbanöeït toecDen/ Dat ooft bn Den ©becfïen 
ê>onop bier jegens ooft eenige bccantloaojötnge ié 
uptgegeben tot Defenfie ban’t gene Den boojnocinöen 
<è?abeï)em oplept en meet bcfcöuïbicöt / foban on* 
Danftbaecftept / afêbecgetenftebbenDe De grote foei* 
DaDcn ftem bp Den §D?ince ban ©jangien ïjoocïjïof* 
feftjftec memorie betoefen / en ban inobcDientie en 
ontcoutoigbept: afênietgcDenftenbe jijneneeD Daec 
ÖPjgngcnabemcDe becplicftt bias / en aennemenDe 
eenanDec eommiflïe en DoenDe eenen anbecen eeD / 
fbnbec beefoeft of infïantie te Doen/ om eccfï ban jijne 
bienft ontfïagen en ban jijnen eeb gcquiteect te jijn / 
foftebbetft goeD gebonDcnDefcïbe bcrantluoojöinge 
alïjiec in’t^efteeï / fo Die bp Den fclbe 45?abc ban ïf o* 
Öenïofeïfé in D?u& i$ uptgegeben te laten bolgen / De 
beranttooojDtngcïper tegen banben€>becften ^0* 
nop/fuïlcn bjp in’t naboïgenDc boeft te paffe brengen. 

<Ê*n 'roaê be tijtel ban Defe boojfcï)?cbcn becant* 
tooojDingê ïupbenbe afêbolcftt: Bcrantbjooj&mge 
ban Den Welgeboren t^eece $ïji(ip3 4£?abe ban i^o* 
benïo/ ©jp-§eeretot ILangcnbecg/etc. tegen^feftee 
bectoog en remonjlrantie bu jrjn ^ceeïï. Den <0?abe 
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ban ïpcefïer aïjS «Soiibetneuc en Capitepn «ScncraH 
Der bereenicbDc fDjobtntien / gebaeu aen De ^eereft 
Staten <É5cneracïDec felbec $?obinrien/bmneri 3£>oj* 
D?ec0tDen 7. &cptemb?$ Icftïeöcn / en oberfnir op 
Den name ban 3pn €ccellentie uptgegeben en binnen 
<©o?D?ccI)t geDjuftt / namentlijft op ’t gunt in feftere 
articulcn picc na b?ebec bermelt tegen£ 3jjn<6ena* 
Dei^bocggefïcït. 

MYne Heeren, ik hebbe met feer bedroefder her- ^ratit- 
ten verftaen, datinfekere poimftendienuonlanx 

in druk zyn uytgegaen , ik onder anderen befchuldigc ITftre 
worde, al of myne woorden met de daden nietfoüden 
over een komen. En nademael ’t felve fo feer is ftiec- jjfnlo/ te» 
kende tot verminderinge van myne eere en reputatie, genfefctr 
fonderlingen dat in alle landen daer ik geweeft beh , hiy eu 
verhope altyd en in alles fo gedragen te hebben, dat nie- prantfe 
mand van wat ftaet of conditie hy fy , oorfake gehad bp ?ijn 
heeft, aen myne woorden en daden te twijfelen, er. daer 
beneffens dat geen Heere van qualiteyt foude willen on- |tcc £>; 3 
derlaten zyne woorden (als wefende zyne eere ten prin- barnaen 
cipaelften daer aengelegen) te verdedigen en verant- pmaeiT 
woorden: So ben ik ook om dergelijke befchuldingeh opfefcere 
te wederleggen door goede redenen geinciteert en ver- artteuitts 
oorfaekt defe ter contrarien te vertonen , op dat een ye- 
gelijken des te beter fien mag dat al’t felve miflelijken <©jabe 
door eenig mifverftand of fimftre rapport gedaen wort, 
eiiby gebreke van dien in my geen plaetfeen grijpë, 
het gemeyne fpreekwoord, Qui tacet, confentirevidenir. eere te na 

Het is alfo, dat ik voor fekeren tyd binnen der ftad Stfdpcben 
van der Veere zynde, aen my zyn gefenden worden ee- te^jn‘ 
nigegedepute&rde van de Heeren generale Staten, en öoerenbe 
Racd van State , dewelke van wegenden felven Staten jeec®^*5Ui' 
en Rade waren verfoekende, dat ik my na Middelborg ae^ ?1jlt 
foude willen vervoegen, enfeggende datfy door aen» «©enaöe 
foeken by zyne Excellentie fö vele fouden verwerven i 

dat defelvefigmedealdaer foude laten vinden : met dief fontien /en 
hope dat fy aldaer alle mifverftand tüfichen zyne Ex- 
cellentie en my fouden ter neer leggen, my daerenbö- fept 
ven voorhoudende , hoe hooglijken defe landen aen befcibeges 
de goede eenigheyt was gelegen: Defgelijx dat door S*J«nte 
fijne Excellentie faveur, als wefende by hare Majefteyt cn” 
in groot credijt, defe landen aen hare Majefteyt moch¬ 
ten gerecommandeert worden: ook dat fy gaerne fien 
fouden, dat ik de landen fouder verfchoninge mynes 
lijfs, goed en bloed, nu fo langen tijd wel en getrouwe- 
lijken gedient hebbende, daer in nog foude willen con¬ 
tinueren , en zyne Excel, met raed en goede correfpon- 
dentie by blijven, ’t Welk alles in effeft de voornaem- 
fte poinóten zyn, die my ten felven tijden zyn worden 
voorgehouden , en waer op ik den felven gedeputeer¬ 
den in fulker voegen geantwoort hebbe als navolgt. 

Eerftelijken, dat ik den felven Heeren generalen Sta¬ 
ten en Rade als voren , van hunne goede aftedie tot my 
ganfeh dienftlijken en ten hoogden was bedankende j 
met verfekeringe dat fo ik defelve hunne toegedane ge» 
negentheyt, wederom konde verdienen, ik tot dienfte 
en welvaren der landen, mijn goed en bloed daerby 
woldeopfetten, gelijk ik den felven , in het Lieutenant- 
fchap van fijne Excel!, den Prince van Orangien hoger 
memorie, tot noch roe ( wefende inde veertien jaren ) 
altyd getrouwen dienft hebbe bewefen. 

Maeraengaende van my in perfone na Middelborg te 
begeven, dat’t felve om fekere inlichten, my feerbe- 
denkelijken was, en dat door toedoen van eenige quade 
geeften, my miffelik wat fchimpelijks aldaer foude heb¬ 
ben mogen wedervaren , ’t welk my als eenen van goe¬ 
den huyfe, niet alleenlik fchande of fpot, maer ook een 
eeuwig verdriet foude veroorfaken , gelijk ik daer van 
door eenige onlankfe exempelen was gewaerfchout, 
waer van zyne Excel, verklaerde dc apprehenfie noyt te 
hebben bevolen , en hebben de goede luyden j die den 
landen fo lange wel en vromelijken hebben gedient, en 
tot hare Majefteyt met fo getrouwen yvergeneygt ge¬ 
weeft , middelertijde, (fonder tot eenige recht of jufti- 
tie te hebben konnen geraken ,) fo fchandelijke gevan- 
geniffe moeten lijden. 

Aenlangende den tvvift die tuffehen zijne Excellentie 
en my wefen foude, dat ik niet en wifte, nog oy t en had- 

% ** 
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de konnen ïmagineren of bedenken'yettegens zijne Ex¬ 
cellentie (’t gene defelve eenigfins foude hinderlijk ge- 
weeftzijn) te hebben gedaen of voor gewent, dan alle- 
nelijken dat ik ( gelijk mijn ampt met brengt ) den lan- 

(F0I.85.) den en Grave Maurits, wilde getrouw blijven. Bidden¬ 
de dat zijne Excellentie believen foude den armen lan¬ 
den in den arm te nemen , en defelve te regeren, gelijk 
zijne Excellentie hoogl: memorie gedaen heeft: den 
Staten der felverin hare gewoonlijke autoriteyten de 
gemeynte infgelijx in de eenigheyt te erhouden , en 
voorts alfulken perfonen , die door quade regeringe uyt 
hun Vaderland geweken zijn , en die ( als hebbende in 
defenlanden niet te verliefen ) doormiddel van eenen 
peys, ofanderfins tot hare goederen wederom gaerne 
fouden geraken ; niet overdenkende wat defen landen 
{ die de oorloge aengevangen en fo lange gecontinueert 
hebben ) daer door foude overkomen , nietfo groten 
credijt ofgelove te willen toeftellen : Op dat defe Pro- 
vintien die totter oorloge het geit furneren , en nog in 
goede geftaltenifle zijn, daer door niet verkort worden, 
en niet geraken in fo jammerlijken ftaet als die van Bra- 
banden Vlaenderen zijn gekomen. Daer en boven dat 
zijne Excellentie believen foude te gedenken, dege- 
trouwigheyt by zijne Excellentie den Prince van Oran- 
gien hoogl: memorie, met opfetten van zijn goeden 
verft prtinge zijnes bloeds , defe landen totdenuyter- 
llen bewefen ,en dien volgende zijnen fone Grave Map» 
rits, te laten genieten het verfoek van zijn Excellentie 
gedaen, dat defelve tot Antwerpen fwaerlijken gequetft 
in’t doot bedde lag , als natnentlijken niet anders voor 
alle zijne getrouwe dienften tot recompence begerende, 
dan dat zijnen fone Grave Maurits, in Zijne plaetfe in 
Holland en Zeland mogt^yoor gerecommandeert blij¬ 
ven. ’t Welk als doen by den Heeren Staten is geaccor- 
deert en belooft, ook naderhand bewefen, als hebben¬ 
de zijner Excellentie Grave Maurits voor Gouverneur , 
Admirael, enCapiteyn generael over Holland en Ze¬ 
land by folemnele commiflie aengenomen , al eer zijne 
Excellentie tot Gouverneur generael over defen landen, 
by den Heeren Staten is geftek:iof gem^ekt worden. 

En hoe wel ik uyt vele rapporten van diverfe perfo¬ 
nen tot meermalen verftaen hadde, dat zijne Exc.by ha¬ 
re Maj. in groten aenficn en credijt was: dat nochtans fo 
langehareMaj.de fouverainueyt defer landen nietaen 
en name, feerbedenkelijk wasrny in eenigen anderen 
dienfte te begeven, van den welken wel (cheen en ik ge- 
noegfaem bevonden hadde, geengunfte foude hebben 
te verwachten : Niet tegenftaende dat ik uyt opregte en 
('onderlinge affedhe tot zijne Exc.niet alleen den krijgs- 
volke van defen landen fonder eenige afrekeninge vande 
voorgaende dienften en contentement, tot zijner Exc. 
devotie gebragt hadde , maer ook de ftad Bergen op den 
Zoom ( fonder dat onder den garnifonen aldaer van we¬ 
gen hunne betalinge en achterwefen eenige muyterye of 
alteratie is ontftaen ) in zijnen handen overgelevert: ln 
dier voegen dat ik defe dienften aen defelve zijne Exc- 
vanLycefter bewefen hebbende,niet kondebevroeyen, 
hoe ik zijne Excell. hoge memorie met meerderen yver 
foude hebben konnen wefen toegedaen, en dat alles de¬ 
fen onaengefien ik noyt eenigen dank hadde konnen 
behalen. Daer beneffens wat my legenwoordelijken 
foude gebeuren , daer zijne Excell. door inftigatievan 
quade geeften , verfierdeen leugenachtige rapporten , 
tegens my gealtereert zijnde , alle de voorfeyden myne 
offitieufe weldaden fohaeft hadde vergeten. 

Ook nademael ik myfelven erkende van fo goeden 
en out herkomenden geflagte , dat gee. Grave wie het 
fy, my diesaengaendeyet tot fchande foude konnen ver- 
wyten , en dat ikgeene vaflal van eenigen Potentaten» 
maer alleenlijk den Roomfen Rijke ben onderworpen, 
hebbende daerenboven fo langen tyd in diverfe perijke- 
len niynes levens, met confumtie mynerpatrimoniale 
goederen , my in defe landen onthouden , en defelve 
alfo doorwandelt en bekent, datik van eenen nieuws 
aengekomen Heere niet wijders konde leren, en wes- 
halven ik my alleenlijken uyt Duvtfland by zyne Excel¬ 
lentie hoogl: memorie hebbe begeven , om ( alfo hy 
by allen Potentaten voor eenen wijfen Krijgsheer ver- 
maertwas) inmyn jonkheytyetwes telïen, horen en 

leren: So fouden alle myne verwanten, myeen te feer 
grote ligtveerdigheyt toefchrijven,dat ik (daer van God 
gedankt fyjgenoegfaem t’ huys hebbende om inde qua- 
litey t van een Grave eerlijken te leven , my in defen for- 
gelijke tyden, in eenen nieuwen dienft , en in fulke fwa- 
righeyt , nieuwelike foude hebben begeven. Infon- 
derheyd fo ik (God lof) genoegfaem middel hebbende, 
om in dienfte vangroten Heeren en Potentaten te gera¬ 
ken , my tot mijnder verkleyninge , den dienfte van 
eenen particulieren Grave foude onderworpen. 

Maer fo hare Majefteyt geliefde de fouverainitey t van 
defen landen aen te nemen , en zijn Excellentie als Gou¬ 
verneur daer in te ftellen , dat ik van wegen hare Majeft. 
niet alleenlijken eerbiedig zijn foude , zijne Excell. al¬ 
len onderdanigen dienft te doen , maer defelve te voete 
vallende , ook.alle behoorlijke eere te bewijfen. 

En fo fulx niet en foude gefchieden, dat ik in geen ver¬ 
dere fwarigheden foude begeren te treden jtnaer fo wan¬ 
neer defe landen in eenen.goeden ftaet, en zijne Excel¬ 
lentie Grave Maurits in de plaetfe des gouvernements 
van zijnen Heere Vader hoger memorie (gelijk fulx by 
allen Gouverneurs is gebruykeiijkgeweeft ) behouden 
en gecontinueert ware, ik als dan veel liever een reyfe 
na de Koninklijke Majefteyt van Dennemarken foude 
doen, fonder nogtan.s in ’t minfte te veranderen die goe¬ 
de en opregte affe&ie , die ik tot dienfte van hare Maje¬ 
fteyt altyd hebbe gedragen. 

Aengaende, hare Maj., bekende ik vrymoedelijken, 
dat londer fouverainiteyt ofabfolute hulpe van dergelij¬ 
ke Potentaten , defe landen tegens den Kon. van Span- 
gien qualijken;oorloge offenfive konden voeren, en ook 
ter connarien, datfe meer als fuffifant zyn, om defenfive 
te oorlogen , nadien tot onderhoud der felver (fo meni- 
gen bewuft is ) rechtevoort meer gecontribueert wort, 
dan gefchiet is by tyden van zyne Excell. hoger mem. 
Die des-niet-tegenftacnde en ook datter ten felven tyde 
geen andere feeoers ofaffiftentie voor handen was,geen 
twijfel of fwarigheyt gemaekt heeft,tegens de magt van 
den Konink van Spangien defe landen te defenderen , 
en daer in tot den uy terften zynes levens te volherden. 

Om dan te komen tothetpoinéf, en te betonen dac 
’t gene ik my van wegen zyn Excell. aen den voorfz. ge¬ 
deputeerden beklaegde,niet alleenlijken en was van hec 
werk van eenen Dankaert : So hebbe ik om myne eere 
te mainteneren, en op dat een yegelijk van de gelegent- 
heyt defen aengaende, mag zyn geinformeert, niet on¬ 
derlaten konnen defe myne verantwoordinge in druk 
eenen yderen te openbaren, als die gene die niet anders 
en begeert, dan myne woorden t’ allen tyden geftant te 
doen , en fo lange God Almagtig my het leven vergunt, 
met allen mogelijken vlijt te beneerftigen, dat defelve 
myne woorden, mer de daden of werken mogen over- 
een-komen. Verklarende overfulx hier mede exprefie- 
lijken , noyt eenige andere antwoorde in effeft, dan bo¬ 
ven verhaelt is, den voorfeyden gedeputeerden te heb¬ 
ben gegeven, en prefenterende’t felve te willen houden 
ftaende, met’t gene daer van ik profeflïe ben doende. 

Hier volgt het poinft, ’t gene in de remonftrantie van 
zijne Excell. tegens my geallegeert word. 

En fo ten felven tijde uwer fommige, ook eenige uyt 
den Rade fo wel in defe fake als by den Grave van Ho- 
henlo gebruykt worden , weet gy wel wat verklaringe 
ik hem hebbe doen doen , niet tegenftaende hy tegens 
my niet fonderlings hadde weten by te brengen , dan al- 
leenlikfeker pretens-rapport van eenen Dankaert, de¬ 
welke nochtans’t felve rapport ontkent heeft, en daer 
by verklaertjdatmen door llinkfe onbehoorlijke midde¬ 
len hem hadde willen voor de waerheit doen bekennen, 
wes de Gr. van Hohenlo hem dede voorhouden, ’t welk 
hy feyt geweygert te hebben. Het kan u ook indachtig 
wefen (foikgelove) watadvijs defelve Grave u gegeven, 
heeft, haer Majeft.en mijn aengaende,onder andere dat 
hy ons geen verhindcringe foude willen doen, maer na 
den Konink van Dennemark, fo hy feyde, vertrecken , 
doch gy-lnyden , of die van den uwen tot hem zijn ge- 
fonden geweeft, kond veel beter oordelen uyt fijn nage¬ 
volgde daden en werken,of defelve met zijne voorn.be¬ 
lofte en verklaringe oyer-een komen of niet: aengefien 



*J?7‘ 

j&oewttós 
bequeftte 
met^r, 
«EöuatiJ 
jj&oritjï. 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 

hy federt niet alleen geweygert heeft mijn patente na te 

komenjU luydcn polver en ammunitie van oorloge te la¬ 

ten vólgen, met andere gelijke dingen.maer ook gantfch 

afgeflagen my te erkennen of gehoorfamen. 
Eerftelijken , aengaende het ftuk van eenen Dan- 

kaert , referere my op de vier depofitien van fekere ge- 

tuygen rechtelijkert gepafleert, eenfdeels voor den 
Schout, Borgerme?fteren, Schepenen en Raed der ftad 

Delft, ook voorschepenen en Secretaris van Geertruy- 

denberge, en voor eenen Notaris in den Hage, genaemt 

Rijfwijk , waer uyt hoewel genoechfaem te verftaen is, 

met wat gelegentheyt de cartellen by Sr. Eduard Norits 

aen my zijn gorden gefchreven,foude my nochtans veel 

liever zijn, dat hy een weynig tijds in defe landen hadde 

gebleven, tot dat ik tot eene matelijke gefontheyt had¬ 

de mogenzijn gekomen. Verhopende dat fonder vele 

woorden of ceremoniën te maken , wy de faken onder 

malkanderen fo {'ouden hebben ter nedergeleyt,dat niet 

van node zijn foude daer mede veel ints of pampier al¬ 

hier te verflijten, des niet-te-min allegere dit hier, op 

dat niet gemeynt ofgcfeyt worde ’t gene vóórfchreven 

by my te zijn erdicht. 
En hoewel in allen Koninkrijken en landen gebriiy- 

kelijk is, dat geene fimpeleCapiteynderfof vermach 

(dan op de verbeurte van zijn leven) d’een den an¬ 

deren dergelijke brieven te fchrijven, ten fy dan met 

voorweten en eonfent van de hoge Overigheyt: So ift 

nochtans, dat de voorfz. Sr. Eduard Norits,nietacnfien- 
de mijnen ftaet, nochdefwarekrankheyt, overmits de 

quetfure die ik voor de Schaufe van Zutphen, in dien- 

ftevanden lande en zijn Excell., vandenvyand hadde 

bekomen , defelve cartellen aen my gefchreven en ge- 
fonden hebbende, dien niet tegenftaende info groten 

aenfien en genade als te voren, by zijne Excell. altijd is 

te vorderen, ten ware defelve reyfe ter begeerte en ern- 

ftige aenhoudinge van den Heeren Staten hadde opge- 

fchorft geweeft: den welken ik uyt oprechte affedie 

noy t hebbe willen weygeren , ’t gene by hen-lieden vari 

my verfocht of begeert is, tot dienfte van den lande ge- 

daen te worden. Infonderheyt hoe dat de landen in 

meerderperijkei of gevaer geweeft zijn, ikderifelvert 

altijd weyniger hebbe konnen of willen verlaten : En 

foude noch ganfehelijken tegens mijn hert enfin zijn 

uyt defen landen te fcheyden , aenmerkende dat defelve 

meer dan ik oyt te voren gefien hebbe, in fo dangereu- 

fen ftaet lanx fo meer dagelijks gebracht worden : Na¬ 

menlijken dat de gemeynte tegens den Staten hunne 

wettelijke Magiftraten en Overigheyt opgerokt, en al¬ 

les d’een tegens d’ander tot oneenigheyt word gedre¬ 

ven : Ook dat vele vreemde oorblafers, die fich in defc 

Provintien (tegenwoordelijk totter oorloge alleenlij¬ 

ken contribuerende) outhouden , en daer in het minfte 

niet te verliefen hebben, fó groten gehoor en tredijc 

gegeven wort. Zijnde daer-en boVen altans gevolgt, 

dat in defen ongelegen faifoen , fo opehtlijken van den 

peys word voorts geftelt. Welke beyde pöinten , als 

namentlijk die oneenigheyt en den vrede, zijntnijnes 

bedunkens in defe jegenwoordige conjun&ure, de prin- 
cipaelfte middelen, ftreckende tot uytroeyinge der ware 

Chrifteri religie, ondertredtnge van de privilegiën , en 

dienvolgens tot den generalen ondergank van’t gemey- 
ne befte, eri welvaren defer landen. 

Enalfoeenigehicr op feggen of voorwetperr moch¬ 
ten, wat ik my defer landen hebbe te bemöeyen , of wat 
myaen denfelven is gelegen, mogen defelve daer óp 

voor antwoorde verftaen: dat ik over vele jaren onder 

zyn Excell. hoger memorie hriy in dienfte van den lan¬ 

den begeven hebbende, my jegëriu oordtlijken bevin 
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gebleven, immers noch gefavorifeert, deflelfs hofen . de met den Krijgsvolke fo verre daet in gelaten , dat tjeefttelifi 
".. ^ ’ ’ ’ sr. ; ■ , r r, , rr . - • * mOtjeit, tafel dagelijks frequenterende, en daer-en-boven (fo 

gefeyt wort) by zijn Excell. voor derfelver vertrek, on¬ 

trent Vliflingen tot Ridder is geftagen worden. 
Ten anderen , fijne Excell. verreyfende uyt den Ha¬ 

ge voor-by de ftad Delft, daer ik ten felven tijde van 

de voorfz. quetfure krank was liggende, en zijnde in 

mijnen Logemente gekomen Sr. Heyden, zijnen Ka- 

merlink , by den Heere Veltmaerfchalk Pelhern , en is 

my doch het minfte niet gebootfehapt : Waer door fo 

ik vermoedende was zijne Excellentie tegens my te zijn 

gealtereerten vergramt, hebbe door fekeren brief met 

Capiteyn Williams aen zijne Excellentie gefonden, ge- 

prefenteert voor alle aenklachten en valfche rapporten 

mygenoegfaemlijk te verantwoorden : Waer op fo ik 

geene antwoorde of refcriptie konde bekomen,ben ver- 

oorfaekt geweeft andermaei aen zijn Excell. na Maes- 

land-fluys te fenden Kapiteyn Reid , met brieven van 

credentie, en de vorige prefentatie, en bidden dat fo 

verreyemand ware, die myby zijne Excell. hadde be- 

fchuldigt, defelve gelieven foude my daer van te adver¬ 

teren , met verfekeringe van my fulks te verantwoorden 

dat zijne Excell. een welgevallen en contentement fou¬ 

de gefchieden : maeris infgelijx geene fchriftelijke dan 
alleenlijken mondelinge antwoorde daer op gevolgt,na- 

mentlijk, dat zijn Exc. nieuwers van en wifte : daerby 

voegende, dat Sr. Eduard Norits van my ongelijk ge- 

fchiet was, ’t welk my by den felven Kapiteyn Reid 

voor antwoorde gerapporteert is. 

Aengaende het advijs by my gegeven van wegen hare 

Majeft. en zijne Excell. roerende de oorloge offenfive 

en defenfive,zijn mijnewoorden daer van hier voren ge- 

noegfaem verhaelt, en ben overfulks my tot defelve 

noch ganfehelijken gedragende. 

Van mijne reyfe naer de Koninklijke Maj. van Den- 

nemarken, zijn infgelijks de woorden niet anders , dan 

haöbehan S^ft^die hier voren verhaelt zijn, daer van gevallen, 
jijnrepfe hebbende wel gefeyt na Dennemarken te willen ver- 

trecken (gelijk ik noch gefint ben te doen) maer noyt 

den tijd genoerht, wanneer, gelijkerwijs zijne Excell. 

na Engeland re verreyfen , ook dikmaels heefc voorge¬ 

geven, ’t welk ook noch niet is gefchied, en waer na ik 

nochtans niet hebbe gewenfcht. Doch ik hebbe om 

fekere en gewichtige redenen eyndelijken bedacht en 

befioten geweeft dier tyd mijne reyfe na DetUiemajksn 
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ik in defe geftaltenifle , fonder myhe grote fchande 

en oneere, de faken van den landen niet foude kon¬ 

nen verlaten , en den welken ( dat God verhoede) fo 

verre qualijk ginge, foude in mijne particulier fóvelé 

te verliefen hebben , als eene vanmijnes-gelijken, wie 
hy fy, wefendtin defen landen niet geboreu. 

Nopende dateer vermeld wort, als dat de patente van 

zijne Excellentie niet foude geobedieert zijn worden: 

Sal ik de belofte by defelve zijne Excellentie dies-aen- 

gaende gedaen, hier onder allegeren, willende alleen¬ 
lijken defen pointe voor ’t eerfte beantwoorden. Het i$ 

eenen yegelij ken genoegfaem bekent, dat [ik by tijden 

van zijn Excellentie hoger memorie (gelijk ik nog doe) 

gedient hebbe als Lieutenant generael over Holland en 

Zeland, gelijkerwijs ook ten tijde van zijne Hoogheyt 

den Eertf-hertog Matthias, zijnde des Keyfers Broe¬ 

deren Gouverneur Generael van den landen , ook by 

zijne hoogheyt den Hertoge van Anjou, wefendedert 

Broeder van den Konink van Vrankrijk, Hertog van 

Braband , en Gelderland, Grave van Vlaenderen^ &rc. 

En al ift dat hare beyde Hoogheden ( als zijnde den fel¬ 

ven de privilegiën van den landen,en autoriteyt van den 

particulieren Gouverneurs onbekent) onclerwylenee- 

nige Patenten op fekere fteden van den gouvernemente 

van zijn Excellentie hoogl. mem. aen my hebben ge¬ 

fonden , fonder bygevoegde fchryvens van defelve zy- 

ne Excellentie, fo hebben my nogtans befwaert defelve 

Patenten te obedieren, en over fulx aen hare Hooghe¬ 

den de privilegiën van den Provintien van Holland en 

Zeland, en de autoriteyt van den particulieren Gouver¬ 

neurs van dien remonftrerende, zijn defelve daer van 

onderrigt en te vreden geweeft, vertrouwende \ an doen 

voortaen den Gouverneurs hunnen gouvernementen, 

gelijk felve van alle oude tijden is gefchiet en onder¬ 

houden : In welken regart ik verhope dat zijne Excell. 
gelijk dé grote Potentaten gedaen hebben , fal weten 

fig te reguleren , geene nieuwigheden in defe landen fal 

willen invoeren, en veel weyniger op dén particulie¬ 

ren Gouverneurs fonder wettige oorfake eenig mifver- 

trouwen ftellen, of hen hare autoriteyt en gerechtig- 

heyt in haren gouvernementen begeren te benemen. 

Ik bekenne , en is waerachtig dat de Heeren Staten 

aenmy gefchreven en verfogt hebben, eenigequanti- 

teyt polvers te laten volgen , en dat met die caufule, 
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öe^0©61}5 S°° veï'(e dc gdegentheyd der frontieren fulx lij'den entosla- 
beröat J tenmbchiex Maer ik ten felven tijde aen hunner E. feke- 
aentjem re vertoog doende, als dat een merkelijke quantiteyt 
foucieutr Pu^vcrs afgegaen en geconfumeert was in’t befchieten 
te laten * en in-nemen van den huyfen van Loon en Boxtel, op 
balgen» de tochten na Evnthoyen en Helmont, infg'ëlijx op dè‘ 

grote fchermutfinge by de Schanfe van Engelen, dker 
Haultepenne gefchoten werde , in ’t verovereh'van de¬ 
felve Schanfe, die forider befchietenfïg nieten woude 
overgeven, en voorts na dien de vyand met 41 vaen- 
delen voet-volk , en 2 3Cornetten ruytefén omtrent 
Boxtel ten felven tijde was liggende : en over fiilx tót 
verfekertheyt der ftede van Heulden , het huys en den 
Weert van Hemert notehjken gehouden, en mét eëii 
goede aental volx moefte béwaërt worden , dat tot pro- 
vifie van den felven huyfe en behoef van denfoldatén 
daer omtrent liggende ( die des vyands alle uren waren 
gêwachtig) een quantiteyt polvers derwaerrs moefte 
bedelt worden : Hierenboven dat de vyand met zijn 
volk in Brabant fwervende , fonderdatmen verfekert 
was, waer het hooft wol hen wenden , ik genootfaekt 
geweeft was defteden van Heufden , Worchum, Geer- 
truydenberge , Willemftad , Sevenbergen , denClun- 
der, en het huys van Hedel met polver te voorfien , 
waer door de provifie fo feer was gemindert, dat ik 
den felven Heeren Staten by mijne vertoog vetfogte , 
dat hunner E. gelieven foude eenig ander middel van 
polver te vinden , aengefien de fronrieren alldoen , fon- 
der defelve in evident perijkel te dellen , daër va'ri niet 
konden of mogten ontbloot worden: In fulkër voegen , 
dat daer mede der Heeren Staten fchrijvens of begeren 
niet geweygert, maer alleenlijken den nood erigele- 
gentheyt der frontieren is geremonftreert worderi. Én 
hebbende defelve Heeren Staten de voorfeyde redenen 

oet gevonden , en daer door contentement bekomen, 
ebben een andere goede quantiteyt polvers gefonden : 

en daerom en dunkt my niet, dat ik dies-aengaende van 
©ngehoorfaemheyt kan worden befchuldigt. 

fecoer>-^ Is °°ktot mijnder kenniffe gekomen , hoe dat fijne 
liati)jï'br« Excellentie is aengefeyt worden , dat ikjot feeoers der 
laaft füutjc ilad vander Sluyfe, foude gefeyt of belooft hebben uyt 
fcnöcntot oorden te konnen fchicken zfoo foldaten met 
outfit ban goopeerden, waer op ik wel bekenne waerachtig te 
öcftaö zyn, dat eenige gedeputeerde van den Rade van State 
d©Mife» gekomen zynde tot Geertruydenberge, my gevraegt 

hebben, hoe vele foldaten ik in dien oorden foude kon¬ 
nen ontberen , om binnen den tvd van drie vveeken of 
een maend na Zeland te worden gefonden : waer op ik 
alleenlijken conditionaliter geantwoort hebbe,fo vérre 
hetgedeftineerde volk van Grave Willem van Naflau , 
van den Heer Generael Norits, en den Qverften Schenk 
middeler-tyde aenquamen , ook de vyand daer-en tuf¬ 
fen in dien quartiere niet quame yet te attenteren , ik 
den voorfz. nombre van 2^00 foldaten en^óopeerden 
foude konnen fenden. En hoewel (gelijk genoegfaem 
notoir is) de vyand onder defen met 42 vaendelen voet¬ 
volks en 2.3 Cornetten ruyteren tot Boxtel was liggen¬ 
de, en het vierendeel van den gedeftineerden volkeuyt 
Gelderland, Vriesland en van Utrecht niet enwasge- 
arriveert, hebbe nochtans alle de Engelfe ruyteren met 
den compagnien van den Kapiteynen Bax , by my zijn¬ 
de, derwaerts gefonden : welke ruyteren t’famenge- 
telt, fterk waren over de 450 peerden , endevoorfz. 
voet-knechten, fo Engelfe als Vriefe , 132? kop¬ 
pen : alles volgende hun eygen verklaringe , als’er 
provianden of munitiën waren te ontfangen. Énaen- 
gaende het andere volk , ’twelk hier en daer uyt den 
omliggendengarnifoenenwas gelicht, en hebbe’tfel- 
ve fo verre niet mogen verfchicken , aengefien de vyand 
fo fterk als voren tot Boxtel bleve liggen, op dat in al¬ 
len gevalle denHemertfen Weert niet afgenomen, en 
alle andere frontieren , daer aen fo vele gelegen is , 
mochten bewaert worden , hebbendé overfulks ’t fel- 
vevolk gelegert in den Hemertfen Weert, enwelbe- 
fchanft aldaer laten blijven , om in defelve plaetfe , als 
wefendeden anderen frontieren feer na gelegen , het 
volk aen der hand te houden, en by fo verre de vy¬ 
and eenige ftad of plaetfe quame aen te taften, defelve 
daer mede terftont na den nood en gelegentheyd te be« 

fetrert. Daer na is de vyand fo haeft niet vertrockersge- 
weeft, of en hébbe allen den foldaten , die ik daer toe 
kon de bewilligen, naer 'Zeland' gefonden , zijnde my 
dier tijd in der waerheyd onmogehk , allen den knech¬ 
tén fonder eènigé betalinge willig te rtiaken , om fo ver¬ 
re terftont te veftréckerr, gelijk naderhand aen de on- 
'Unlligheyd genoegfaem gebleken is-, alsmen’c felve 
volk onder’t belejft van de Grave van Meurs, om de 
Duytfé-füyteren te bejegenen, heeft willen gebruyken. 

Eh dunkt my (ohdéf correctie ) dat fo verre men ten 
felvenkijde eert fo fchorie occafie van hoog water waer- 
gënörfién', en het ganfche volk t’famenderhand voor 
’s Héftögenböfch hdddc willen gebruyken , de vyand 
entwédérde ftad Gander Sluyfe of den Boftche föude 
hébben moeten verlaten. En ontwijffelijkën- fo- verre 
alléén het’gédeftineerdé volk uyt Gelderland, Vries¬ 
land’, en van Utrecht bymy gekomen ware, men fou¬ 
de evénwel doör de bequame gdegenthcyt des waters, 
en ovérmids den groren hongers- nood dier tijd binnen 
defel’velïad zij rtde, yet vruchtbaerlijks hebben konnen 
uytreditëri , gelijkerwijs men heeft mogen fpeuren , 
aen het weynig volk by my geweeft, als zijnde niet 
fterker dan x8oo Soldaten ( overmits ik ten felven da¬ 
ge een ariderpafiagië met iocö knechten hadde moe¬ 
ten befetten ) niet befchanft , maer al leen lik ineen 
wagé-borgt befloten , wat Haultepenne daer ©p heeft 
konnen gewinnen , die hoewel met zijn volk onge- 
lijk' fterker was , als ik daer ontrent , nochtans de 
Schanfe van Engelen, fonder die te ontfétten, heeft 
moeten laten verloren gaen. Maer ik hebbe een groot 
vermoeden en hoüde voorfeker , dat eenige geeften • 
(gelijk ik verftaen hébbe dat fy fich opentlijk hebben 
beroemt) tot mijnder fpijt verhindert hebben , dathet 
v'oórfz. Volk by my niet is gekomen , op dat ik met den 
félven den landen geenen dienfte doen , of eenige eere 
fóudé behalen, gelijk genoeg een Capiteyn Kleerha- 
geii hém heeft ontdekt en laten verluyden , aen feke- 
ren geloöfweerdigen perfoon , die my ’t felve gerap- 
pófteërt en by eede heeft verklaert , by den felven 
Kle'erhag'eh binnen Uytrecht, uyt fijn logement tot zij¬ 
nen mét-gefellen gegaen,en wederom t’huys komende, () 
gefeyt te zijn, datter genoeg in was verfien, dat ik aldaer 
niet uytrechten foude. Uytdefe en diergelijke dingen 
kan een yegelijk oordelen > wat fulke geeften voor goe¬ 
de Patriotten zijn , en hoe feer by den felven het wel¬ 
varen van den landen wort gefocht of beherticht. 

My én kan hier-en-boven niet vreemders te voren Banpeitu 
komen, dan dat over my van wegen eenige inobedientie obcöientie 
géklaëgt wort, nademael ik noytin eede, nochdienfte ÖEtt 
van hare Majefteyt van Engeland, of van zijne Excell. bmiïpre* 
gëwééft ben, en dat des niettegenftaende eenen yege- fierfouüe 
lijken genoegfaem bekent is , met \vat oprechte en on- bi* 
derdanige aftééfie tot hare Majefteyt ik van aenbeginne 
altijd getracht hebbe te bevlijtigen’t gene, daer mede 
ik felve hare Majefteyt allen onderdanigften dienft na 
mijn vermogen foude konnen bewijfen , gelijk men 
heeft mogen fien ten tijde dat de fteden van den B'riele , 
Vliftingen , met den Caftele van Rammekens, fonder 
eenige oppofitie of fwarigheyt van den Krijgs-volke 
daer in liggende fogoedwilliglijken in handen van hare 
Majefteyt, volgens de refolutie van de Heeren Staten 
door mijn toedoen zijn geftelt en gelevert worden, en 
niet tegenftaende dat ten felven tijde vele quade gee¬ 
ften arbeydende waren, om den garnifoerten daer in we- 
fende, te induceren , datfe niet uyttrecken fouden , ten 
ware datfe van hunne Jarige getrouvVe dienden cn ach- 
terwefen van dien , alvoren contentement fouden heb¬ 
ben bekomen : En ik foude ook noch voor fo vele my 
mogelik ware, niet onderlaten hare Maj. allen onderda¬ 
nigften dienft te bewijfen , en my daer in te bevlijtigen, 
als den felven eenigfints foude mogen aggreabcl zijn. 

Aengaende zijn Excellentie, en wete niet wat ge- 
hoorfaemheyt ik defelve meer foude hebben konnen 
betonen. Want onaengefien dat ik als voren , niemand 
dan alleenlijken den Roomfen rijke ben onderworpen, 
en zijne Excellentie met geenen bloede of anderfinrs 
verwant, maer onbekent geweeft ben , hebbe defelve 
t’zijner aenkornfte in defen landen alle en fodanige obe¬ 
diëntie datelijken bewefen.als of ik tot fijnen dienfte by 
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eede verplicht geweeft ware, hebbende de ftad Bergen 
op den Soom ( hoewel defelve in den tradlate met hare 
JYlajefteytaengegaen niet was begrepen , en defoldaten 
daer in wefende der caufen van hun langdurige dien¬ 
ften, een merkelijke fomineaenden landen ten achteren 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen* 
deren die van defen landen eenige eere en Weldadéii 
hebben omfangen, en daer door totftaet en autoriteyfc 
zijn gekomen , in’t herte wolde doen bejegenen en ons 
felven wel laten oordelen, of de landen fchuldig en 
verobligeert geweeft zijn ons met diergelijke weldaden 
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waren ) zijne Excellentie fonder eenige fwarigheyt i te vereeren : Ook of defelve by erffenifie van onfeu 
doen in handen Hellen , en al dat Krijgsvolk, fonder af- 
rekeninge , contentement of verfekertbeyt van uien fe 
hebben alleenlijken met woorden ,dat hen fulx by zijn 
Excellentie is belooft geweeft, onder zijnen eed en ge- 
hoorfaemheyt gebracht. 

Sonderlingen voor mijnen perfoon, hebbe ik altijd 
Zijne Excellentie gevolcht, en gelijk vootfeyt is , niet 
anders dan of ik inderfelver dienft geweeft ware, ge- 
obedieert, en alle eere bewefen, hebbende in de ontfet- 
tinge der ftad Grave, voor de fchantfen van Nimwegen 
en Iterkshooft , my altyd goetwillichlijken laten ge- 
bruyken. Ook voor de ftad Doesborg daer men den 
ftorm doen foude, en voor de fchancfe van Zutphen 
daer ik dodelijken ben gequetft worden. En dat boven 
defen fonderlingen meer is , hebbe allen het Krijgsvolk 
datmen op de frontieren heeft konnen ontberen , in’t 
leger gebracht, en het felve niet anders dan of het be- 
taelt geweeft ware , zijne Excelletie voor fo veele in my 
geweeft is , tot dienfte van den landen doen gehoorfa- 
men , en voor mijnen perfoon met grote moeyten en ar- 
beyt gelijk een ampel ibldaet fulx geobedieert, dat ik 
voorwaer niet wifte of weten foude meerder obediën¬ 
tie te hebben konnen bewijfen. Ik bekenne wel dat 
zijne Excellentie my meerder commandement heeft 
aengeboden , dan ik foude hebben weten te bedienen of 
verantwoor den , re weten het Lieutenantfchap gene- 
rael over allen den Knjgsvolke van wat natie die waren, 
cn ook in al len den vereenichden Provintien: maer re- 
fcrere my dies-aengaende op de excufen , by my ten fel¬ 
ven tijdeaen zijne Excellentieovergelevert. Waer van 
mijn genadichfte Heere den Cheurvorft van Colen , en 
Meefler Pauwels Buys, die in defelve faken by zijn Ex¬ 
cellentie zijn geemploieert geweeft , goede kennifte 
zijn hebbende. 

Maer indien men die obediëntie miftchien anders fou¬ 
de willen interpreteren, als genomen, dat door quaden 
rade, eygene opinie, ofanderfints eenigecommande- 
menten uytgingen , die tegens den rechten en privile¬ 
giën vanden landen, tot nadeel des Vaderlands, verkley- 
ninge vanden particulieren Gouverneurs , prejuditie 
vanden fteden of garnifoenen van dien fouden mogen 
ftrecken , waer in de obediëntie fonder eenige redenen 
ter contrarien t’aenhoren, foude moeten worden ge- 
obferveert enalfo achtervolcht , hetgemeenefpreek- 
woort, fic volo, Jic jubeo, leerende exempelen van wij¬ 
len den Hertog van Alve , wat door dergelijke faken is 
gevolcht. Welke hoewel by den Konink van Spangien 
als Gouverneur generael over allen defen landen was 
geftelt, vele fteden en fterkten met zijne garnifoenen 
haddebefet, en daerenboven meteen grote macht van 
Krijgsvolk was voorfien, en hebben nochtans de Staten 
vanden landen niet als flaven willen geregeert worden, 
hebbende alle alfulke onrechtige en geweldige com- 
mandementen tegens hunnen welvaren ftrijdende, met 
goeden raed van den genen die den Provintien getrou¬ 
we waren , en het hare daer in hadden te verliefen , fo 
doorwogen en na rijpe deliberatie fobeleyt, als fy tot 
Godes dienfte , behou dinge van hare gerechtigheden en 
vryheden oorbaerlijku bevonden : Nemende derhalven 
de wapenen in der hand om den Spangiaerden te weder- 
ftaen , daer in fy tot defer ure zijn continuerende. Sulx 
dat groteliiken te beduchten ftaet, daer fo menig 1000 
eerlijke luyden om de vryheyd defer landen te behou¬ 
den, zijn geftruykelt, fo excefiive fommenvan gelde 
om tegens den Konink van Spangien te oorlogen, te 
wegen gebragt, en om daer in te continueren nog van 
dage tot dage en hoe lanx hoe meer gefurneert worden , 
dat het nu feer befwaerlijk zijn foude fodanige onge¬ 
hoorde commandementen in defe landen ( fonder uyt- 
terfte ruyne der felver) te willen gebruyken en doen 
obedieren. 

Ik wenfche van herten en bidde God, dat hy in defe 
jegenwoordigegelegemheyd destijds, my en allen an- 

IV. Deel. 

ouders, of van wegenonfegetrouwedienftenons zijn 
toekomende: of dat wy door eenige ander particuliere 
afre&ie daer toe geraken. En voorts dat God ter contra¬ 
rien ons gemoed daer heen dirigeren welde, datwyde 
ontfangene weldaden van den landen, tegens den fel¬ 
ven met behoorlijke dankbaeiheyd wederom mogten 
vergelden. 

No pende ’t gene in den voorfchreven artieul van zij- Watt* 
ne Excellent.remonftrantie wijders gefeyt wort, als dat 
ik niet fonderlinx tegens zijn Excellentieen hadde wc- feae« feu* 
ten by te brengen , dan alleenlijken fekere pretens rap- öegeraps 

.port van eenen Danckaert, referere my deftialven op de 
nav olgende poindten , hier alleenlijken by voegende , J 
dat de voorfchreve Dankaert, de woorden van den fel¬ 
ven artieul , Datmen door flinkfe en onbehoorlijke 
middelen, hem hadde voor de waerheyd willen doen 
bekennen,wat de Grave van Hohenlo hem dede voor- •»» 
houden : by fekere zijn gefchrirte in forme van requefte 5» 
aen my nu onlanx overgegeven,expreflelijken verklaert 
onwaerachtig te zijn, gelijk uytde copye deflelfsge- 
fchrifts hier na bygevoegt en genoteert met de letter A 
een yegelijk heeft te vernemen. 

Eerftelijken na de komfte van zijne Excellentie in vtjt$ 
defe landen, aleer defelve by den Heeren Generalen Debcir en 
Staten tot Gouverneur Generael defer landen is ge- weetflijj* 
maekten geaccepteert worden , beforgende dat om het kentert 
gemeyne Krijgfvolk ( fonder den felven eenig conten- DtenfiJban 
tement van hare voorgaende dienften en groot achter- tanianbeti 
welen van dien te geven ) onder eenen nieuwen eed te Cjccèü. 
brengen , diverfe Iwarigheden fouden ontftaen , heeft 
aenmy verfogthet voorfz. Krijgfvolk tot den nieuwen 
eed te willen induceren, op conditie en met beloften 
die ik van wegen zijne Excellentie doen foude, dat de¬ 
felve hen lieden tot hare afrekeninge en volkomen con¬ 
tentement van dien wilde verhelpen , henlieden ook 
tradleren en vertrouwen, gelijk zijne Excellentie ho¬ 
ger memorie gedacn hadde. Om ’twelk te wege te 
brengen , en heeft aen mijnen devoir, en neerftigheyd 
niet ontbroken, als hebbende na grote moeyten en op- 
pofttien , den Krijgfvolke op de voorfz. conditiën ten 
laetften tot het prefteren van den eed gebragt. 

Enfoikmydaer beneffens tegens den felven Krijgf- . tet 
volkereciproquelijken hebbe moeten verbinden, hen ban ijet rcj 
in alle voorvallende fwarigheden te willen affiliëren en Sttnnit 
voorftaen : So is dien niet jegenftaende gebeurt dat zij- 
ne Excellentie het regiment van wijlen den Colonel Colo’nei 
Haultain ftaende onder mijn gebied, en daer op ( al fjaulmttt 
eer zijne Excellentie in den landen gekomen is ) eenige 
andere vertrooft waren, heeft gegeven aen den Heere 
Philppe Sidney , fonder dat ik daer van de minfte ad¬ 
vertentie gehad hebbe. ’t Welk ter kennifte gekomen 
zijnde van de gemene Colonellen , Ritmeefteren , en 
Capiteynen, hebben eenfamentlijken fekere requefte, 
( daer van de copye hier achter genoteert met de letter 
B is by gevoegt) aen my geprefenteert, rrry by defelve 
vermanende mijner voorgaende toefegginge, metbid^ 
den en verfoek , fodanige nieuwigheden daer door fy- 
lieden fouden verachtert worden , zijne Excellentiete 
willen remonftreren, op dat defelve gelieven foude in 
conformiteyt van zijne beloften,hen-lieden op den voet 
by tijde van zijne Excell. hoger memorie gebruyk, te 
tra dieren : Namentlijk datelke natie onder de zijne fou¬ 
de geadvanceerc worden, en na yders qualiteyt of ver¬ 
dienden , als Sergeant tot Vaendrig, Lieuten. tot Capit. 
Capiteyn , totOverfte Lieutenant, en defelve tot Co¬ 
lonel allenfkens mogten gepromoveert worden, op dat 
elke natie om over de zijne te commanderen geftelt 
worde, en zijne Excellentie de coftume of gebruyk 
der Hoge en Nederlandfe natie mogte bekent worden. 
En ik defelve requefte aen my overgegeven , terftond 
wederom prefenterende, verhoopte daer mede zijne 
Excellentie een fonderlinge welgcvalle te doen. Daer 
ter contrarien, niet tegenftaende defelve reqHefte feer 
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demoedelijkcn was gecoueheert,’my’t felve niet alleen¬ 
lijken feer qualijken en grammelijker wijfe is afgeno¬ 
men worden, maer ook defelve tot mijne belaftinge 
op ’t archfte heeft willen interpreteren. 

En nadien ik altijd gefien hebbe, dat alle requeften, 
op goede redenen gefiindeert , en met behoorlijke re¬ 
verentie ingeftelt zijnde, alle Potentaten mogen wor¬ 
denovergegeven , en dat het vertoog van defen Krijgf- 
volke (dat op de toefegginge van zijne Excellentie in 
deflelfs eed en obediëntie fig fo gewilliglijk heeft bege¬ 
ven ) voor heteerfte beginfelfo qualijken verftaenen 
afgenomen wort,'ware wel tevrefen, dat vele ongerufte 
geeften, dier ( God betert) meer als te vele fich huy- 
denfdaegs by grote Heeren laten vinden, onderftaen 
fouden het Nederlandfe krijgfvolk in meerdre ongunfte 
te brengen : Waer door foude mogen volgen , datfy 
uyt alle garnifoenen genomen , en in oorden en plaetfen 
fouden gefonden worden , daer defelve entweder door 
hongers nood fouden moeten verlopen , van de boeren 
verdreven en geflagen , of aldaer defaHo gecaflfeert wor¬ 
den : gelijk vele oude Capiteynen is wedervaren , die 
fonder afrekeningeof eenig contentementter wereld, 
fchandelijken gecafleert zijnde, voor hunne getrouwe 
dienften tot den bedel-fak en uyterfte armoede zijn ge¬ 
komen. By manieren (o het refterende krijgfvolk van 
defen landen in fulker voegen getraólecrt worde ’t felve 
met goede redenen niemanden dan my tot mijner groter 
oneere foude zijn geweten worden,overmids ik defelve 
tot den nieuwe eed en obediëntie door de voorfz. fcho- 
ne prefentatie gebragt hadde. En ik foude niet gewe¬ 
ten hebben hoe ’t felve by yemanden te verantwoorden, 

©at tjpjtt Het is menigen bekent, datterftont na de aflijvigheyt 
jnnt'l!tóa van zijne Excellentie hoger memorie, de garnifoenen 
fdjap ban rny wederom by den Heeren Staten zijn bevolen en ver- 
ï)ül!anD trout worden, zijnde van der felveren landen wegen 
ontouto* ^et Lieutenantfchap ( gelijk ik felve by tijden van de 
«JfrctUiau felve zijne Excellentie bedienthadde ) altijd geconti- 
d^-ffau nueert. Infgelijx dat al eer zijne Excellentie van Ly- 

nHcert°nt** ce^er tot Gouverneur van defe landen gemaekt was, 
4 zijne Excellentie Grave Maurits (gelijk voren eenf- 

deels verhaelt is ) als Gouverneur over Holland, Ze- 
land, en Weft-vrieftand is geaccepteert geweeft , heb¬ 
bende met voor weten en begeren van den Heeren Sta¬ 
ten, my tot zijnen Lieutenant verfocht en aengenomen , 
ookdefteden ( gelijk zijne Heere vader gedaen hadde ) 
my bevolen en vertrout. En hoewel ik altijd voor fe- 
ker hielde, dat zijne Excellentie, fonder eenig fchelm- 
ft uk of andere deli&en van my te weten, het (elve com- 
mandement met geene recht of reden my foude hebben 
konnen benemen , fonderlingen foikder felvergunfte 
altijt verfocht , en alle twift en mifverftanden gaerne 
hadde hen verhoet, fo hebbe nochtans altijd gevreeft, 
van wegen de quade ongerufte geeften, dat defelve, als 
trachtende niet anders dan tot oneenigheyt, zijne Ex¬ 
cellentie foude geinduceert hebben de Nederlandfche 
garnifoenen als voren , uyt de frontieren te lichten , en 
alfo pra&iferen , dat door weygeringe van patente eenig 
mifverftand foude ontftaen. Om alle ’t welk te verhoe¬ 
den , hebben nodig geacht ftilks met alle beleeftheyt 
voor te komen. 

. En hebbende over fulx zijne Cheurfurftelijke Genade 
sijntÊïcel, van Geulen op’t onderdanigfte verfocht, dat defelve ge- 

lieven foude my die genade te bewijfen , en zijne Ex- 

SenJrhnir ce^entievanm>jnent wegen dienftlijk voorre houden , 
furftbattS dat defelve bedenkende, met wat vlijt ik den Krijchf- 
Ceulen volke fonder afrekening en contentement als voren, in 
boozljou-11 derfelvereed en obediëntie hebbe gebracht, mitfga- 
ïeit,J " ders de langdurige getrouwe dienften by my met den 

felven Krijchfvolke den landen bewefen , gelijk zijne 
Excellentie ontwijfelijken wel was ter ooren gekomen, 
hoe ’t felve volk in diverfe belegeringen als binnen 
Haerlem , Alckmaer, Maeftricht, Oudewater, Bom- 
mene, cn meer andere plaetfen fig fo eerlijken envro- 
melijken hebben gedragen , dat over fulx zijne Excel¬ 
lentie fulke garnifoenen, als ik daer by gefpecificeert 
hadde, en als frontieren voor den vyand waren ge¬ 
legen ,my en het Nederlandfe Krijchfvolk fo wilde da¬ 
ten befetten en vertrouwen, en geene Compagnyen met 
patenten te willen laten uyttrecken of veranderen 3 

maer my te voren daer van te verwittigen, en daer op 
eerftelik te aenhoren , met verfekeringe, dat wy defelve 
zijne Excellentie en den landen fo goeden getrouwen 
dienfte fouden doen, als eenige andere garnifoenen 
(wie het waren) fouden konnen doen : Verfoekende dat 
zijne Excellentie gelieven foude daer van fchriftelijke 
aóte te verlenen. Maer defelve fich daer in befwaert 
houdende, dede my door zijne Cheurfurftelijke Genade 
aenfeggen , fo verre ik met zijne toefegginge in by wefen 
van zijne Cheurfurftelijke Genade wilde te vreden zijn , 
defelve zijn Excellent, wel geneycht was mijn verfoek te 
accorderen. Waer op ik alfdoen voor antwoorde gaf, 
dat eenes Heeren of Princen woord en belofte, myfo 
vele was als zijne brief en fegel. Welken achtervolgen¬ 
de binnen den Hage in zijne Excellentie kamer, defel¬ 
ve zijne Excellentie in by wefen van zijne Cheurfurfte¬ 
lijke Genade als getuyge, my beloofde, cn toefeyde mee 
hoge en ernftige woorden, tot confirmatie van den 
felven metd’eenehandop zijne borft kloppende, dat 
hy fulke garnifoenen fonder mijn advijs nimmermeer 
en foude veranderen, my defelve fo vertrouwen en be- 
fet laten foude, gelijk die geweeft zijn by tijden van zij¬ 
ne Excellentie hoger memorie, en des was ik fonder 
eenige vordere achterdenken , zijne Excellentie op’t 
dienftelijkfte bedankende. Maer is verrebuyten mijne 
gedachten en vertrouwen my namaels wedervaren. 

Want zijnde de ftad Grave by den vyand veroverden jsetoemt» 
de Heere van Hemert gevankelik bewaert in’t leger, bebeges 
’t welke alfdoen, fo het van Nimmegen gekomen was , ^anteu^ 
ten deele in den Bommcler-weert was liggende, fo was j^ecre ban 
zijne Excellentie ten felven tijde binnen Bommel fêemew. 
(wefende eenevan de plaetfen of garnifoenen die be¬ 
looft waren dat onder mijn gebiet fouden worden gela¬ 
ten) my ordonnerende te vertrecken na Rofliim, alwaer 
de Colonellen en Capiteynen vergadert waren, om over 
den Heere van Hemert cenen rechtdag te houden. Mid- 
delertijde fo is gebeurt, dat de Magiftraet der voorfey- 
de ftad Bommel, onder andere hare propooften , zijne 
Excellentie geklaegt hebben, over de quade betalinge 
van den garnifoenen daer in de ftad wefende, en over 
fulx gebeden, dat defelve de goede hand foude willen 
aenhouden , op datfe beter mochten betaelt worden. 
Waer op zijne Excellentie geantwoorc heeft, wat den 
felven garnifoenen belangde, hydacr vannietenwift 
te fpreken , dan wilden fy eenige compagnien Engelfen 
in nemen , hy henlieden voorde betalinge derfelver 
wel verfekcren, en daer beneffens eenen Gouverneur 
ftellen woude, die ettelike duyfent ponden fterlinx fou¬ 
de hebben te verteren: alles gelijk’t felve by genoeg- 
fame atteftatie kan blijken. En hoewel ik alfdoen bin¬ 
nen Bommel ook ben geweeft, en devoorfeyde plaet- 
fe vanRolTum, niet verre van daer wefende, ten felven 
dage wederom binnende ftad ben gekomen, heeft nog- 
tans zijne Excellentie van de voorfeyde propooften te- 
gens my in ’c minfte niet vermaent. 

Boven defen zijne Excellentie wefende gerefolveert 
met de faken van den Heere van Hemert voorts te va¬ 
ren , heeft belaft dat het recht tot Utrecht foude wor¬ 
den gehouden, en flaendevoor zijn borft, feyde, dat 
fo verre het de befte van Engeland ware die diergelijke 
fauten hadde gedaen, hy daer over juftitie foude laten 
gefchieden. Ik fonder eenige weygeringe zijne Excell. 
begeerte achtervolgende, ben mede tot Utrecht ge¬ 
komen , en niet tegenftaende de Heere van Hemert my 
fo lief was als een van mijne befte verwanten, heb daer 
over echter recht helpen befitten. En al ift dat door ver- 
fcheyden getuygenilTen daer opgehoort, gcnoegfaem 
bevonden worde dat de ftad Grave door geene verrade- 
rye of correfpondentie in ’s vyands handen is geko¬ 
men, maer meer door jonkheyt en onervarentheyd in’t 
feyt van der oorloge, verloren : So is dog de fententie 
gelijkewel daer over gefproken , en de genade aen zijne 
Excellentie geftelt, En de Heere van Hemert prefente- 
rende tegens de vyanden van hare Majefteyt in defe 
landen of elders , opzijn eygenekoftenfovele jaren te 
dienen als hem foude worden geordineert, om midde- 
lertijde met goede daden zijne fauten wederom te over¬ 
winnen , en hebben nochtans defelve prefentatie en an¬ 
dere voorbidden niet konnen helpen, ’t Welke my vafte- 

lijken 
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lijken dede verhopen na die over den felven Heere van 
Hemert, vvefcndeeen van de principale geflachten van 
den landen,fo ftrenge executie was gcvolcht, dat fonder 
eenige convenientiealle natiën in dier voegen fouden 
worden getraóieert. ’tlsfedert gebeurt dat ik by mid¬ 
del van een embufquade gemaekt voorde ftad Breda, 
de Compagnie ruyteren van Camillo de Monte geflagen 
en gedevalifeert zijnde, onder anderen daer van gevan- 

ffitroetettj gen bekomen hebbe eenen Engelfen Capiteyn , ge- 
DeCapb naemtWeltz, dewelke met zijne Compagnyebinnen 
hUm# Aelft was liggende, als defclve ftad door hunne verra¬ 
as ngelS; derye den vyand worde overgelevert, hebbende t’ fe- 
nianötc üe dert by den vyand altijd gedient en gebleven. En fo ik 
traojittr^ daer na den felven Capiteyn aen zijne Excellentie heb- 
raöerpe" begefonden, van meyninge dat defelve daer mede een 
aen oen welgevallen foude gefchicden, overmits de gemeynte 
tjaööeos daer door foude hebben konnen fpeuren, dat hy nietal- 
bergegesj leenlijken den Nederlanders,maer ook zijneeygene na- 
ten* tie des verdient hebbende ,begeerde te ftraft'cn : Is nog- 

tans defelve Capiteyn by zijne Excellentie in fuiken 
credijt gekomen , dat ik hem voor Zutphen aen de zijde 
van zijne Excellentie tot meermalen hebbe fien rijden , 
enfamiliaerlijken communiceren, tny daer in bedroe¬ 
vende, en beduchtende, dat van den felven Capiteyn 
zijne Excellentie eenig quaet of ongeluk foude mogen 
gebeuren,en is ook namaels onder zijn Excellent. Com- 

©at; Ijet pagnye worden onderhouden. Van gelijken heeftmen 
00^ §e^en aen J°rk 3 die wefende een over en weder 

ban ipee; over-loper , vanen totden vyand, niet alleenlijken ge- 
(lergaf admitteert ïsgeweeftin den Krijgfraed, maer ook ge¬ 
neren1 denomineert geweeft tot Sergeant Major de la bataille, 
meDer o* en daerenboven geftek tot Gouverneur over de Veluwe 
m-lopet en de fchantfe voor Zutphen, aen welken quartiere den 

landen fo merkelijk is gelegen. En zijnde alfo defe 
perfonen in plaetfe van tot exemple van anderen geftrafc 
te worden, nog grotelijken gebeneficieert, is feerte 
beforgen , ja genoegfaem te merken , dat de Nederland¬ 
fe natie in grote diffidentie en wantrouwen gebracht fy. 

So ik voor fekeren tijd tot Utrecht was, is onder an¬ 
deren propooften voorgekomen, dat zijne Excellentie 
feyde te bevrefen ware , dat de fteden daer in Nederlan¬ 
ders liggende zijn, gelijk de ftad Grave fouden varen of 

iïart jjg verloren worden. Waer op by my geantwoort worde , 
lin&ib niet goed te fouden zijn , dat overmits het verlies van 
jelfe conts een ftad, de gehele natie voor fchelmen fouden moeten 
ip«ftecIê gehouden worden , en fo verre zijne Excellentie eenige 
nmrat wifte die voor fulx geeftimeert ofgekent waren, hy de 
leugen felve tot fpiegel van anderen foude doen ftraffen. Uyt 
enöeii, ** defe mUne antwoorde heeft zijne Excellentie willen 

nemen of verftaen , als dat ik foude begeert hebben an¬ 
dere garnifoenen binnen Heufden te leggen, en heeft 
over fulx, daer ik nog binnen Utrecht was, en fonder 
het minfte my daer van tefeggen, vier Compagnyen 
Engelfen : welke ( hoewel uyt het leger voor Nieu- 
wegen gekomen ) nog fterk waren 800 mannen, na 
Heufden ftrax gefouden, vermeynende met hunne pa¬ 
tente daer binnen te geraken. En ik zijnde van daer ge- 
adverteert , hebbe my daer in befwaert vindende ver¬ 
voegt by den Heere Philippe Sidney, en met den felven 
voorts by zijne Excellentie gegacn , de welke verklaer- 
de ’t felve maer een mifverftand te zij n, en dat hy defel¬ 
ve vier vaendelen vulde fchicken na Bergen op ten 
Zoom.’t welk ik aen den Overfteyn Ifelften gefchreven 
hebbende, is hem ondertufichen by zijne Excellentie 
terftontwederom, enten twedenmaleernftelijkenbe¬ 
laft, defelve compagnien fonder eenig vorder refus of 
fwarigheyt binnen der ftad te ontfangen: Waer op fo 
defelveOverfte Ifelfteyn in zijne weygeringe perfifteer- 
de, heeft zijne Excellentie hemby brieven ontboden 
eenige faken met hem te moeten communiceren ,en dat 
hy tot dien eynde fig binnen Utrecht foude vervoegen , 
in meyninge hem daer gekomen zijnde, terftont in der 
gevangeniffe te doen verfekeren en laten fitten , gelijk 
defelve Heere Philippe Sidney naderhant tot Geertruy- 
denberg gekomen zijnde, denvoorfz. Ifelfteyn bymy 
met meer andere aen de tafel fittende, vrymoedelijken 
heeft verklaert. 

Van gelijken heeft zijne Excellentie na Worchum 
(wefende mede een yandc gefpecificeerde garnifoenen) 

een compagnye Engelfe gefchikt fonder my daer van 
eenige advertentie te doen : Alles verre van’t gunt de- 
felve zijne Excellentie my tevoren hadde toegefeyt, 
als boven verhaelt is. 

Het is genoegfaem notoir , dat ik een merkelijke 
fommegelds, fonder nog andere onkoften te ontfien , 
hebbe aengewent om mijne Compagnye ruyteren wel 
te ruften , verfterken, en met defelve in’t leger voor 
Doefborg komende , den landen en zijne Excellentie 
des te beteren dienfte te bowijfen , gelijk defelve aldaer 
ingoede ordre en meerdere getale, dan eene compag¬ 
nye in’t leger was, aengekomen zijnde , by zijne Excel¬ 
lentie continuelijken is gebruykt en uytgefonden ge¬ 
weeft , om eenige gevangenen van den vyand of ander- 
fins van des felfs gelegentheyt kondfehap te bekomen : 
Waer door den vyand groten afbreuk gefchiede, en ik 
het verlies van den peerden en andere fchaden van mij¬ 
ne compagnye hadde te lijden.. Defen niet tegenftaen- 
de, en hoewel veel eer behoorden my daer voren eeni- 
gc recompence te hebben laten genieten : So is noch¬ 
tans middelerrijde ik tot Deventer gewont en krank 
was liggende, gebeurt, dat zijne Excellentie aen den ^aben* 
Lieutenant van mijne compagnye heeft gefouden , hem toanïjoa 
prefenterende commiflie te willen verlenen, om felfs 
een compagnie ruyters te rigten , hem daer beneffens fe- nant tjatn, 
kere fommegelts meteen goede quartier of loop plaet- De gefoctjt 
fe aenbiedende, ook hem een aófe te willen met dey- h£nuc^ 
len , uytkrachte van de welke, hy allen Schotten die ken< * 
hy foude weten te bekomen, uyt andere compagnyen 
foude mogen wegnemen. Waer op devoorfz. mijne 
Lieutenant ten eerften antwoordende, zijne Excellent, 
van fodanige prefentatie heeft laten bedanken , feggen- 
de dat hy in de fwacke geftalteniiïe, fo ik tot Deventer 
als voren was liggende , my fuiken ongelijk niet foude 
konnen doen, cn veel weyniger vergeten die weldaden 
die ik hem gedurende zijne gevankenifle binnen ’sHer- 
togenbofch hadde bewefen : feggende daerenboven , 
fo verre hyfulke prefentatie van zijne Excellentie aen- 
veerde, dat onder mijne compagnie een goede aental 
Schotten waren , die ik eenfdcels met wapenen en an- 
derfins tot mijne grote korten hadde verfien , en dat hy 
defelve Schotten vermogens die adte weg nemende , 
mijne compagnye daer door fo feer foude gefwakt wor¬ 
den , datfe voorts pericliteren foude van gelijken te 
fcheyden en te verlopen. Niet tegenftaende alle welke 
excufen , nog heftiger daer op is aengehouden, met 
veel meer prefentatien : onder anderen hem feggende , 
dat het beter en roemelijker was felfs meefter , dan " 
knecht te zijn. Dan is defelve mijne Lieutenant in zij* 
ne woorden beftandig en getrouw gebleven. 

Middelertijd ik tot Deventer overmits mijne quetfu- I3mt ’tge* 
re krank liggende, hebbe mijnen Chirurgijn Meefter neöctI 
Adriaen van den Spiegele , na Arnhem by den Heere öeniö/abe 
Philippe Sidney aldaer ook gefchoten liggende, gefon- gebeurde 
den, en hem belaft, dat hoewel ik ook verwontwas, 
hy nochtans van den felven Heere Sidney niet foude kenter ge^ 
wijken: In der voegen dat mijne quetfure ondertuflen rptetfilag/ 
foverfuymt worde, darter niet alleenlijken het vier met ^roerenDe 
de kanker ingekomen, maer daer en boven eenefware genCtjb 
koortfe toegefiagen , en ik daer door fo gedebiliteert rurgtjn 
was, dat ik den brief nietkonde ondertekenen, daer 
mede ik denvoorfz. Chirurgijn was ontbiedende, dat önt-êpte* 
( fo verre des Heeren Sidney difpofitie fulx lijden kon- gele* 
de ) hy fig wederom by my foude begeven : Maer heb¬ 
be den felven brief doen ondertekenen by een van mij¬ 
nen Edelluyden genaemt Bofhuyfen. Sohaeft nu zijne 
Excellentie gehoort hadde, dat defclve Mr. Adriaen 
om my te cureren , was te rugge gekomen, niet tegen¬ 
ftaende dat by den Heere Sidney Do&oren en Chirur- 
gijnen genoeg waren gebleven , ook voor defielfs ver¬ 
trek van Arnhem , onder henlieden ordre geftelt was , 
dat in de drie eerft komende dagen geene veranderinge 
van verbinden en foude gefchieden , en dien volgende 
de felve Meefter Adriaen aldaer middeler tijd niet kon- 
deverfuymen: So heeft zijne Excellentie eenen Edel¬ 
man aen my gefonden , ten eynde ik mijnen Chirurgijn, 
( die ’c federt zijne wederkomfte geene vier uren by my 
ftil geweeftjhadde ) wederom na Arnhem foude fenden. 
Waer uyt wel was te fpeuren, hoe aengenaera mijne ge- 
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fonthcyd was, daer mijnen eygenen Chirurgijn my in 
de fware krenkte niet konde vergunt worden. En nog- 
tans om zijne Excellentie daer in te believen hebbe mij¬ 
ne indifpofitie en pericle mijnes levens niet aenfien- 
de,den felven Mr-Adriaen in pofte wederom naer Arn¬ 
hem gefonden, en daer en boven hoewel eenyegelijk 
aendebehoudeniflc mijnes levens wanhoopten, hem 
moetende volgen , mymeteene Kosbaer doen navoe- 
i vli. 

|9an Van gelijken, fo ik my ganfelijken op zijne Excel, 
atfcriieöic altijd was verlatende , en dienvolgens alle entreprin- 
l)!ï Den fen fo my bewuft waren , aen defelve hebbe geopen- 
hainiKccï haert, fo heeft men naderhand getracht eenige der fel» 
|tet iiaöDc ver ( fo verre daer middel toe geweeft ware,) in’c werk 
rccgcöia; teftellen,en mijner daer in geheelijken te vergeten ge¬ 

lijk op fekere plaetfe tot vorderinge van den felven aeir- 
flag, in de Kerke op den Stoel opentlijken te bidden al- 
rede was bevolen. 

Daer na verftaen hebbende dat zijn Excellentie van 
meyninge was wederom na Engeland te vertrecken , en 
konde overmidsde fonderlinge affectie die ik defelve 
was toedragende niet langer tot Arnhem vertoeven, en 
hebbe oveifulx niet tegenftaende de Dodtoren het rey- 
fen verboden, myna Delft laten voeren, om zijne Ex¬ 
cellentie de handen te komen kliffen. En al is’t dat fijne 
Excellent, by fekere zijn fchrijvens (daer in defelve fich 
ontfchuldigtvan de vier compagnien Engelfen , die als 
voren verhaelt is, met patente na Heufden waren gefon¬ 
den) my devoorfz. ftadt van Heufden ten felven tijde 
heeft bevolen , met verklaringe fich daer mede niet wij¬ 
ders te willen bemoeyen : So heeft zijne Excellent, den 
Overften Ifelfteyn naderhand by hem ontboden, en 
denfelven expreffelijken belaft, dat hy met de vier com¬ 
pagnien van de vijf, die’er alsdoen binnen Heufden wa¬ 
ren liggende, fonder eenig dilay uyt-trecken foudena 
Vriesland, engeenepatente voortaen meerobedieren 
foude, hy en fage dan de eygene hand van zijne Excell. 
of die van zijnen Rade. Waer op de Overfte Ifelfteyn 
antwoordende, dat defelve ftad met een compagnie niet 
konde bewaert worden , werde hem andermael geordi- 
neert te vertrecken, en dat daer in alrede was verfien. 
En hoewel den Hagefo verre van Delft niet en is gele¬ 
gen , en mochtemyten felven male foveelceeren niet 
gebeuren, dat ik daer van hadde mogen zijn verwittigt. 

Alle’c welk by my tot geenen anderen eynde word 
verhaelt, dan op dat een yegelijk fal mogen oordelen , 

» of zijn Excell. oyt wectelijke oorfake van my gegeven 
is, om my van mijnen ondienfte of ongehoorfaemheyt 
eenigfints te befchuldigen, dan of ik meerder reden 
hebbe my van zijne Excell. quade gratie en ongunfte tot 
mijnwaerts te beklagen. 

Want boven dien dat ik overal by zijne Excellentie 
ben gehouden en getraóleert in der manieren als boven 
verhaelt is, en is niet alleenlijken tot mijne verkleynin- 
ge , maer ook tot groten onrufteen oneenigheyt, fo on¬ 
der ’t Krijgsvolk als onder den gemeynen ingefetenen 
van den landen , feer vreemdelijk gehandelt geweeft, 
onder het pretext van’t gouvernement van fijn Excell- 
tie. Sulks is kennelijk dat ik het Lieutenantfchap gene- 
rael niet alleenlijken by commiffie van fijne Excellentie 
hoger memorie in zijnen leven bedient hebbe, maer 
ook by den Heeren Staten daer toe ben verfocht en aen- 
genomen geweeft, gelijkerwijs na de aflijgheyt van zij¬ 
ne Excellentie defelve Heeren Staten niet alleenlijken 
aen my begeert hebben daer in te willen continueren : 
maerfelfs met folemneleaótemy daer in gecontinueert 
en bevefticht. In fulker voegen, dat of fchoon defelve 
zijne Excellent, hoger memorie (tot groot leetwefen) 
defer wereld is overleden, de Heeren Staten van den 
Provintien evenwel onfe meefters en befoldheeren ge¬ 
bleven zijn , macht hebbende na de gelegentheyt en 
ftaet van den landen , den eenen in dienfte te behouden, 

23Cïo«tn, en den anderen te licentieren. En fo ik, als ook eenige 
bcö2n€); Overften, namentlijk den Overften Sonoy dienvolgen- 

^ei5 dienfte zijn gecontinueert. Insgelijks zijne 
\nat«l’ngs Excell. Grave Maurits, voor de komfte van Lycefter, 

ï)P &aeï voor Gouverneur van Heiland, Zeeland en Weft-vries- 
'er land, in de plaetfe van zijnen Heere Vaderaengeno- 

men geweeft: So is onder dekfej van eene fonderlinge 

! genade, daer mede het fcheen dat fijne Excell. van Ly¬ 
cefter tot mijn en mijn advancement grorelijken was 
genegen : nochtans gebeurt, niet alleenlijken tot mij¬ 
ne verkleyninge , maer ook dat veel meeris, totpreju- 
ditie der privilegiën van den landen , dat den Overften 
Sonoy eene commiffie apart, en als Lieutenant in’t par¬ 
ticulier van fijne Excellentie over Wcft-vriesland, of 
Noord-Bolland, van defelve zijne Excell. heeft ver¬ 
kregen : waer door niecalleenlijken eeneforgelijkeja- 
loufie en feparatie van den Provintien apparent was te 
ontftaen, maer ook zijne Excell. Grave Maurits als 
Gouverneur van defelve Provintien,daer door feer wor¬ 
den verongelijkt. En voor’t gene my aengaet, kan uyt 
dergelijke voordellen lichtelik fpeuren , hoe feer mijn 
advancement gemeynt word : Daer ter contrarien en 
in de plaetfe van dien mijne autoriteyt fo merkelijken 
vermindert of immers geledeert wort, nademael ik het 
gebied over den Krijgs-volke in Noord-Holland altijd 
fo wel gehad hebbe als in Zuyd-Holland : en daer-en- 
boven dat defelve Overfte Sonoy (gelijk veelen kenne- 
lik is) den eed van obediëntie en getrouvvigheyt, voor 
eenigen tijd in den Hage aen my felfs gedaen heeft. 
’t Welk alles onaengefien , en fonder het minfte aen my 
verfocht te hebben,hem van den felven eede te ontftaen, 
of fonder eenige mende van de veranderinge zijns 
dienfts gemaekt te hebben, heeft hy alfulke commiffie 
aengenomen , feer weynig voorwaer bedenkende de 
grote weldaden en advancementen, die hem by zijne 
Excell. hoger memorie zijn bewefen : als heymelijker 
wijfe een commiffie gaende aenveerden , daer mede 
’t gouvernement van zijne Excell. Grave Maurits , te- 
gens allen ouden gebruyk en herkomen wort vermin¬ 
dert en gefcheyden. Ik geve een yegelijken te beden¬ 
ken , daer ik van den Heeren Staten van den landen ge- 
continueert, ennoytmijnes dienfts ben geweeft ont- 
flagen , insgelijk ook niet en is den Overften Sonoy, als 
zijnde fo wel na de dood van zijne Exc. hog.mem. als m 
de aenneminge des Gouvern. van zijne Exc.Gr. Maurits 
altijd Overfte gebleven, en daer op zijn tra&ement be¬ 
komen : Of’t defelve Sonoy, die van te voren by zij¬ 
ne Overigheyt, om van zijnen dienfte ontflagen, en aen 
my om van zijnen eede gequiteert te zijn, gene verfoek 
of inftantie gedaen heeft, met goede redenen en gewif- 
fen, een andere commiffie, (ftreckende tegens de au- 
toriteyt van zijne Excell. Grave Maurits als voren, toe 
verminderinge mijnes commandements, en direótelij- 
ken tegens de obediëntie, daer mede hy my eeds halver» 
verplicht is , ook tegens het oude gebruyk des Krijgs) 
fo lichtelijken vermochte t’aenveerden, en fich in’t be- 
wint van dien te laten gebruyken : Sodatmen ditalles 
niet anders kan verftaen, dan gedaen te worden, om 
mifverftant, onvreden, en querelle te verwecken. 

Temeerfomenookgefien heeft grote inftantie ge¬ 
daen , en verfcheyden wegen gebruykt te zijn , om den 
beften Soldaten, fo ruyteren als knechten, met belofte 
van grote gagien, en eenige fommen van gelde op de 
hand te geven uyt hare Vanen en van hunne Capiteynen 
te onttrecken en verleyden , fonder dat op de klachten 
by verfcheyden Overften en Capiteynen derhalvenaen 
zijne Excell. gedaen, eenig gehoor gegeven, of ordre is 
geftelt geweeft : maer ter contrarien zijn alfulke Solda¬ 
ten , die hare Vanen en Capiteynen tegens haien eed en 
eere hadden verlaten, aengehouden, ja beter als anders 
getradfeert geweeft. 

Is van gelijken wel een middel geweeft, om een grote 
diffidentie en twift te maken, dat ik nu onlangs waer- 
fchouwinge bekomen hadde , dat de vyand binnen (Fol.89.) 
nen Antwerpen grote gercetfchappen makende was, 
om den forten van Lilloen Liefkenshoek , en ook die cmrccljte 
vloot , fote water als te lande ’tfamenderhand aen te tertri)t:n< 
grijpen: Ik omtrent 1000 foldaten uyt den garnifoe- öat 
nen befchreven hebbende, om met Godes hulpe, te 
beletten, en daer door den landen aengenamen dienft te Daten bp 
bewijfen. Inde plaetfe vanfulx met dankbaerheytte 
erkennen, zijne Excellentie verklaert heeft, hem voor ijaDDetStt! 
waerachtigaengebrachtte zijn , dat ik ’tvoorfeyde volk leuojji 
hadde befchreven , om den Engelfen foldaten by Maes- 
lant-fluys opteflaen: Daer ik ter contrarien met God 
Almagtig becuygen kan, ’tfelve noyt in mijne gedag- 

ten 
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ten te zijn gekomen. Ën hoe wel ik my diefaengaende 
terechte geprefenteert hebbe voor den Heeren genera¬ 
le Staten, die in mijnen faveur, om den felven rappor¬ 
teurs te weten , aen zijne Excellentie hebben geschre¬ 
ven , en hebbe nogtans tot mijne leetwefen fo veel niet 
konnen verwerven. Indervoegen dat fo verre men met 
diergelijke middelen procederen, en niet melden, wil 
die diergelijke laken fo valfchetijkön rapporteren , men 
ook ten leften , dac ik mijnen Vader doodgellagen of 
vermoort hebbe, t’ onrechte fal konnen verwijten, 

©an&e Uyt alle ’t welk hier boven verhaeltis, mag een ye- 
onemglje! gelijk ligtelijken verftaen , hoe en in welker manieren 
benörebjj gearbeytis, om onder den Krijgsvolke, foruyteren als 
Sentoeïen hechten, onruftc, oneenigheyt, enquade genoegen 
gefottjt te maken en te voeden: Daer uyt niet dan groten on^ 
;tjn ges dienft voor den landen en waer te verwagten. 
mtöetföe Behalven dat bevonden is by verfcheyden wegen ger 
gemepm fo<n te zijn groten twift en tweefpalc onder den landen 
ren/lanimt enfteden re verwecken,met alderhande onderbouwinge 
enfieben, fchr^ven en aften, d’eenden anderen contrariërende. 

Daer af ik my niet en hebbe willen onderftaen alhier 
verhad te doen , als mijnen beroep-fo feer niet rakende, 
en dat daer af volkomen kennifie mag zijn by de Heeren 
Staten en den lieden in’t particulier die fulx zijn gewaer 
worden : Alles tot groten nadele en verachteringe 
van de gemeyne fake , en daer mede (fo te bedugten \s) 
tot ondienfte en fchade van den landen devyand niet na¬ 
gelaten heeft, nog nalaten fal zijn profijt te doen. 

Sulxdat ik verhope, fo by zijne Excellentie als by 
allen onpartijdigen in alles gekent en gehouden te Tul¬ 
len worden , ontfchuldig, en niet gedaen te hebben dat 
tegens mijnen beroep was ftreckende, of oyt oqrfake 
geweeft te zijn , dat de landen in eenige fchaden zijn ge- 
vallemof haer befchermenifie is verachten geweeft,veel 
min dat ik hunnen welvaert, rechten en privilegiën heb¬ 
be verhindert: Maer ter concrarien met allen vlijt en 
arbeyt den dienfte der felver na mijnen vermogen hebbe 
gevordert, fonderlinge in ’t gene dac my is bevolen ge¬ 
weeft. Daer in ik niet nalaten fal te volherden uyt op- 
regte goede getiegentheyt die ik den felven landen en 
ingefetenen van dien ben toedragende , en dat fo lange 
mijnen perfoon en dienft mijnen Heeren Staten lullen 

l©aet u»t aengenaem zijn. En om vrymoedelijken te fpreken , 
atleöeirft fchijnenallede voorfz. inconvenienten,mifverftanden, 
jren/nhft1 beroerten en oneenigheden,tot grote verachteringe niet 
oerftaiis alleenlijken van den dienfte ende welvaren der landen, 
jenenotw maer ook van Godes dienfte , en faken van de religie 
«nmfbe# veroorfaekt te zijn, door eenige valfcheen finiftrerap- 
SBrafcett porten , van quade , oproerige enambitieufe geeften , 
ttöehms die’t gemeyne befte te rugge ftellendc, ook onder dexel 
jen 5t)n * van de religie hen felven gefocht hebben groot en rijk te 
jetoojs maken , gelijk niet leltfaem in de geftaltenifle van faken 
afht* en tijde , als defe jegemvoordelijken is. En ware te 

wenfehen (gelijk ik ook God bidde) dat zijne Excellen¬ 
tie zijn herten oogen fo mogten worden geopent, dat 
hy van alfulken geeften ( fonderlingen die de faken en 
regeringe van defen landen niet en roert , en in de fel- 
ve niet of weynig hebben te verliefen ) volkomen ken- 
niffe en onderrichtinge hebben , en van den felven mog- 
te ontledicht worden , gebruykende in alles en inde re- 
gieringe der landen , den goeden raed en advijs van den 
Staren van den landen , of andere ingefetenen der felver 
daer toe gequalificeert, enVettelijken beftelt, fonder 
te houden eefigen achterraed , daer uyt men t’ allen tij¬ 
den geften heeft niet dan diffïdentie en confequentelijk 
vele quaets teverrijfen , daer anders van eenen goeden , 
wetrelijken en gequalificeerden Raed, niet dan alle goe¬ 
de regeringe ervolcht, en te verwachten is ,orn die ar¬ 
me gemeynte tegens alle verdruckinge engewelt van 
den vyand in hare religie , rechten en vryheyt, traffi- 
ken , neringe en welvaert te befchutten en befcher- 
men. Daer toe den Almogenden God, als een Lief heb¬ 
ber van alle goede ordre, regieringe en politie, zijnen 
fegenen middelen ontwijfelik fal verlenen, gelijk hy 
hier bevoren door zijne genade fo merkelijken altijd ge¬ 
daen heeft: Des hem alle opregte Chriftenen hebben te 
loven en te danken inder eeuwigheyt. Verklarende fo 
vele myacngaet, dat ik tot het fchrijven of deduftie van 
defen niet eu fy gedreven door eenigen iowendigefi fiog 

heymelijken haet ofnijt, ook dat het nieten gefchiet 
tot verkleyninge van zijne Excellentie, dan alleenlij¬ 
ken om met de waerheyd , die ik altijd fal houden ftaen- 
de, tegens alle mijne mifgunders en quaetwiliige mij¬ 
ne eereen name te verdedigen , en voorts uyt goeder 
affeftie tot den landen enden ingefetenen van dien vry¬ 
moedelijken te vertonen mijn gevoelen, waer uyt de 
faken van den landen in verlope en onordeninge mo¬ 
gen geraekt zijn , en waer mede de felve eenfdeels ge¬ 
richt, en.-fbuden mogen gebetert worden. DaeraSik 
proteftere voor God Almagtich, dien.ik bidde mijnert 
Heeren te verlenen zijne gratie in alles. 

Aldus gedaen tot Delft den 3. Decembris, ifS?. 

was ondertekent 

Philips Gr ave van Hobenlo. 

2$pbcfc rcmonfTcantit toarni acfjtec aen geboet 
öe copieu ban ttoce requefïen bate ban in befe renion* 
fïrantie mentie toert gemacftt / alg eerfl feherera^ 
ppebaruoucqucfïebp Vanher aenben<0?abeban 
üoïjenïo geprefenteert / getepftent met A, lupbntbe 
afé boïcïjt. 

Aen den Hoochgeboren Grave , den Grave van Ho- 
henlo, Heere tzo Langenberg, Lieutenant Generael 
van zijne Excellentie van Naflau, &c. 

A 
Ertoont met alder oormoedigheyt, Johan Reyn- Coypt 
bouts Dankaerts, Secretaris van den Heere Gene- 

rael Norits, hoe dat hy fuppliant verftaen heeft, en ge- ©anhncit 
noechfaem bevreeft, dat u Genade hem foude gegra- öacc jjtev 
veert vinden door de remonftrantie van zijne Excellen- 
tie van den 7. Septembris left leden , namentlijk alwaer fïrantfe 
gefeyt wort,datmen door flinkfe en onbehoorlijke mid- jI,entteaf 
delen myhadde voor de waerheyd willen dóen beken- niaekt^3 
nen, wes u Genade my foude hebben doen vóórhou¬ 
den. ’tWelk ik foude geweygert hebben. En alfo ’t fel¬ 
ve gelijk is repugnerende de waerheyd (dewelke een 
yegelijk gehouden is voor te ftaen ) fo verfoekt de Sup¬ 
pliant ootmoedelijken , dat u Genade gelieve goede re- 
gart te nemen op de declaratie aen zijne Excellentie dies 
aengaende geprefenteert, en hier onder van woorde te 
woorde volgende. Sondergelove t’attribueren , dat de 
Suppliant hem foude gevanteert hebben u Genade fo te- 
meraerlijken tegens redenen te blameren: Dan of daer 
eenige zijn die zijne Excellentie de voorfchreven decla¬ 
ratie na hen goct gevallen geinterpreteett en doen ex- 

1 tenderen hebben. Remitteert’tfeve aen’t gene daer af 
| foude mogen wefen, 

was ondertekent» 

!{_■ Pejnhouts. 

Cnnocl) öcrcqucfïe uptbc name ban bc gemene 
Coloneïlen / ïntmeefïercn / en Capitepncn acn beu 
boojfr. (üSjabe obergegeben geteïtent met B. tueïfte 
p?efcntaticban requefïe bc ö5?abc ban Hpccfïer ftifïft 
nrerbe bat IBeefïcr $outurï£ 20up£ljabbc tetuege 
gcbjacïjt/ ’ttodfc Dpboo^ een afmen ïpeït Daccöp 
23up£ mebe boiïbe bcfcïptlbigcn / gcïtjft in ’t boo^ 
gacnbe borftte fïenijS/ in’tïefie banbc ftanbclingc 
ber j^ebcrïanbfe gefanten met bt Ïtoninïtïijfte ïïabcu 
in <£ngeïanb cn ben 05?abe ban Hpccfïet / en tua^ be 
felbe tcQueffe ïupbenbe aï^ boïcïjt. 

Aen zijne Genade den Grave van Hohenlo, &c. 

B 

VErtonenmet behoorlijke reverentie feer ootmoe- ^ . 
delijk , de gemene Colonellen , Ritmeefteren en baiibc ie-. 

Capiteynen onderfchreven, hoe dat hooglofiijker ge- qiKjïebr» 
dachtemffe de Princevan Orangien &c. u Genade als nfn<ioicf'i 
Lieutenant over de remonftranten geftelt hebbende, nellnien" 
fy lieden uGenade bevel met volkomen gehoorfaem- 'ttapttep* 
heytt’allen tijden hebben nagekomen,en figtot dienfte ^qen^ 
van den lande welen vrolijken laten gebruyken , met bc 
goeden verhopen, om van geringen ftaet door goede ftbteen. 
daden enanderfins tot meeidejen amptmet ter tijd te 
geraken. En alfo fy remonftranten door eenige com- 

rm f- 
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fruittenby êijneExcell. nu nieuwelijken gegeven, ge- 
noegfaem fpeuren , dat fy-lieden van hunne goede hope 
fullen apparentlijken wefengefruftreert i overmids dat 
tot eenige Nederlandfe regiment en andere vaceren¬ 
de ampten eenige uytlandfe geboren, gecommitteert 
worden , wefende gelijken tegens de ordre en coftume , 
die by zijne Excellentie hoger gedachten is onderhou¬ 
den worden : So hebben de Remonftranten u Genade 
hier mede willen vertonen, dat aPtgene voorfchreven 
grotelijken ftrecken fal tot haren nadeel en verach- 
tinge, alfo het fchijnt datmen hen-lieden jegenwoorde- 
lijken niet fo veel als te voren begeert te vertrouwen. 
Biddende over fulx eenfamentlijk leer ootmoedelijken 
uGenade, als dengenen die fy altijd in hare voorval¬ 
lende fwarigheden om affiftentie verfocht hebben, dat 
defelve u Genade gelieve by zijne Excellentie den Gra- 
ve van Lycefterte intercederen , enfo vele bevorderen 
dat volgens de belofte, (die alvoren den eed te doen 
den remonftranten leftmael gedaen is ) fy-lieden gehou¬ 
den en getradfeert mogen worden j op den felvenvoet 
van zijne Excellentie hoger gedagteniffe. Te weten dat 
d’ eene natie onder d’ ander metvermengt worden : Of 
jndienfulx met foude konnen gefchieden, fo bidden 
in fuiken gevalle de remonftranten, datu Genade hun 
©rdentelijken wil laten afdanken en tot hunne afreke- 
nirige, t’fampt de betalinge van dien bevorderen. Ten 
eynde fy by gebreke van dien , dies-aengaende egeene 
verwijt van den ruy teren en foldaten en hoeven te ho¬ 
ren. Alles volgende de beloften , daer doorons uGe- 
nade tot het doen van den nieuwen eede gebracht heeft : 
te weten ons in onfe voorgaende cn gewoonlijke gereg- 
tigheyt te mainteneren. 

Ondertekent, 

Philippe de Naffau. 
Georg Ebcrhard Gr ave pu Solms. 
fean Philip.Conté d’OberJlcyn. 

Waximtlian de Hornesi 
De Barchon. 
Jialfour. 
JAichid Caullier. 
Willem van Dorp. 
F. deBrederode. 
Daniël vanden Boetpeler. 
Stvevefelle. 

Wolf heer von Kjtlits. 
GerartElderborn. 
Paul Bax. 
F. C. V. Chijnski. 
Pierre de Voyfin. 
Werner van den Houte. 
Franchoys de Gruythere. 
Guill. deBerendrccht. 
DavidTraillc. 
lhone Prop. 
fan Reid. 

©c nipte,' €>mttent öcfen fijt» ÏKbbcn bc Staten fcfj2ijUen£ Qt' i 
mi ban ftcegcn upt töeettcupDen&ecge / alg bat be rupteceti 
Sw wo°üe öanöcn 03?abe ban ifoljcnlo bp Cuniljout getaeeff 
teniofcrrj* toateneimn Deel ïupteecu ban Idarma boïft gebam 
sen cent je gen Ijaöbcn geftregen/ betoelftebecftïaerben bat be 
Smn Ifnrtage ban patina in paffe na Hutfcnbutcïj toag 
rupteren acïopen / bat bet in ï)ct leger ban $acma fecebiec 
iiunpati iuag/ bat be Contnft ban Babatce een gtoten fTaclj 
,m‘ getoonnen ïjabDe / baet ban top teffen^ mebe een 

tocpnirbbcröaeï maïten fullen. 
(roi.90.) ^aet quam ooft fcbpjben banbcn©ice-^Hbniiraeï 

ban öe geote tomtfïmgc öic tot ^nttoetpen te toatec 
gcbacn toetöc om een inbaï iii’t laub banbet <2Boe£ te 
boen / anbetc meenben op tet fiolen/ anbete op 25ec^ 
gen op ^oom/be abbcctcntien quamen ban berftfteps 
ben 5ijbcn bat pa inbc Kempen beeï ftcijg^boïft (jabbe 
ïeggcnbe / ffcecftettöe ban tenpout tot aenbe Ma* 
fe / mart bat niemant epgentïijli toiff toaet pet ballen 
foube/ toant^armabe toetenfcpapboo?pemaïïeen 
bepieït. ®odj batfc met be aenffacnbe fpjmftbïoeb 
toeï moepten afliomen / ban ban alle befen en $ niet 
geballen / niet tegenfïacnbe be picpataticn feec groot 
toaren / eenige meenbe bat befe gecectfcpappcn ge- 
inaclit toaren / om bc gcunieerbe ^jobintienteeer 
toteenpepfete boen rcfoïbercn/ of bie geffabiep in 
bicefc cn op grote Koffen Ijaer oodocljfdjepcn cn ; 
boïft te pouben: be Staten pabben alïcmogelpftbes 
boir gebaen om pare fcontieren toel te befetten / 
en ben bpanb pet pooft te bieben / tot toeïften epm 
be be <J3?abe ban £}opcnïo 00b na Ecïanb gefom 
ben toert met abflfïentie ban bpe perfonen/ aï£ 3üb?i= 
aen SfPPtn / IBecjïcr IlMïcm ban ©ottetbam en 
3joii0 J!Bacrtenf3. / cn fonbe 3pn ^reeïïentie ban 1 
^aflhubolgen/ boel) gcïtjft gefept \$l ïjeeft be bp* | 

anb niet iiptgerecïjt / en ttten meenbe bat bit arfjtec 
bleef/ om Dat Dp in &ae|ïe eenige öuïpeboo? bie bam 
be ïigue na ©janbepft fenben mofl. 

<^eii25 Jtobembcr i^ ben eigent banbe Staten 
3toacpim 0?teï bie tipt <£ngelanb geïtomen toa^/ gS 
aengefept bat 31511 €rceiïcntie ban llpcefïer aenbe <©jceiupt 
Staten gefci)?ebenl)abbe/ bat ÖpOjteïïaff ban ba? c"3danb 
re .ïïSajefïept Ijabbe om be Staten ban toegen beseKomeH< 
IBajefïept pet aen te Öienen / en te berhïarcn ben toiï 
ban bare .ï^afefïept / begerenbe bat ÖP baerom be 
feïbe fijnen ïajt foube openen / baer op pp anttooojbe 
gaf I bat bp geen fcbnfteüjhe / maer monbeïinge ïajt 
ban bare JBaiejïept babbe / ban bat bare jBajefïept 
een ^mbaffabeur erp?eiTcïijli obergefonben babbe 
met beïe ïafi ban bare iBajf jïept / toaerom bP 5Önen 
ïaftniet geerne en foube openbaren/boo? en al eer bat 
ben boo?f5. Hmbaftabeur ^pnen ïafïecriï babbe geo^ 
pent/aïfb bare IBajefïept foube eenigfïn^ mogen ber^ 
anbert^pn/ toaerom goei gebonben toerbe batmen 
5tfn <^rcelïentie boo^fj. ’tfelbe foube ober febjijben/ 
en berfoeïien bat bp ben WmbafTabeur ban bare Ma- 
feffept foube toilïen ober fenben / om alfa begoebe 
geïiefte ban bare Itóajefiept te mogen berfïaen/ ge* 
ïgïigebaen toerbe / en fontei baer nabebont ben 
ïafi banben lUmbafTabeut confojm beii3bnen te toe= 
fen / beeft bp baer na ooft fuïr berftïaert. 

^ei^ecre©eïtmaerfcbaïft©ilïer^ inbenfïacbtot ©e©eere 
^llmerongen gehangen 3tjnöe/geïijft top bccbaeït beft? 
ben / fë boo? neeeflige foïïiciratie ban JBe ©joutoe 
ban ©iïlerb ban 3pne gebanftcniffe ontfïagen/ fp bankenige 
rep^beben 2. ^ecfmb?ip ban Utrecht na ^tooïmet bctIoft- 

2 ^pangtaerben / baer ban beneenen lange tot U- 
treebtenbenanbereu inben ifage gehangen gefeten 
babbe / aïtoacr be boomoembe i^eere ban Biïïcrb fto^ 
men foube ban Hingen / baer bp. gehangen gejeteti 
babbe / en toerbe tegen befeibe ^pangiaerben ber^ 
toifféït/ bp quam bcn8.^cccmb.tatCampcn/ en 
rep^be ban baer op 'ïümiferbam / en bao?t£ na 31311 
^reeïïentie ban jföafflau. 

<Deu BmbafTaöt’UC banbe Coninginne ban Cnge^ 
ïanb/ baer ban ben 3Ügent (Diteï bermaen trebaen 
babbe aenbe Staten generaeï / toa^ tot ©ïiffïngen 
geftomen/ bp ben <©?abe ban Hpccfïcr / betoeïftebem 
op’t fcbpjben banbe Staten boojt? fent na ïfolïanb 
met 3ijue bieben ban ben 27. Bobemb. ïupbenbe atë 
boïebt. 

MYn Heeren, ik ben bedroeft dat haer Majefteyt fo %ief üart 
veel fubjefts gehad heeft lig te mifnoegen van ul. 

adminiftracieen comportement’thaerwaerts, gelijkfy Verban 
daer van doet blijken, ofte verftaen geeft dat het haer öcn 26. 
in’therte feer doet, hoewel ik haer niet en hebbegc- 
geven eenige occafie of advertentie van mijnent wegen, * 
het heeft haer Majefteyt belieft my een expres Edelman 
te fen den en my te gebieden in Engeland te komen , om 
eenige faken haren dienft betreffende. Het is my leed , 
dat ik gedurende mijn vertoef in defe landen, mijn per- 
foon nieten heb konnen gebruykenfoikwel begeert 
hadde, en na de oprechte meningemet welken ik her- 
waerts over gekomen was. Ik betuyge voor God dat ik 
fal vertrecken met goede en oprechte confcientio, na¬ 
dien ik daer meer gedaen hebbe, dan ik behoorde na 
mijn qualiteyt, latende daer op antwoorden den ge¬ 
nen , die opentlijk bouwen het verderf van de kerken 
Gods en foveel elendigvolk, om haer particuliere pre- 
tenfien te fterken en handhaven. Maer niet begerende 
allen te wijten, ’t gene gedaen en befchikt word by fom- 
mige, en met hope , dat het meefte deel van de goede en 
wel-geaffeólioneerde fich conformeren fal met de goede 
en oprechte wil van haer Maj.nadien ’t haer belieft heeft 
te doen fo eerlijke en vorderlijke weldaden tot handha- 
vinge en behoudeniiïe der voorfz. landen , volgende 
het rapport, ’twelk den Ambafladeur van hare Maje¬ 
fteyt, Edelman van qualiteyt, en defe fake feer toege- 
daen , u 1. daer van foude konnen doen. Ik fal my geern 
gebruyken, gedurende mijnafwefen, om by haer Ma¬ 
jefteyt te verforgen den welftant en vorderinge der ver- 
eenigde Provintien , fo veel in mijn macht fal zijn, dog 
mits dat ik mag fien, dat gy-lieden werk maekt van u 1. 
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hare vruntfehapte behouden, en datgy u-lieden houd 
binnen de palen van ’t traólaet, ’t welk gylieden met 
haer Majefteyt gemaekthebt, met’r gene daer uyt ge¬ 
volge is (gelijk de reden eyfcht) tot dat met gemeen ad- 
vijs en van haer Majefteyt, anders gerefol veert Tal wor¬ 
den , waer op ik met den eerften U L. antwoort begere. 

En alfo ik bevinde uyt het tradhet met haer Majeft. 
gemaekt, dat den Lieutenantgenerael by haer^ecom- 
mitteert met den Raed van State fullen hebbeft de be- 
dieninge van degrootfte en importantfte faken van den 
ftaet en van de oorloge , heb ik goet gevonden , dat de- 
fe autoriteyt gedurende mijn afwefen blijven fal byden 
voorfz. Raed van State,volgende de termen van ’t voor- 
fchreven tradiact, in welkers vergaderinge fich prefen- 
teren fal den voorfz. Ambafladeur, uyten naem van haer 
Majefteyt, en fullen de depefchen getekent worden van 
de principale hoofden , die daer prefideren fullen : En 
dit tot dat daer in anders verfien fal zijn by haer Maje¬ 
fteyt,waer van ik UL. fal doen verwittigen binnen wey- 
nig dagen na mijn aenkomft aldaer , met Gods hulpe. 

En om de Engelfe forcen te regeren, heeft haer Ma¬ 
jefteyt gecommitteert en gecontinueert den Baron van 
Willugby, welken ik toegefchreven en verfochtheb- 
be , met U L. den Raed van State , en andere Krijgs- 
Overfte , te houden goede correfpondentie. 

Ik bevinde uyt de brieven van haer Majefteyt, dat fy 
qualijk te vreden is over de procedueren die te Leyden 
gepafteert zijn (hoewel ik haer geen particuliere ad ver¬ 
tentien daer van gedaen hebbe) en neemt het fo, dat het 
ongelijk en injunen , hier in mijn perfoon gedaen , wan- 
neermen fo ferieufelijk t’onrecht en tot mijn difreputa- 
tie onderfoek gedaen heeft, herkomen te zijn uyt het 
kleyn refpedt, ’twelk men haer heeft willen dragen. 
Want alfmen gefondelijk van defe fake hadde vullen 
oordelen, hadde men moeten overleggen, waer toe my 
de voornoemde ftad foude hebben mogen dienen , als 
men my die geopent hadde om fuik garnifoen daer in te 
leggen, als ik gewilt hadde : Boven dien dat ik ter fel- 
ver inftantie het Krijgfvolk dede vertrecken uyt Delfts» 
haven, Maeflantftuys , en andere importante plaetfen , 
om elders in dienft gebruykt te worden , en ontblote 
my gewilliglijk van meer dan^oCompagnien Krijgs- 
volx, die ïkby my gehouden foude hebben, foikluft 

ehad hadde yet met geweld te attenteren tegen den 
aet der voorfz. landen. 
Sulx dat ik feer blijde fal wefen, dat de gene die oor- 

fake en occafie geweeft zijn van die fo feer geprecipi¬ 
teerde proceduren , haer Majefteyt vernoeginge geven 
mogen, op dat fy niet en achte dat daer mede fo voort- 
gevaren is uyt particuliere wraekgierighey t en affedtien, 
en dat die niet en ftrecken tot laft van’t land in’t gene- 
rael. De refte fal u lieden feggen den Heere Herbert, 
Edelman met eeren en van qualiteyt, Raed van haer Ma¬ 
jefteyt , en van haer herwaerts overgefonden om U L. 
te vertonen ’t gene hem van haren ’t wegen belaft is,den 
welken ik U L. bidde te willen doen goet onthael en 
traefement, gelijk gylieden gewoon zijt te ontfangen 
alle andere van gelijke qualiteyt, hier mede, 

Mijn Heeren , fal ik den Schepper bidden U L. te ne¬ 
men in zyn heylige en weerde hoede. Gefchreven uyt 
Vlifiingen , defen 16. November, 1587. onderftont 
U L. feer goede vrund. 

Ondertekent 

R, Lycejler. 

’t Opfchrift, aen myn Heeren myn Heeren de Staten 
Generael. 

op öcüftfn bc ï^eccen <£5cöeputcetöen ban be 
Staten ban ^oïïanb bjcbccom booj anttooojbe 
fc^cbenalpbolgt. 

Myn Heere, 

anthjoo?i YV J Y verftaen fo uyt de brieven die u Excellentie be¬ 
ltman De yV lieft heeft te fchrij ven aen de Staten der vereenig- 
‘eeröeöcï Pfovintien den ie,. Novembris leftleden , als uyt de 
staten propofitie van zynen Secretaris Athy , en uyt myn Hee- 
laniüois ren van den Rade van State dat u Excellentie ontboden 

zynde van hare Majefteyt om eenige faken haren dienft lanöen 
betreffende, gerefolveert is na Engeland te trecken. 
’t Welk ons u Exccellentie hertelijk doet bidden , dat ^jabe 
hem believe in gunftige recommandatie te houden den bwt&pte- 
ftaet defer landen in’t generael en in’t particulier, foby *fCC‘ 
hare Majefteyt als elders, continuerende tot defelve zyn 
goede gunfte en genegentheyt in alle occurrentien. En 
alfo wy verhopen datter eerfter vergaderinge der Staten 
gener. (waer op wy van dage te dage wachten) fy goet en 
nodig vinden fullen, eenige gedeputeerden van harent 
wegen te fenden aen hare voorfz. Majeft., fo bidden wy 
ook u Excellentie, dat hy die wil omhelfen met zyne 
gunfte en byftanc, ten eynde dat fy mogen hebben favo- 
rable audiëntie , en van haer gemelte Majefteyt verkry- 
gen goede en fo vrugtbare refólutie , als u Excellentie 
wel weet ons hoognodig te wefen in defe gelegentheyt, 
waer door de voorfz. landen aen hem in der eeu wigheyd 
hooglijk verbonden fullen blijven. De voorfz. Staten 
generael zyn noch niet vergadert om het afwefen van de 
Gedeputeerden der andere Provintien , ’t welk oorfaek 
is , myn Heere, dat by gebrek van qualiteyt en behoor¬ 
lijke macht men niet en heefc konnen refol veren om ee- 
nige gedeputeerde van ’t collegie der generaliteyt te (en¬ 
den , om met u Excellentie te communiceren belangen¬ 
de den ftaet van’t land, maer wy hebben myn Heeren 
van den Raed van State verTocht, dat fy door de Gede¬ 
puteerde die fy van u Excell. fenden, daer van dewette- 
lijke excufen vullen doen , en voorts ons feer ooimoe* 
delijk gebiedende , in de goede gratie des felven , 

Mijn Heere, bidden wy den Schepper, u Excellen¬ 
tie te hanthaven in feer goede en volk omen gefonthey t * 

‘ en lang en gelukfalig leven, uyt Delft, defen ^.De- 
cembris Anno 1^87. onderftont,uwer Excellentie oot¬ 
moedige en geaffedtioneerde dienaers , de Gedeputeer¬ 
de der Staten van Holland en Zeland, ter ordonnantie 
van de voorfz. gedeputeerde, 

en was ondertekent, 

C- Aerfens , 

Het opfchrift was aen zijn Excellentie. 

boo?nocmbE <6?abe ban HpcEflEC fyccft noclj 
aen bc &tatEn (JBenetaei gcfonbEti EEnEn anbccen , , 
bjiEf ban ben 28. ^obEmb^ ïupbenbE aï£ boïgt. ( 0,9I"> 

Myn Heeren, alfo hare Majefteyt herwaerts over Sïnöec 
gefonden heeft den Heere Herbert Edelman met 3^ïtffibe 

eeren en van qualiteyt, om beter te verklaren haregoe- 
de meninge rakende de propofitie van harentwegen ge- bmt TLytei 
daen op de peys-makinge of vrede-handel, die haer Ma- ^ ucnöe 
jefteyt fo dik wils van den Hertoge van Parma is aenge- g*nera”l« 
boden geweeft , en op defelve te doen fpoedigen de re- 
folutie van de Staten generael der vereenigde Provin ¬ 
tien. So fal ik UL. bidden om af te fnijden alle lange 
uytftellingen en dralingen , daer mede hare Majefteyt 
niet vernoegten kan werden , te haeften u-luyder refo- 
lutien in’t particulier , opdat hare Majefteyt te eerder 
antwoorde bekome vande Staten generael op de voorfz. 
propofitie. 

Het heeft hare Majeft. gelieft, my ondertuflehen te 
gebieden na Engeland te trecken , ’twelk ik naer mijn 
plicht gehouden ben te gehoorfamen , achtende dat ik 
derwaerts over meer dienft fal konnen doen , dan ik toe 
noch toe niet en hebbe konnen doen in defe landen ,om 
de partialiteyten en het miftrouwen datmen onder defe 
Staten gefien heeft- Niet-te-min ik vertrouwe dat gylie¬ 
den inlicht fult nemen op de finguliere weldaden , die 
hare Majefteyt de voornoemde landen bewefen heeft in 
haren groten nood, om hun te helpen enbyteftaen, 
fonder eenige nood van haren ftaet, en dat gylieden on- 
dertuffehen de faken fulx fult belcyden, dat gy haer Ma¬ 
jefteyt geen occafie fult geven te verkouden,of af re trec¬ 
ken d’affedhe die fy den felven altijd heeft gedragen. 

Het mifhaegt my dat ik de occafie en gelegentheyc 
niet en hebbe gehad om in tegenwoordigheyt van U L, 
verlof, ofaffcheytte nemen , gelijk ik wel begeert had¬ 
de , gemerkt felfs dat hare Majefteyt eyntelijk mijn we* 
derkomfte herwaerts over niec accorderen en fal, fofy 
geen beter contentementontfangt: Maer de dsftantie 
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der plaetfert en kortheyt destijds Tullenmydaerinex- 
cuferen. UL. biddende my niet te wijten, fo ik gedu¬ 
rende myn vertoef herwaerts over, niet en heb konnen 
doen fuiken dienft als ik wel begeert hadde, na de wil 
en meninge, met welke ik gekomen was , en te excu- 
feren mijne aftien die oprechten finceer ge weeft zyn , 
tot de befcherminge en behoudenifle defer fake, van alle 
calumnien en finiftre duydingen. 

Vorders , fo ik den voorfz. landen verder dienft kan 
doen in ’t generael of particulier, ik falder my feer geern 
toe gebruyken waer ikookzynfal, gelijk ik tot noch 
gedaen hebbe, om te vorderen by alle gevoeglijke mid¬ 
delen, en die in myn macht fullen zijn, de fake Gods 
en der kerken, met demeeftevoldoeningeen vernoe- 
ginge van een yeder alft mogelijk fal zyn , hier mede, 

Myn Heeren , fal ik den Schepper bidden U L. te ne¬ 
men in zijne heylige hoede , uyt Vliffingen den 28. No- 
vembris , onderftont U L. goede vrund. 

Ondertekent 

Lycefter. 

Wijden / Die Date B>ajcfteiit geïajï Dabbenen Darm 
boo^gacnbcn Wm&aflaDcitc IBiïoiö SAuftDojfï acn 
eenige ban be pjnicipaeïfïe ban befe ïanben te openen/ 
en acn 5ijn <£2jreeïïentic om ben ïfecren Staten genes 
racï te proponeren / en nu toeberom Dem Darcn G$\w 
baffabeuc gefonben/ om ban meukte proponeren/ 
geïijft be heeren Staten jijnen ïaff nabet fouben Pers 
fïaen/ upt ’t gene 31311 €b. fdniftdtjft beeft oberges 
geben ïjicr na gemfereert / berfo'eUenbc bat be l^eeren 
Staten/ bacr op metter pl/ bolgeuöe Dct begeren ban 
IjarejiBajefteptrefolberen. €u tnbten öare€. baec 
in eenigc bupftcrlicpt bebmben/ bat befeïbe eenige 
berflanöige en gcquaïificeerbe upt befeïbe bergade* 
ringc toilben committeren/ acn todlte313»<a*ö.nas 
ber openinge foube mogen boen ban be meninge en 
intentie bap Dace jffóajefïept/ en met befeïbe op als 
ïe$ te communiceren. 

propofïtic bic ïyj fdjrifteïp ober gaf/ boa£ ïups 
benbcaïbu^. 

Mijne Heeren, 

©en lm; 
bafTabenr 
SJecberc 
bomt tn De 
bergabe« 
rtngebec 
inenten 
J>taten 
generael. 

23uef ban 
creöentse 
ban bare 
Jiïlajeftf 
ban <£n; 
gelnnb / 
mebe ge* 
gebat !ia; 
ren 
baffabeuï 
igeebert. 

Oc boot ft. Wmbaffabcut ban Cngeïanb inert aH 
omrne inbe jieben ban Ifoïïanö met groter ceren ont; 
fangen/ en beeft ben n. ©cceml}?$ 1587.binnen 
©elft inbe Staten genecaeï anbientie gcDab / cn 
reeft be beegaberinge begroet ban boegen ïjareJBas 
jefïept/ cn baecnaberïiaeït be goeöe genegentDept 
ban bare jBajefïcpt tot befe ïanben/ en ban bacr in 
te biilïen continueren, ©at Da** diBajefïept ïjem 
Dabbc afgefonben om eenige gebJicDtige fafurn be 
ifceren Staten generael te proponeren / entotbien 
etnibe Dein mebe gegeben Date iBajcflcpt^ brieben 
ban crebentie bie Dp ober gaf/ alDu^ ïupDcnbc. 

Mijne Heeren 

IK fende welexpreftelik derwaertsover defen Edel¬ 
man den Heere Herbert, wefende een van de Mee- 

fters van de requeften van onfen huyfe , en dat aen onfen 
neve den Grave van Lycefter onfen Stadhouder generael 
van defe landen, en Gouverneur generael van de veree- 
nigde Provintien , ten eynde om hem te communiceren 
eneenfamentlijk mede aen U L. fekere faken, diewy 
achten te roeren de welvaert van de gemene faken : Den 
welken wy daer toe wei hebben willen beladen met de¬ 
fen onfen brieve, dewelke hem dienen fal voor eene 
credentie en gelove by UL. Biddendeoverfulx in’t goe¬ 
de te willen nemen ’t gene hy U L. in mijnen name feg- 
gen fal, en den felven fuiken gelove te geven en geftant 
te doen of die gefproken waren by myn perfoon. En 
want ik anders niet en hebbe om U L. voor defe tijd te 
feggen, fo fal ik God bidden , 

Myn Heeren, U L. en uwe faken te houden in zyn 
heylige bewaringe en befchuttinge , gefchreven op ons 
huys te Richemont den 12. Oftobris, 1587. onderftont 
U L. geaffeftioneerde. 

Ondertekent 

Elifabeth, R 

De fuperfcriptie was, Aen myn Heerenonfegoede 
vrunden , de Scaten generael der vereenigde Nederland- 
fe Provintien. 

©efcïPe tyucPcn geïefen 3jjnbe / Dttftbcrmogen^ 
$ijnc crebentie bertoont/ bat Date fföajelïept een inift 
Dagen Dabbc / in be comportemcnten ban be ï|eeren 
Staten tegen sgnt <3;rccïlentïe / bien Dart jïöajefiept 
ïjcmmbe / aWbjefcnbecen ^cerbanfuïïtequaïitcpt/ 
en ban öc cecfïe ban Daer Üïijifi/bie in befe ïanben toa£ 
geïtomen ter groter mjïantie ban be ï|eercn Staten 
<6cncracï: ^jteni ober be oneenigDebcn / biefebert 
ö’aenïtomfïc ban ?ijn ^jcccïïentie tuftcbcubcn jpia* 
bintien tuaren gerefen / en nocD bageïrjt toenemen / 
bacr upt niet anöcr$ ïtofï boïgen/ ban ben feïteren ons 
öergan’ft Pan ben ïanbe / bat Dare .ïlBajefïept bacrom 
upt Dart gePjoonlijfte goebe fo?ge cn genegentDcpt 
tot befeïbe/ ïjaböc gcabbifcert op eenige goeöemibs 
öcïeii bacr mebe befeïbe fouben mogen geconferbeect 

Et is U E. genoeg bekent, hoe dat de Konink van 
Denemarken en verfcheyden andere Hoogduytfe 

Vorften, ftaende met hare Majefteyt in verbond, by 
haer hebben aengehouden, dat fy doch van hare zyde 
foude willen verftaen tot een vredehandelinge met den 
Konink van Spangien. Daer toe infgelijx den Hertoge 
van Parma, als zijnde fuflifantelijk van den voorfcyden 
Konink geautorifeert, hare Majefteyt tot verfcheyden 
reyfen heeft aengefocht, en alfo hareMaj. heeft uytge- 
ftelt, daer in voort te varen : op dat fy te beter gelegent- 
heyt foude hebben om ’t felve met U L. de Staten gene¬ 
rael der vereenigde Nederlandfe Provintien, te commu¬ 
niceren , en fich t’informeren of U Ë. merhacrfecoers 
middels genoeg hadden om de oorloge re continueren. 

En dat hare Majefteyt te defen eynde en om de fake 
door een behoorlijke ordre te manieren , den Baron de 
Bukhorft , een van hare fecrete Raden over fond, om 

met U L.'dit fubjedlaengaende volkomentlijk te han¬ 
delen , dewelke na lange en menigvuldige confultatien 
met U L. op’tftuk van decontnbutiengehouden, be- 
vont dat de difordren en confufien toenamen, en de 
middelen des lands niet beftant genoeg waren , om een 
fodanig heyrleger toe te ruften , als tot defenfie van de 
voorfeyde Provintien werde vereyfcht. 

Daer van hare Majefteyt wel en getrouwelijkengein- 
formeert zijnde, ontboot door een expreflen aen den 
voornoemden Heere Bukhorft, dat hy eenige van U L. 
de openinge van den vrede foude communiceren , die 
den Hertog van Parma dede,om door haer communica¬ 
tie en advijs te verftaen offy door defen middel den de- 
folaten ftaet van uwe Provintien niet foude konnen te 
hulpe komen. En alfo hare Majefteyt doen al was gead- 
verteert dat den vyand grote preparatien ten oorloge 
was makende, en voorgevende de ftad van Ooftende te 
willen belegeren , daer hy naderhand Sluys belegerde , 
fo depefcheerde fy mijn Heere den Grave van Lycefter 
haren feer beminden neve, eerfte en voornaemftevan 
haren Raed, en die fy wifte tot uwe fake feer genegen te 
zijn, om met een goet getal Krijgs-luyden in defe lan¬ 
den te komen, om de aenflagen desvyandsteweder- 
ftaen , hare Majefteyt niet twijfelende, of de Staten 
fouden gefurneert hebben ’t gene fy den Baron de Buk¬ 
horft hadden belooft, voegendè hare machten by die 
van hare Majefteyt, en den voornoemden Heere Grave 
d’autoriteyt toelatende, welke hem competeert, vol¬ 
gens het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt, en de fo- 
lemnele aften, door UL. felfs naderhant aen hem ge¬ 
geven, om fich alfo tegen’t geweld des vyands te fter- 
ken , en de ftad Sluys te ontfetten : maer hebbende hare 
Majefteyt onder U L. alles ter contrarie bevonden in' 
groter difordreen confufie, fulx datter niet op gevolge 
is, als fchade en fchande, en fach dat den particulieren 
haet dagelijx tot uwer prejuditie en grotelijx t’zijnder 
leetwefen, toenam, hare Majefteyt als een goedertieren 
Princefle, geen regart nemende op de voorgevallen on- 
geregeltheden : maer forge dragende voor uwe confer- 
vatie, belaftede mijn Heere den Grave van Lycefter wel 

exprefte- 

pjoDoptte 
ban beu 
iöecre 
fêerbm 
‘aimbaffa* 
beur ban 
be ïiontn* 
gtnne ban 
«Gngclanb 
ofcergelcs 
bertinbe 
bergabe* 
ringe bcc 
fóeercn 
Staten 
generael 
ben ii. 
©eteins 

15X7, 
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üTlonöÉ; 
Uiige en 
pjomfios 
neleant» 
taoojöe 
fc.w De 
Staten 
gnuraef, 

ëkprëlTelijk u l.voor te houden de pefentatie die op nieus 
door den Hertog van Parma aen hare Maj. was gedaen, 
öin in vrede-handelingete treden, en datul. tot delen 
eynde , eenige ih uwe fake wel ervaren perfoncn moften 
verkiefen , öm met die van liare Maj. te befoingereh, op 
hope en beloften , dat fó verre fy geen redelijke en voor 
haren ftaet fekere conditiën konden verkrijgen , hare 
Maj. alfJan hen niet en föude verlaten,noch haer fecoers 
ten aliiftentie onttrecken. Welke prefentatien hare Maj. 
my wel expreiïelijk heeft belaft Op nieus van harent we* 
gen en in haren name te refumeren. 

En alfo hare Maj. t’eenemael gerefolveert is , volgen - 
de de voorfeyde redenen en beloften met den Hertoge 
van Parriia in de voorfey de vrede-handelinge te treden , 
fo hadde fy langen tijd na u 1. antwoorde verwacht tot 
haer grote prejuditic,en niet konnende haer met dit lan¬ 
ge uytftel contenteren , fo heeft fy my belaft u 1. te bid¬ 
den, dat u 1. believe op ’t fpóedigfte te refolveren en lich 
niet van haeraf te fonderen, Om niette precipiteren en 
het quaed dat u 1. van na-by fchijntte dreygen , niette 
doen naderen, want hare Majeft. hebbende’tfubjeift der 
voorfeyder faken wel rijpelijk overwogen bevint dat gy- 
lieden door het tradteren (neer voordeels dan achter- 
dcels fullen krijgen. 

Hare Maj. verftaet ook , gy-lieden gedurende’t felve 
traólaet, in goede eenigheyt en eendragtigheyt fult blij¬ 
ven, op haer hoede zijnde, hare fteden en frontieren wel 
verforgt houdende, en alles doen of gy weder in de oor¬ 
loge treden foudet, fo’c Gód niet en beliefde het vóor- 
feydc tradhec tot een goede geluckige uytkómfte te ftie- 
ren , daer in haer Maj. u 1. falfecondérerien byftaen, ge¬ 
lijk fy dat op’t woord van Princefle heeft doen beloven^ 
en my belaft het felve voor alfnoch in defe vergaderinge 
te beveiligen : wenfchende hier op te hebben goede eh 
vecrdige antwoorde. 

en was ondertekent, 

ï. Herbert. 

©c acutocfenbc dScbeputeccbc ban be Jj^abintieri 
ben anbccen gefpioften bebbenbe / Rebben ben boo?fs. 
^mbaflabcuc gefept bp monbe ban ben l^eere ^bbo? 
caet ban l^ollanb / bat fp befelbe bate jBajefïept ten 
Ijoogfïen beDanftten ban fjace goebc genegentïjcpt en 
boojfo?gc boo^ befe ïanöcn / baec boo? befelbe lanben 
ten ceutoigen bagen acnbcboojfs. bate IBajcfïept 
beebonbert fullen bïijbcn / mitpgaberp ban be genote I 
tbeïbaben Die fp aïrebc ban baec fBajefïcpt bebben 
ontfangen ennocbbcttoacbten. <ènaenbenboo?fj. 
ïfeetc ffiinbalTabeuc ban bat Ijem belieft beeft/ Ijet j 
bebel ban ïjace jBajefïept ten bienfïc ban ben ïanbe 
aen te nemen / cnbcnacbcpbteboenbanbertoettpd ; 
ober te bomen / bat fp beeboopten bat be Zeereu 
Staten tot bate ftomfïe bate IBajcjïcpt / bie ban ba* 
ren Habc / 3ijn Crcdïentie / en Ijem SUmbafTabeuc /; 
fullen geben bolftamen contentement. Boo? fobecï 
betaefete Ijet beftlag ban bate jBajefïept ober be com# 
pojtcmcutcn tegen 3ijn ^teellende / mitfgabetp be i 
getefene mif betfïanbcn en oneemgbept onbet De$?Od 
biritien/betoefen bat bacr <£. geen oo?fafte 3bn ban be i 
tegcntoooibige mifbccfïanDcnenoneenigbcben/ bie 
in be geumcctbc jDiobinticn 5tjn. <ilm acngaenbe be | 
pjopofltie ban 5jjn <6. alp nu gebaen / bat beboofs j 
noenibc aentocfenbe cöcDcputcerben 3pn <£. op gifïes i 
ren en ndcb tjitpöcii bebben boen becfïaen be gcles 
gentbept/ met be Defecten ban be jegentooojbige bec=, 
gabermge. ©at be aBebeputcerbenaipnocbnictcn 
blaten aengeftomen/ en bat be quaïitept ban be aew 
toefenbe «tëebcputeer Den banHtr cd)t toojbe gebebat^ I 
tcett bp eenige Abelen / biefenöe ban ben ttoeben ïebc 
ban ben felben ïanbe / en bat initf Dien öcfeïbe aentoe* 
fenbe <6cbeputcerbm op Defe p^opofltienocb ter tgD 
met enbetmoebten op Den naem ban be ïf eeren ^>ta^ 
ten (öenecael te cefolbcten. ©etfoehenbe bactotn bat 
be boozft. ïicece ^mbaffabcuu tot bcaenftomfre ban ■ 
Die ban Bpefïanb foube üeïicbcn gebult te ncmcn/al^ 
loaniieet be ïfecten Staten op aile^ fouben tcfoïbc 
ren / gelijU Ijact <ö. tot contentement ban bate JGBa 

Öan biellic bctliïannge be boo^fj. il^eete Umbaf# 
fabcut betfoebt beeft bem gclebett te bio^ben fdj2iftc> 
ïyft befdjept / om bate |Ba|c(l. obec te mogen febic* 
ften tot 5bnbcr ontlafimge / en om te tonen spne bilb 
gentic: of bat be #eeten Staten fouben gdieben fdbe 
bate .Elajefl. ban bit uptffeï te abbifeten: berWarcm 
be bat bate .ïllöaj. nictenbegeetbepafcticuïiereïiens 
niffe te nemen op ’t teebt of on teebt ban be boojf'5. 
compo?teinenten / mitfgabecd ban be gerefene mif* 
betflanben en oneehigbept onbet be ^«obintien: ban 
bat bate iBajefï. allecnlbbenbcgeetbe/ batbefdbe 
ten bcflen en gebocglijlijlen onbec be JDiobinticu 
mochten beflicbt biojbeii 

ïüp bebben boo? betmacnt bat be töuiabe ban 3lp snïurc- 
cctfet feet nualyb genomen babbe/ bat ben ^eere 
^ilbbocaet ban ïfobanb in be Staten babbe betmaen 
gebaen/ ald bat bP betfïaen babbe bat be lioningmne reyf«n 
ban Cngeïanb gecefolbeett biad in eenige banbdinge openmge 
ban b?cbe met patina te tteben / enbatbpbieïtoifl SSSi '" 
eii abbettentie babbe/ bat be <6?abe ban Hpccjïec ïafï Doen uoo?* 
babbe om ftiïjt te pjopoucten/ befdbe<6?abc babbe ftellcn* 
ooit gefept bat ben ^mbaftabeut 23ubfjo?fi/ öic niebe 
al eenige openinge ban bjebc gebaen babbe/ aen tent# 
ge particulieren / baec toe geen lafi ban bate iBajefï. 
en babbe gebab/ en bat fult bate diBajefï. feet qualijft 
babbe genomen / ban gelgltcn bet acngtben ban ben 
ïïact£ btcre ban ^tate©aïlt/enl|cete^cufïonari^ 
.ïBcnlp / beeft bp gefuflineert bat befelbe qualglt Ijab? 
ben bctfïaen jpne intentie/ en nani feet qualtjfcen bat 
be Staten ban l^ollanb ’t felbe aen allen ben fteben 
babben berabbetteett / en al^ fp btm fepbenbatbe 
OScbepntcetbe ban be Staten / ten tefpecte ban be 
obligatiett baec tnebe fp ben fïebenbetplidjt blaten / 
gebouben 3ijn befelbe te abbccteten al ’tgeneinbe 
betgabetinge paffeetbe/ fo bedtlaccbe Ijp bat fult bp 
gefcbpfte ooft berabbetteett hiad in ©?ieflanb/€)bct • 
Wffel/ Öttecbt en dbec£/ om baec mebe ben gemenen 
bolfte te imppmeten anbete opinie tegeng bate .üBaj. 
en 3pn Ctcelï. ald fp toeï babben gemeriteett / aï^ bP 
nu baec befelbe p^opofïtie ooft babbe boen boen ben 
11. ©ctoftjijS / boo? ben ïïaeb^-Heet ban toegen bate 
JBajefï. in ben Babe ban 5>tatc be l^eece Eillcgrep / 
fo maeïttejijnCtceïlentie f toatigbept befelbe bp ge^ 
feb^ifte obec te leberen/ maet betoijlc be Staten/ bols 
genbe bet lanben teebten / baec op niet en ftonben be* 
foingeccn/ abbifetennocbtefolbccen/ fo beeft bpbe« 
felbe upt ^oo^n aen be Staten genetaeï gefonben/ bie 
befelbe ben 10. ©ctoft?ij? babben ontfangen / baec op 
bp be Staten genetaeï gebelibcreett 5pnbe/ 3pn befeïs ^ 
be ban bcnanbecengcfrbepbenrepfenbe eenpegelbft öfgraten 
na 5tjnc ^obintie/ om befelbe baec ban en ban anbe? seneraci 
re faften oen fiaet ban ben lanbc betteffenbc/ cappoit Stobits 
te boen ban alle ’t gene trt be betgabetinge albaet ge* gerci;ep= 
banbeït en gecefolbeett taa0/ met betiebtingeban *««».«« 
battec niet en tuap booigenomcn / ban ’t gene ge* 
fiteeftt babbe tot confccbatie ban 45obe£ eere/ met be ^zoDintie 
ppbilegien en gefccbtigbeben ban ben lanbc/ om baec ^«rocken 
mebe te boibcccn ben öienft ban bate .IBajeflcpt / be ü)aren* 
ccce en reputatie ban 3ijne <^tcellentie. 

©efelbe gebeputeetben bia^ ooft gdafï bate pnneis 
palen te beltonen / bat De Staten ban ^oïlarib tot 
meermalen irt De betgabetinge ban be j^ceren jl>tas 
ten genetaeï babben boen brcftïacen/ bat alfulfte 
remonfïcantten alp fp-Iupben iia rijpe Deliberatie / cn 
lip eenbiacbtigen abbrjfe ban be Abelen eu tteben 
met be infiitutie ban bien/èn’t gene baec op gebolcbt 
biag en bo?bec nocb boïgcn foube / tot geen anbec 
cpnbe babbe geflreftt/ nocb bp baet-liebcttoeboen 
ftcecften foube / ban om ben tueïfïant befet lanben bp 
bant-ljoubinge ban be toareCbPfMiftc gereformeerd 
be cfïigie/bt bipljeben/ gcrcdjtigbebcn/pjibilegien en 
loffdijfte gebjupften ban ben ïanbe ie confecbecen en 
tebetoacen/ en om met perfecte brffructre / fobanbe 
ampten bet staten genetaeï en particulier / bc^ 
<6oub. genetaeï^ / mitfgaberp ban De <6oub. bet re* 
fpectibe ^joü. en anbete luettige gered)tiöbeöeu/ be 

--1 faften ban ben lanbc met goebeo;biegebicigeectcn 
Sn / VnSSS üa]1 tm 1 cn bclept te Uietbcn/ en booita meet alp ben bp feftece in* 

I y" y “?en beümöcn btbb«n. ftcuctif belafï üiap cn top bift bo?en becöadt beblien. 
IB ©pr‘ 



*34 Drie en Twintichfte Boek. 
<0p öcfe en auöcte faïten hicrt taeöfaem gebonöcn 

bat ter nacfier bcccrabcmirr aïfulltc orörc fouöe genei* 
men bioröen / aïfnicn ten Dicnfïc en bcfcnfle ban ben 
ïauöc fouöc bebinöcn te bedoren. 

©ebirjlc öe gcöcputeeröe ban be jprobintten / ban 
dt bp Ijare principalen getogen tnaren / en bat öe* 
felbe binten in ödiberatie om^arercfalnticutefor* 
meren / fa fp befeïbc in öe Staten gcneracï fouöen 
Inb^cugen/ fa en blaren öe ^abintien uodj niet aï bp 
Dm anöeren gdtomen/ aï?3 öen Hlmbaffabsuc ^ct* 
beet öe üootf5- 5ijncpjopafltie öeöc/ tuefenbemftib* 
ftantic öefdbe öie te baren bp irubegeepgcpropanecit 

iBiittiié U>a$> gfn öefe ödiberatie baten in öê piobinticn 
uau <6e(: pccfcïjepöcn opinie» / öe fominsgc blaren ban aöbifë/ 
Sofwfa* ban <6döerïanö/ bat öcbiyï ïjet bp be Itonmu* 
Jutte óp ïyfte Müajeftept pan «èngcïanö en syn Cjcceïientie 
aeiMb^t 5ac£ 5l'ÜO!3öcu bicröc in communicatie ban bjebc- 
b:è-uc iMiu Öanöct met ben ïfertog ban ^armatcttcöcn/ bat 
rsei boa> [jet een grote onöauïibaetÖept srjn fouöc bat fp boor 
bfisui7" ^e ÖLöff beöecffcriiftcfjactöcr ianöfcljap / aï£ öen bp* 
tongen, anö nucfl gelegen en 5ijn getodt Ijct meefie onöec* 

inorpen/ foöanigcn communicatie fouöen afffaen/ 
öedjalben bjacljtcn fpboor Ijaer refolutie fu:/ öatfp 
cefbïuut racöfaeni en Ijoognoöig adjten in De boo^'5. 
communicatie te ttcöcn. 

©ie ban ©bet-itffeï bctïtlaren bat men becom* 
Dtcbaif niunicatic ban best brcöe-ïjanöd bate ïicninltïijue 
«Ober- Biajcfiept ban «iêhgelanö en 53321 Cr rellende ïu [jan* 
jafeu ben fouöc fïcïïcn cubertroubien / oni met aöbijp bet 

generale Staten öaet in te öocn/aïp tot onöerïjqpDin* 
ge bet teare Cïjrifidijfte getcformectöe religie /fo Die 
tet fcïbcr tijö in öe fteöai alöacr geb?upïif toojöen / 
en Ocfcljetminge öct ïanben en fleben/ppüiïegicn/ b?p 
en gercdjtigljeöen noöig en Dienlih bebosiDcn fouöe 
bioröen/en bat op aïfuïfec birjöcre conöiticn afê'.bp öe 
generale Staten geaöbifeert en etïjolöen fouöc mo* 
gentroröe». 

ban m)ie pan ff Gïlanö blaren eerfï niet aï cenig in ïjarc 
flv/ï m« opïmcn / eemgc ban öe Abelen eii fleöcn floegqi öe 
eenigtti ïjanödiuge ban pep£ ganfeï) af: öe tbieöc opinie 
bacrbe* nw^/Datmen gequaïificceröe perfonen aen Ijare JBa* 
Htennai jcfïcnt fouöc fenöen / oniöefdbc tebiööenöatfeban 
?:nbeösn öeiipep£ buide öefï fleren/enfjare jifêajefl. berlilarcn 
&?eöec luat pcrijltd öaer in boo? öe lanöcn gelegen toap / en 

fo men fjare JBajefl. öaer toe niet en lionöe betoegen/ 
batmen aïföan pare j^ajefï. fouöc oerfodien/ ope* 
ningc tc toiïïen Doen / inat miöödbanberfeheriuge 
men fouöc öebbcnbauöcrcïigic/ banöebipïjepbcn 
gcreeïjttgbept ban öe ïaiiöen / en bat öe <6cöeputcer* 
ben niet fouben mogen beflupten mare öaer ban rap* 
po^töocn. 

"öpc öeröc opinie toa^ / batmen gefanten fouöc fen* 
ben in Cngdanö/ öie neffen£ öe gefanten ban Ijare 
jü5ajefï. met ben hertog ban ^arnia fouöen Ijanbe* 
ïcn / boel} ban öefe opinie toaten toel öe minfte / lja& 
Uïd cenige bit feer l)cftig bjeben. 

JBacr na lange bdibcratie i?S bp5yn€rccHcnüc 
ban jfëaffau en öe€ödeuenfïeöengoetgebonden/ 

Tv öe ni!ööd-bjcc|} te ïtiefen. 
toPb.ju ^>ul]t bat öie ban ï^oïlanö booj öarcrcfoïuttcm 
sic ban b’acljtcn Dat ban bicgen öe generaïitept fouöen ber* 
üjoiiauD. nibcrbJilïigtUJo^örn ttue neutrale en gcquali* 

ficecröe perfonen upt öen Ijogcn fiaöebanïloüaHö 
0211 öefe legatie ten öicnfïe banöclajiöenaeiitenc* 
men en tcboïbocren/en bat öefdbe perfonen geen an* 
berc mflnictie en fouöe Voorben gegeben ban öe gene 
bic berbat toa^ in öe boojf5- refolutie: ^tdlcnöc niet- 
tc-miii in Ijaer ïicöer öifcretie / öaer toe te gebjuphen 
aïfuïïteperfuafïenal^ïjengoet Dtmlteit fouöe tot be* 
ter uptbacringc öcr feïber legatie. 

tontoiuc ban ScïauD conformeren l)en met ’t aöbij^ 
ban Ee* ban öie ban £)ollanö/in Dien berfïanöe/bat Ijare pim* 
jana/ ron= cipaïcii pcnianö öaer toe fouöen mogen boegen fo 
gjr berre l)ct Sjcn goct boekte. 
i)oiiaua / <^ic ban Utrecht toaren aïf boen abfent/ öocD ïjab* 
btmait öen pen öen eer Hen ^ecembrtébcrhiaerttcconfo?* 
Stome* IIIfrci| nKt Ö£: opinie ban öie ban ï£clïanö en Sdanö. 
ïenijèn ^Die ban ©rtcfïanö quamen ïacfïacn/ öocööarc 
toöc met (^cöeputcctbch/namcntlijï} ^idio ^eïtema en <èof* 

feïyïi ï^ööcma/Vuarcn boïïiomenfcïp geïafl ban ïjare 
principaïen/öacr toe Ijcn ooit injieuctie nieöc gegeben en ^e= 
loaë / om in breöe-ljanöd te treöen / bjcfenöc öefdbe lanö. 
inflTUctleinbateöcna. ^ecembri*J /1587. fiilob cte*= 
tij tegen bocïlie inficuctic bctfcl)cpöen protefïatien 
geöacn biaren / öocljöicbanJBcfiergoc/ fufïineren* 
öe bat fp öe mecfïe ïjeïfte ban ’t getfdeïanöfcoarcn 
contribuercnöe / Rebben öefdbe OBebeput, niet tegen*’ 
fïacnöe öe boerf^. protefïaticn ebcnbid afgefonöen / 
om ïjm te regulercn na bare comrmffjc en ïnflrnctie. 

ê^oeïj aïfo Det ïefte poinct ban öefdbe nifïcuctte in* ,VtA nJ ^ 
ïjidtöefetoooröen/ C95'j 

OBebenöe noeötnn^ befcïbe onfe geöeputeeröen >» 
boïfiomen macfjt om ïjen in allen öefen / met öe geöe* 3, 
piitccröen ban öe anbete^obintien te conformeren/ * 3 
boor bcljouöcnp aïtijö öe religie en pribilegien/en öat * * 
öe t^oPimie ban Br^fïnnb fal genieten / ’t gene öat ? * 
be probintien ban olïanö en Edanö fuïïen bomen * > 
tc genieten. 3, 

Jbo Ijebbcn öefdbe gebeputeerben ban ©rief^nö ffierüfó* 
bcrliïacrt bat fp pcrfïfieerben bp ben laftpaer bp öare Wüa» 
principalen gegeuen/ en öatfe öaer ban niet en bon* ©jSf" 
Den torjben/ öocl)brefenöeöatöefabcnöicröoor ge* lanö.' 

j traineert en opgcpcuöcn fouben mogen bioröen / tua* 
: ren te brcöcn batdyb te fclfrijben ban öe refolutie 

boor Ifare aenbomfïe genomen aen Ijare principalen / 
betfjopcnöe öat öefdbe geïjdijh bp Ijare prtncipaleri 
geaöbopecrt fouben tuoröen/ tc toeten öe beputatie itt 
Cngdanö te boen / ouöer öe conöitic öat aï^ öe anöe* 
re geöcputceröe ban De jPrcbintien Ijaööcn berblaert 
ti mogen ïyben / öat ban toegen Ijare Probintien een 
tucröe geaöjtmgeect/ om upt ennasne ban Degene* 
raïe Staten met öcboorf5. geöcputecröe meöe temo* 
gen repfeu enbcfoingeren. Cn öat öefe Ijare berbïa*1 
ringe niet geacljtet noclj berflaen fouöe mogen boer* 
öcnljcn nofijtc Ijare principalen te prejuöicercn. 

^e geöcputceröe ban ^döedano aï^ ban ^bec-’ 
llfd Ijaööen boor öc aenbomfïe ban öe geöeputeeröe 
ban 23jicflaiiö / gcperflficcrt bp ’t gene bp ïjcn*ïupöcit 
tua^ berblaert / fonöeranöerfïnt^in öefen te mogen 
confcntercn/ macr aïfo bp be brie P|obinticn alp ^oï* 
ïanö / Edanö / en Htredjt toap boor refolutie inge=» 
bragt öen 26. ^eceinbrié/ batmen geöcpntceröe aen 
be fóonmgmne fenöen fouöe om Ijare iBajcfl. te bib* 
ben öatfe ban öen pep£ toiïöe bcfifïcren / ^c. en bat tn 
bdiberatie gelept toerbetoatperfonenbatmenfoube 
ban tocgeïi öe generaïitept aen öe fóoninginnc ban 
Cngdanö fcnöcn/fo Ijebbcn öie ban Cdöerïanö nocl^ 
ttcratibeïib berblaert te pcrfïfïeren bp Ijare refolutie: 
aengacnbe öe brcöe-ïjanbel / en niet tc bonnen accor* 
Deren in De bcfenömge aen Ijare JBajejïept / ten fijne 
aï£ in öer öricr Probintien rcfoïutten begrepen en 
Öaer op gemarbre infïructien/ alp toefenbe öaer toe 
ban Ijare principalen niet gdafï. 

jjl^aer na De acnbomfte banösebanBricflanbcn 
öatfe Ijare bcrblaringe en opeuinge banijarcnïafic 
ijaööen gcöaen / fo Ijebbcn be gcöeputcerbe Dep ïanö^ 
ban ö'ucc-lffd berblaert te perfijterrn bp be refolutie 
aengacnbe Den brcöc-ïjanöd ban tocgcii Ijare prïnei* 
palen/ in öe bcrgaDaingcbcrl£eercn^tatengcue* 
rad geöaen en ingebradjt. Berbïarenöc in be refoïu* 
tic bp mijn Oreren a&eöeputccröen ban ï£oïïanö/ Ee* 
lanö/ en Htredjtgenomen/cn be bcfenömge aen Ijare 
JIDajefï. ban Cngdanö öaer op beraenit/niet te bon* 
ncn confcntercn / bed toepnigcr öat öefdbe op öen 
naem öer l£eeren Staten g’cnerad/aengefïen öe ftem^ 
men fielten / fouöe beljoren te gcfcfjieöen. 

©ie ban <0döedanö berblaeröen nocljmaeïp mebe 
niet te bonnen in öe legatie tn Cngdanö aen bare 
JBajefi. upt öen name öcr Staten gencraeï/ op alfuï* 
be conimtffie en infitnetie öen geöeputeeröen meöe te 
grben boïgenp baren ïafi accoröeren/ en fufitneerben 
öat in fulbeii bap geen oberfiemminge pïaetfc ïjeb* ©atbfe 
bcnbonöe/ öaer ban protcfiercnöe / mctberfodtoin ton ben 
’t felbe tc bodt getebent tc teoröcn. %taunm 

©aer na 5jjn gecomparccrt öe Oreren Hcom'ujS / gencraeï 
$3aröefm£ en Ballt gccommittecrt ban bicgen öen ^n ^ta* 
flaöe ban Matzj bccïtïaceuöc öat fp ïieben bcrmaeiit faSf 
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$jjnbe ban tocgen ben 3Hiti&af$&euc ban €ngcïanb / 
niet en Ijabbnt bonnen laten/ omnietgeculpectttc 
too?Den Op Ijace jjèajefl. of anbetfïnté / tebeefoeben 
en te bibben bat be Beeren Staten generael foubert 
bebeben epnteïgbe tcjbïntie te nemen op be fabe ban 
ben tyebe-ïjanbeï/cn ö^ngefanten bienaengaenbeaén 
be liionmgmnc af te beeebigen / confïöererenbeD’im* 
poztantie en confequentie ban be fabe / en na batmen 
becfïaet be üBajefi» foube gefmt jijn te treben in com* 
inunicatie en te öanbelen ban ben bjebe / battet betec 
toacc Dccluaectó te fcfjicben / niet alleen om te fcl)ou* 
toen inbignatie/ en te OcöouDen De goebe gratie Dan 
bare JBajelicpt / toiené affïfïentie on£ $ ban nobe: 
niacr ooit om bare JIBajefïept bolbomcntlrjb te info;* 
meren ban alle bifficnïtcpten en f toarigfjeben / bie in 
befen te bebenben (faen / om aïfo bare .iHajefï. meer* 
Der aebterbenben^teboenbebben. «Snfoberrebarc 
.ïlBnjeflcpt pctftfïeerbc en cpnteïij&begeerbeboojtte 
baren / öefelbe te affineren en toe te fien bat fnlbe con* 
bitten mogen befp?oben toajben / mctgetoiffeberfe^ 
bectbept / Dacr be ianben en ingefetenenban Dien/ en 
infouDerbept bie ban bertoert^ ober en anbere mogen 
betoaert toefen. BocgenDc bat Ijet toeï te toenfeben 
toare bat alle be refolutien ban be ^jobintienober 
een quanten / bat nocljtané nu bet felbe niet en bom 
De gefcijieben / cerbjber foube toefen / te febieben ban 
nut te bltjben: en bat be^obintienbie meeeber ftoa* 
rigbept binbeu ban D’anDere / De falie toijbcré&eben* 
ben / met goebe rebenen alle ftoarigbcöen mogen 
moberen / cu bomenbc in communicatie / op naber 
berfcbcitbept mogen acnbouben / fonber in eenige 
contrarietcpt te ballen metten anberen f^obintien / 
Die onttobfebjb ben geerne fullen confirmeren met be 
meefïeberfehectljept. 

iteüan gtöeputeerbc ban be Staten ban BjteflanD ge* 
mtz* l)oo?t ÖcObenbe bet rapport ban be gebepnteerbe in be 
anü na Staten generael (bie felfé in baefïe naer Bncflanö 
Kt bettroeben) btbbeu met befelbe gefonben Oatebpe* 
acn De ge* ben ban ben 8. ganuartj / i *8 8. aen be Zeereu «Sta* 
jeputeetDe ten generael/ inl)aubenbe fommicrlrjï! / batfe upt btt 
jooftero' tappojt ban bat* gefanten bolbomelrjb babben ber* 
nttem ' fïaen / bat baer^.op DepjopofitieDeébjeDebanbclé 
jangm. j,00, &en ïïaeté-ïjeere llillcgiep en naberbant 

bp ben ?Hmbaffabenc #erbcrt/ upt ben name ban pa* 
re jBaj. ban <êngclanb gebaen / becfdjepöeu abbifen 
gebaïlen toaren/toacr ban eenige raebfaem gebonben 
babben in be onDcrbanbeïtnge ban ben b?ebe / Ocnef* 
fen$ bare IBaicflept/met ben ï^oninft ban Spangien 
fïcb in te laten: eenige ban be J^obintien/om getoig* 
tige rebenen en conftberatien ganfeïj niet raebfaem 
bonben bie onberbanbelinge ban ben bjebe aen te 
bangen/boclj bat cpntclijft bp be meefïe contribueren* 
üepjobintiengerefoïbeerttoare/ bat eenige gettou* 
toe en gequalificeerbeperfonen / niet toefenbe upt be 
Staten / aen bacr IBajefï. ban <£ngcïanb fauben af* 
gebeerbigt too?ben/ om ban bare .ïBajefï. tnbien fy 
eenige articuïen ban ben b?ebe boojgcjlageny ontfan* 
gen Ijabbe / baer ban openinge te berfoeben / en bat 
baet en tegeng bie gefanten IjatelBa). alle ftoacig* 
ijebcnenpericulenboo? ogen fouben fïeïïen / bie upt 
befen b?cbc-l)anbclfoubcn mogen ontffaen / om alfa 
Ijare IBajefïept baecaftebibcrterentoanneerfpbe* 
binben foube befelbe niet te bcflaen in goebe en bafïe 
bcrfehertljept / $c. boel) bp aïbicu baet jBajefïept bp 
baetboojnemcn ban ben b?cbc Ijanbcï pcrfïfreerbc / 
bat be gefanten baer banecrfïinfulhmgcballcrap* 
po?t gebaen Ijeb&enbe / aïfban een boet toacr op men 
metb?«cf)t in confetbatie ban bebjebe ïjanbeï macb* 
te treben bcractfïaegt foube toerben / met toel&e refo* 
lutie alfo £are <èefanten ben niet genoeg bonben om 
fïcb baer mebe te conformeren / becMaert babben 
baer ban rapport te toilïen boen / en gemerïu fp befe 
fabe in naber communicatie gelept babben / en baer 
genoeg berfeltect bielöen / bat bare principalen (ge* 
ltj& fp in be naefle bergaöcringc op be brebe-ljanbel 
beclilkert babben / ben geenfin^ te toillen febepben 
ban be geunieerbe^robintien/ eninfonberbeptniet 
ban be i)robintten ban l^oïïanb enEeïanb / en bat 
befelbe bare principalen be onberbanbelinge ban ben 
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brebe niet anDcr^gefmttoaren getoeef! toe te laten/ 
ban bp fo berre fulp ban be anbere ^rabintienmebe 
goet gebonben toorbe/toaec onbec fp principalijli bec* 
fïonben be coiitribuercnbe |)robinticn) gerefolbeert 
toaren eenige «Befantcn/ ten epnbe berpaclt aen bare 
^af. aftebeerbigen/fobabbcrtfpgoct gebonben ben 
met befelbe te conformeren / mogenbe lijben bat fulïic 
gequalificeecbe perfonen / al^ fp bcrfïonbcn tot be le* 
gatie gebeputeert te 5tjn/ boor befe repfe afgebèerbigt 
toorben/ öe^ bat’t felbe ben lanöfcbappe ban Br ici* 
ïanb in ben reebt ban een ofmeec(toanneerbe gele* 
gentbept fulje fal berepfcben)upt bun fftobintic niebe 
tefenben/ nietfoUbeprejnbica&eltoefen/ toa^gepa* 
rapbeert. 

Boner v'. 

<£*n ter orbonnantie ban Öe gebeputeerbe ban be 
Staten ban Briefïanö onbectelicnt. 

Ii brandi. 

^ienbolgcnbe ié góet gebonben met beboorfebre 
ben legatie boort te gacn / en be rcfolutie ban ben 
t-6. ©ccembrté ben Igeere ?llmbaffaöeiic Verbeet 
ober te ïeberen / gelijlt gebaen ié / lupDcnbe befelbe 
alé boïgt. 

E Staten generael der vereenigde Nederlandfe Pro- 
vinden gehoort, gefien en geexamineert hebbende lutie Dan* 

de propofiticjby deHeere Ambaffadeur van de Konink- Dekraten 
lijke Majefteyt van Engeland, na overgevinge vanzyn penc^el,0J 
brieven van credentie van defelve hare Majefteyt,in dato pofitte tan 
den 13. Odobris leftleden, op den 11. defer maend den öen Jilin; 
gedeputeerden van de vereenigden Provintien , doe ter 
tyd vergadert, gedaen, en fchnftelijk overgelevert,heb- bantoe* 
ben na rype deliberatie daer op den voorfz. Heere Am- 0e,löeïïoi 
bafladeurvoorantwoort verklaert, dat de Staten van de Sati^n^ 
voorfz. Nederlanden , in’t generael en particulier, hen gelanbgeé 
aen de Koninklijke Majeft. van Engeland, voor hare ge- öaent 
nadige weldaden , gunfte, feeoers , en forgvuldigheyt, 
dit fy tot confervatie van den welftand defer landen is 
dragenden, hooglijk verbonden houden : dat fy-lieden 
haer Majeft. in allen faken (den welftant der voorfz. lan¬ 
den by verfekerde behoudenifte der ware Chriftelijke 
gereformeerde religie, de gerechtigheden , privilegie»;, 
vryheden, tradaten,loflijke gebruyken en coftumen van 
defe landen in ’c gemeen, den provintien, fteden, leden, 
en ingefetenen van dien in ’t particulier, niet contrarië¬ 
rende) feer geerne en dankelijk t’aller tyd begeren ful¬ 
len te believen. 

Dat tot kenniiïe van de Heeren Staten wel is geko¬ 
men , dat de Koninklijke Majeft. van Denemarken aen 
hare voorfz. Koninkl.Maj. van Engeland inftantie heefc 
gedaen ten eynde hare Majeft. foude believen tot eenen 
peys met den Konink van Spangien te verftaen, en ook 
dat den Hertog vanParma, by laft van de voorfz. Ko¬ 
nink , hare Majeft. daer toe heeft verfocht, dacr mede 
den Heere Baron van Bukhorft, Ambaffadeur van ha¬ 
re Majeft. daer van aen eenige van defe landen met allé 
goede difcretic openinge heef gedaen jinacr dat daer van 
geen propofitie aen deHeeren Staten Generael is gedaen 
voor den n. Odtobris leftleden , ten welken tijde den 
Heere Külegrey.Raets-heer van wegen hare Maj. in den 
Raed van State defer landen , ter vergaderinge van de 
Staten generael daer van mondelinge openinge heeft ge¬ 
daen : dan fó zyn Exc fwarigheyt maekte defelve by ge- 
fchrift over te leveren, fo is op de inftantie van de Staten 
(die op fo gewigrige faken ,in dewelke ,fonder rapport 
aen de Provintien en leden van dien te doen , en fonder 
refolutie van defelve niet geprocedeert en mochte wor¬ 
den , niet dan op fchriftehjke propofttien , volgende der 
landen rechten en gebruyken , en konnen befoingeren, 
advileren, of refolveren) op den if. der felver maend 
daer op by zyn Excell. propofitie by gefchrifte geftelt , 
en den i<s. daer na aen de Staten generael uyt Hoorn ge- 
fonden, fulx dat fy-lieden defelve op den 2o. der felver 
maend ontfangen, en daer op gedelibereert hebbende, (Fo‘94 > 
den 23. der felver van den anderen gefcheyden iyn,rey- 
fende een yegelik na zijneProvintie omdenfelven daer 
van, en van andere faken den ftaet van den lande betref- 
fende,rapport te doenjen daer op te adviferen: met laft, 
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ebt de Gedeputeerde ten fekeren geftelden dage met 
goede refolutie wederom ter voorfz. vergaderinge van 
de Staten generael gefonden fouden worden. Welken 
geftelden dag by de Provintien, byfonder by de gene die 
over Zee zyn gelegen , niet waer heeft konnen genomen 
worden,fo overmits de kortheit des tijds,de importantie 
van de fake, als dat het in de winter en feer onbequaem 
weeder is geweeft om by den anderen te mogen komen. 

Maer de Gedeputeerde van alle de Provintien op den 
22. defer maend by den anderen gekomen wefende, 
hebben na voorgaende rijpe deliberatie op de voorfz. 
propofitie en milfive, mitfgaders de voorfz. propofitie 
van den Heer AmbafTadeur gehouden, gerefolveert, dat 
fy daer op met den alder eerften eenige vertroude en ge- 
quahficeerde perfonen aen hare Majefteyt fullen afveer- 
digen, met alfulken laft, dat fy vaftelijk vertrouwen, dat 
haer Majefteyt daer by gegeven fal worden contente- 
ment. Verfoekende de Staten voornoemt den voorfz. 
Heer Ambaftadeur, dat zijn E. gelieve het retardement, 
gevallen op de voorfz. fake, by hare Majeft. om redenen 
voorfz. ten beften te willen excuferen , en haer Ma¬ 
jefteyt te bidden, in de voorfz. fake niet vorder te pro¬ 
cederen, voor en al eer hare Gedeputeerden by hare Ma¬ 
jefteyt fullen wefen gehoort, en op haren laft gelet, na 
behoren. 

En voor fo veel het befoinge met den voorfz. Heere 
Baron Bukhorft, op de continuatie van de oorloge, den 
ftaet van de contributien , en ’c gene daer op gevolgt is, 
aengaet, verhopen de Staten voornoemt (des nood zijn¬ 
de) fulke informatie te doen , dat hareMaj. verftaenfal, 
dat by den Staten daer in alle goet devoir is gedaen. 

En belangende de gerefene mifverftanden, vertrou¬ 
wen de Staten, dat hare Majeft. en zijn Excell. felfs, van 
de oprechte en ronde intentie van de Staten , in ’t gene¬ 
rael en particulier, en ’t gene in de landen gepaffeert is, 
wel en conform de waerheyd geinformeert zijnde, daer 
van geen reden van mifcontentement en fullen hebben, 

Beroerende de dis-ordren,|confufien , en particuliere 
haten , verhopen de voornoemde Staten, dat, volgende 
de goede en genadige vermaninge, eenfamentlijk’tad- 
vijs van hare Majefteyt, in ’tleftepoint van de voorfz. 
propofitie verhaelt, daer tegens by hanthoudinge van de 
goede unie en eendrachtigheyd onder de provintien , 
lieden en leden van dien , en wechneminge van de oor- 
faken der dis-ordren , confufien, en haten, op defe hare 
vergaderinge fal worden verfien : daer toe fy-lieden 
in ’t generael en particulier alle uyterfte devoir fullen 
doen, en van gelijken om op de verfekeringe van den 
landen, fteden, en fterkten van dien alle mogelijke en 
behoorlijke ordre te ftellen. 

Bedankende de Staten voorn, andermael hare Maj. ten 
alderhoogften van de genadige en goede forgvuldigheit, 
die defelve voor de confervatie der landen is dragende, 
en namentlijk van de openinge , vermaninge en prefen- 
tatie, hun-luyden by de voorfz. propofitie gedaen, ver¬ 
hopende ’t felve t’aller tijd na haer uyterfte vermogen 
dankbaerlijk en onderdaniglijk tegen hare Maj. te ver- 
fchuldigen, als haer Maj. by de voorfz. gedeputeerden 
nader fal worden verklaert. Aldus gedaen en in de ver¬ 
gaderinge der voorfz. Heeren Staten generael gerefol¬ 
veert, tot Delft, den 26. Decembns, 15S7. 

befe Hcgatte te boen jijn baec nabp be Heeren 
©e^ttii Staten generael gccamnittteert en afgebeeröigtbc 
SS-" ïfreccn JBeefïeren &cbafftaen 3Lofe / Haeb ban Jbta< 
muteren te en HeonarD Cafenbjoot föaeb in ben p?obtntiaïen 
eenige om Habc üan Hollanb initigaba^^oacliim ^teï baren 

toeïïte feftcre infïructien en metnorien met 
npftn. hjieben ban crebentie aen be ïiomngmne / a$ ooft 

aen ben <6L?abe ban Hpecfïer /bi'e miDDelecttjb na Cn* 
geïanb bertroeften toa$ / mebe gegeben ?ijn / fo top 
in ijet naboïgcnbc boeft b|cbcr beefjaïen fulïen / ban 
alïe ’t gene öefen btebe-fjanbef aengaenbe bo^ber ge* 
baïïen 15?. 

JDp fuïïen Iiïct nu ïaten boïgen be rebenen bie ten 
foepben fpben in De beegabertnge ban De Staten ban 
Hoïlanb 5tjn bpgcb?agt/b’eene fnfïinerenbe racbfaem 
booj bellanben te toefen batmen in onberfjanbeïinge 
ban b;ebe met ben ïloninb ban &pang.foube treben. 

q^aer tegen be rebenen en inoèiben in befeïbe ber? 
gaberinge geaïïegeert en gebifcoureert / toacrom bet 
niet geraben toag / eenige gecommittecrbe te fenöen 
bie neffeng be gecommitteerbe ban ïjare HÖajefï. ban 
<£ngelanb met ben Honinït ban J>panglcn of^enof 
ge ban $atma in eenige onberfjanbeïinge ban bjeöe 
te treben / aïïjier berïjaeït fulïen toetben/niet tegen* 
tfaenbe be boojfs. rebenen ten bepben fijben cetfï lan* 
ge bier na geballen jijn / bocfj Dctoijïe bie aïf)ier met 
qualtjft te paffe bomen / Ijcbben befeïbe aïfjicc / baer 
ban be faïte gebanbeït toert/ toiiïen ïaten boïgen/baer 
upt De naïtomcïingen fuïïen mogen firn be getotgtfg* 
tjept befer fafte / en toat confïberatien baer op geno* 
men jijn / en bat be refoïutien niet ïicïitbceröelicït en 
3tjn genomen. 

*Be rebenen bie bpgebiacbt toerben ban be gene bie 
fuflineerbenbatmen in onbecöanbeïinge ban bgebe 
foube treben / toaren befc: 

E Erft dat den oorlog is een van de fwaerfte plagen, die 
God Almachtig de menfehen tot ftrafle van hare fon- 

den is overfendenderen ter contrarie de vrede het alder- en gealïcs 
befte goed dat God Almagtig de menfehen op defer aer- geert in 5e 
den is verlenende.dat daerom d’ oorlog fo vele mogelijk 
is , by alle Chriften menfehen gefchort en na den vrede jje 
behoort getracht te worden en dienvolgende te feggen , ban éol* 
datmen tot geen traélaet,t’famenfprekinge of onderhan- 
delinge en foude willen verftaen,niet anders by alle vro- neerr tuerc 
me menfehen en natiën te beduyden is , dan datmen den als öatrec 
oorlog liever heefc dan den vrede, en datmen geen goe- 
den vrede en fou begeren als men de weg, om daer toe fen booz&j 

te komen, is toefluytende en opgravende. Inonöer-”1 
Waer uyt volgen fal een vaft nadenken dat fulx uyt jjanöeitns 

geen andere beweeginge kan komen, dan van eenig geban 
particulier profijt,dat eenige van contrarie opinie zijnde, 
by de oorlog zijn genietende,’t welk fy verliefen fouden ninJt bnrt 
indien de landen in vrede werden gebragt en dat fy daer- iSpangteri 
om de oorlog foeken te verlangen en den vrede tegen te tetretien* 
ftaen. Welke opinie (al waer die ook onwaerachtig) fo 
periculeus is voor de landen, dat daer uyt niet anders en 
is te verwachten, dan dat alle faótien gevoet, alle onwil- 
ligheyd in ’t dragen van fware laften des oorlogs ver¬ 
meerdert, en alle de harten der fimpele gemeenten toe 
alle quade praétijken bereyt en open fullen ftaen:’t welk 
ook ten leften de uytterfte ruyne foude mogen cauferen. 

En infonderheytis te beduchten,dat hare Majeft. van 
Engeland en Denemarken,mitfgaders ook alle d’andere 
naburige Potentaten van de voorfz. opinie niet fullen 
konnen werden gedimoveert, maer fullen de weygerin- 
ge van de onderhandelinge alleenlijk onfe hartneckig- 
heyt toefchrijven , gemerkt alle Potentaten (hoewel fy 
abfolute magt hadden en tegens niemant daer van en be¬ 
hoefden te verantwoorden, en ook tegen haers gelijken 
te doen hadden) altijdfonderlingehebben gearbeytte 
tonen hare genegentheyt tot den vrede,en dat de oorfake 
van de oorloge by hare vyanden en niet by haer waren 
beftaende , ’t welk infonderheyt veel importeert den ge¬ 
nen die tot lafte van de onderfaten en op haer vry willig- 
heyt zijn den oorlog voerende, byfonder indien fy te 
doen hebben met den genen die hen in macht verreis 
te boven gaende. 

Waer in den Konink van Spangien, nietalleen met 
macht en autoriteyt defe landen verreis overtreffende : 
maer fchijnt ook alrede de geveynfde goedertierenheyd 
des Princen van Parma fo vele te wege gebracht te heb¬ 
ben , dat vele van de onderfaten in twijffclinge zijn 
gebracht, of de oorfaken die ons de wapenen hebben 
doen aennemen , noch zijn durende, dan of den Konink 
van Spangien door lankheyt van tijd tot fulke onderig- 
tinge, ervarentheyt en fachtmoedigheyt foude zijn ge- 
komenj dat hy van zijn voorgaende ftrengheyt cn bitter- 
heyt foude zijn geweken , en te vreden zijn de landen by 
de religie,oude vryheyt en privilegiën te laten,dewijl hy 
gemerkt heeft, dat zijne aengewende middelen van ge- 
welt vruchteloos zijn, en dat de herten der ingefetenen, 
mitfgaders de gelegentheyt van de fterkten en contreyen 
defer landen en byfonder van Holl. Zeland en Vriesl. 
fulx zijn , dat die met geen geweld fullenzijn t’onder te 
brengen, byfonder allo hy in zijn oude dagen gekomen 
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zijnde , apparentelijk zijné kinderen gene oorloge fal 
begeren achter te laten, daer van hy by zijnen tijde de 
ingefetenen van den lande,wel gerefolveert zijnde,door 
de wapenen geen eynde en heeft te verwachten. 

yOver fulx in tradhte komende, moetontwijfelijken 
een van twe gebeuren, die beyde den landen feerpro- 
fi;telijk foude'zyn, te weten : dat den Konink van Span- 
gicn de religie fal accorderen in alfulken ftaec,als die te¬ 
genwoordig is, met goede verfekeringe van deconfer- 
vatie der vryheden , gerechtigheden en privilegiën van 
den lande, of dat hy defelve weygerende, fal ontdecken 
de valfche gevCynftheyt by den Prince van Parmatot 
verleydingevan de ingefetenen gebruykt,en dat defelve 
fulks merkende, hen tot den oorloge fulx fullen refol- 
veren , als fy eertijds hebben gedaen, fülx dat daer uyt 
niet anders en kan volgen, dan een verfekerden vrede of 
een wel.vsrfekert en onverwinnelijke oorloge, daer 
’ccerfte bovenal is te wenfchen tot der landen voor- 
fpoet, en het andere ganfch nodig tot der landen behou¬ 
den ihe. 

Hier by gevoeg? dat den ftaet van den lande in ver¬ 
loop en grote befwaernifle is gekomen,dewelke hoewel 
die lichtelijk te redden is, indien de ingefetenen wel re- 
foAveren met de oorloge,nochtans fonder der felve refo- 
lutic qualijk fal worden te wege gebracht, en de refolu- 
tie noch qualijker, ten fy door ’c voorfz. tradaet het 
Tnomaenfichtvan den Prince van Parma afgedaen en het 
tyrannig voornemen des Spaenfchen Raeds klaerlijk ge¬ 
merkt , en den ingefetenen wederom voor ogen geftelt 
worde,’t welk uyt de yoorfz. onderhandelinge klaerlijk 
most volgen. 

Want dat den Konink van Spangien de exercitie van 
de religie in fuik een ftaet, als die tegenwoordig in defe 
landen is, foude toelaten,is een yegelijk kennelijk,zijne 
macht, wille of gelegenthey t in ’t minfte niet te wefen , 
die zijne verbinteniffe en eerbiedinge tegen den Paus , 
de geftalteniffe en vervolginge van de teltgie in Span¬ 
gien , zijne hogen moed en Spaenfen Raed wil confide- 
reren j fonder ’t welke nochtans niemant gefint is te han¬ 
delen om hem wederom de llavernye der confcientien 
te onderwerpen»daer tegens alle d’ingeferenen fo vro¬ 
melijk indefen oorlogaltijds geanimeert zyn geweeft. 

Ook mede zyn alle de ingefetenen van den lande door 
de ervarentheyt van tyde gekomen tot alfulke impreflie, 
dar niemand onder hen-luyden immermeer fal geloven 
anders, dan dat den Konink van Spangien, niettegen- 
ftaende eere, eed , alle fchone beloften, woorden en 
fchijn van goedertierenheyt t’allen tijden fal behouden 
den wille om hem van defe landen en alle de ingefete- 
neu der felver fonder onderfcheyt, op het alderfwaerfte 
te wreeken van ’t leet hem gefchiet, ’t welk fo groot is, 
dat noyt Prince van zyn onderfaten diergelijke heeft 
outfangen,en daerom fal niemant gevonden worden,die 
fonder goede vafte verfekertheyt hem onder zijne heer- 
fchappye fal begeven. 

) En indien zijn wille is by traólaté te komen tot ’t gene 
daer toe hy door de wapenen dus lange heeft getracht, 
’t welk geen twy fel heeft, fo fal hy in ’t ftuk van de ver¬ 
fekertheyt van de landen min willen accorderen, dan in 
’t ftuk van religie ’t welk hy noch eenigfints foude mo¬ 
gen metuyterlijke woorden toeftaen,indien hy ons daer 
mede konde. brengen tot een ydel betrouwen, dat ook 
niemant zynlyf, goet en bloed fonder verfekertheyt in 
de magt van fo bitteren vyand fal ftellen, en dienvolgen- 
de dat zyn voorgenomen bedrog in dat ftuk ook klaer¬ 
lijk fal moeten worden ontdekt, daer door alle de inge¬ 
fetenen vaftelijk fullen worden geconfirmeert,met voor¬ 
nemen van hare beforginge en defenfie,daer van niemant 
in fuiken geval fal wanhopen , dewijl een yegelijkken- 
lijk is dat de faken van Holland die vermits d’afiiftentie 
den nageburen gedaen nu eenigfins zyn verlopen) eens 
met eenen goeden maer zijnde gerecht (’t welk ligtelijk 
kan gefchieden, ’t gehele land, noch in zyn geheel zijn¬ 
de) de landen van Holland,(Zeland,enVriefland niet al¬ 
leen menfehelijker wijfe met geen geweld by den vyand 
fullen wefen te verwinnen: maer fullen ook hare nage¬ 
buren noch met merkelijk onderftant mogen aflifteren. 

En hoewel den Prince van Parma hem een tyd lang 
heeft getoont feer genegen te wefen töt de viede-fcande- 
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Iinge, fo ftaet nochtans te gelóven dat hy *c felve tiiec 
en heefc gedaen ter goeder trouwen, om eenen goe¬ 
den vrede te treffen : maer alleen , om door zijne ge- 
veynfde genegentheyt en onfe wederftant de eenvoudi¬ 
ge ingefetenen te verleyden , waer in hy wenfcht dat wy 
langen tyd mochten volherden , om midlerryd zyn pro¬ 
fijt te doen tot groot nadeel defer landen , gerherkt veis 
ingefetenen in diergelijke faken niet genoech zyYi erva-» 
ren , die nu gehele 16 jaren in de wapenen en laften der 
oorloge zyn , tot vrede zyn genegen, daer mede hy 
groot profijt kan doen en dat het traólaet geen voordeel 
ftaet te verwachten ten ware wy ons met fpecieufe con¬ 
ditiën , fonder verfekertheyt lieten bedriegen , daer ia 
te betrouwen ftaet, datby goede voorfichtigheyt van 
de Edelen enfteden, miefgaders door de ervarentheyt 
der ingefetenen van defe landen, ( die weten watpe- 
rijkel hen allen hier in foude gelegen zyn) wel fal ken¬ 
nen worden voorfien , ’twelk ook te betrouwen ftaet 
dat den Prince van Parma wel is vermoedende , en dat 
hy daerom het traólaet niet ter goeder meninge is voor- 
Hellende. 

En op dat men foude mogen weten , dat alle’r gene 
voorfehreven is, wort gefuftineert ter goeder trou¬ 
wen , en dat men geenfins van meninge is met indu- 
ólie tnalkanderen allenxkens te brengen in deiperatie* 
en door mutuele diffidentie, der landen onfekere en 
fchadelijke conditiën over den halfe dringen, foude 
daer in fekerlijk konnen werden voorfien, door de be- 
raminge van fekere goede conditiën , die by den Ede¬ 
len en fteden gelijkelijk geapprobeert fouden mogen 
worden , met verfekeringe , dat indien defelve fulx 
niet en konnen werden geobtineerc, dat men de hande- 
linge terftont fal af-fnyden en gedurende de handelin- 
ge, blyven in goede eenigheyt en correfpondentie fon¬ 
der immerfrieer yetanders malkanderen voor te leggen 8 
dan de voorfehreven articulen eens eendrachtig gearre- 
fleert zijnde, mede brengen. 

Waer mede fchijnt dat meeft alledepeficulen, die 
uyt de onderhandelinge ftaen te verwachten of te vre- 
fen, en die men in de voorgaende handelingen heeft 
gefpeurt, fouden konnen werden verhoet, en dat ter 
contrarie daer uyt merkelijk voordeel voor de geme*» 
ne fake foude konnen worden getrockeu. En of nodi 
eenige verdere periculen zyn te vrefen, fo ftaet daer 
tegens te overleggen, of de praótijken des vyands, die 
hy op defe weygeringe falfonderen 3 defelve niet en zyn 
overwegende. 

Maer hare Majefteyt in de begonfte onderhandelin¬ 
ge voortvarende, en defe faken door hare Gecommit¬ 
teerden (die in faken defer landen heel onervaren zyn) 
is daer door te verwachten dat door defelve apparen- 
telijk yet fal worden befloten waer door niet alleen ha¬ 
re Majefteyts feeoers defe landen foude worden on- 
trocken, maer ook dat eenen prejudidabden Voet vart 
vrede aldaer eens genomen zijnde , dat defdve mee 
groot perijkel van den lande (infiende die de Majefteyt 
by velen is hebbende, en dat weynig perfonen doot 
’t beletten van de handelinge, de faken fullen verftaen) 
worden ingevoert. En dat hare Majefteyt en d’ingele- 
tenen van den lande eens eenen quaden voet genomen 
hebbende, feer qualijk daer van fullen konnen wor¬ 
den gediverteert, byfonder eens d’imprefiie hebbende , 
datby de Heeren Staten ter quader trouwende hande¬ 
linge wort wederhouden. 

Eyndelik ftaet vaftelik te betrouwen dat GodAImag^ 
tig, die defe landen fo getrouwelik en merkelik altyd 
heeft bygeftaen, gefavorifeert, en des vyands valfché 
pradlijken zen den dach gebracht en geconfondeert, in 
defen ons ook fal byftaen en des vyand geveynfde dub» 
belheyt tót fchande brengen. 

fflet tegen snn te rctentn en motiten fa beter* 
gateringe ban öe Staten ban ^oïïanb geaïïegeeet 
en geöifcoureect / toaeeom liet niet geraden er* 
nige gecomrmtteccte te fenben om neffen^ be ge* 
committet;be ban bate ïtönfafagtelBajefïcptban 
Cngelanb/ met ten Honing ban spangien fa onbet* 
banöeïmge ban teete te tceben / tefdbt tetentn tos* 
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ïïeDe«en -r^ At den Konink van Spangien het hooft is van de | 
toradjt ^ J—^ genaemde Sandta Ligua, en overfulx met den Paus j 
de gene Die en alle zijne aenhangeren by eede verplicht enverbon- I 

^en te helpen uytroeyen de ware Chriftelijke religie en 
Secaöe is a^e ’c gunc de Paufelijke Roomfe religie wederftrijdet, 
eenige ge* fulx dat in Zijn vermogen niet en is in’t ftuk vande reli- 

teerDete* ^et *n te ruymen °f’c ^e^ve te onderhouden , ai waer 
fenbenfc. ?c dathy fulx wilde , als nochtans neen. 

Dat denfelven Konink ten alderhoogften en onyer- 
f oenelijk vertoornt is tegens de geünieerde Provintien, 
overmids het aennemen en invoeren van de openbare 
exercitie der felverChriftelijke religie en van alle ’t gunt 
tot noch toe gepaffeert is, wefende nodeloos alhier par¬ 
ticulierlijk te, deduceren. 

Waer toe geconfidereert behoort te worden’t gunt 
in den jare on t’federt tot den jare 72. by des 
Koninks van Spangien dienaren , en door zijne bevelen 
alhier in de landen aengerecht is , hoewel de wapenen 
dier tijd nieten waren aengenomen geweeft. 

’t Welk ook gecaufeert heeft dat de landen , bemer¬ 
kende den overdadigen haet tegens de voorfz. Chrifte¬ 
lijke religie en den genen die defelve toegedaen waren* 
en de ongehoorde, wreede tyrannye en barbarifche ver- 
volginge j die tegen defelve gepleegt wierden , metap- 
parenteflavernyeen onderdruckingevan den lande, ten 
laetften tot hen-luyder bevrydinge de wapenen aenge¬ 
nomen en denfelven opentlik van’t Paufelijke en Spaen- 
fe jok ontflagen hebben gehad : 

En die van Holland, bemerkende na menigvuldige 
verfoeken en inftantien van wegen den lande gedaen, 
dattetbuyten alle hope was , dat den Konink van Span¬ 
gien tot eenige redelikheyt en fachtmoedigheyd ge¬ 
bracht foude konnen worden, hebben ten laetften de 
voorneemfte Edelen met de gedeputeerden van de lie¬ 
den van Holland in feer groten getale, ter vergaderinge 
van de Staten daer toe comparerende, folemnelijk ge- 
ïefolveert, befloten en verklaert, daer by te perfifteren , 
dat tot genen tijde by die van Holland met den Konink 
van Spangien of van zijnentwegen en fal worden gehan» 
dek * om met den felven onder eenige vredehandelinge 
te accorderen , pais, beftant of vrede te maken , ’t zy 
onder wat pointen of articulen’t felve foude mogen 
wefen : maer dat de name van den Konink van Spangien 
alom binnen den voorfz. lande metter daed en met den 
aldereerften (des doenlik zijnde) foude worden uyrge- 
daen en achterwege gelaten,fo wel in’t ftuk van de jufti- 
tie, als in commillien en alle andere faken van den lande. 

Welke refolutie hoewel die by den Edelen en gedepu¬ 
teerden van de (leden, alleenlik wel tot fo in getale toe¬ 
genomen was, nochtans naderhand de Vroetfchappen 
geopenbaert wefende, by den felven geapprobeerten 
goet gevonden, en by refolutie van dien ter executie ge¬ 
ilek is, hebbende abjuratie van den Kon. van Spangien 
gedeereteert, en felver den eed daer toe geconcipieert, 
gedaen en geprefteert, fulks ook by allen Collegien , 
Jufticieren en Officieren gedaen is. 

Invoegen dat niet alleenlijk om niet te vallen in de o- 
penbare extirpatie van de ware Chriftelijke religie, ruï¬ 
ne en bederf van den lande , maer ook te incurreren o- 
penbare meynedighevt, niet mogelijk is met den Ko¬ 
nink van Spangien ofyemand van zynent wegen te han¬ 
delen, om met den felven onder eenige vredehandelin¬ 
ge te accorderen , pays en beftant of vrede te maken, 
’tzy onder wat pointen en articulen’c felve foude mo¬ 
gen wefen. 

Waer mede allen handel en fenden van Commiffari- 
fen fimpelik en rondelik behoort afgellagen te worden. 

En al waer ’t datmen op defelve refolutie geen regart 
en wilde nemen, fo en foude nochtans , mits de voorfz. 
abjuratie met den felven Konink van Spangien in geen 
onderhandelinge van vrede getreden konnen worden, 
dan wel tot eleélie van een nieuwen Heer en Grave van 
Holland onder alfulke traslaten, conditiën encapitula- 
tien, gelijk men in’t aennemen van nieuwe Heeren ge¬ 
woon is te doen. . 

’tWelk ?e landen vryftaende, als het uyt de voorfz. 
abjuratte doet, ftaet grotelijks te beften of men den Ko¬ 
nink van Spangien voor een nieuwen Keer en Grave van 
Holland aennemen wil of niet, of de meninge van hare 

Koninklijke Majefteyt van Engeland is dat op alfulken 
voet met den Konink van Spangien gehandek foude 
worden, en of men foude menen dat den Hartog van 
Parma uyt den name van den felven Konink in alfulke 
onderhandelinge foude willen treden. 

Dat de meninge van de Koninklijke Majefteyt van 
Engeland fulx niet en is, blijkt opentlijken uyt het gunr. 
defelve Majefteyt belieft heeft op den 13. February 
voorleden , de Gedeputeerde van de Staten geherael* 
aen hare Majefteyt gefonden geweeft zijnde, voor ant- 
woorc te geven. 

Te weten dat hare Koninklijke Majefteyt hare Ge¬ 
committeerden heeft laft gegeven , om aen de Gecom¬ 
mitteerden van den Konink van Spangien openinge van 
vrede voor de landen te doen , namentlijk dat defelve 
Gecommitteerden de landen fouden middelen een eeu¬ 
wige vergetinge van alle voorleden faken , ’t welk note- 
lijk mede brengt, dat beneffens de andere aólienvan 
Staten, de voorfz. eed en refolutie mede in vergetel- 
heyt geilek foude worden, fmakende een pardon of re¬ 
conciliatie : maer niet een nieuwe aenneminge van de 
voorfz.Konink van Spangien. 

Ook mede dat het Gouvernement weder geftelt foude 
Worden in zijn eerfte ftaet en conditie , volgende de ou¬ 
de vrydommen, cofturnen en privilegiën van den lande, 
’twelk mede importeert dat men met den Konink van 
Spangien alleenlijk op den voet van reconciliatie en niet 
van nieuwe aenneminge foude procederen en handelen. 

Sulx dat niet mogelijk is eenige Gecommitteerde ten 
fijne voorfz. beneffens de Gecommitteerden van hare 
Koninklijke Majefteyt te fende, fonder infradlie van 
de voorfz. geprefteerden èed. 

En hoewel de genadige affiftentie by hare Koninklijke 
Majefteyt de landen bewefen , met meer andere faveu- 
ren vereyfchen datmen hare Koninklijke Majefteyt het 
fenden van de Gecommiteerden beneffens den haren 
niet en foude behoren te weygeren : dat ook mede de 
omleggendeKoningen,Heeren,Pnncen,Potentaten en 
Republijken , jade gemeenten vandefe landen felver , 
voor een obftinaetheyt fouden verftaen , darmen tot 
geen fendinge van Gecommitteerden, om in traélaet 
van vredehandel te treden, of immers partye te horen 
fpreken, niet en begeert te procederen. So ftaet daer te¬ 
gens te confideren , dat alhier queftie is van de onder- 
houdingevaneenfo folemnelen geprefteerden eed, en 
van deconfervatie of verlies vanGodesH. Woorden 
van de exercitie van de ware Chriftelijke leere die alle 
verachtinge en nafeggen behoren buyten te fluyten en te 
overwegen. 

Byfonder, fo by een yegelijk, ja by den genen felver , 
die goed vinden dat men hare Koninklijke Majeft. in’c 
fenden van den Gecommitteerden behoort te believen , 
geconfeffeert en buyten twijfel gehouden wort onmo¬ 
gelijk te zyn met den Konink van Spangien te handelen 
met verfekertheyt en confervatie van de ware Chriftelij¬ 
ke religie , en van de vrydommen, gerechtigheden en 
privilegiën van den lande. 

’t Welk nademael buyten twijfel gehouden word , fo 
en behoortmen ook niet te willen treden in enigen han¬ 
del , of Gecommitteerden te fenden tot het gunt geen 
hope is met vrugt geeffedlueert te konnen worden , en 
daer by alfulke hoge poindten, als zyn, Godeseereen 
glorie, de confervatie van zyn H. woord , en d’ excer- 
tie van de ware Chriftelijke religie in perijkel,en fo men 
feyt, in een waegfchale geftelt worden , om in plaetfe 
van dien openbare afgoderye en verftrickinge van der 
menfchen confcientie in te voeren. 

Want indien men om eenige menfehen (hoe groot die 
ook fouden mogen zyn) te believen en contentement te 
geven, fulx wilde verftaen,foude te beduchten zyn, dac 
God de Heere Almachtig ons foude plagen enftraffen 
met verlies van ’t gene wy om de menfehen ogen-fchij- 
nelijk te behagen , in fuiken hafart enperijkel tot ons 
eygen bederve fouden pogen te (lellen. 
' En fo verre wy om hare Koninklijke Majefteyt of ee¬ 
nige Heeren, Pnncen Potentaten, en Gemeenten te be-* 
lieven verftaen eenige Gecommitteerden te fenden, op 
eenigen handel, diewy felver verftaen onmogelijk te 

I zijn, meebehoudeniffevan ’t gunt boven verhaeltis, en 
goed® 
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goede verfekeringe te befluyten,ja daer van wy den han¬ 
del alleen en de difpuyten die daer op fouden moeten 
vallen,achten ongoddelijk,fo fal defelve vreefe van hen- 
luyden niette offenferen , ons bedwingen tot het aen ne¬ 
men van alfulke pointen, articulen en conditiën, als de¬ 
felve Koninkl. Maj. Heeren* Princen , Potentaten en 
Gemeenten fullen achten goeden redelijk te zijn , alfo 
defelve niet met een uytwendig fchijnfelvan’t fenden 
van commiiïarifen , maer met het effeft van dien, wefen- 
de het traceren met den Konink van Spangien i gecon- 
tenteert foude moeten worden. 

Waer toe hen openbaren de voorfz. poindten en arti¬ 
culen, die hare Majefteyt als bevindende redelijk te we- 
fen , den gedeputeerden onlanx aen haergefonden we¬ 
fende, by antwoorde voorgeftelt heeft, hare gecom¬ 
mitteerden belaft te hebben , te weten : ten eerften eeu¬ 
wige vergetelheyt van alle voorleden faken , waer mede 
als in reconciliatie, in forme van pardon te maken alle 
voorgaende adtien van de Staten, als qualijk t’onrecht 
en onbehoorlijk gedaen , gecondemneert fouden wor¬ 
den: alfo men ’tgunt dat qualijk t’onrechte en onbe¬ 
hoorlijk gedaen is, in vergetenifle ftelt by forme van 
tradtaet en accoort. 

En alfo hare Koninlijke Majeft. by het twede poindt 
haren Gecommitteerden laft gegeven heeft te bedingen, 
dat alle uytheemlch geweld uyt den lande fou verwec¬ 
ken , fo ftaet in den eerften op ’t effedtueren van dien 
groot perijkel te verwachten , alfo difpute fubjedt foude 
zyn,of de Spangiaerden en Italianen fo verre defelve uyt 
des Koninx van Spangien rijken en heerligheden in Ita- 
lien geligt zyn, als wefende des Koninx onderfaten, 
voor uytheemfe behoren gerekent te worden. 

Daer onder in allen gevalle de Bourgognons (die on¬ 
der ’t refort van den groten Rade tot Mechelen hebben 
gekomen) niet en konnen gerekent worden,als ook niet 
en doen die van Arthoys,Henegouwen en andere folda- 
ten uyt de 17 Nederlandfe Provintien geligt of noch te 

lichten. 
By het derde poindt rint hare Majeft. redelijk dat het 

Gouvernement wederom geftelt fal worden in fijnen eer- 
Hen ftaet en conditie, volgende de oude vrydommen, 
coftumen en privilegiën van den lande, ’t welk voegen¬ 
de by het eerfte poindt, houdende vergetinge van alle 
voorleden faken, notelijk foude mede brengen dat den 
Konink van Spangien voor den toekomenden tyd over 
Holland (onder de NederlandfeProvintien gerekent) 
Helle alfulken Gouverneur generael als hem foude 
goet dunken, dewelke alfulken autoritey t, macht en ge» 
Biet in den lande foude hebben,als van ouds de Gouver- 
neus generael gehad hebben. 

En foude alle’tgunt ftaende de oorloge in eenige fa¬ 
ke, het Gouvernement rakende verandert is, in zyn 
feerfte ftaet geftelt moeten worden. 

Het vierde en laetfte poindt, houdende dat vrydom 
vandeconfcientieen van de religie, die van den lande 
foude geaccordeert werden, is menigvuldige captien 
Onderworpen. 
- Want in den eerften alfo het woord vrydom van con- 
fcientie gaet voor het woord en van de religie, fo en kan 
d*exercitie van de religie onder de vrydom voorfz. niet 
begrepen worden. - 

En nemende ten alderbeften , datd’exercitie van de 
religie mede daer onder begrepen foude zijn ( als neen) 
fofoude d’exercitievao de Roomfe Paufelijke religie by 
foöne van religions-vrede mede daer beneffens gedoogt 
moeten worden. 

Nu fo mach een yegelijk in zyn gemoed bedenken in 
Watgeftalcenifle de landen fouden zy n, als by forme van 
reconciliatie alle voorleden faken in vergetenis geftelt, 
d’óude forme van Gouvernement weder opgerecht, en 

exercitie van de Roomfe Paufelijke religie weder al¬ 
hier in Holland foüdé'ïngevoert worden , fekerlijken 
foude terftont niet alleenlijk d’exercitie van de ware 
Chriftelijke religie verdwijnen en ophouden , maer fou¬ 
den alle de gene die de religie en vrydom van’t Vader¬ 
land toegedaen zyn , hen felven uvt den lande verliefen 
en abfenceren , en onder dien , mede felver die gene, die 
het affenden van de Gecommitteerden als nu goet vin¬ 
den , en het tradtaet met den Konink van Spangien fou- 

den befluyten.En fouden terftont in alleampten en Ove¬ 
righeden fulke perfonen geftelt worden , die of onfe 
opentlijke partyen zyn , of niet vrymoedelijk en fouden 
durven fpreken , ja fulke die felver afdoeninge en revo¬ 
catie van den tradtate als met letteren gemaekt, van we- 
gen den landen fouden verfoeken te decreteren. 

Hier tegens foudemen mogen voordellen, dat het 
land niet verbonden is aen de poindten en conditiën die 
hare Koninklijke Maj. verklaerc haren Gecommitteer¬ 
den belaft te hebben, om van wegen defe landen te ope¬ 
nen, maer dat men andere fekerder en vafter conditiën 
foude voorftellen en bedingen , fekerlijk het foude qua¬ 
lijk luyden, dat men om hare Majeft. te believen, foude 
Gecommitteerden fenden om te treden in onderhande- 
linge van’t geen wy felve verftaen niet te konnen mee 
vaftigheyt en verfekertheyt van de religie en van den 
lande befloten te worden, en dat wy de poindten en con¬ 
ditiën die hare Koninklijke Majeft. als goet en redelijk 
voorftelt, fouden verwerpen. 

’t Welk doende,fal hare Koninkl.Majeft. dat verftaert 
voor meerder indignitey t en kleynachtinge , dan of wy 
niet en konnen bedenken , dat men mee confervatie en 
verfekertheyt van de religie en landen in de onderhan- 
delinge foude mogen treden , en daerom ons excufeer- 
den van eenige Gecommitteerden derwaerts te fenden , 
fulx in regart van de omleggende Heeren , Princen , Po¬ 
tentaten en Gemeenten deler landen mede plaetfe heeft. 

Want ’t felve refpedt, eere of ontfich, diemen eenigetl 
perfoon wil toedragen, om tot de voorfz handelinge 
commiflarifen te fenden , fal ook in de voorfz. handelin¬ 
ge getreden wefende , ons bedwingen te doen ’t gene fy 
fullen achten redelijk en behoorlik te zyn,en om te efte- 
dtueren, ’t gunt daer toe fy als nuaenhouden , dat Ge¬ 
committeerden gefonden fullen worden jfonder de fake 
in te fien als na behoren , daer van wy , voor fo veel de 
gemeente aengaet diverfe exempelen in de naburige 
Provintien noch voor ogen hebben. 

Laet ons bedenken wat óns fal ontmoeten, indien wy 
alfulke poindten en articulen wilden voorftellen,fonder 
dewelke de religie en welftant van den landen nieten 
konde behouden en verfekert zyn , en de omleggende 
Heeren,Princen,Potentaten,ja de Gemeenten defer lan¬ 
den in regart van de autoriteyt en het refpedt van deii 
Konink van Spangien achteden onbehoorlijk te wefen '3 
en foudemen tot het belluyten van dien niet bedwongen 
worden ? 

Sekerlijk,nademael buyten twyfel is dat de autoriteyt 
van den Konink van Spangien aende eene, en de confer¬ 
vatie van de religie, welftant en verfekertheyt van den 
lande aen d’andere zyde geenfints te famen en konnen 
beftaen, en het perijkel anders niet als met het vlieden 
Van ’t felve en kan ontkomen worden , fo moet het buy¬ 
ten alle twyfel beter en fekerder wefen gene Gecommit¬ 
teerden te fenden om in ondei handelinge van tradtaet 
van vrede te treden,dan hen felven te fteken in een open- 
baer perijkel, ’t welk fonder U L. niet en kan ontko¬ 
men worden. 

Want indien hare Koninkl. Majeft. met den Konink 
van Spangien eenig tradfaet finalijk foude belluyten , fo 
en is ons niet geraden met verlies van de religie en van 
de welftant van den lande,dat ontwyfelijk foude moeten 
volgen,onder fuiken tradtaet te begeven,en indien ’t fel- 
ve tradtaet door de genade en voorfienigheyt Godes af- 
gefneden wert, en fal hare Komnlijke Majefteyt noch 
de omleggende Heeren , Princen en Potentaten, ja de 
-Gemeenten defer landen onfe conftante en getrouwe 
voorftant van de religie, welftant en verfekertheyt van 
den landen niet qualijk konnen afnemen : maer fullen 
die ter contrarie pryfen, en God den Heere Almachtig 
daervoor loven en danken. 

Daer anders , indien wy eenige Gecommitteerden al- 
daer fenden , en den handel evenwel afgefneden wort, 
als te verhopen is, de Gemeente hebbende door Paffen- 
den van de Gecommitteerden in hen begrepen een vaftc 
hope van vrede, feer quaed contentement fal nemen , en 
fullen ter contrarie alle quaetwillige den Staten calom- 
nieren , gelijk tot noch toe gefchiet is , te weten dat hare 
Koninklijke Majeft. niet en foude van meninge geweeft 
zyn met den Konink van Spangien te handelen: maer 
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dat de Staten fulx fouden gefint wefen, en dat onder de- 
felve veleSpaenfe Penlïonarifen zyn en verkeren , met 
meer andere diergelijke leugenen enverfïerde calum- 
nien. 

Waerom raedfaem is*, dat wy nemende God den Heer 
alleen voor ogen en op hem vertrouwende, forge dra¬ 
gen voor de confervatie van zyn H. Woord en exerci¬ 
tie van de ware Chriftelijke religie, fondermetpericul 
van verlies van dien, eenige perfonen hoedanig en van 
wat qualiteyt die mogen wefen, te refpedleren of aen te 
fien , en fulx doende, fal God den Heere Almachtig ons 
zyn heyligen fegen en een gelukfalige uytkomfte ter be- 
hocrlijker tyd verlenen. 

^)e05jabeban %vccftet ficö creteetgemaeftt ïjeM 
bcuöe om töcöecom na Cntjeïanö te repfen/ ïjeeft ben 
6. <Dccemb?i£ / 1*87. aen öe ^eeten Staten <25ene* 
pcï gefcï)?eben uptDltiTmgen ben naboïgtnben ef/ 
baet bp l)p mebe 3gn affcöept neemt. 

Mijn Heeren, 

H Ebbende feer goeden wille gehad om met u E. te 
communiceren voor myn vertrek , heb ik hier lang 

gewacht , en vindende (foveel ik fien kan ) weynich 
apparentie, dat u E. hier promtelijk foude mogen ko¬ 
men , fo om de fwarigheyt van uwe vergaderingen , als 
ook om ’t ongemak vandereyfe, en dat het niet moge¬ 
lijk is langer te wachten , wefende wederom ontboden 
van hare Majefteyt heb ik ui. byden tegenwoordigen 
wel willen groeten en adieu feggen , bedroeft zynde 
datdegelegentheyd nieten dient om dat mondeling te 
doen, omul. te kennen te geven de goede affedtie die 
ik drage tot de fake van defe Provintien. My verfeke- 
rende, myn Heeren, dacul. kunt erinneren in hoeda- 
nigen ftaet de affairen van uland waren, doen het hare 
Majefteyt beliefde ul. haer fecoerste verlenen, als na 
de dood van wijlen myn Heere den PrincevanOran- 
gien hoochloflijker memorie (dieby zyn leven alle 
devoir gedaen had om u 1. ftaet te handhaven) gy-lieden 
u verlaten vond by na van alle andere Princen, hebben¬ 
de deri vyand ten deele met gewelt, ten deele met loof- 
heyt en praktijken , weder onder zyn gebiet gebracht 
geheel Artoys , Henegouwen , Vlaendereti , en het 
tneefte deel van Gelderland en Braband, eneyndelijk 
de ftad Antwerpen, fo dat de fake der religie en van 
uwe vryheyd geheel vcrfwakt was, en in gevaer van to¬ 
talen ondergank , fo haer Majefteyt bewéecht door 
uwe feer ernftïge gebeden en verfoek , u - lieden niet 
promtelijk geaccordeert had het fecoers van u 1. ver- 
focht. Waer toe veel hielp de goedheyd en natuerlijke 
genegentheytvan haer Majefteyt totbefchermingevan 
de ware religie, en om medelijden te hebben met de 
verdrukte, famentlijk het particulier regart en confide¬ 
ntie van de vrientfchap en alliantie t’federt vele eeu¬ 
wen gecontinueert tuflehen Engeland en de Hertogen, 
Graven , en Heeren van defe Provintien, en met de pro- 
aóntien felve, en vele particuliere ftedenvan dien, ge¬ 
lijk het blijken mach uyt ul. oude regiftersen monu¬ 
menten. 

Enalfo ul. haerMaj. gebeden en verfochthadher- 
waerts over te lenden eenig Heer van haer Rijk, en my 
met namen, om in qualiteyt van Gouverneur den laft van 
uwe affairen te nemen : beliefden ’t eyndelijk haer Ma¬ 
jefteyt, na vele difficulteyten en uytftellen , teroorfa- 
ke van myn ftaet en dienft aldaer (gelijk ik wel wete de 
gene die doe van ul. in defe fake gebeficht wierden) 
ook te voldoen defe uliedcr begeerte. ’tWelk oorfake 
was dat ik, die fo wel was in myn land, en fo goeden 
deel had in de faveur en gratie van haer Majefteyt ( ge¬ 
lijk een yederweet) middel hebbende om te leven in 
alle eer en ruft , en te genieten de weldaden die het God 
en hare Majefteyt belieft heeft my mede te delen : niet 
Se min om de hope die ik hadde van de kerke Godes , en 
ïïL bedrukte Provintien eenigen dienft te konnen doen, 
en om de grote inftantie en perfuafie die uwe gedepu¬ 
teerde by my deden , was ik te vreden al myn particu¬ 
lier oorbaer te quiteren, en dat meeris, deprefentie 
van hare Majefteyt, «m my met alle myn middelen te 

prefenteren om u 1. Me dienft te doen, my toefeggen- 
de, dat met de hnlpe en affiftentie van hare Majefteyt en 
de middelen die van ul. zyde verwacht wierden , alles 
tot Godes glorie en welvaefc van ul. ftaet gelucken 
foude. 

Maer fiende dat het fucces niet en is geweeft con¬ 
form het gene u 1. en ik wel hadden gehoopt, en dat om 
fekere redenen, betreffende den dienft van haer vborfz. 
Majefteyt, ik van defelve laft ontfangen hebbeweder 
in Engeland te komen, heb ik wel willen voor myn 
vertrek, om myn confcientie te quijten en myn eer te 
ontladen , gemerkt het kleyn voordeel ’t welk ik inu 1. 
affairen van herwaerts over gefien hebbe terwijl ik hier 
geweeft heb , en de kleyne apparentie van betering die 
daer is in de proceduren die u-lieden houd, heb ik, 
fegik, wel willen tot welvaert defer Provintien u-lie¬ 
den fchrifcelik en in weynich woorden vertonen den. 
ftaet daer in gy-lieden tegenvvoordelijk zyt , meteen 
kort verhad van’t gene daergepaftert is t’ federt myn 
komfte tot dit Gouvernement : op dat, vergelijken¬ 
de de gepaffeerde faken met de gene die in apparen¬ 
tie wel mochten gefchieden, u-lieden in ernft mochc 
aenmerken ’t gevaer daer in gy-lieden zyt, en de be- 
quaemfteremedien foekentbt genefinge van defe fiek- 

' te, om te fchouwen de ongelucken en inconvenienten 
die ii 1. dreygen. 

Eneerftelijk, myn Heeren , moet ikul. indachtig 
maken, hoe dat na myn aenkomftin defe landen , en 
na dat ik uyt uwe handen ontfangen had d’autoriteyc 
van den ftaed , die my alfdoen gegeven wierttothet 
Gouvernement der faken, en dat ik doorul. advijsop-t 
gericht had een Raed van State, ommy te aftifteren ia 
lo groten en importanten laft, is gerefolveerc promte¬ 
lijk een heyrleger op te ruften , om den vyand te beje* 
genen , en ons meefter van 3t veld te maken alfo ■ment 
door d’ervarentheyd van den voorleden jare bevonden 
hadde dat defe defenfive u 1. weynich profijt by bracht a 
gefien de grote kollen die men daer toe doen moet, en 
men kan die niet beter vergelijk-n dan by een lankfame 
koortfe of teering, die allenxket* de krachten dcsli- 
chaems verfwakt, en de middelen van defen ftaet ver¬ 
teert. . :7:,S 

En te defen e#e<ft heb ik, met u-lieden confcnt etii 
advijs van den Raed van State , uyt Engeland doen 
komen feker getal van voet-volk: en aen u-lieden zy¬ 
de naemt gy - lieden op u feker getal van ruyters en 
land-knechten uytDuytfland te doen komen. Voor 
de komfte der welke, alfo den nood ons dwong de ftad 
Graef te fecoureren, ik niet en liet my met defe wey- 
nige troepen en middelen die ik hadde, in ’t veld te 
begeven, en daer was hope van een goed fucces in de¬ 
fe reyfe, fo de flappigheyt der geneüdie de ftad ovèrga- 
ven, ons opfet niet verbroken enden vyand avantagte 
gegeven hadden. 

Nochtans, om moed en tijd niet te verliefen’, Tna de 
komfte van eenige defer Compangien die uyt Enge4 
land verwacht wierden, en wachtende detroupenuyt 
Duytllandj daer van men my dagelijx hope en belof¬ 
ten dede , vergaderde ik weder met alle mogelijke 
vlijt alle onfe macht in de Qogft-maend, en brocht- 
fe tot Elten toe, in intentie van voort te palieren tot 
ontfet der ftad Berk, indien wy nodigevivres en am* 
munitie gehad hadden , ’t gebrek der welke ons fo- 
danige refolutie.dede nemen ,,als den nood ons-doe 

refenteerde , en keerden alfo fubijtelijk na Doel- 
orch. 
Maer defe plaetfe ingenomen, dede ons ’t felvp'ge- 

brek, ’t welk ons belet had den aenflag op Berk uyt re 
voeren, infgelijken acht volle dagen te Doefborch ver¬ 
toeven, en de gelegentheyt van een gelijk fucces op dff 
ftad Zutphen verhelen , en den vyand tyd geven om de 
voorfz. plaetfe te revi&iialieren, en die felfs te komen 
ontfetten. ’c Is waer dat wy , fo haeft wy vivres ent 
middelen om ons heyrte onderhouden gekregen had¬ 
den, ganfehnietgedifcoragieertwaren, maervorvolg- 
den ons opfet, en lloegen niet alleen’t volk van den 
Hertog van Parma, maer overweldigden ook in des vy- 
ands gelichte, de forten voor Zutphen, en fo ’t fecoers 
van Duyfland, fa lange verdacht, doe tegenwoordich 

geweeft 
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geweeft waer om fich by ons te voegen, ’t is licht te 
oordelen wat wy fouden hebben konnen uytrechten, 
aengefien wymet fokleyne macht fuik een goed en ge- 
luckig fucces gehad hadden: en gelove valtelijk dat 
den vyand, die nu bereyd is uwe naeft-gelegen Pro¬ 
vinciën te overvallen, doe aen gene zyde van den Rhijn 
en Maes gejaecht geworden fou hebben, en dat wy 
V1 iesland , Over-Yfel en ’t meeftendeel van Gelderland 
bevrijt fouden hebben : 

Maer ons bevindende ( gelijk gy wel weet myn Hee- 
ren, en om oorfaken die u 1. niet onbekent konnen zyn) 
gefruftreert van onfen opfet en intentie, en verwitticht 
zynde dat de ruyters en lands-knechten niet en quamen, 
en dat wy door defen middel buyten hope waren van 
in ’t veld re mogen continueren , wefende de faifoen 
van ’t jaer by-na verlopen : en dat ik om fekere feer im¬ 
portante oorfaken ( die ik doe met ul. communiceerde) 
weder in Engeland ontboden was : nadat ikmetul. 
advijs en confent ordre geftelt hadde in ’t gouverne¬ 
ment , gedurende myn abfentie , aenveerde ik defe rey- 
fe fo veel te liever, om dat ik hoopte door myn prefen- 
tie meer en meer het faveur en hulpe van hare Maje- 
fteyttot ul. te vermederen. 

Doch alfo het met de faken in myn abfentie fo toege- 
gaenis, heb ik liever dat ul. defelve erinnert, danul. 
dieindachtich temaken, op dat het nieten fchijneciat 
ik door dit verhael eenige parliculiere faktien aen wil 
raken, die anderen een af keer mochten geven van u 1. 
hier na dienft te doen. En in myn regard, fiende defe 
vervreemdmge , was ik fchier gerefolveert niet weder 
herwaerts te keren, ten hadde gedaen d’affektie die ik 
dragetot avancement der religie, en tot een ontallijke 
menichte van vrome lieden, onnofel van alle defe prac- 
tijken en twiften , en ook om de ftad Sluys te ontfetten, 
die in groot gevaer (tont. En defe felve confideratien 
bewogen’t gemoed van haer Majefteyt en fortfeerden 
myn wil, om myn perfoon u 1. weder te komen prefen- 
teren , en myn leven en dienft tegebruyken tot wel- 
vaert van u 1. en u-lieder land. 

En alfo ik ’t voorleden jaer door ervarentheyd geleert 
hadde, hoekleyne apparantiedaer was van herwaerts- 
overpromteiijk geaflïfteert te worden met volk en mid¬ 
delen tot defen effekte, en dat de nood der ftad Sluys 
fodanich was, dat fy niet lang ’t gewelt van een gefta- 
dich beleg en baterye verdragen koft , bad ik haer Maje- 
fteyt eenige, of f 000 Engelfe tot toemate te willen fen- 
den, die hier drie maenden lang onderhouden geweeft 
zyn, fonder eenigen overlaft van ’t land : hopende met 
het volk , ’twelk ik hier geheel gereed vinden foude, 
wy den vyand fouden mogen wederftaen, ( die als doen 
niet feer fterk te veld was ) en hem ’t beleg doen opbre¬ 
ken , ’t welk in alle apparentie en na een yeders oordeel 
effekt genomen foude hebben, fowy hier gelijke veer- 
digheyt van goeden wil gevonden hadden, als wy met 
•ns gebracht hadden. 

Maer temyneaenkomftevond ik alle faken in ande¬ 
ren doen, dan ik gehoopt hadde , de foldaten die ik 
docht dat my geaflifteert fouden hebben, waren elders 
gefchikt en geemploieert, de overhoofden waren door 
de praktijken en liften van fommige van my verveemt, 
gy-lieden felfs myn Heeren,waert in defe fake(fo dunkt 
my) alfo flaeu,alsof Sluys enVlaenderen fo veer ge¬ 
weeft had als St. Domingo en Hifpaniola zyn, fo dat ik 
ul.hier meer dan veertien dagen verwachtede, eer ik 
tijdingevan u I. kreech, fonder dat myn autoriteyt be- 
ftant was om te gebieden , of myn middelen fuffifant 
om een. (odanigenaenflach uyt te voeren, fo dat ik be¬ 
geerde en gedwongen was my te behelpen met defe 
weynich middelen die ik by der hand had, te weten met 
’t volk dat ik met my uyt Engeland gebrocht had, waer 
van ’t meeftendeel noch niet gewapent was doe Sluys 
overgegeven wiert, en met eenige compagnien der bur- 
gerye van Dort en Middelburch, die fich gewilliglik 
prefenteerden tot dienft van de voornoemde ftad : maer 
hoe ik gefecondeert wiert van de gene daer van ik hul¬ 
pe verwachtede, gedrage ikmyaen die gene onder u- 
lieden die daer tegenwoordich waert , en getuygen 
kund van myn veerdigheyd en goede wil, en van de 
traegheyd der andere: felfs ’t rapport der gene die daer 

na uyt Sluys gekomen zyn , kan doen geloven’t gene 
te hopen llond en uytgevoert koft worden , fo yeder 
daer toe gebrocht hadde den vlijt daer toevereyfchten 
nodich. 

Naderhand hebben wy den vyand’tgeheele veld gc- 
ruymt: en behalven de ydele hope en imaginatie van 
’t feeoers uyt Duytiland (’t welk gelijke uytkomfte ge¬ 
had heeft als ’t voorleden jaer) en was daer onder u- 
lieden (dat ik wete ) geen propooft of preparatie van (F0I.98.) 
de oorloge of refiftencie tegen den vyand. En aen- 
gaende de Engelfe Soldaten, die herwaerts over drie 
volle maenden fonder eenige foule van’t land onder¬ 
houden waren geweeft, en welkers betahnge de Ko¬ 
ningin verfchoten hadde , is goed gevonden die af 
te danken als zijnde onnodich. Men heeft door nieu¬ 
we liften en praktijken myn autoriteyt vermindert, in 
plaets van my daer weder in te (tellenen te beveiligen, 
niet tegenftaende ik fonder defelve de landen geen 
dienft kan doen. U-lieder raed over de affairen van 
’t land gepleecht, van Middelburch na Dort» van Dorc 
na den Haech, en van den Haech na Haerlem gefon- 
den , de reconciliatie te Middelburch gepretendeert > 
te Dort gebroken , wierd my in den Haech d’autori- 
teyt met d’eenehand gegeven, en metd’anderegeli— 
miteert met fekere inftruktien, of, om beter te feggen , 
geheelijk benomen, als of gy-lieden uyt eenenmond 
koud en heet blieft, en in ul. handen water en vuer 
droecht. En defe nieuwe en feer vreemde maniere» 
van doen fouden my ( die alle oprechtigheyd en finceri- 
teyt toegebracht had , en’t felve van ul. verwachtede} 
den moed hebbben mogen doen verliefen , fo ik my 
niet indachtig gemaekthad de proceduren t’anderen 
tyde gehouden tegen andere Princen en Gouverneurs, 
die my in defen lalt geprecedeert hebben : die by na 
gelijk traktement ontfangen hebbende , bedwongen 
zyn geweeft dikwils gelijke klachten te doen. 

Maer de procedure is wel vreemt en extraordi naris, 
die men met hare Majefteyt gehouden heeft, dewelke 
na’t verlies van Sluys in ul. bevindende gebrek of 
van wil of van middelen, om te continueren fuiken 
oorlog als ’t behoort, en haer by den Konink van Span- 
gien openinge gedaen zynde van eenigen peys-handel , 
achte behoorlijk ul. daer van te adverteren, en daer 
opul. refolutie teverftaen, met wil nochtans daer in 
niet te doen fonder ul. confent, en fich met u 1. te voe¬ 
gen in defen pais-handel die wel avantagieus had mo¬ 
gen wefen, en met verfekertheyd fovoor.ul. als voor 
haer , of u 1. gedeftitueert te laten van haer feeoers. 
Nochtans is defe goede en heylige intentie van haer 
Majefteyt (en die in defen tya niet fonder blijkelijke 
reden is voorgeftelt geweeft) van u 1. genegligeert ge¬ 
weeft, en van andere calumnieufelijkgeduyt, jainful- 
ker voegen, dat hare Majefteyt billijke occafie had van 
haer feeoers t’ huys te roepen , fo de forge voor de re¬ 
ligie, en’t medelijden’t welk fy heeft vanfo vele vro¬ 
me lieden in defe landen te fien omkomen, haer niet 
wederhouden hadde. 

Doch, myn Heeren, alfo u 1. verftaen heeft een kort 
en fommaris recit der faken federt twe jaren herwaerts 
gefchied , overweegt nu hoedanig den tegenwoor- 
digenftand uwer faken is , en bedenkt bytyds’tgene 
u hier na wedervaren mach. Den vyand is tegenwoor- 
delijk fterker als oyt, ’t federt dat hy in dit land ge¬ 
weeft is , maekt grote preparatien , en is heel wel 
voorfien van vivres en ammunitie, daerom hy hier be¬ 
vorens meelt benodicht was , felfs begint hy fich ter 
Zee toe te ruften, en maekt grote equippagie van aller¬ 
hande fchepen. Gy-lieden ter contrarie fwacker dan 
oyt te voren , en maekt fo veel ik fien kan geen prepa¬ 
ratien, dan van eenige fchepen, laet uwe (leden en plaet- 
fen qualijk voorfien , zyt gedeylt in faktien: niet al¬ 
leen van de eene Provintie tegens d’andere, maer 
ook binnen de Heden felver, gy-lieden fchijnt u het 
feeoers van Engeland te willen quyt maken , eer gy- 
lieden van een andere verfekert zyt , en verminde¬ 
rende d’ autoriteyt van den Raed van State en van 
my , die t’ federt langen tyd niet gehad hebben eenige 
maniantie van u-lieden penningen, hebben wy nu 
fchiergeen comm«ndciDcnt over de perfonen, ghy-lic- 
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den fchijnt hier door’t gouvernement te willen ver- 
fwacken: en hoewel gy-lieden niet en maekt (fo my 
dunkt) fodanige preparatien tot den oorloge alft be¬ 
hoort , en meugt gy-lieden nochtans niet lijden dat men 
mentie van een pays make. 

Defe fwakheyt van u-lieder ftaet vergeleken zyndemet 
de grote kragt en magt des vyands, bidde ik ui. teo- 
verwegen door’c exempel van ’t gepafleerde, hoedanig 
verlies en inconvenienten niet alleen uwe frontier-fte- 
dencn plaetfendreygen j ( dewelke hoefe verder uytu 
gefigt zyn, hoefe min in uwe forge en gedagren fchijnen 
tezyn) maerdat meer is ul. principale en naefte Pro¬ 
vinciën , Hollanden Zeland. 

De principale oorfake van alle defe des-ordren is na 
myn advys , myn Heeren de onachtfaemheyt der gene, 
die in defen ftaet lalt en autoriteyt hebbende , meer fien 
op haer particulier profijt, dan op den genrenen oorbaer: 
famptlijk den twift der fteden en provintien , die met 
den naem vereenigt zyn maer in der daed foverdeylt, 
dat het gene, ’t welke door een gemeen accoortdege- 
neraliteyt van den ftaet foude mogen profijt by brengen, 
door verfcheydenhey t heel onnut komt te worden. En 
daer uyt komt het, dat als daer eenig exploit of dienft 
tot nut van ’t gemene befte te doen valt, gy-lieden daer 
van dermaten confulteert en handelt, als of defe oorlo¬ 
ge, diegenerael en allen gemeen is, maer en concer- 
neerde yder van uwe Provintien in’tparticulier. So 
gebeurt het dikwils dat gy-lieden fwarigheyt maekt 
locooo guldens te verfchieten om een ftad te falveren , 
’t verlies van de welke de generaliteyt meer dan tien- 
mael fo veel importeert. Als of defe oorloge, die al- 
rede fo lang herwaerts over gecontinueert heeft, uwe 
oorlogeniet en was, en het leven, confeientieen vry- 
heydvanul. nietenconcerneerde. 

En fo ’t u l. beliefde, myn Heeren, alle defe confide- 
ratien te erinneren en te denken, dat’t gene ik of een 
ander Gouverneur in defe fake doen, is tot u-lieden oor¬ 
baer en dienft , en tot avancement van uwe fake, en dat 
het ons onmogelijk is eenige fake te doen die wel geluc- 
ke, fonder van u-lieden en uwe middelen gefecondeert 
tezyn : fodanige confidentie foude u-lieden de (innen 
en geeft opwecken, om u-lieden nader te doen den¬ 
ken op ’t gene dat uwevryheyt, leven, en confcientie 
fo na betreft. Waer op gy-lieden voorwaer fo veel te 
ernftiger moet denken te defen tyde,dat den vyand, ge¬ 
lijk ik gefegtheb, fulke grote preparatien maekt, en 
nu ik op myn vertrek ben, eenige goede ordreftellen 
op de faken van u ftaet, enprincipalijk in’tftuk van de 
oorloge , op dat gy u 1. moogt befchermen tegen de te¬ 
genwoordige invafie des vyands, u 1. verfekerende dat, 
gelijk ik altyd hier voren alle devoir gedaen heb , (o in 
raed als in de executie felve , fo veel'als myn prefentie 
en myn vlyt u 1. aengenaem geweeft is, alfo ook tegen- 
woordelijk, nu de autoriteyt myonbreekt, en dat na 
apparemie ik u 1. geen beter dienft kan doen, dan geven 
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.... _ jfeggen en te verklaren ’t gene als 
boven , als een fake die van u 1. nodelijk moet geweten 
en verftaen zyn, en daer op gy-lieden promptelijk moet 
adviferen, om te voorkomen d’ ongelucken en incon¬ 
venienten die ontwijfelijk op ul. vallen fullen , en ook 
op dat ik my by u 1. voor de wereld ontfchuldigen mach 
van ’t gene u 1. mogt wedervaren by gebreke van in ty ds 
daer in voorden en geremedieert te hebben. 

Waer op, myn Heeren ik ul. weder moet (eggen en 
verklaren ’t gene ik alrede dikwils gefeyt heb , dat, fo 
gy-lieden u geenfins kunt accommoderen tot de offren 
en conditiën van een pays ( welke, als men alle circom- 
ftantie wel overweegt en aengemerkt fal hebben, moge¬ 
lijk nu fo qualijk niet ten propooft komt als de fommige 
ii 1. willen wijs maken) gy-lieden ten minften advifeert 
op de middelen van een goed heyr te veld,te brengen , 
uwe Steden en Provintien weder vereenigende, fo wel 
metter daed als zy’t met de naem Zyn : en behoudende 
de goede gratie en en feeoers van hare Majeftey t, laet 
daerom niet de viiendfchap van uwe oude vrienden 
en geallieerde te onderhouden. En flatteert u 1. niet in 
defe opinie 3 die ia’t gemoed en mond van eenige on- 
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der u-lieden is, dat gy-lieden door middel van defe de- 
fenfive oorloge uwen ftaet kunt befcheimen, want hoe¬ 
wel hier in eenigeapparencie is in regart van Holland en 
Zeland , fo ift nogtans dat het maer voor een korte tijd 
is , en met verlies van uwe fteden d’ eene na de andere » 
en fodanige imprefiïe fal veroorfaken ( fo gy-lieden daer 
in niet voorliet) de gehele ruyneen verderf der andere 
Provintien , en eyndelijk van uwe gehele republijke. 
En aengaende de hoop der gene die leggen dat de dood 
des Koninx van Spaogien bybrengen fal eenige verande- 
ringeinuweaffairen , die is mogelijk alfo verre alfie on- 
feker is : want al fterven de Koningen , haer Konink¬ 
rijken en pretenfien fterven niet, en dikwils fullen de 
kinderen faveur vinden by de gene die den vaderen ont- 
fagenomhaer grote en grandeur. 

In myn regart, myn Heeren , hoewel ik van u 1. fchey- 
de, en fal ik niet laten te continueren defelvewilenaf* 
fe&ie, die ik altyd tot uwe fake gedragen hebbe, en fal 
alle hulpeen alfiftentie doen tot vorderinge van uwe af- 
fairen , (o met meditatie by hare Majefteyt, als met alle 
andere mogelijke middelen: dewelke my komende te 
gebreken, en fal ik nietaflaten uwe fake metmyne ge¬ 
beden onfen God te recommanderen, die ik tot getuyge 
roepe van de opxegtigheyt myner affeöie tot uwen ftaet 
en land, en van de fincej-iteyt myner aCtien in dit gou¬ 
vernement, die ik altyd fonder eenig particulier relpeCt 
hebbe toegeeygent en geprefereert tot de glorie Gods , 
en dienft defer bedrukte Provintien, Hiermede, 

Myn Heeren , bevele ik u 1. in de genade en proteólic 
van onfen God, die ik bidde u 1. voornemen te fegenen, 
en alle uwe aótien te bellieren tot vermeerdering van zy- 
nen heyligen Naem, en tot verlolfinge en voorfpoet van 
uwen ftaet. 

Te Vliflingen den 6. December, 1587. Onder (lont, 
u-lieder goede vriend, en was ondertekent 

R. Lycejfer- 

Het opfchrift was , Aenmijn Heeren , mijn Heeren 
de Staten Generael der vereenigde Nederlandfe Provin¬ 
tien , vergadert tot Delft. 

<2De Staten ontfiugcn defen b?ief eerff Dm 
alg ï)P al tuag na ingeland bcctrochcn / en 

bebinde niet Dat Die bp defelbe beanttooo^d ig/ inr 
merg/ ift bebbedie niet ïionnen beftomen / en meent 
men’tfeïbe nagelaten te sgn/ om bem niet meette 
berbitteren. 

<®c boojf5.<£5?abe ban %yaflct babbe bp jtjne b?fe? natuur 
benbanden ló.Bobemb. upt©lifTtngenaende^ee? ggy 
ren Staten generael gefcb?eben / dat de lüoninhïijhe totuteu* 
Iföajefïent ban Cngdand öadde geconimitteert m tenant 
gecontinueert den ifcer #crcgin de BMucbbp *5id- 
dcr/23aender-ï)eere ban 3©illncï)dp/S5eeïte mdZfyttft banöe 
by / alg Hieutenant ober öare lfêajeffeptg feeoergfa 
te jjeerde alg tc boete / toacrom de boo?f5* Staten ge* 

-“,jL -*•- üdniCna 

isiumimt um WumP. ,lu ^.v, ... gClanö. 

ober’t feïbe feeoerg te gebieden in confo?mite ban 
den tractate met bare .ffeïajcficut gemaeftt tot && 
nefucb/ den 10. ^Jlugufïi/ 158?. en ö’aggreatie en 
ampïiatie ban’t feïbe tractaet in date den 4-^eptcm- 
b?ig/ 3$nno boo?f5-/ beboubelp dat 31)11 <6euadc aen 
de boojnoemde Staten generael foude doen ben eed 
totfjetbooif?. ampt ffaende / in confo?mite ban’t feU 
ïit tractaet / en dat defelbe 3ijne<Senabe binnenfeg 
toccbcn of ten ïanjcfïen binnen ttoee macndenaende 
heeren Staten fal doen Kjc&ftttie ban conimiflTte ban 
ïjare JBajeffent. 

^icnboïgcnde beeft de boojuoemde 3|eere ban 
aBillucbbp aen defeïbe Staten generael gedaen defen 
nabolgenden eed. (Fq1^} 

IK Peregrïn van Willuchby , Ridder , Baron van ©tneeU 
VVilluchby, Beeke en Thersby, als Lieutenant van ^cegart 

’t feeoers van de doorluchtigfteKoninginne van Enge- jigtiturtji 
land, belqve en fweere mijn Heeren de Staten generael ï>)> aenbe 
der vereenigde Nederlandfe Provintien gehou en ge- |^aei 
trou te weien, en my te dragen en reguleren in’t uytvoe- geöocn. 
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ren van mijnen laft,by ad vijs en refolutievan mijn Hee- 
ren van den Rade van State, tot debehoudenilTe van dé 
gemeene fake der voorfz. vereenigde Próvintien, én 
handhoudinge van de ware Chriftelijke gereformeerde 
religie, gelijk die tegenwoordelijk geoeffent word,.fo 
in Engeland als in defe Nederlanden , en my in alles te 
conformeren met het traéhet gemaekt tuiïchen hare 
Majefteyt van Engeland, en dé voorfz. Staten der v.e'r- 
eenichde Próvintien tot Nonefuch den 10. Aïigufti 
1585", en d’ aifte van abbrobatie éh ampliatie van dien 
van den 4. September des feiven jaers , behoud,elijk de 
homagie die ik hare Majelteyt fchuldich ben. Al[omoct 
my Godheiden. Alfögedaen ter vergaderinge van de Sta¬ 
ten Generael, tot Delft'den 13. January 1 j88. 

Veivolgder Nederhnclfe Oorlogen. Hl 

©«Sta: 
cn ©ene: 
ael (tellen 
ie regerttu 
te ban ï>e 
ictcenigöe 
jaeöerian: 
ren/ bet: 
ntts DeS 
©labelt 
jan Tlucc; 
ters ber: 
rek in 
tanöeit 
tart ben 
Jaöe ban 
State, 

1 ©en©: 
heetten 
(platten 
Sciienk 
ïeemt be 
|tab 23an 
au 

3Cengacnöc pet fluft ban öc rcgcringe ber berrenig* 
De Bebcclanbfc ^Qütnricn / pcbften öc ïfccren .Sta^ 
ten <6cnecaeï gcrefoïbccrt/ bat mitg pet bertreft ban 
%peeflee upt be BcDerlanDen / be generale regcttngc 
ban DebcreemgbcSeDerïanbcn / alïccnlpft m be fafte 
De gemeene Unit/ confetbatie cn befenfïe ber fclbcr 
ïanöen/ en be onberpoubemffe banpcttractaetmet 
De&onmftpjfte Biajefleptban €ngdanb gemaeftt/ 
acngaenbe / ban boegen cn uutöen nacm ban be 
ten <èencracl ban öe beceemgbe Bcberlanben / fal 
toefen bp ben raeö ban ^tate / aïccöe gecommittcCrt 
cn noep te committeren: betoelfte met ben <6ottbcr? 
neuc gcncraeï ban ij et fecour^ban pare Baf. en be 
ttoecitaöenbanbc Cngelfe natie / bie pare B5aj. in 
ben tftabe ban *§>tate aïrebe paDDc gcintroDucecrt / 
ofnamaeid noep introDuceren foube/ inconfojmitc 
ban ’t boo’fv tracfact mebc fulïcn mogen gebrupftcn 
bic marpten autejitept in’t bno?f5. tractact met pare 
!Baj.gemaeftt/paer ïupben geatteibueert/ na inporn 
ben ban’tfcïöe tractacu 2ïl0u£ gcbaen en gcrcfoP 
beert in be becgabcringcbanDcbacnf5. Uiteten ^la^ 
ten<éener.hi’£415?abntpagc/Den 5. jfeb.^88. <2bocp 
pebben be gcDcputcccöe ban <25cïberlanb cn Hfrccpt 
berïilacct bat fp ijier toe nicttoaren gcïafl / eiibactï 
om pier in niet anber£ cn ftonben coufentercn / Dan 
aïleenlpft op’tabbctt ban pare refpetibe principalen. 

3£>cn #ücrflcn Jfêartcn Jfcpenft / betoelfte in ’t 
obcrquacncr ban <6clberïanb commanbccrbc / i£ op 
ben 20. ^5cccmb?is> ban tïpnbccft getogen met 400 
boet ftnegten / cn 300 rnpter^/ engeftomennaSm 
lig / een ftïepit flebcftcn / gelegen op be grenfen ban 
OBuIig / banbacr pp boo?t£ boo?be ïïpffdt/ fonber 
pmanb te mifoocn / getcpfl f en \$ aïfo met een caf- 
ftgpepbmct $pnbaïft gekomen omtrent 25on/ bier 
mijlen ban Colcn geïegen / pebbcnbe 51411 boift alle be 
gene bic Ijcn tegen quanten / cn bie optoacrt^ toilben/ 
opgepouönt/ op bat bacrgcen toeteban sijnïtoiris 
flcacnbie ban 23on en foube toerben gebacn: enfö 
in ben bonketen abonb omtrent 8 of 9 uren ben ai. 
^ccembp^ / geftomen 5ijuöc tn be iDo^pcn ban 
®tanfbo?ptnCnbig/ nabp 33on geïegen / aïtoacr 
ïjp gcplepdert en sijnc peerben tocï geboebert ijccfc: 
na miöbernagt itö ljp opgetogen / cn i^ fect jïilïe cn 
fecvetclijh boo? 2Öon gehomcnacn be fiijnpoojtc bp 
ïjet (Coipup^/ en op bat pet bie ban be toacptniet 
gctoaer toojben fotibeu / peeft pp 3pn boïït fommige 
beritend in een (Ltï bacrbupten toefenbe/ bocnfTacn 
en floten / op batfe itrptcn cn rumoer maften fonöen: 
onbettuffirpen peeft eenen Idetarbier fefter ^flcm 
ment ban pfer gcmaeftt/ mtocnbtg poï/ opbema^ 
ntcrcbaneen Warner biemen aepter in bebafTen-gc^ 
feput lept / ’ttoelft een ^ctarb genoemt tocrb / pet 
toeïft boï 23ufpoeber gebult / bpben mccfleraenbe 
pootte geflelt en bafl gcmaeftt 5pnöc na 5pn begeren/ 
peeft pp ’t fcïbe met een iopent bpcr acngefleftcn om^ 
trent te b?ie uren na miöbag. i^ct peeft fo toeï 5pn 
toetft gebjjoept/ battet genoegfacm bc gcpclcpoojt 
en een fiuft mup^é om berbe gefepoten peeft. Bootte 
Pebben fpbc ttoebepoojte mct23plen enanbereim 
flrmnentcn opgebjoften / en 3tjrs aïfo met pet boift 
baec binnen geftoihen / mnemenbe bc 23oïtocrftcn / 
toaïïen en rnarftt/ en flellenbe fentineïïen en toagten: 
berboob 5pnboift opïpf flraffc batfe nieten fouben 
pïonberen booj en al eer pp op aïïc£ ojb?e geflelt pab* 

©aec torrbeemflnft gefdmt^ los gefepoten pt toeïft 
Capitepn JBicpmanjS tccftc cn Doobfcpoot/ 
cn quctflc noep ccnige anbere: fp bonben toepmg toe? 
Ocrjïaiit0/ taant baec toaö nog Capitepn nog 25cbel^ 
pebber bic be foibaten of bo?get$ in oL?b?e flelbe: toant 
be bojgccen porenbe ben gctoelDigen flagban De3^ 
tacbc/a}^ ooft be iCrommdcn cn (trompetten alai .n 
flacn/ en baec enbaben pet roepen en ftepflepen ber 
foibaten roepenbe/ bii*to?ie/bicto?ie/be flaö i^ getoom 
nen/toaren fecr bcrbacfl cnberfepuftt/en blebcn in 
pare pupfe.n/ toaer bc rupterjS eenig liept tn be pupfen 
fagen/ba.èc fepoten fp möpoj beuren cn bcnflereu. 
J»cpciift paöbe ooft rccflont bc .Stocpom-poojte bcoj 
5tjn boift boen opbjeften / toaer Dooj ben ïiitmecflcc 
Saaie met 5pne rupterpein quamen / enaï^ ppbe;ö 
S5ifTcpop£ païlep^ in paöbe boeit nemen/ cn o?D?e ge^ 
fielt bat be<£aucclctpcnict foube toerben befepabigt/ 
cnboo?t£aïïcp naer 5pn pu géselt cn gcfcpiftt pabbe/ 
peeft pp be flaö, laten plonbcrcn / bcbo.’geren laten 
bangtti en reuitfocnd en/ iebcnbe met befclbe aïji met 
een flab/ bic pojmcnöec panb mgenomenip/ baet 
toert becl nioCbtoil^ cn ongefcpifttpepbj» beb?cbcn 
CarohiP SSilleu^ ^erto? in beiaccptcn geboottitp 
ban puffel toa^ aïptec (Bouberneur / aïjl pn ben fag 
ban bc j^ctarbe ftoojbc / fpLionft pp ban ben bebbe / en 
porenbe boojrp ben alarm en’t geroep banbeinfto 
menbe foibaten /$. païf grftlcft 3pnbe nabe beprn 
gelopen cn ober be£ fïaög meuren geraeftt en ontfto - 
mcn/blucpten&ena Cobêïcnt^. ^>cpcnftboiftoment; 
ïpft mccflcr 5ijnöc / peeft rccflont bc flab boen berpen 
ban biceuaitc cn alle tiootbfnft tipt be omliggenbe 
<Do?pen / cn peeft ooftbe boeten ru ’t lanb-bolft be^ 
ötoongen be Pab te peïpen fortificeren cn perften / en 
bacrcnbobcn een perfte fcpattfe boen optoerpenaen 
b’anberspbc ban b.enBpn/ en prbbcnöe befclbe ban 
aïïc^ Dat pen noöig bogte tod bom booipen / fo pp in 
becpacp bePftoitbe en niogtc/ fo peeft pp Defetnne* 
miuge acn öe Staten «Öcncrad en ooft ben Staten 
ban Ijioïlanb bertoittigt. ^cn öc Graten ban^ols 
lanb fepreef pp öefen naboïgenben bpef. 

EDeïé, Erentfefte, Voorfïenige feer difcretegoet- 
gunftige Heereni en vrienden , nadien ik door Go- 

des verheugenis de bad Bon met ge welt in bekomen 
hebbe , en de grote nood is vereyfehende defelve 
met der haeft en by tyds voor jaer en dag met allerhande 
proviliete verforgen, neme ik mynen trooft en toevlugc 
totul. en bid cjefelve ganfeh vriendelijk , willen my 
niet verlaten en in defen mynen begeren fig mynen ver¬ 
trouwen na wilfarig bewijfen , en de bevorderinge en 
verordeninge doen, daermede Tonder vertrek doorver- 
trouwede Koopluyden , fchips Kapiteynenen fchips- 
luyden in twe nieuwe fterke kromfteeffelen, en twe 
nieuwe fterke krabfchuyten , daer men op elk fchipS 
ftucken geTchuts Toude mogen gebruyken , bis gen Col- 
len als Coopmans fchepen en goed moge toegefonden 
worden 100000 ponden kaes, 600000 ponden fto,k- 
vis , aoo tonnen boter, 100 laft harings, io-laft 
raepoly , 1 laft boom-oly, 10 laft labberdaen, 1 laft 
gefalthen Salm , 100 gerookte Salmen , tooo korde- 
wagens 1000 bijlen , 2000 fchuppen, 10000 grof 
holt, en 160000 grote nagel, wan het totCollenaen- 
gekomen is , weet ik raed om fulx fekerlijk hier te krij¬ 
gen. Deftad Bon is een leerfchone , grote, vafte, en 
houbareftad, een fo gelegen als eenige ftad in Holland 
zyn mag, men kan her uytdiegenige fouyt Welftand 
en Loteringen willen , genoegfaem bedwiugen, des 
Princen van Parma wiffelen , en andere pradiken wer¬ 
den in Cölen befloten, en defelve kan men hier uyt ver¬ 
hinderen. Sois het ook eene voornemerpas om Uuyts 
Krijgfvolk in de Nederlanden te brengen,dat niet wey- 
nig aen defer ftad en immer fo veel als tot defen tyden 
aen Antwerpen gelegen is , en beter als 25 Gelderen, (Fof.ioo.ï 
daerom bid ik vriéndelijk u 1. en geftr. believe die voor- 
fchreven fchepen met goeden ervarenen Scheeps-Kapi- 
teynen , vertrouwede Coopluvden , en Schipperen met 
der voorfz. proviande en andere nootdruft fonder ver¬ 
trek herwaers te doen komen, iïn wanneer die fche-- 
pen met goed deler oort aenkomen, weetikgefchuts 

genoeg 

bant 

am 

lanï 

öén 
eJn 
iï8 
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genoeg defes ©orts te bekomen, om die te monteren , 
en ben als dan gemeynt den Rijn-ftroom daer met 
af te varen, den vyand zyne oorlogs-fchepen te ne¬ 
men, enden ftroommet derhulpe Godes klaer te ma¬ 
ken : enalfo ik tot bewaringe en befettinge deferftad 
en ook innemingeandererfteden 500 peerden ehaooo 
man te voet Iaet werven , en totaenneminge der felver, 
als ook te wapenen en den eerften maend folts te betalen 
een grote fomme gelds van doen wcrde hebben , en zyn 
Excellentie my ter maend tot onderhoud van ruyteren 
en knechten 2 foooCarolus gulden prefenteert, bid ik 
defelve fülke fomma tot 3 0000 Carol. guld. te vermeer¬ 
deren , enmy alfo bald oprekeningedaerop^ maen- 
den toe te fenden, fo verhoop ik met derhulpe Godes 
jpyn Krijgs-volk hier boven intemlijker betalingeen 
goeder ordertinge te houden, daer mede gene klagtcn 
daer van fullen komen, en voor en na wat vrügtbaer- 
lijx uytgericht werden, ul. en geftr. believehieraen 
de hand mede te houden daer mede my die fomma mo¬ 
ge werden toegefchikt. Nadien ook in defe ftad wey- 
nig polvers voorhanden , en die grote noodervordert 
defelve als ook andere fteden, fo ik verhope metter hul- 
pe Godes in te bekomen, meteenen goeden voorraed 
te voorfien, is myn vruntlijk bidden, u 1. believe my een 
wiffel-brief aen Coop-luyden tot Colen toe te fenden , 
óm 100000 pont polvers defes oortstebekomen,ul.en 
geftr. believe ook die van Berk indachtig te zyn : dat 
mede defelve met geld enalderhande provifieby tijds 
mogen verfien werden, wijl het meer dan tijd is. De 
Compagnie van Gerrit de Jong enCapiteyn Reckhe- 
ma , als ook twe Compagnien van Gronevelts regi¬ 
ment verwacht ik alhier met groten verlangen, danby 
faulte van Krijgs-volk ik defes oorts veel goeder aenfla- 
gen moet verblijven laten: u 1. hier met nogmaels bid¬ 
dende , defelve willen in allen het befte doen, als ik 
my ganfehelijk tot u 1. en geftr. ben vertrouwende, dart 
u 1. en geftr. fampt enfonder aengename vruntfchap te 
bewijfen, fal ik altyd bereyt en willich gevonden wer¬ 
den » welk ik ul. geft. met empheling des Almachti- 
gen goeder mening nietverhalden follen. Datum Bon 
am 9. in Januarij, i?88. ftilo novo , onder ftond al¬ 
dus , uwer Edelheyden onderdaniger goede vrund 

ondertekent 

JMatten Schen^van Niddegem, Qberjltr. 

Het opfchrift , den Edelen, Erentfeften, Hooch- 
geleerden, voorfienigen, wijfenfeer difcrete Heeren, 
myn Heeren den Staten ’s lands en Graeflikheyts van 
Holland, &c. meynen grootgunftigen Heeren. 

5©c Staten «iBeneraeï afó ook De staten ban tyo\* 
ïanb befe tnbinge ban bet innemen ban 2£on oud 
fangen fjebbenbe / toaren mebe niet feer bermaeckt / 
ccn£-Dedg Dcbjijïe bet fo berre ban bet Danb toaj» qc* 
legen / bat bet niet fonbet uptnetnenbe grote koffen 
ftonbenbefet kuojben/ bebaïtyn bat be Staten baer 
op gene actie en pretenbeeeben / banboo? fobeïefp 
ben betörcbcn S3tffcl)op Crureg affiffentic fouben 
mogen boen/ betodke nu gaufeb geen mibbeïen meer 
tnbabbe om eenigc niacljt tetoege te brengen / in* 
boegen bat bet oorloge aïbaerteljouben faberbeban 
bc Ijanb tot tjen-ïupber boffen ben beeï te ftoaec foube 
baïïcn / en bat fp ongeraben bonben ben 2$ifTrï)op 
ban Coïen en be Dijr-Bojffen tegen ben te berbitte# 
ten / bebbeu niettemin ben boojf5. ^ebenb tocï et* 
nigebpffantonbec beïjanbboo?’t eeeffe gebaen/ öacc 
in fp upt fake ban contcactmet bem gebanbeït bab* 
ben / macr niet getaben gebonben ben baet in ’t ee* 
nciuaeï te fïeken / betbaïben &cfjenk flenbe en tucï 
merbenbe bat bP befeïbe fïab op 5tjn epgen banb niet 
foube bonnen bonben / beeï min anbece ffeben meer 
in bten quattiere in bebotuen / beeft ÏJP bie ben €ban- 
geïifcben ïïtjr-©o?ffen gepjefentcert ober tegebdi/ 
mits» bat fp öefelbe fouben befdjermen tegen be 
Jbangtacrben/ fufïinerenöe bat ÏJP befeïbe aïgï IDaed 
fdjaïcb ban ben Cljcutfucfï (Crure^ ïjabbe ingeno? 
men / en bie ben ^pangiaeröcn aljï bc£ ïïijr bpanben 
babbe afgenomen/ bodj fp bebbensijuepjefentatie 

afgefïagen / ben ejrcttfeccnbe bat ben ongelegen hia£ 
baer tegen Den&omnckban&pangieninoo^ogctc 
ffeben / ’t kucïb berffaenbc/Ijceftöaerom ben moet 
niet bedoren gegeben/maer befeïbe te meer bah aïïeg 
boojfïm om een beïegeringe te mogen tegen ff aen / 
bopenbe mibbeï te binben om bie te bonnen ontfed 
ten / té betbaïben bier na in perfoou na Cngdanö 
berrepff om affïfïemiebanbe ïSoninginne te bcrfoc^ 
ben.^ocb $ baer oob bdcefbdib afgcfïagen/ mibbeï 
ïertijb beeft be ^iffdjop ban ïieuïen SSencr / ober 
befe innemtuge fcer bert aengebouben cngcbïacgt 
aen ben ftonmk ban Ibpangien en ben ctroge ban 
Sarina / berfoebenbe afufïentie om be 600^5. ffab 
tueberom te mogen betbrijgen/ baer ban top in ’t na* 
boïgenbe boeb berbaeï boen fuïïert. 

<&t bip-bupterg ban Bergen op ^oom en eenige 
anbere ffeben bebben omtrent befe fcïbe ttjö be fraö 
ban ©ilbocgben berrafebt en ober be muren hlim* 
menbe ingenomen/ en bebbehbceenbcdbupfengc* 
pïouöcrt 5bn toeberom bertrocken / eenigc gcbaid 
genen mebe nemcnöc m in fommige b«Pf en bet bier 
ffebenbe. 

3£en i7. 3beccmb?$ i£ een ftoare iimnba^ 
tic in be €*mmeïanben geineeff in i^omfferïant / 
USarne en aïïc boge ïanben bebben onber toatcr gde- 
gen/ en bet bjater bpnafobogealjlbieHïbcrtf 
bcplige bïoet 'Jïlnno 15 7o.bocb en bebe fo grote fdjaöe 
niet. 

IDp bebben in ’t bdojgacnbe boeb becbaeït bc 
gueffie tot Htcccbt gebaïlenter fabebanbetbepojs 
ternent ban ben ccrff en ffact ban be Staten ban llc* 
redjt/ bie boe bp bc gceïigcerbeuptcrbbfcoïlcgicn 
ban De «iBeeffeïibbept bjeröe gecep^efcntecrt/ boïgens 
be bet accoo?tbp benHant-rabe gemaeht ben 4.#pr. 
^nno 1582 baer op baet na bp ben eere <©jabe ban 
cfèteuenaer feftere piobtfionde becïaratie gebaen $ 
getoeeff / ben 14. ^eccrnb^ 1586 inbetöeïïteons 
bet anbere gefept tocrb bat / in gebaïïe bie ban bet 
ffab ben niet eimguïeerbcn na befe oJDcmantic/ bat 
in fuiken gebaïïe öe gedigeerbe en ïfibbetfcbap/mitf; 
gaberé be ffebe bie befe ojbonantie obebiecen fouben / 
met maïftauöeten befoingeren en ojb?e ffeïlen fcu^ 
ben / fo op ’t ffuït ban be contributie al£ conferbatie 
ban ’tïanb en tot Dien epnbe bergabecen ’t fp binneri 
ber ffab of eenigc ffeben/ ofap’tbup£tel&netfït* 
be / baer bp SBiffbbopg tgöen/ be Staten ook pïag* 
tert te bergaberen / of in eenige anbere pïactfcn / cct« 
ban aïfo baer na om fekere rebenen tartte / be berga* 
öeringe ber Staten gcïepbi^ gebaeeff op’tönpjS tc 
^ucrffcDe / fo öabben bie ban Den ïïabe Der ffab Ht* 
rcctjt / be perfonen ban be ttue eerffe Staten bin= 
hen ber ffab Htredjt toonenbe / bom beïafïen upt bc 
ffab Htcedjt op bc bergabertnge ber Staten niette 
bettreckcn / of fo fp fulr beben bat fp ïjen niet en fou^ 
bert becbo?becen hiebcrom binnen Htrecïjt te komen/ 
en aïfo ïpee boo? en boo? anbere oo?,faïien meer / te 
bo?en genoeg berljadt/ bcrfcïjepbm banbcïftbbcr^ 
fcïjap ïjen ontïjidben in bc Staten te comparetcn / fo 
Rebben befeïbe en eenige anbere bic upt be fïab gefee 
boaten bcrfcDepbene remonfiramien gebaen/ fa aen 
be Staten generaeï aï£ aen ben <0L?abc ban j^ieu^ 
naer / bat alïe faken / nieutogbeben en moeb-bjille 
bie tegen beterïjten cn pjibiïegien ban ben lanbecu 
ffab Htrcdjt gebaen luaren / fouben louwen gcre- 
breffeert/ foentoa^ baer ebentod nietgeboïgt / al- 
ïjdcbjcï be generale ookfuïjr aen ben d5?abc ban Ups 
ccfïer berfogt ïjabben: maer alfo be gene baerbooj 
befe factiën aengcrecbt toaren gduccff / of baer op 
fuïr geïjouben tuerbe / ïjenaïïeeu op ben fdben <6?a^ 
bc ban 3Hpceffer berïicten / bat ÏJP ïjare fake foube 
fabodfereu en mainteneren / fo en teas baer in tot 
nocï) toe niet boo?ficn / toaerem bie ban bc ïfiöbcrï 
fcïjap ben ïeffen ^rcernbp^ / 15 s 7 ftiïo beten bp ben 
anbere bergabert tuefeubc binnen ïDoerben / aïbaer 
fcker p?oteff öpgefcöpftc Rebben boen ffdïm/ ’t toeft? 
fp ben <£?abe ban .Dicucrmcr l)arrn ^tabïjcmbrr 
neffen^ fekere ïjace B^ifffbc obergefonben ïjebben / 
tnl)oubenöebeboojf5. .ïifêifTibc aïj» bolclit. 

Alfo 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlógen 

Welgeboren Graef, GenadigeHeere, 

ALfo wy uwe Genade kenlijk houden wat grote 
nieuwigheden, inbreuken en moetwillen iedert 

weynigh jaren herwaerts in de ftad, fteden en landen 
Utrecht ingevoert enaengerichtfijn , fonderlinge 
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van 
dgDelen door die van de Magiftraet van der ftad Utrecht, byee 
“Staan nige vremdelingen geabufeert en milleydrijnde, con- 
©tcetljt ... _:„:i : ~ . U-J — 
aen Den 
«©jatae 
bankies 
naec / 
«Jtieurta / 
(ïr.ais 
ftUD l)OU; 
Der ban 

trarie de rechten , privilegiën en vryheden van de 
voorfz. ftad en landen van Utrecht, de nader unie , tra¬ 
vaten met hare Majefteyt , fijn Excellentie , ook u 
Genade felfs gemaekt, fo en fullen wydaer van geen 
wijder verhael doen , dan alleenlijk u Genade by defen 
adverteren , dat alfo wy naer menigvuldige aenhoudin- 
oen remönftantien en folicitatien bevinden dat tot 

mSer- noch toe de voorfz. nieuwigheden , infraViën en moet¬ 
ijen ges * willen niet behoorlijken voorfien is geweeft en onfe ge- 
fttjjetaen, meene landfaken , daer door dagelijx in meerder ver¬ 

loop komen, en gefchapen zijn te vallen in een uyter- 
Jijk verderf, wy daerom genootfaekt fijn geweeft te 
doen de verklaringe , verfoek, enpoteftatie,daervan 
wy u Genade ’c dubbelt by defen overfeoden , ten eyn- 
de u Genade van onfe meninge mach verwittiget zijn , 
en de goede hand daer aen gelieve te houden , dat alles 
behoorlijk gebetert en geremedicert , en alle wijder 
verloop van onfe bedroefde vaderland voorkomen 
mach worden , en dat middelertijd u Genade de verkie- 
fingegelievetedoen , datwyen ’tgemenelandin onfe, 
en hare gerechtigheyt, niet en worden geprejudicieert, 
en ons des alfo tot u Genade gantfelijk verlatende, ful- 
len defe befluytèn met onfe onderdanige eerbiedinge 

tot u. 
Welgeboren Graef, Genadige Heere, die wy bevelen 

in de befchermenifle van God Almachtigh, dieuGe- 
rade wilt fpa>-en , lange welvarende in voorfpoedige re- 
geringe. Gefchreven tot Woerden defen zj. Decem- 
bris, Ij8d. ftiloveteri. 

En was ondertcykent 

Cerrit Sotidenbalch, 

Nicolaus van Suylen 

van Drakeberg, 
Vird^Borrevan Amerongen, 

Willem van Rjjfenberg, 

F. van Suylen van 

Nieuvel, 
Maximiliaen vanBaxen, 

G er hart van Reneffen, 

Bartholomeus van Wael. 

d’opfchriftwas. 

Welgeboren Heer Adolf, Graef tho Nieuwenaer, 
Meurs en Limburch, Gouverneur van de landen van 
Gelre, Utrecht en Over-Yftel. 

pjotefiatie ban öe Cbcïen te D0oetöen geöam 
ben ïcflcn ©ccembp^; 1*87. baecbaninöeboo?l5. 
J^iffibe nicntie gemaeftt \$) toag ïupbenöealDujJ. 

IN den jare vande geboorte ons Salichm akers Jefu Chrifti 
1587. indemaend van December den leftendachftilono- 
vo , regerende de Alderdoorluchtichfte Prince en Heere, 

Heere Rudolpho, de tweede van dier name, by de gratie Gods 
fttebtètaa» Rooms Keyfer, in’tn. jaer van zijnder eleftie , compareer- 
j©tïet|)t de voor my openbaer Notaris byden Hovc Provintiael van 

Hollantgéadmitcert en gctuygen onder genomineert, de Ede¬ 
len, Vromen, Erentpheften Joncheeren Nicolaes van Suy¬ 
len, Heere tot Sevender en Scholtis tot Utrecht, Willem van 
Rijfenborch, Bartholomeus vanden Wael, Dirck Bor van 

pioMfta* 
xte taan fes 
ftete <JEDe« 
ten taan 
Den ges 

tatnnen 
©oetDett 
geDaen en 
aen Den 
<®:abe 

(Fol. 1.) 

ban Amerongen, Frederick van Suylen van Nieuvclt, Gerritvan 

ober gcfC* Soudenbalch .Maximiliaen vanBaxen, en Gerritvan Reneflc 
fontaen* vander Aa.voor haer felven en hacr fterk makende voorBerent 

de Konink, en hebben verklaert, dat allo fyluydcn als het me¬ 
rendeel vande Ridderfchap vanden lande van Utrecht, die ge¬ 
woonlijk zijn ter vergideringe van de Staten, van de fclve lan¬ 
de befchreven zijnde, te compareren, en over fulx reprefente- 
ren den tweeden ftaet der voorfchreven lande, dagelijx meer en 
meer fpeuren , datbyde pretenfe Magiftraet van de ftad Ut¬ 
recht, gepoufleerten mifleyt zijnde dooreenige vreemdelin¬ 
gen, niet genoech achtende datfy ’r voorleden jaer mifbruy- 
kendedennaem en autoriteyt van zijne Excellentie den Gra- 
vc van Ljccfter, Gouverneur Gcnerael van de Geünieerde 
landen en van de Grave van Meurs, Gouverneur particu¬ 
lier van den lande van Utrecht, eenige principaelfte Edelen 
cn andere die in de Staten plegen te compareren, fonder reden 
ofoorfaektc feggen ofte te hebben, niet alleen uyt de ftad en 
landen van Utrecht, maerook uyt alle de geünieerde Provin- 
tien bevolen hadden tc vemecken: op peynevan confiftatic 

IV. Deel. 

van hare goederen en fpoliatie van hare huyferl tri nieublen j 
hebbende totdien cynde een groot deel vande Engelfegarhi- 
loenen, doen binnen Utrecht leggende, inde wapenen doert 
Hellen, om de voorfchreven perlönen te meerder vrefeaentè 
jagen, gelijk fy door vreefe fo van datelijke confifcatie en fpol- 
latie van hare goederen, huyfen en meubelen , als dat hen by 
het felvige Engelfe garnifoen eenige fchennifle foudcaengedaen 
worden, datclijk uyt de voorfchreven ftad vertogen cn geble¬ 
ven zijn, enfedert inde Statenniet meer gecompareerthad¬ 
den: haerdacrenboven vervordert hebbende by eygener auto 
riteytheteerftelitmact van de drie Staten vande voorfchreveh 
lande confifterende inde Geeligeerdc uyt de vijfccllcgien ( na¬ 
dien ’t felve maer tot vijfperfoonen toe gereducecrt was) te cafi- 
ferenenteniettedoen, hoe wel fulx in hare machtnictwas, 
als wefendc met d’andcre fteden vanden lande van Utrecht 
maer dederdc en lactfte ftaet vande drie Staten vanden felven 
lande, dat fy ook na dien de Heere Grave van Meurs, Gouver¬ 
neur voornoemt , geaftïfleert by fckere Gedeputeerde vande 
Excellentie vanden Grave van Lycefter voornoemt, cn met 
advijs van andere verftandige perfonen en van qualite by zijne 
Genade daer over geroepen, navoorgaende kennifle van fa¬ 
ken, die vande voorfchreven ftad en fteden vanden lande van 
Utrecht by provifte gcordonneert hadden, met de Geeligeerdc 
van de voorfchreven collegienbcneffenshet Ridderfchap we¬ 
derom te befoingeren in voegen en manieren fy voor date van 
dien plagen, in conformite van’t accoort, op gelijke gcfchillc 
inden jare 1582.den 5. Aprillisby de Heeren vanden Lantra- 
degemaekt, metuytdruckelijkbcfcheyt, datfoverre die vart 
de ftad en fteden fulx niet en fouden willen doen, datdevöor- 
fchreven twee eerfte Staten, mitfgadersde fteden die de voor¬ 
fchreven ordonnantie fouden willen obedieren,metmalkande- 
ren fouden mogen befoingeren en ordrc ftcllen, foop’tftuk 
vande contributie en cpnfcrvatic vanden landen, en datfy tot 

, dien eynde foudc mogen vergaderen, ’tfybinnen dcrftadU- 
trecht.op ’t huys te Dicrftede ofeenige andere fteden daer ’t hen 
gelegen foude wefen, na wijder inhout van de aftc daer van 
zijnde, in date den 14- Decembris 1586. ftiloveteri, de felve 
ordonnantie cn bevelen nietert hebben willen pareren, noch 
in conformite van dien met de voorfchreven twee eerfte Staten 
befoingeren voor enal eerde voorfchreven Heere Grave van 
Meurs, twee van de voorfchreven vijfGeeligeerde, zijnde vande 
religie, goede getrouwe patrioten , liefhebbers van’t vader¬ 
land, en voorftanders van de wettige vryheyt, rechten, privi¬ 
legiën, ftatuten en coftumen vande felve landen , daeruyrge- 
ftclt, en twee andere ten appetijte van die vande ftad, en die 
fy achten conform hacr luyder humeuren inde plaetfe gefurro- 
geerthadde, fo datfy mitfdien den voorfchreven eerfte ftaet 
gcnoech gebracht hadden tot haren wille, inder voegen dat de 
perfonen den felven ftaet rcprefentcrende, nieten deden of en 
dorftendoen, dan dat die vande voorfchreven Magiftraet wel 
geliefde en acngenaem was, eenige om datfy met henlieden 
gevoelden , eenige uyt vreefe, dat fy ook uyt dc ftadgeftelc 
fouden worden, eenige om onluft te vermijden, endatmid- 
dclertijd dc Staten befchreven zijnde op ’t redreflement van ’t 
gene in de ftad en lande van Utrecht federt eenige tijd regens de 
rechten, privilegiën, vryheden, ftatuten, hantveften, en 
coftumen vande ftad cn landen van Utrecht, mitfgaderstegens 
detra&atie met hare Majefteyt en zijn Excellentie gemaekt , 
gedaen en aengericht was, die vande ftad en fteden niet cn had¬ 
den gelieft gehad tc compareren, maer na dat de voorfchreven 
twee eerfte Staten op den j. Tanuarij voorfchreven gerefol- 
veert hadden, dat fyluydcn deur middel van mijn Heeren den 
gemene Staten alle de voorfchreven nieuwigheden en infra&ien 
foude doen redreflèren, die van de Magiftraet der ftad Utrecht 
hen vervordert hadden den achtften daer aen volgende der 
Staten fchrijvcn feytelijk op te flaen, cn de voorfchreven re- 
folutic daer uyt te nemen , foo dat mitfdien de voorfchreven 
twee eerfte Staten genaotdrudt waren, metten anderen te re- 
folveren, dat fy achter die tijd achtervolgende de voorfchreven 
ordonnantie van zijn Genade den Grave van Meurs, harever- 
gaderinge niet meer en dochten te houden binnen der ftad 
Utrecht maer daer buyten , hadden die vande Magiftrate van 
de ftad Utrecht daer van kennifle gekregen hebbende, eenige 
van de Geeligeerde en Ridderfchap in verachtinge van de auto¬ 
riteyt en ordonnantie van zijn Genade den Grave van Meurs, 
met affiftentic van de Gedeputeerde van fijne Excellentie, gege¬ 
ven den 11 lanuarij 1587. by fekerebillertedoeninfinueren.dat 
fo verre fy volgende de refolutieby de Geeligeerde en Ridder¬ 
fchap des lands van Utrecht op den 9. te voren genomen, en 
d’ade daer van gemaekt hier buyten de ftad begeven op de ver- 
gaderinge van de voorfz. geeligeerde en ridderfchap, dat fy 
in fuiken gevalle , hen niet en dorften vervorderen wederom 
binnen Utrecht te komen, en datomfekereafte, diefyfeyden 
ten felven dage by den Raden der ftad Utrecht gemaekt tc zijn , 
fonder henluyden nochtans deninhoüdenvandienteinfinue- 
ren, dat fy boven defen haer noch onlanx vervordert hebben* 

doos 
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door Carel van Trillo die Hem datelijkcn draeght voor Schout 
van de ftad Utrecht, op de naem en onderde autoriteytvan 
de Excellentie den Grave van Lycefter doen binnen Utrecht we- 
fende, en nochtans fonder zijn voorwete of bevel, maer door 
laft (fo Trillo nu feyt) van de pretenfen gerechte van de voor¬ 
fchreven ftad, fes van de voorfchreven Edelen feytelijk tedoen 
apprehenderen , en fchandelijk in gevankenifle ftellen , ter 
oorfake dat fy fijne Excellentie voornoemt ten felven dage, te 
weten den 28 Septembrisleftledcnftilo veten met behoorlijke 
reverentie geprefentecrt hadden, fekere fchriftelijcke remon- 
ftrantie , by acht van henluyden onderteykent, en daer bv 
verfocht dat fijne Excellentie genadelijk foude gelieven alle de 
abuyfen , nieuwigheden, en inbreuken van de rechten, vry- 
heden, en privilégiën , van de ftad en lande van Utrecht, 
mitfgaders jegens de nader unie en traftatenmet hqreMaje- 
fteyt en fijne Excellentie gemaekt, daer in vervat, te beteren, 
en dat de voorfchreven gevangen Edelluydengerelaxeertfijn- 
de, drievandefelve , als by namen Willem van Rijfenborch, 
Bartholomeus van den Wael , en Frederick van Suylenvan 
Nieuvelt, by den voornoemden Trillo ter requifitie ofordon- 
nantie (foo te prefumeren is) van de voorfchreven Magiftraet 
voor den pretenfen gerechte van de felve ftad geaccufeert en 
gefcholden zijn, als of fy door ’t prefenteren van de voorfchre¬ 
ven remonftrantie met ’tgene daer aen kleeft gecommitteert 
hadden Crimen lrefas Majeftatis, als falfariflcn, mcynedigen, 
oproerders, feditieufe muytmakers, overtreders van t’geme- 
ne befte, infrafteurs van fijn Excellentie placcaten, caium- 
niateurs , conventicule-houdcrs, cónfpirateurs, en conjura- 
teurs, alles tot anders genen ey nde, dan dat de voorfchreven 
Magiftraet door de voorfchreven vremdelinoen abfólutelijko- 
ver den gehelen ftaet van den felven lande foude mogen heer- 
fchen, en de voorfchreven twee eerfte leden commanderen 
t’haren welgevallen: So ift dat de voorfz. comparanten om 
defe ende veel meer andere reden mijne Heeren de Generale 
Staten fo by miffivc als remonftrantie in ’t lange geremon- 
ftreert, by defen expreftèlijk verklaren, dat alfo fyluyden bin¬ 
nen Utrecht niet vryelijk noch fonder vreefc van gevangen of 
qualijk getrafteert te worden, ftaets-wi jfe mogen vergaderen, 
dat fy achtervolgende de refolutie van den 9 Ianuarij 1587. niet 
endenken van nu voortaen meer binnen der ftad Utrecht, inde 
qualite als Staten te compareren of befongeren , ’t fy door be- 
fchrijvinge of anderfins, maer tot fulke andere plaetfe als fy tot 
hare verfekertheyt’t fy binnen ofbuyten den lande van Utrecht 
dienftlijk vinden fullcn, en dit ter tijd toe dat alle de voorfchre¬ 
ven abufen , nieuwigheden en infraftien gebetert , alle ge¬ 
weld én oppreflie geweert en ordre ge ft el t fal zijn, dat recht 
en juftitie plaetfe mach hebben, alfo dat fy en die geeligeerden 
uyt de 5 collegicn in haer volkomen ftaet geftelt zijnde, en ten 
minden die gene die daer in geftelt fijn, na date van de voor¬ 
fchreven ordonnantie van den i4Decembris, daer uytgeftelt, 
cn de uyrgeftelde daer wederom in geftelt zijn , vryelijk en 
onbedwongen van de voorfchreven Magiftraet, Borgerhop- 
]tiyden, en gemeenten, haer opinie fullen mogen feggen en 
metten anderen refblveren ’tgene fy eed enamptfhalventot 
diende cn welvaert van t’vaderland nut en oorbaer fullen be¬ 
vinden, en verfbeken te defen eynde de voorfchreven geeli¬ 
geerden dé Magiftraten vandefteden van Amerfvoort, Rhe- 
nen. Wijk, en Montfoort dat fyluyden met henluyden com¬ 
paranten middelertijd willen vergaderen op alfulke plaetfe buy- 
ten der ftad of landen van Utrecht, als fy comparanten tot 
hacrluyder meefte vcrfekertheyr dienlijk vinden, en henluy¬ 
den laten weten fullcn om op des gemeene landfaken t’fament- 
lijk fulke refolutie te nemen en ordre te ftellen, als na gelegent- 
hcyt des tijds tot het gemeen befte dienlijk bevonden fal worden: 
en in gevalle van weygeringe of vertrek van defen, fo hebben 
de voornoemde comparanten geprotefteert, gelijk fy feyden 
te protefteren wel expreflelijken by defen, datfynietalleen- 
li jeken ’t gene dat federt date van dé voorfchrevc injurieufe ap- 
prehenfie, by die van de geeligeerden refterende Ridderfchap, 
ftad en fteden gedaen, getrafteert en gefloten is, maer ook 
dat na date van defen gedaen, getrafteert en gefloten fal mo- 

en worden, met alle de dependentiën cn gevolge van dien, 
1 'al zijn geacht en gehouden worden , nul , krachteloos en 
van onweerden, niet min ofmeerdanofhiétgehahdelt, ge 
daen, noch gefloten ware, dat daer op ook noch in de generale 
Staten, noch elders geen regard genomen fal worden , fonder 
dat de comparanten hier mede verftaen de vóorgaende refolu- 
tien by denStaten vanUtrecht jegehs hare oféenige vande leden 
van dien,niet uyt vrye wille, maérdoor bedwank, vrefè ofdrey- 
gementen genomen , eenighfints teappróberen : maer datfy 
gedenken te bliiven in haer geheel om defelve refolutien met het 
gene daer uyt en na gevolcht is, fo vanriullitevt, immaniteyt 
te cauferen , en tedoen repareren, daer mede door den genen 
fy te rade vinden fullen, en dés behoren fal, en verfoeken fy 
comparanten van defe afte metten eerften den voorfchreven 
geeligeerden ftad en fteden, mitfgaders den voorfchreven Hee- 

re Grave van Meurs, Gouverneur, en de Generale Staten, mitf» (Fol. 
gaders de particuliere Staten van yeder Provintkgeinfinueert 
mach worden, ren eynde fyluyden daer op willen nemen al- 
fulken regard als fy in recht, reden, cnequiteyt, enincon- 
formitè van de nader unie, de voorfchreven traftaten, rech¬ 
ten en privilegiën van den lande fullen bevinden te behoren, 
dat ookgelijkeinfinuatiegedaenworden JohanStrick, Secreta¬ 
ris der voorfchreven Staten van den lande van Utrecht, ten 
eynde hy hem voortaen wachte eenige aften meer op den naem 
van de Staten van de lande van Utrecht te maken , tekenen of 
tiyt te geven, van faken daer fy comparanten ofhare gecom¬ 
mitteerden niet prefent fullen zijn geweeft. Hebben wijders 
verklaert dat fy hier mede willen gewaerfchout hebben alle der 
voorfchreven Staten Ontfangers, geen uytgefondert, datfy 
in het uytgevcn van de penningen en doen van haerluydcr reke- 
keningen haer na den inhout van defen weten te reguleren, fc» 
de comparanten geen ordonnantie die vóortaen by den gede¬ 
puteerden van de voorfchreven Staten, fonderbywefenvan 
de comparanten of hare gecommitteerden gegeven en by de 
felve geteykent fullen worden, van weerden denken te houden, 
noch in rekeninge te lijden ofpafleren, gelijk fy ook de reke- 
ninge die by henluyden ofeenige van hen na date van defen ge¬ 
daen fullen worden, van geender weerden en fullen houden, 
niet meer dan ofc die niet gedaen waren, en te defen eynde 
verfochten dat defe afte alle de voorfchreven Ontfangers en an¬ 
dere des nood zijnde, en befbnderlinge die van de direftie-ka- 
mer vande Geeftelijkc goederen, geinfinueert foude worden. 
Van alle welke verklaringe en verfbek de voornoemde com¬ 
paranten van my Notaris ter prefentie van de nabefchrevenc 
getuygcn begeert hebben afte , die ik henluyden begonft hebbe. 
Aldus gedaen binnen derftede Woerden ter prefentie en over- 
ftaen vand’eerfamelan Willemfz Vermy, Borgemeefter der 
voornoemde ftede Woerden, en Gijfbert Dieloffz. poorter der 
felver ftede als getuyge, waerdig van gelove met my Notaris 
daer toe gerequireert in den jare, maend, dag, Keyferrijk 

als boven, enmctmijngewoonlijkefignaturenindefengeob- 
figneert cn onderteykent, 

onder ftont, 

ICI.) 

in confimationemveritatis, bymy, en was onderteykent 

Dirckfy. Notaris fup, lcr. 

ÏDatöietopbpben<6?abe ban .£©eur£ / alg fïat^ 
Öouöec ban Htcecïjt / cnöe ^eeren Staten genecaeï 
bet bereenicï)Öc „fècbetïanben gebaen /om öefc falie 
in tymöfcïjap tet neber te leggen / en pattpen te bet* 
eenigen/ faïboab^inïjet naboïgenöe boeit bétljaelt 
toojben. 

3©p ïjebben boo? belooft nocï) petteberïjaïenban 
fellere ©ictorie/bie bie ban bcöeligie in ©janbtgb te? 
gen be Higcur£ gcljab ïjebben / ’t toeïh top / fo fto?t 
mogclijlt i$/ boen fullen. 33e ïefcr£ bebben betfïaen/ 
ï)oebatboojbep?actpeban bleban ben ïjupfe ban 
<6uife/ met bie ban Hojepnen en ’t toefroïten ban ben 
^mbaffabeuc beg iftaninjeban «^pangien/ ben Hos 
ntnït ban ©?anbrp $ gedtoongen getoeefï / jijn 
boojbeel/ban be geünieerde ^obintien aen fijneïteos 
ne te annexeren / te berïateri/daer mebe ï)p b’oopge 
upt ©janhrijlt foube ïjebben getcanfpojteert op be 
landen be£ ftomnjc ban ^pangten: maet bie ban 
<!5uife bit niet genoecptjnbe/ Rebben boben bien fo 
beïe te toege geb?acï)t / bat be feïbe lioninït ooft ïjeeft 
moeten te niet boen alle be tcactaten met ben fta* 
uinft ban Rabatte en bie ban be Religie gemaecïit/en 
tegen bie ban be iHeïigie upt tegeben en te boen bet* 
bonbigen feet feprpe en rigo?eufe$ïaccaten/ beeï 
fïtengec cn fcïjerper aïé eenige boojgaende/ en fogten 
boben bien bp alle miöbelen ben ütoninfe in ïjact en fu* 
fpitie te biengen bp ben gemenen man/aï£ of t al niet 
ban gebepnfïljept cn toaet/ en bat ÖP ’t met be Ifuge* 
noten fjicïb of cen^ totiace / ombicïficfufpttietoccbte 
nemen ÖP te meet tym tegen bie banbe ccïigie mofï 
fïeïïen en bie met oorloge quellen en obetbaïïen/ toaec 
booj be Coninb ban jSabarre en bie banbe religie 
$ffn genootbjuïtt getoeefl / niet aïlene be toapoien tot 
bate befenfïein ïjanben te nemen: maet ooit alle ïja* 
re buenben te buïpe te betfoeben en een bcp?Uracï)t 
upt t^uptflanb te toege te brengen cn in ©pifttp tt 
roepen / onber ben <&tocrfien I9eecc3?abiaen/ 
grabe ban ^onau / bie fïetfe toaren omtrent ?ooo 
pcerben/ cn omtrent 20000 boetïmecöten. 53e ïla* 
ninli ban Rabatte ïjabbcïjem mibbcïcctijb toegerufï 
met3ön macïit in ©oictoit om befe 53uptfebpbem te 
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bof gen *. tnact bc ïtertog ban ^ojcufc/broeöec ban bc 
doningiunc ban Brankcyk ig fjtm tegen gefonben 
met 4- regimenten üoetkitedjten / en omtrent 2000 
pectben om bem teflacn/ bp babbe bed jonge <i£bcl- 
ïttpöcn upt alle pobintien t’famen bp ïjeni / biefteb 
ban feïfg goetUnllig aenboben in ben fïaclj te 5tjn. 

ïDaitDm 3Baec in tujfdjen quam Caroïttg ban Bourbon/ 
ttranaet^ ^ertog ban -§>opfon / jonger l^oeber ban ben $?tnce 
K ban Conbe / betoeïïie ïjoctoeï bP ban be fioomfe ceïi* 
tras m gie mag / boegbe ijem noebtang bp ben dottmk ban 
©«*nfe Rabatte / be ttoninft ban Rabatte betftaeii bebbem 
t#** be bat be ^ertoge ban ^ojeufe 31311 fïagoïöre al ge? 

fteït fjabbe / fïeïbe fijn bollt ook in o?b?e / bp bepïbe be 
geljcle ruptccpe in bier Ijopen / ben cecfïen boo? be 
dontnft ban 3&abatrc fclfg / benttoecbcnbe^mcc 
ban Conbe/ be berbe ben hertog ban ^opfon/ en 
ben biccben be ï^cere ban iCucreiie: i|et boetbolfc 
maren op bcrccïjteccn flinker 3tjbebefïelt. 3Beï£er; 
tog ban ^ojeufe baefrc bem feer/ mant alg Jföattg* 
no'ii tiocb met een fcljonen boop bolr na bem toe 
quam / en bem ontboQtbPfoubebcganbcrcnbaegg 
bp bem fyn met #1 bollt / en miïbe bp bem niet ber* 
machten / en miïbe be ecre alleen bebben/ baant bP 
mag ongclijlt fïcdtcc ban bollt alg Dedonmk ban 
batte. Iifèaer be doninft ban iBabarrc babbenual 
beïe jarenbelebecrlijltebabenuptaerccbt/ cnbabbe 
bele ccbarcn dttjgg-obcrficnbpbem/ baeronberbe 
meefie ban jonr op beel berfoebt en bp ben krijg opgc= 
boeb maren / be jlabacrtfrbe babben tmee p?ebican* 
ten bp baer / iiamentïtjk ?ilntoniug Sabaïc of Cbam 
beo / en 3lobobtcug Sdnoriug/ bie Deben een gebeb/en 
atë bat bolcmit mag / fïccg be dontnk ban jBabatce 
op een boogie en fp.taït 51311 bollt aïbug aen: liebe 
bzienben en b?ome drijgg-lupben / gp fïet bat beg 
bpanös dtbgg-bo!k bier na bp boub / betocllte bomen 
om ong te beemden/ nip jammert fo bele feerenen 
jonge €bd-ïupbcu bie Ijebenljengeluït met on^mil^ 
ten berfoeltcn / gp licbcn meet batik bit pccykcl met 
mijn cpgen blocb / en beg prtnee ban Conbe leben 
ftebbe miïlen afltopcn / en alle mibbden Uoojgement/ 
ooit be aïbctonïtjbelrjjefïe/ om U %. tc berfebonen/ bie 
al bp ben bpanöen 51311 afgefïagett/ baeromfalbet 
bïoeb bar befen bacb faï hergoten merben komen op 
be gene bic oojfabe ban befen fo fcbabelijbenltnjrb 
3b'n / en baer toe gerabenbebben / enbc bictotiefal 
op onfer 3ijbe blrjben/ betodkc lb ong met bit gemoeb 
en onber befe btome en mei berfoebte mannen / bie 
ong in bcfconfe'gerecbtcfabebpfïaen/ bafïdijk toes 
fegge. ï.aet ons ban met buïpebaubeniftïmacbtis 
gen oBob en 3tjne genabe oberminnen / en be bictorie 
tegen be oberbïijbenbe in genabe gebjupben / baer 

5c flag mebe ben doninft en gebeeï ©?anftrijft ben nut ban fo 
aet nm een groot geïub fpcuren / en op een tfjö baectcbec* 
SïSïte* blijben bobben / bat onfe berbolgerg obermounen 
renten 5pn / en mp baer tegen / bie bet onrecbtbcerbig ge^ 
i«o5’te, rneït ban on^ afb?gben/ bc bictorie bebouben. »i£n 

bP fijne rebenen boïcpnt babbe/ bebal bp men fom 
öe bet gefdjut affebieten (bet mag omtrent aebt uren 
fmojgeng / ben 20. #ctob?ig) en op befeïbe ttjb mer^ 
be ooft bet gefebut ban beg üoninr 5t)öc afgefeboten / 
baer ban maereenpacrtöaeropten^bdjongelinft 
ban öeg $?incen ban Conbeboffiefïufatgefcbotcn 
merbej mant baer ïageenblepnbccgfltenofboogtc 
tuffeben/ bat öe jöabarrifcbebefcbermöebatfeniet 
en Itonben getroffen mo?ben / baer tegen en babbe be 
anbere gene befebnttinge met allen / be J^eere ban 
Claremont / bebd bebbenbc ober bet gefebut / babbe 
ooit na fijn groot berfïanb in öcfefafte befe gelegene 
plaetfeafgefïen/ enfebenmad onber beg hertogen 
ban 31ojeufe bollt afgefeboten / en grote febabe onber 
’t felbe bollt gebaen; baer na begon ben fïtjjb en baer 
merbe bapper gebodjten fo te paerbe alg te boet/boeb 
bc ^abarrifc bdjielben be bictorie / be hertog ban 
Sfiojenfe met 31311 bioeber Cïaubio ban ^itite ^alba^ 
to^ bïcbcn bact boob: ütem Hobobicug Campanug 
<6?abc ban &ufe/ Clanbiug .ilBalliug ban 23?efoi/ bie 
be booftbane boerbe / bc OBjabe ban (SBeballo / ^aco* 
bug ban Hmboifc/<tB?abe ban fdbigo/ Carolug 23d^ 
ïebilïe fjccrc ban f umele / en bed anbere ^aben / 

IV. Deel. 

ïlceren^ «Gbeïcn e*t iidjgg öberfti'ii lieten bier baer 
ïcbcn/baec merbtn baer ooit bde ban name gehangen 
en geqiietfl/baer blebcn ban be ïioninlifcbe ober 2000 
boob / baer tegen ban be^abarrifdjetuepnigenlip 
na gene ban groten name en Ijoog geflacbt. 

#e ïtoniuft ban jH^abarrc berboïgbefe Djie utcii 
lang en quam ter pïaetfe baer ben flacb mag gemecj?/ 
fp Itregen bier bc baenbeig/gcfdjut en alle be bagagie/ 
een groot gdb maerbig 3b»be. cfSa bat be iHoninlf 
4Bob gebanftt babbe ban be bictorie / gaf bp ojb?e om 
be öoben te begraben/ bP öebebe gehangenen booj 
bem brengen en bebefe tellen cn b?intlijft toe / 
en bebefe in be naetfïe quartieten boeten cn blgtig op 
befdbe letten / en banbdbefe feer beleef belplt/ be tyce* 
re ban iCurrone bie ban beg ifertogcnban^ojcufe 
naefïe bïoeb mag / bebe beïicbamenban^iojciifeeti 
fqn bjoebec baïfemen cn in een ïoben ItifHeggen / en 
niet beg föoninr ban .föabatrc confciit te ^Eucon ge* 
bed ecdplt boeren / ban baer merben fp na ^arijg ge^ 
b?acbt / aimacr fp tipt beg ïiomiir bebd met feer gro* 
te pompe cn magnificcntie begraben mojben. 

IBatignon bie met fijn bolk aenquam om bp befen 
flacb te toefen / botenbeljoebiebergacnmag/ heer* 
be tctfïont meberom na23o?beaur. 

i^ct ©iiptfc ïirijgg-boïlt bat be ^ögenoten te Buis 
pe quam en boiiben ebenmd niet ober bclloire bos 
men / boot grote onccnlgbept / ttoifi cn berfebtpbene 
fauten/ bie mp bier niet fulïen berbalen/fo batfe cpiits 
lyb gebmongen merben / 11a batfe grote febabe gde^ 
ben babben / te bertrcdien met ingcmonbeti baenbes 
len/belobenbeniet meberom in ©janhrijfi te komen/ 
en kregen ban ben ftonink btpen pag. 5Bacc na quam 
ben iionink ban D^ankrbk binnen ©arijg en reet 
baer binnen in ’t bolle barnag/ alg bc gene bie ober 
fijne bpanben triumpbeerbe / beoproerbecgbefcbuD 
bigben ben hertog ban €fpernon / bat bP upt kef be 
bie bP tot ben Üonink ban Rabatte en be ketterg 
b^oeg / bit aceoo?t babbe gemaekt / be ^Buptfc bp bet 
ïeben te bebouben en ben hertog ban <tBuife be eerc te 
benemen / bie bP met Ijet fïaen ban befdbe foube bers 
kregen btkbcn / bier op gingen terflont berfebcubm 
lafïerfdj?iftcn tegen ben hertog ban «öfpernon in 
b?uk upt / en merbe ben donink ook in groten bate 
gebracht bp ben gemenen bokte / cn bet mag al quaet 
mat be dontnk bebe in baren fin/en merbe aïleg ten 
qnaetfïen bebnpt en uptgdept/ baer tegen <23uife / 
beu aenfïoker ban befe oorloge en al ’t quaet bat bacc 
upt quam/ en konbe in beferlupbenoogen niet ban 
mdboen/en al bat bp aenregte mag onber ’t bejtd ban 
be föoonife religie. aBatbaerna geboïgtig/ botbP 
te mege biacbtbatbendoninkfgnc fïab ban j|arij^ 
mofï berïaten / ook bot ben ffertoge ban <6uife en 
ben <£arbinacl fgnen b»oebcc 51311 omgdiotnen en 
oodt epnbeltjkben dottink fdbc DoojccnJiïBontck/ 
ftillen mp in be uabolgetibe Doeken koitdbkcnbcr^ ^Fol ïo?) 
balen. 

3n 3B|ie<lanbfgtnbemacnbcnbau.ïBobtniDecen ^,eutoi 
ÜBecember nodj grote tmtfï gemcefl / fo om be coit^ tiutit m 
tcibutien alg anöerfing / baer 51311 bpfonbere en pacti- 
ruitere cefolutien öp be boïmacbten ban ©ofiergoe fien 
enïDcficrgoe ben 19. .^obemö^g genomen/met p?o-' anöc* 
tefiatic batbpalbicnbcge&eputcerbceenigemijbercïen* 
crtraojbinarig omflagcn ober be fioteen - renten 
ntaekten / uptfebjeben of erecuteerben ban 2 fl«P5 
berg boben be 8 fiupberg ojbmarig / bat alle bc incotts 
benicnten bic baer upt ontflaen fottben mogen j niet 
ben lieben/ maerbenJ|eetengcbeputecrbenbeboo^ 
be geimputcert te mo?bcn / enbat fp beg niet te-mm 
alle kofïcn / fcbaöen / en intecefïen/ bie bc lupbeit t’fa^ 
men cn elr bpfonber baer upt fouöen mogen bebben 
en Irjöcii/ op be boo|gettoembc l^ceren gebcputceröcn 
t’famen en elr ban bun bpfonber epgcnp?tbe/petfo^ 
nen en goeberen / boo? baer cn bare erfgenamen t’ak 
lett tijben gcöocbten te herbalen: 3Baer tegen bp be 
gebeputeetbe ban be Staten ban Bjicflatib ten fdben 
bagc meber p?oteflatic gebaen ig / berkïarcnbc bat bp 
be booifj. boïmacbten tegeng bun procuratie gebaen 
tg / of bat fp ter qttabec troumen in ’t rapporteren 
ban bkny?int‘Pklengebanbdtbabbcn/ pjotefïernts 

ï be/ 



I 4^ Me en Twintichfte Boek. kSj. 
Öe/Öat öefe p?otefïerenöe boïmacDten refcïufie en p?o* 
tefiatte gebaen ig boo? moettoille ofquabe gefïntbept 
tot öe gemene fake en todfïant öe£ ©aöerïanöiS / be* 
tupgenöe bat fp boa? <£oö en aïle menfcDen toilöen 
gecrcufeert gebouöen 3pn ban alle ongemacken / in* 
conbenienten en fmatigbeöen/todke upt be rigoceufe 
executie ban H fïupber£ertcao?ömaci£bpDenkeöen 
tiptgefcö?cben / en bie noottoenöig foube moeten ge* 
fcïjieöen ten öienfïe en todbaren ban ’t ©aöcrïanö / 
fouben mogen boïgen / bat niet Den geöepntceröe / 
maet be p?otefïetenbe boïmacptcn fuft beDoo?De 
gcimputeett te too?öen/ en Dat fp geöcputeccDe inf* 
geïyr öegmet-te-mmalïenfcpaöen/ kofïen/ Ijintsec 
en ïntecefïen/ bie pcmautfbin’tgeneraeïafêpatti* 
cuïiet / tet oojfake ban befen foube mogen ober ko* 
men/ ’t fp boa?ejeecutteofanberfin£/ opbcboo?f5. 
Piotcfïcrenöe boïmagten t’famen ofeftban Dunbp* 
fonöet/ epgen en p?ibe petfonen en Dun goebeten boo? 
pact en Daten erfgenamen t’aïlen tyben öocDtente 
toerïjaïen* 

èaet na \g in be bergaberinge bergebeputeeröe 
Staten ban ©?iefïanö gecompareert 3lol)an ban 
ïfottinga aïgbpïtnacDt ban öe<6?ietenpebanS5at* 
raöeeï / p?otcfïerenöe Dat DP in De p?otefïatie bp De 
boo?f5. boïmacDten gebaen niet en Dabbe geconfen* 
teert / nocD ooit ban meningc toa£ teconfenteren: 
ban toag te b?eben ban toegen 3yne <&?ietenpc / De 
quote bet <&?ietenpe/ ban De e;ctraa?öinan£ 8 fïup* 
betg op te b?engen/ totbetalingebetfcDuïben/ ge* 
lijft ooft eenige anbete boïmacDten getoepgett Dab* 
ben bet boïmacDten p?otefïatie te onöerfcD?yben / 
met betïtïattnge bat fp Daec in gecnfïng en Dabben 
betoiïïigt/ en bctfocïjte be boo?f3. ^ottinga Dier ban 
acte tot 5tjnbet ontfcDuït / bie ïjem bp ben boo?f5. ge* 
beputeetben beeïeent i£ getoo?ben. 

mnfiacti 3Dic ban jjaetben Dabben ook gcfïaöig be pattpe 
op öe (ïcöe paH öen o3?abe ban Hpccfïer geb?eben / baettoefp- 
SSaöen ïupöcn boo? ben <6?abe ban Hpccfïet feïbe/ afêpP 
ui» ötc tc baet toag gctoccfï boen Dp na ïjet ^oo?bet quattiet 
bnfetieien rcpföe befeïbe feet geantmeett Dabbe / inboegenbat 
SSfm fp-ïieben ïjebbenbc ook Cngefé gatnifoen baet bin* 
iian u)ois nen / gcljecï be Slpcefïetfe factie toegebaen maten / 
lanü/üau ^cz tegen fo toag ^onb-Deet ïMïern ban&upïen 
Süc aact ban ^pebcït tot be5tjbe ban be Staten ban ^oïïanb 
Knict» geDeeï genegen / en be faken toeröen in Defe työ bp na 

fo geb?eben/bat be gene bic be autocitcpt ban be ,^>ta* 
ten ban ïf oïïanö toilben fïaenöe Douben / geDouben 
toetöcnalis of fp-ïieben De autotiteptban ben <6?abe 
ban Unceftet foepten te onbetö?ucken / toact boo? 
grote ttoifi/ ttoeb?acDt/ enpattpfcDapinbeïanben 
toagl gelijk genoeg in Defe boeken bedjadt ig. Wg 
hu be <6?abe ban Hpcefïec na Eelanb toa£ betttoc* 
ken: focljt 3ionk-Deet BMÏem ban ^pebeït te p?ac* 
tifeten omboïït binnen 5Saecbenteb?engcn/ en bie 
ftebe te beefeketen boo? be Staten ban ï|oïlanb/baet 
toe Dp focljt te geb?upken ben ïiapitepn Slagucé be 
0encD« gatnifoen Doubenbe binnen Baetben/bc ^>et* 
geant Jèajo? aïbaet genaemt j&iclae£ be 3Baeï / en 
eenige anbete ben boo?f5. J^pebeït berttoutoenöe. 
Ombert ijentibfs. ban 05epn/^cDout bet boo?fs. flebe 
Deeft Dp ben 17. ^eeemb?$ ben geljden aenfïag ont* 
bekt / Dem betfoehenbe om Dem baet toe mebe te toiï* 
ïcn laten geb?upken / bechïatenbe Dem bat ben ftapi* 
tepn 3iaque^ be ïiencDp met 3pn bolk Den baet toe 
mebe foube laten geb?upïten / en bat ben bacp ge* 
raemt toa£ tegen maenbag ben ai.^ecemb?$be£ 
nacDtó tuffen n en iiuten/ befoïbatenbanbupten 
aenltoinenöe/ ’t bjeïïi fou toefen mannen ban tm* 
fïecbam en een bed ban fijne foïbaten ban Höupben / 

bocD ben ïtapitepn ïlencDp tiet ben neuflacD eeriigé 
Dagen uut te fïeHen/op bat be nacptni toat bonketbec 
toefen fouben / te toeten tot ben 24. of a 5. ^ecemb?i^/ 
be foïbaten fouben Den begeben onbec ben molen ert 
moïenDupfe tiupten be fïab fïaenbe bp’tjjooit-tocfïen 
onbet De Eeebate/ en fotoanneetbc foïbaten alöacc 
fouben gekomen toefen / foubemen upt be molen na 
be sgbe ban JBupDen uptfïeken bequaeni ïicDt om 1 
baet mebeDaec-liebetaenkomfïctckcnncntegeben/ ‘ 
en om ben aenfïacD tod te effccturcn Dabbe beboo?* 1; 
noembe jföpcbdt ben boo?nocmben ïlapitcpn een 
merkdpe fomnie ban penningen aengetdt/ betodke 
fo ben aenfïacD gelukte / foube Dem befeïbe tot een 
betcecinge Dienen / bcDaïbcn be recompenfe bie DP 
bo?bet ban be Staten foube genieten / en fo’t feïbe 
conttatieetbe/ foube Dem befeïbe fomme op eenige 
betaïinge geko?t too?ben/bocD be boo?f3. ^>cDout ben 
geDeïen aenfïacD ontbekt fï jnbe / gaf boo? anttooo?be 
aen ben boo?noemben JÖpcbdt bat Dp baet mebe niet 
en toiïbe te boen Dcbben / ’t tueïk jSpebdt betfïaenbe 
beïafïe Dem ban ’t feïbe tegen niemanb te openba* 
ten: maet Doetod Dp fuït genocgfaem toegefept Dab* 
be / Deeft Dp nocDtap ben gcDden aenfïag ontbekt 
aen 3jan gieter ^Cettfs. S5ntgemeefïet / cn^Dikp^ 
3Janf5. bie ’t feïbe boo?t£ öe geDeïe ©?oetfcDap Daec 
op betgaöetenbe / tc kennen gaben/ en betfekett Deb* 
benbe ben dapitepn ïiencDp / Deeft befeïbe be geDeïe 
fake boo? öe bolle ©?oetfcpap bekent / en aïfo ié Den 
fdben aenfïacD te niet gegaen. <Die ban ^aetDen ©ieua» 
Debben be info?matie baet ban genomen/ gefonöcn ^fetöei* 
aen öe .ïlBagifïtaet ban SilmfïecDam / pen baet ober 5538 
feet bekïagenbe / en fcggcnbe bat fo <6ob Den niet en Deren ae«s 
Dabbe ontfermt/ en ben aenfïag aen ben bag geb?acDt ^ 
Dabbe / battet een gtote bïoetfïo?tinge en pïonöetin* 
ge ober ben bo?geren en foïbaten foube gegaen Dcb* 
ben / upt toat oo?fake of ktadjte fuït foube gefcDict 
Debben / toaé Den nocD onbekent / ban fouben ’t na* 
maeïg bctfïaen mogen / fp acDten bat Den bit ïn te* 
compenfe toegeboegt toetöe/ ban öatfpöeneetfïen 
^ecemb?i? 15 jaten te boten / ten öienfïe en totbe* 
fcDetminge ban ben baöetïanöe/ niet aïïeenïyk Den 
goebeten / maet ook Daten bïoebe opgefetenberïo* 
ten Dabben geDaö / a$ fp tot een fpiegeï ban anbetett 
toetöen gefïdt / toaetom fp bie mebe een ïiömaet ban 
^oïlanb 3tjn / ban Daet tod Debben toiïïen betfoeken/ 
en etnfïdik betmanen / öatfe Den toiïïen abbetteten 
offp in öe bergaberinge ban öe Staten of anbetfïn^ 
Dabben Deïpen tefoïbeten/om foöam'gen batbatifcDen 
aenfïacD ober Den Daïfen te boen b?engen / fonöee 
eenige toetteïyke oo?fake: toant fp p?efenteten Den te 
tecDt te fïeïlen euookteberanttooo?bentegeneenen 
pegeïyken / ook boo? öe Staten 05enetad / mït^ 
Debbenbe betfeketinge ban b?p te mogen gaen eit 
keten / en fo fp in eenige nuf baeö bebonöen too?ben / 
3yn te b?cben fïtaffe te ïyöen na geïegentDept ban bec 
fake / fp Debben met ben inDebbenben gatnifoen niet 
anbet^ boo?gcnomcn / ban be fleöe tegen ben aïge* 
mepnen bpanb te betoaten / boïgenbe ben ïafï Den bp 
5fjn €tcdïentie ban Hpcefïet en jyn Cjceeïïentie ban 
jlaffau gefonöen / ’t toeïk toa^ bictecenbeöatmenbe 
fïebe foube betoaten fonbet eenige garmfoenen te 
ontfangen of upt te laten ttecken/ öanbperpteflfé 
ïafï ban jyn CtcdlentiebanEpcefïetaenö’eeneeit 
3yn «^jtceïïentie ban kaffan aen b’anbet 3ybe / 
met befe en öietgeïyke Danbeïinge ban intoenbige 
ttoifi en ttoeeö?agt i^ bit jaet ban 1587. ten epnöe ge* 
lopen / en toiïïen bit boek befïupten met öetooojbew 
^ïatoni^; feggenbe/ 

Daer in ’t land regneert ftrijt, oorlog en twift. 
"Wert neringe, voorfpoet en welvaertgemift. 

En Saluftius feyt. 

Eendracht maekt macht, maer twift verquift. 

Eynde van ’t drie en Twintigfte Boek» 

VER. 
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V E R V O L G - 
Van de 

NEDERLANDSE 

OO RLOGEN, 
Beroerten en Borgerlijke Oneenighëdeii. 

Gefchied by tyde van Alexander Prince van Parma, Gouverneur en Kapi«] 
teyn Generael van de Nederlanden, onder’t gebied vandenKonink 

van Spangien zijnde. 

IVaer achtige en Uifiorlfche befchrijvinge, 

Door 

PlETER B O R CHRIST IAENSEN, < 
t 

• Ljl.’i .. .' t 

I\oYt inbond Van bet Vier-en-t'ünnticbjïe (Boek. 

E Grave van Lycefter vertrekt uytNederland, en in Engeland 
komende, refigneert het Gouvernement van de Nederlanden, door laft van 
hare Majefteyt, in handen van de Staten Generael. dJAöe van rcfignatic 
wert gefonden aen den Ambafladeur Herbert, diedefclvcwederom naEn- 
geland neemt, waer uyt de Vercenigde Nederlanden groot achterdeel ge- 
fchiede. Dé Grave van Lycefter doet een Magdalic flacn voor ftjn vertrek. 
Miffive van de Koninginne van Engeland aen den Ambafladeur Herbert. Dc 
Gecommitteerde van de Staten Generael komen tot Londen in Engeland. 
Miffive van de Staten Generael aen de Grave van Lycefter. Inftruéèie voor 

oe Heeren gecommitteerde van de Staten Generael, dienende om te antwoorden op de Propofitie van 
den Ambafladeur Herbert,aen defelve Staten gedaen.Credentie-briefaen de Koninginne vanEngeland, 
De voornoemde gedeputeerden handelen met eenige Raden van hare Majefteyt van Engeland.De voor- 
noemde gedeputeerden krijgen audiëntie by hare Majefteyt. Memorie der gedeputeerden van de Staten 
Generael,door bevel van deKoninginne vanEngeland, gegeven den 2i.February i 588.Memoriediede 
Staten Generael haren Agent Ortel hebben mede gegeven, om hare Majefteyt en hare Raden te remen- 
ftreren.Namen van de Gecommitteerden,nopende den Vredehandel tuflehen de Koninginne van Enge¬ 
land cn den Hertoge van Parma, van wegen den Konink van Spangien. Miffive van de Koninginne van 
Engeland aen de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.dJ Antwoorde van de StatenGenerael op 
de advertentie hen by hare gefanten gedaen. "Wat de Grave van Nieuwenaer, Meurs ,&c. den Staten van 
Utrecht voordraagt op 't gene hem by de Ridderfchap overgefchrcven cn overgefonden was:antwoorde 
vande geeligeerde op de voorfz.Propofitie,antwoorde van de aenwefende Edelen en Ridderfchap,op des 
Graven Propofitie: antwoorde van den Raed der Stad Utrecht op defelve Propofitie. Refolutie der 
Staten Generael op de Requcfte aen hen-luyden geprefenteert, op den Name van de Ridderfchap en 
Edelen van Utrecht. Articulen van Doleantien by den Edelen van den Lande van Utrecht, tot "Woer¬ 
den vergadert zijnde, aen den Grave van Meurs overgelevert, wathier op vorder gedaen is. De Gra¬ 
ve van Meurs rcyft met de Gecommitteerden van de Staten Generael na"Woerden,cn watfe aldaer han¬ 
delen. De Grave van Meurs en Commiflkrifien van de Staten Generael Ycrtreckén Yan Woerden we- 
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derom na Utrecht. Gefchrifte by den Grave van Nieuwcnaer, Meurs, &CienCommiffariftenvan 
den Raed van State, den Edelen van Utrecht tot "Woerden behandigt. Miffivevan de gecommitteer¬ 
den aen de dolerende Edelen. Miffive vande Edelen van Utrecht, te Woerden vergadert, aen de Hee- 
ren Leoninus en Valck, Raden van State, van den iCT.February 1588 , Miffive van de voorfz. Ede¬ 
len aen den Grave van Nieuwenaer en de Commiftariflen Leoninus en Valck. Antwoorde van de 
geeligeerden van de vijf Collegien op de gefchriften van de Edelen. Antwoorde van de Ridderfchap op 
de gefchriften van de dolerende Edelen. Verantwoordinge van de Magiftraet der ftad Utrecht op de 
bclaftinge van dc dolerende Edelen, aengaende deuytleydinge, de veranderinge van de Magiftraet, 
aengaende de vreemdelingen die in de Magiftraet gefetwaren, end'Offitiendieaen de vreemdelin¬ 
gen in ft Hof, Magiftraet en Domeynen vergeven waren. Belangendet^accoortvan den 3.February 
1587. tuffehen de Edelen ter eenre en de Stad en Steden ter andere zyden gemackt, op ft redreffement 
van ft'eerfte lid der geeligeerden uyt de vijf Collegien, aengaende d'apprehentie van eenige uyt de Rid¬ 
derfchap. A<fte van de Staten van Utrecht, verklarende te vreden te zyn met dievanFlollandde 
differenten en mif-verftanden te hellichten. Aéte daer by de Staten van Utrecht gerecommandeert 
hadden eenige Brabanders en Vlamingen, tot Prefident en Procureur Generael. Den Overften So- 
noy laet eene Verantwoordinge tegen den Grave van Hohenlo in druk uytgaen. Miffive van den Raed 
van State aen den Overften Ionker Diederich Sonoy, van den 16. December 1587. Sonoy doet eenig 
Bufkruyt tot Amfterdam kopen. Miffive van de Magiftraten en Gedeputeerden van defteden van 
^Weft-Vriefland en den Noorder-quartiere aen den Overften Sonoy. Sonoy fend Jan Michielfz. 
Predicant van Grotebroek, na Engeland. Miffive van de Magiftraet der ftedevanMedenblikaende 
Staten van Holland. De Secretaris van Medenblik beklaegt fich dat Sonoy het inhoud van den voorfz. 
Brief wifte, en fchrijft de gelegentheyd van de ftad over. De Commiffaris Moftart word van Sonoy in 
den Hage gefonden, fyn befoinge met den Rade van State van wegen den Overften Sonoy. Articulen 
van wegen den Overften Sonoy aen den Rade van State over-gegeven, met de Apoftillen. Den Raed 
van State fchrijft aen Sonoy. De Staten Generael, Raed van State, Staten van Holland en PrinceMau- 
ritz van Naflau, fchry ven aen den Overften Sonoy. De foldaten van Sonoy binnen Medenblik muyti- 
neren. Lancelot Parafis , Commiflaris van de Monfteringe, komt tot Medenblik. Schriftelyk ant¬ 
woorde by de foldaten van Medenblik, den Commiflaris Lancelot Parafis op fyn Propofitie gegeven. 
Brieft van Sonoy aen de Staten van Holland: de foldaten in Medenblik doen den anderen Eed. De Ma¬ 
giftraten fochten middel om de muytcrie tot haren voordeel te beleyden. Schriftelyke prefentatie by 
den Overften Sonoy aen de foldaten binnen Medenblik gedaen. Des Overftens prefentatie werd niet 
aengenomen. Perplexiteyt van Sonoy. Commiffie vande Staten van Holland op zyn Excellentie van 
Naflauw, &c. om Sonoy onder zyn obediëntie te brengen. Miffive van zyn Excellentie van Naflauw 
aen de foldaten binnen Medenblik. De foldaten van Medenblik vallen aen de zyde van Sonoy. Ver¬ 
bond gemaekt tuftchen den Overften Iqnkher Dirk Sonoy met de Hopluyden en Bevel-hebberen bin¬ 
nen Medenblik ter eenre, en de gemeene Krijgs-luyden en foldaten aldaer ter andere zyden. Guillam 
Moftart fchrijft uyt Medenblik aen zyn Huyfvrou, maer den Brief werd geintercipieert. DeHeeren 
van Fama, en Swcvecele, Pieter Kies Burgermeefter van Haerlem, en Meefter Adriaen Anthonifz. 
Burgermeefter van Alckmaer komen binnen Medenblik. ‘Wat fy den foldaten voorhouden en der fel— 

(Fol.ï.) ver antwoorde. Handelingc met den Kapiteynen en foldaten binnen Hoorn. Miffive van den Rade 
van State aen zyn Excellentie van Naflauw. Capiteyn Haeftrechts verzoek aan zyn Excellentie van 
Naftauw. Meefter ‘Willem Bardefius Raed van State, werd binnen Medenblik gezonden voor de der¬ 
de reyfe aen den Overften Sonoy en fyne Krijgs-luyden , en fyn handelinge aldaer. Medenblik werd be¬ 
legert. Sonoy uytgefonden hebbende eenige foldaten na Kampen en elders, fofendendieGarnifoe- 
nen eenige wederom aen Sonoy, dewelke van wegen zyn Excellentie van Naftauw gevangen werden. 
Confeffion van Servaes de Lint Vendrig binnen Kampen, Jan Jacobfz.ranDelfffoldaet onder Hop¬ 
man Brcenen, Henrick Jacobfz. Van Slotenburg Korporael onder JeuriacnRoot, PietervanKou- 
kereken Korporael enChriftiaenvanftHertogenbofchfoldaetonderde Compangie van Hopman Jan 
Theunifz. leggende binnen Herderwijk. Schrijven van Hopman JacobMueruyt deKuynder aen den 
Overften Sonoy. Guilliame Moftert vertrek uyt Medenblik , hy fchrijft aen Sonoy hem animerende. 
Propofitie van den Baron ”Willigby aen de Staten den eerften of 11. Marty. Antwoorde die de Konin- 
ginne van Engeland gegeven heeft aen de Heeren Lofen en Kafcnbrood, nopende den Vrede-handel. 
Propofitie door den Heere Killegrey aen de Staten generael den 13. Marty 1588. ft gene den Raeds- 
heer Killegrey vorder heeft geproponeert. Briefken aen Sonoy van Utrecht gefonden. Zekere pro- 
pooften gehouden tuftchen den Baron 'W’illugby en eenige Gedeputeerde van de Staten Van Holland. 
Libel hier tegen uytgegaen. Vorder handelinge tegen Sonoy en die van de foldaten binnen Medenblik. 
Den Admirael van Engeland komt met oorlogfchepen in Zcland, ft welk een vreemtachterdenken 
gaf. Schrijven van Jan Michielfz. Predikant van Grotebroek aen den Overften Sonoy. Copyevaneen 
brief in Engels gefchrevcn aen den voorfchreven Jan Michielfz. by den Grave van Lycefter. Miffive 
van Daniël de Dieu Predikant van Vliffingen aen den Overften Sonoy. De Heere van Fama, Barde- 
fius en Symon Meynertfz. gecommitteert binnen Medenblik, om met de gemeene Krygs-luyden te 
mogen handelen. Antwoorde op fekeren brief aen de gemeene Krijgs-luyden binnen Medenblik. Dc 
Commiflaris Moftert komt in Engeland om de fake van den Overften Sonoy aldaer te verdedigen. 
Miffive van de Koninginne van Engeland aen den Baron van Willugby. Brief by zyn Excellentie van 
Naflauw aen de Heeren Raden van hare Majefteyt. Remonftrantie tot ontfchuldinge van Sonoy aen de 
Koninginne vanEngeland byGuilliame Moftert overgegeven.Moftert fchrijft zijn wedervaren in Enge¬ 
land aenSonoy over.Miffive van de Koninginne van Engeland acn den Overften Sonoy van den April 
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if38. Miffive van de voorfeyde Koninginne van Engeland aen zijn Excellentie van Naffauw. Ant- 
Woorde van de Staten Generael op de propofitieby den Baron Willugby aen hen-duyden gedaen den 
ii. Marty. Antwoorde van de Heeren Staten Generael op de propolitie van den Heere Killegrey. 
Miffive van den groten Threforier van Engeland en den eerften Secretaris van de Koninginne aen den 
Raeds-heer Killegrey- De Raeds-heer Killegrey levert d'Aéfe van Refignatie van het Gouvernement 
van de Landen by den Grave van Lyceftcr den 17. December 15 87. gedaen aen de Staten Generael 
den 15. Marty 1588. Copic van de A(fte van de Refignatie voorfchreven. Placcaet van de Staten Gene¬ 
rael op de voorfchreven A&e van de Refignatie van ft Gouvernement. Annotatien by cenigc opft voor¬ 
fchreven Placcaet gemaekt en geftroyt. Vorder handelinge met den Overften Sonoy en foldaten bin¬ 
nen Medenblik- Miffive van fyn Excellentie van Nalfauw en cenige Gedeputeerde aen den Over¬ 
ften Sonoy, mitfgaders Kapiteynen en foldaten binnen Medenblik. Prcientatie aen Sonoy gedaen. 
Den Overften Sonoy neemt fyn beraet, en maekt fwarigheyt. Prefentatic aen Sonoy gedaen in 
fyn perticulier. Acceptatie van het accoort by den Overften Sonoy aen fyn Excellentie van Naf- 
fauw gelevert den 20. April 1588. Approbatie van fyn Excellentie. Vorder handelinge met dc 
Kapiteynen en foldaten binnen Medenblik. Dc Baron van Willugby komt tot Medenblik. Uyt- 
lprake van den Baron van Willugby, en accoort met de foldaten binnen Medenblik. Interpreta¬ 
tie van den Baron Willugby op fyn uytfprake. Commiffariffen by fyn Excellentie binnen Medenblik 
op de monfteringe gefonden. Placcaet en ordonnantie van wegen fyn Excellentie van Nauffauw over 
het accoort en vereeninge der ftad Medenblik. Syn Excellentie komt binnen Medenblik. Aenflagvan 
de Spaenfe op Hattum te vergeefs. Verraet op Ooftende miflukt. DePrince van Conde van vergift 
geftorven. Joannes Amellinus Brulart met 4 Peerdcn van een getogen. Sir Willem Ruffel Gouver¬ 
neur van Vliftingen heeft een mis-trouwen op de Staten. Zyn Excellentie fent 60 Pecrden uyt de 
Compagnie van Villiers inZeland, ft welk Rulfelqual ijk neemt. Rulfelfchrijft aen de Raden van Sta¬ 
te, die daer op antwoorden. Accoort tot Arnemuyden met het Garnifoen gemaekt ten faveur van dc 
Èngelfe. Syn Excellentie komt in Zeland, hy fent fynen Raeds-heer Niclaes Bruyninx ter Veerc. 
Miffive van de Koninginne van Engeland aen de Kapiteynen van der Veer. En ook aen de Magiftraet 
van der Veer. Dood van den KoninkFredrik van Denemarken. Dood van Doder Joannes Wierus. 
Bon word van den Prince van Chimay belegert. Jan BaptiftaTaxis wort voor Bon dood gefchoten. 
Ordre op de regeringe van de vereenigde Nederlanden. Miffive van Meeftcr ^tëftllem Bardefenaen 
den Grave van Lycetter van den 8. Marty 1588. Aéfe den Heere prefident van der Myle verleent den 
23. Syn Excellentie van Nauffauw verfoekt advijs van de Predikanten van Holland en Zeland, op de 
fake van den Vrede-handel by de Koninginne van Engeland voorgewent. Advijs van de Predikanten 
van Holland op den Vrede-handel met den Konink van Spangienby hare Majefteyt van Ehgeland den 
Staten Generael voor-gehouden. Drie vragen by zyn Excellentie van Naffauw en de Staten van Hol¬ 
land de voorfchreven Predikanten voorgeltek. Nader antwoorde en advijs der Predikanten van Hol¬ 
land op defelve vragen. Advijs van de Predikanten binnen der Tolen. Item van die van Schouwen , 
Duyveland. Boexken tegenden Vrede-handel met Spangien aen te gaen in druk uytgegeven. Delibe¬ 
ratie van de Predikanten van de ftad en Landen van Utrecht, om eenige van wegen de Kerken, aen de 
Koninginne van Engeland te fenderi. Nicolaus Sopingius en Wernerus Hclmichius, Predikanten, 
Gedeputeert van wegen het meerder-deel der Kerken van de Geünieerde Provintien, aen dc Konin¬ 
ginne van Engeland, vertrecken vanUtrecht, wat fy in Zeland uytrigtenfo met de Kerken als met de 
Staten aldaer. Syn Excellentie als ook de Staten van Zeland vinden de Legatie goed, dan dat het niet 
fonder die van Holland foude gefchieden. Een Synodus extraordinaris in Zeland gehouden. De Ge¬ 
deputeerde van de Ncderlandfe Kerken komen in Engeland, reyfenteHove en fpreken met den Gra¬ 
ve van Lycefter. Inftru&ie van de Nederlandfe Kerken voor hare Gedeputeerde aen de Koninklijke 
Majefteyt van Engeland. Conferentie tuffehen dc Gedeputeerde Predikanten en den Secretaris Walfin- 
gam. De Gedeputeerde voorfchreven leveren de Koninginne van Engeland feker gefchrift over.Inhout 
van ft felve gefchrift. Gefprek tuffehen de Koninginne van Engeland en de Gedeputeerde Predikanten. 
Dankfegginge by dc Gedeputeerde voorfz.aen de Koninginnefchriftelijk overgegeven. Affcheyd by 
den felven van den Grave van Lyceftcr genomen. Schriftelijke antwoorde by de Koninginne den Gede¬ 
puteerden mede gegeven. Des Graven van Lycefters antwoorde aen de Kerken van de Geünieerde Pro¬ 
vintien. Vergaderinge tot Borborg in Vlaenderen,tuffehen de Gedeputeerde van den Koning van Span¬ 
jen,en dc Koninginne van Engeland,om van Vrede te handelen.Geftroyde Articulen van de Vredehan- 
delinge tuffehen de Gedeputeerde van de Koningen voornoemt. Andere Articulen die gefeyt werden 
dat van wegen de Majefteyt van Engeland fouden wefen voorgeftelt. De Vrede handelinge werd afge¬ 
broken. Twee Koningen in Polen gekoren, Sigifmundus word Konink van Polen gekroont. Maxi- 
miliaen wert geflagenen gevangen. De Hertog van Guyfe komt tegens des Koninx van Vrankrijx be¬ 
vel binnen Parijs, komt by den Konink en fpreekt met hem, des Koninx antwoorde. Nicolaus Poli- 
nius ontdekt getrouwclijk der oproerders voornemen, doch fyn Raed werd veracht. Des Koninx van 
Vrankrijx audforiteyt binnen Parijs te niet, valfch rumoer by de fuftcr van den Hertoge van Guyfe ge¬ 
daen ftroyen. Genereufe antwoorde van den Ambaffadeur der Koninginne van Engeland, aen den 
Heere van Brifack, die aen hem was gefonden. De Konink van Vrankrijk vlucht uyt Parijs en komt 
tet Chartres. De Hertoge van Guyfe fchrijftaen den Konink hem felven ontfchuldigende. Declaratie 
of verklaringe van den wille des Koninx van Vrankrijk gedaen na fyn vertreck van Parijs. Propofitic 
des Heeren van Fay Ambaffadeur van den Konink vanNavarre aen de Staten Generael. Refolutie der 
Heeren Staten Generael op defelve propofitic. Bon wert door den Prince van Chimay belegert, in 
Martio 1588. Johan BaptiftaTaxis Licutcnantvan Verdugo voor Bon gefchoten. Den Overften Sonoy 
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beklaegt hem dat het accóort met hem gemaekt biet word onderhouden. De Raeds-htere Niciaès 
Bruynmk fchrijft aen Sonoy. Syn Excellentie van Nafiauw neemt den Overften Sonoy metfynHuys- 
vrouwe, kinderen, huysgefin en goederen in Sauvegarde en protexie. Die van Zeland verklaren den 
dienft van den Overften Sonoy niet langer te begeren, noch hem vorder commillie te cederen of toe 
telatcn. "Wat den Overften Sonoy aen den Racd van State verloekt. Pafpoort en affcheytby de Staten 
Generael den Overften Sonoy gegeven- Sonoy beklaegt hem over de Pafpoort hem gegeven, klaegt 
over het uyt-geven van het kort verhael,ft welk hy feyd in veel plaecfen onwaerachtig te zyn. De Grave 
van Lycefters brief aen den Overften Sonoy. MiiTive van den Overften Sonoy in Engeland gefonden. 
Syn Excellentie van Nafiauwfchrijftaen de Staten in faveur van den Overften Sonoy. Sonoy reyft na 
Engelant. Memorie by den Overften Sonoy aen de Koninginne van Engelant overgegeven, daer in 
hy feyt dat hem ft beloofde volgende den contraóte niet is gehouden, daerom hy genootdrukt is hare 
Majefteyts hulpe te verfoecken. De Koninginne recommandeert de fake van Sonoy aen de Staten. 
Antwoorde van de Staten van Holland op de recommandatie van den Heere Thomas Bodley, door laft 
van de Koninginne, beroerende de fake van Sonoy. Miffive van den Overften Sonoy aen de Staten van 
Holland uyt Engeland gefonden. De Koninginne fchrijft wederom feer ernftelijkin faveur van So¬ 
noy. De fake van Sonoy word afgedaen, en hem werd een Penfioen van 1000 guldens's jaers by 
den Staten van Holland , gedurende fijn ende ftjne Dochters leven lank toe-gevoegt. Dilcours 
en verantwoordingevanden Overften Sonoy, aen de Koninginne van Engeland overgegeven. Jon¬ 
ker Diederik Sonoys overlijden. Kort verhael van ft leven en Geflachtvan den Overften Sonoy. 
Vreemde daed van cencn Moor , die Sonoy 20 jaren lange gedient hadde. Muytenatie van hetGar- 
nifoen tot Geertruyd'ênberge. Eenige verraders binnen Geertruydenbcrge gehangen. Het Gar- 
nifoen van Geertruydenbcrge cyfcht betalinge van 3 1 maenden. Aóic van belofte by de Bacn- 
der-heere van Willugby gedaen in de ftedc van Gecrtruydenberg voor'fijn Excellentie te houden» 
en die weder te ftellen in handen van defelve fijne Excellentie. Die van Geertruydenbcrge fchrij- 
ven aen de Staten Generael. Brief van de Koninginne van Engeland aen het Garnifocn binnen Geer- 
truydenberg. De Gedeputeerde van de Staten Generael met fijn Excellentie, de Baron van "Wil- 
lugby en de Gedeputeerden van de Staten van Holland en van Dordrecht komen voor Geertruy- 
denberge. Accoort met het gemuytineerde Garnifoen aldaer. Anna van NaftTauw, Grave Wil- 
lems van NaflauwsHuysvrouw fterft. De Staten Generael fendenGefantcnnaDenemarkenaenden 
Konink , hare Inftruótie ende Handelingc. Reqüefte by dc dolerende Edelen van het Sticht van U- 
trecht aen de Staten Generael overgegeven. Dc Grave vanNieuwenaer, Meurs; &c, mitfgadersde 
Heeren Leoninus en Valk doen fekere propofitie aen de Staten van Utrecht. Antwoorde op de voor- 
fchreven propofitie gegeven. De Procureur Generael van den Hove van Utrecht werd laft gegeven 
om ft Recht van den Heer tegen de dolerende Edelen te bewaren. Henricus Agilius Procureur Gene¬ 
rael van den Hove Provintiael van Utrecht, verfoekt by requefteprovifie van Juftitie tegen de dole¬ 
rende Edelen. Daer word tegen defelve provifieverklaert. Wat de Edelen daer tegens doen. Publi¬ 
catie t'Utrecht tegen de lichte vrouwen, hoer-huyfen, &c. en verbod van de Roomle Religie. In- 
ftruétie voor den Heere KapiteynMcetkerken, gaende van wegen de Staten van Utrecht na Engeland. 
Frans Gerritfz. Hopman van de Borgeryc t'Utrecht trekt na Engeland. Refolutie by de Borger Hop- 
luyden t'Utrecht genomen. Refolutie van de Magiftraet der ftad Utrecht, daer by de Borger Hop- 
luydcn voor den jare 1589. worden beveiligt en gecontinucert, niet tegenftaendcvoorgaendecon¬ 
trarie refolutie. In Vriefland werd een nieuwe inftru&ie gemaekt voor dcPrefident en Raden aldaer. 
Edict des Koninx van Vrankrijk, dienende tot wedcr-oprechtinge en verfekeringc van dc Roomfe 
Religie en uytrodinge van dc Hugenootfe Religie door alle fijnen Rijke. De Konink kan die 
van Guyfe daer mede niet genoeg doen. De Paus vergelijkt Guyfe by dc Machabeen. De Hertog 
van Nevers draegt eenen doodclijkcn haet tegen den Hertogc van Guyle. Dc Konink van Vrank¬ 
rijk veynft hem om Guyle alle fufpitic af te nemen , en om hem ter gelegender tijd Van den felven 
te wreken. 

Het 
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(Fol./J.) Het Vier -en-Vtotntinchfte (Boek. 

©e dEüabe 
tian 3Lnce* 
(ter brn 
trefct tmt 
#2Der= 
laat) en in 
^Engeland 
homende/ 
reitgneect 
tjet dBaiu 
bemement 
der ïM? 
Derlanöen/ 
boa: lafl 
ban bare 
JlEiajelt. 
tn banden 
ban de 
Staten 
vöeneracl. 

J'leteban 
üefüpia* 
te boert: 
jefonden 
tfn den 
itmbaffa* 
leur lijets 
tttt/die 
in bieder* 
mi na 
(Engeland 
mm, 

je <J3:abe 
an llyce.' 
er doet 
aiJRe* 
atfe jlaen 
angout* 

E <$?abc ban Huccficr alfa bp ge? 
fcftftfte fijn af-fcpepD ban De i£ce* 
ten Staten <©cnetaeï genomen 
pebbenDe/ aï£ top berpadt peb* 
ben / $ pp eenige Dagen öael: na 
upt IceïanD na <£ngelanD ber* 
troeften / pebbenDe eerft De ftapi* 

_  .— tepnen in De &tcDen ban Camp* 
bcrcleqgenDe / Doo? grote beloften öaer toe gebjagt / 
Dat fp beïooföen De &taD alleen te pouDcn boo^De 
ftoninginne ban CngeïanD/ en boo? pem alg paren 
^taDpouDer en <0ouberneur 43enerad Der bcrce* 
nigDe tBeberIanDen/fbnber Daer tn eentg ftrygs-bolft 
te nemen of te ontfangen / Dan Die met fijn patente 
gefonDen fouDen toerDen. Wig pp nu In CngdanD ge* 
bomen toaé/en Dat pp aen De ftoninginne rapport ge* 
Daen paDDe ban Den fïactengelegentpepDDcr5aften 
m De bereenigDe ^eDecIanDen / en Dat Ijp ftïaegbe 
Dat pem Daer bede ontoacrbigpeDen toaren acngc* 
Daen / beepaïenbe De saften t’fytnn fcpoonflen/ be* 
fcpuïDigenDe De Staten / bpfonDerDiebani|oïlanD. 
®e ftoninginne/ alg een feer togfe enboo?fïcptige 
©«neefje/ merftte tod Dat Dc£ <©?aben ban ïpcefterjS 
regeringe Den Staten niet feer aengenaem tuag / en 
toefenDe Dat upt Dtemif-berfïanDen/ meertneonbe* 
uientien fouDen mogen boïgen / Dietn ’t epnDemet 
tod fouDen reparabel toefen / peeft fp pembeïafi pet 
jScDerlauDfe <6oubernement te refïgneren tn panDen 
ban De Staten Cenerad / geïyft pp ’t felbe bpeene 
fcpuftelnfte acte / in Date Den 17. 33ecemb?$ 1587» 
geDaen beeft: toeïfte acte gefonDen toerDe aen Den 
ifeere ïf erbert / pare IBajefteyt^ IJimbaffabeur/met 
biieben en infïcuctie ban pare jBajeftcpt / tn Date 
Den 20. ^ccembjté / op Dat pp ’t boojfepjeben mfiru* 
ment fouDe ïeberen aen Den Staten Ccnerael: tnaer 
obermitg De bfteben t’fïjnDer panD niet quanten 
booi Den 22. ^flanuarp 1588. pp synbe al£ Doe op 
fijne toeDerftomfïe tot ©liffïngen/ met De Com* 
miffarifTen Die ban De Staten toegen toerDen af* 
gefonDen aen pare JBajefïept / fa Do?fï pp De ja* 
ïte ban fijne Öepfe niet uptfïeïïen / biefenDe Den Dienft 
ban pare IBajeft Daer tn eenige pmDerniffete Doen/ 
met fijn tocDerftercn na ÜoïïanD / ombebüo?fcD?e* 
ben acte ban rcfïgnatie ober te ïeberen/boïgenDe pare 
UBajefïeptj» bebden / toaerom pp Defdbe toeDerom 
met pcm nam na <£ngdanD/ toaer upt De geunieerDe 
l^obmtien groot acpterDed gefcpteDe / sullig upt pet 
berbolg tn Defen bod berfiaen fal bonnen toerDen/Doo? 
De arttculen Die Daer na gebalïen 5pn / toant Defe 
acte eeefi naDerpanD bp miffïbe ban Den 21. jfetyua* 
rp gefonDen toerDe aen De ïf ecre ^enep ïtilïegrcp/ een 
ban pare IföajefïcptsS ÏSaDen tn Den tSaDe ban &tate/ 
Doo^ mtffibe ban De %eere W. 25ucgïep en Jpra. 3©aï^ 
fingam / en toerDe bp Den jdben üillegrep ontfangen 
binnen ^o?D?ecpt Den 13* IBartp / en bp pcm in Den 
Staten <6encrad obergelebert Den eerfien ?tpyl Daer 
na / 3UÏÏt^ top ter gdegcnDer pïaetfe fullen berpaïen. 

<i£er De «6]abe ban Hpcefier nu toeDerom bertrob 
na CngdanD / peeft pp een IBeDabe ban gout laten 
maben nafijnaengefiept/ Dat pent feer tod geleeb: 
op De 5tjDe ban fijne ftgute Die feer fepoonberpeben 
fionD / toag Defe mfcjiptte : Robertus Com. Ly- 
cefter, & in Belg. Gubern. 1587. op De tegen-fijDe 
boaren eenige ^epapen boepDenDe / en eenen <t£n* 
gelfen j^onD na De ^epapen om ftenDe/ ronDom fionD 
gefcp?eben: Non gregemfedingratos. CnotiDerDen 
i^onD fionD: lnvitus defero j 5^at ig l Niet de Kudde, 
maer d’ondanckbare , verlate ik onwillig of tegen mij¬ 
nen dank. |Bet Defe „ÜècDaïten peeft pp berfcpepDene 
fijne goeDebpenDen begiftet tot een geDagteniffe.^te 
ban fijne factie boaren pier Doo? De Staten te meer 
befcpulDtgenDe ban onDanbbaerpepD / Die Defdbe te* 
gen pem geb^upbt fouDen pebben/ en Dat pp Daer Doo? 
De HanDen berïaten/ enDeitoningtnneoojfabeban 
nufeontentement fouDe pebben gegeben; ^bpebbe 

berfcpepDén ban Defe JföeDaïien geften / boaren feer 
fepoon en net. 

JBp pebbe tn ’t boo?gaenDe 23oeb berpaelt De $jo* 
pofitie bp Den ^ecre^tinbaffaDeur^erbertbanboe* 
gen De Ifeajefieptban^ngdanDgcDaen/ oobmeDe 
De anttöoojDe Die De i^eeren Staten <i5encrael Den 
'SintbaffaDcur boojnoemt Daer op gegeben pebben 3 
ban gelpben Dat De Staten böojnoemt gecommit* 
teert paDDen iBeefieren J&ebafïtaen Hofen en ileo* 
narD Cafenb?oot / om na pare JIBajeficpt te repfen / 
en Defdbe ban Der Staten tnentnge en refoluticte 
berboittigen / Daer pem alle befcpepD Daer toe Dienen* 
De meDe gegeben ig / fp 3pn met Den boo?fcp?ebcn 
i^ecre ^ImbaffaDeuc upt Den i£age bcrtcochen na 
EelanD/ aïboaer fp noep langen tpD pebben moeten 
bertoeben en toacptennaDcnboinb/ Die pen niet be* 
quaern toag/ fulh^ Dat fp eerfi Den 1 x. dpeb^ttarp tot 
©Itffiugcnt’fcpepegegaenspn; Docp eer fp ban Daer 
bertrodten / fo ontfinït Den boo?fcp?cbcn SimbafTa' 
Deur tot ©liffingen noep bjteben ban pare .HBajcfi. 
inpouDenDe/ineffecte/ Dat pare dlBajefiept gcotdiï$ 
toas bertoonDert/ban De grote en lange Dilapen/mitf* Kngfné 
gaDer^ Der SlanDen refoïutte/ in een fiub fo grotelpb^ ue uan 
(al^ fp fepteef) tot DerfelberbodüarentenDerenDe. 
$UcptenDe Dat felbe niet te bonnen gefcpieDen/ Dan amüaV 
Doo? berpinDeringe ban eenige / Die petmaniement öeutiöer* 
ban Den XanDe in pare panDenptdDcn/ en bed eer öm’ 
paer perttculier/Dan Der felber bodbaert foepten. 23e* 
gerenDe Daerom DatDenboo^fcp^ebenÉmbafTaDcur ’* 
bp alle miDDeïen fouDe traepten om te pebben een ’ * 
finale en abfoïute refolutie op De p^opofitie nopenDe 
De bjeDe panDel ban patent boegen aen Defdbe^taten J J 
geDaen / of bp faute ban Dien fcppftelpfc tegen Defdbe3 * 
te p^otefieren / en Daer tegen ooit fcp?iftelpbe acte , 
berfodten / fonber eenige langer tpD Dan 8 Dagen in 
Dien regarDe te berltefen / (|c. JBdlten bpefDe boo?*3 * 
fcp?eben ^CmbaffaDeur aen De Beercn gccommittcer*3 3 
De ban De Staten boo?noemtcommuniceerDe/ enbe*3 
gcerDe Dat fp De J^eeren Staten <0eneraeï Daer ban in 3 3 
Der pï fouDen aDberteren / fonDer Dat Den tpD toc liet3 
Daer ban beel coppen te maften. ^>o pebben De booj*3 \ 
fcpieben gccommttteerDe ’t felbe aen De boojfepjeben 3 
Staten obergefcp?ebcn / begerenDe Dat pen fouDe be* 
ïteben Daer op te nemen foDantgen refoïutte / alpfp 
tot Der 1-anDen boeïbarcn fouDen bebinDen te bepo* 
ren / en penbperpjeffe^oDeobernacptenDacpaD* 
berterenDe/ boaer na fp pen Dtcg-palben fouDen peb* 
ben te reguleren / ’t boelft fp na pen bermogen fouDen 
acpterbolgen. 33efcn bpcf ban DegecommittccrDe 
boa^ geDateert Den 29. ^anttarp upt ©liffingen. 

33en 11. jfeb?uarp 3pn fp ïupDcn te fepepe ge* 
gaen/ en De£ anDcrenDaeg^ tegen Den abonD/ arri* 
beerDen fp te ’£<©?abefenDe/aïtoaer fp berfionDen ban 
Den opperfïen Cpcrcper Derfdberplaetfengenaemt 
©atn/ DatDcgecommitteerDc bp pare IBajefiept ber* 
o|Dcnt tot Den b^eDen-panDd al genomineert toaren 
en Dat Defdbe ’g tooenfDaeg^ Daer aen boïgenDeDen 
17. alle gelpft fouDen toefen tot iBaregarDe / en ban 
Daer boo?t te treeften na ©ofienDe/ altoaer bo^Der 
geaDbifeert fouDe toerDen op De pïaetfe toaer Dat fp- 
ïupDen met De CommiffariffenbanDenïlertogban 
|3arma fouDen pebben te bergaDcrcn / fepDe ooft De 
boo?f5. ©atn/ Dat pp ban pare dlBajefïept gefonDen 
toa^ getoeefi aen Den üertog ban parma om Den fel* 
ben ban toegen pare jiBajefiept te ftennentegeben 
Dat pare gecommitteerDe gcreeD toaren / 3p jpn 
boo?t^ bertrodten ban ’£<6?abefenDe naHonDen 
met eenen anDeren 23oot/ en nam Den ^rnbaffaDeur 
J^erbert^ fijnen toeep na OBjoentutg in ’t i^of bp pare rommte* 
Ifeajefiept: en De gecommitteerDe ban De Graten / 
berfiaenDe Dat De <©,?abe ban Hpccfier ten fcïben Dage homen tot 
ban meeninge toa^ te bertreeften na <©?oentoigbp -Jiondnuri 
pare IBajcfiept / 3pn terfiontbpDcn fclben gegaen/ 
DoenDe De bepoodyfte eecbtcDcntfTë en recommanDa* 
tie/ met begeren en berfoeft ban pen teaffigneren 

fefterg 
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feïicre pïaetfe m tijö omiiaöccmetfijne^tcdïcnfi'e 
te mogen commumccccn/ öaec op öp fepöe ’tfetoe 
Pan 43’aenUng te fullenlaten toeten/ eniétecfïont 
Poojt Pcrtracïicn / Dien Poïgcnöe beeft öp ïjen-ïupöen 
öoo? een Pan fijne €öeï-ïupiïen ontboden öatfpfjen 
öcn 15. Poo? ntiööag tot <6?oentoig fonöen laten Pin# 
öeu/gelp fp gcöaen/en öacen piepen aen ben <®;?a# 
Pe Pan Hpceftec oPetgeïcPect öebben/ möauöciiDe 
al^Poïgt/ 

nir, u Yn Heeren, op de Propofitie die U. Excellentie 
S lYi belieft heeft ons,te doen van wegen de Doorluch- 
*§>tatett tige Kcninginne van Engeland , welke daer na ver- 

nieuwt is geweeft by den Heere Herbert, Ambafladeur 
Swte van hare Majefteyt in effefte te defen eynde, dat de Sta- 
baiiïpce# ten Generael te verklaren fouden hebben , of fy haer ge- 
^et' deputeerden willen voegen by de gecommitteerde van 

hare Majefteyt om te treden in gefprek of communicatie 
van Vrede met de Commiflariflen van den Hertoge van 
Parma. Hebben wy geadvifeert hare Majefteyt te verto¬ 
nen en voor te houden ’t gene wy op de voörfchreven 
Propofitie nodig gevonden hebben voorden wclftand 
van den ftaet deler Landen. En alfo wy wel kennen de 
goede genegentheyd , die uwe Excellentie is dragende 
tot vorderinge van de Eere Godes en behoudenifle van 
onfen voorfz. Staet, hebben wy geacht onfen plicht te 
wefen U. Excellentie hooglijk te bidden, dat hem ge¬ 
lieve te affifteren en by te ftaen onfe gedeputeerden , die 
wy tegenwoordelijken tot defen eynde aen hare Majeft. 
fenden, en de goede hand daer aen te houden , dat hare 
Majefteyt believe hen te accorderen gunftige audiëntie, 
en alles wel rypelijk overleyd hebbende , wel goeder- 
tierlijk te Iuyfteren na onfe bede : waer in U. Excellen- 
tie God dienft, en ons een feer grote weldaed en gunft 
bewijfen fal, welke wy eeuwelijk verbonden lullen we¬ 
fen te erkennen. En hier mede defen eyndigende , kuf- 
fende feer ootmoedelijk de handen van uweExcellentie, 
bidden wy den Schepper, mijn Heere, defelve te geven 
een gelukfalig leven in volkomen gefontheyd. Uyt 
Delfden 14. January, 1588. Onderftond ,uwer Excel- 
jentie feer goede en geaffeCtioneerde iJienaren 5 de Sta- 
ten Generael der VereenigdeNederlandfe Provintien, 
ter ordonnantie van de voorfz. Heeren Staten. 

Ondertekent 
C. Aerjfenr. 

3)c <5?,abe Pan Epceftcefepbc ïjen-ïupben bat ïjatc 
ïDajcfï. om öe falie te acceïececcn en fpoebfgen/ goet 
ncPonben en geojbonneert ï)abbefeïtcce^eecenPan 
haten ÏSatie/om niet öcn in communicatie te bomen/ 
nopenbe ben inljout Pan Ijatc Commiffie / en öatfe 
niet-te-mm aubientie fouben hebben bp (jaec JBaje# 
fïcpt: ban al eet Pip Pan öctbcfoingefp?cben/ fuïlen 
ectff aïïjiet Petöaïen be infïcuctien bet Poo^fs. getom# 
nutteerbe Pan be Staten pQojnoemt ntebe gegePen / 
niljoubenbe ’t gene Polgt: 

gnpructfe T“* E Staten Generael der vereenigde Nederlandfe 
I300?öe JLJf Provintien , na voorgaende befchrijvinge aen de 
8SS* voorfz. Provintien refpeftivelijk gedaen , wel en rype- 
nutteeröe peliik gelet en gedelibereert hebbende, op de propofi- 
lianöe 'ie b fljne Excellentie den Grave van Lycefter,door laft 
ISSek van de Koninklijke Majefteyt van Engeland op den 1?. 
totcnenöe der voorleder maend van Oótobns * en de bnevert van 
om te ants ^efeive fi,ne Excellentie in date den 16. der voorfz. 
JJSSL maend aen de Staten Generael met voornoemde Própo- 
rjofitteüan overgefonden , en gevifiteert hebbende de propoii- 
benmu tie b den HeereHerbert, Ambafladeur van hare voor- 
baffaDtut pchrgven j^oninklijke Majefteyt den n. defer maend 

van December den gedeputeerden van de Provintien 
ten felven dage vergadert, by gefchrifte overgelevert, 
bv welke Propofirien en Miflive van wegen hare voorfz. 
Majefteyt in eftefte begeert wort,dat de Generale Staren 
fullen verklaren offy-luyden beneffens den gedeputeer¬ 
den van hare Majefteyt hare gedeputeerden willen voe¬ 
gen om te treden in onderhandelinge oft’famemprake 
van peys , met den gecommitteerden van den Hertoge 
van Parma , hebben na verfcheydenadvijfen en delibe- 
ratien eyndelijk gerefolveert, dat van wegen den Staten 

l)cr!ïeit 
geöaen. 

Generael voornoemt, met den aldereeiflen aen hare 
voorfz. Koninklijke Majefteyt in Engeland, eenige ver¬ 
trouwde en wel gequalificecrde perfonen gefonden ful¬ 
len worden, gelaft om van wegen den felven Staten hare 
voornoemde Majefteyt met aller ootmoed en reverentie 
te bedanken van de genadige en gedurige weldaden eri 
gunften die hare Majefteyt defe Landen heeft belieft te 
bewijfen, en namenthjk voer de forgvuldigheyd die de¬ 
felve hare Majefteyt voor de confervatie van defe Lan¬ 
den en den goeden ingefetenen der felver is dragende. 
En voorts defelve te reprefenteren den tegenwoordigers 
ftaet en gefteltenifle der Landen in ’t generael, alleenlijk 
door de Propofitie van den Vrcde-handel: en te verkla¬ 
ren dat de Staten Generael hen aen hare voorfz. Majeft. 
voor de voorfz. gunften , weldaden, en forgvuldigheyd 
fo hooglijken verbonden houden , dat fy-lieden feer 
geerne hare voorfz. Majefteyt in alle faken (denwel- 
ftand der voorfz. Landen by verfekerde behoüdeniiïe 
van de ware Chriftelijke Gereformeerde Religie, eenfa- 
mentlijken der gerechtigheden, Vryheden,Privilegiens 
travaten en loffelijke Coftumen , en gebruyken van de 
voornoemde Landen in ’t generael en van de Provin¬ 
tien, Leden en Steden van dien in ’t particulier niet con¬ 
trariërende) dankelijken alrijts begeeren te believen. 
Dan al ift fo dat fy-luy den volkomen confidentie en be¬ 
trouwen hebben op hare Majefteyt, fo konnen fy noch¬ 
tans niet geloven , dat den Konink van Spangien, Hooft 
van de Sanfta ligua, of den Hertog van Parma fijn Gou¬ 
verneur (die hem fo hooglijken tegen defe Landen en 
den goeden ingefetenen van dien geoffenfeert, en by- 
fonder tegens de ware Chriftelijke gereformeerde Re¬ 
ligie , en den genen die daer van profeffie doen , verbit¬ 
tert houden) tot eenige redelijke en verfekerde Vrede- 
handelinge ter goeder meyninge begeeren teverftaen. 
En dat by alle voorgaende cómmunicatien en t’famen- 
fprekingen op den Vredc-handel tuflehen den voorfz. 
Konink of fijne Gecommitteerden, en den Staten voor¬ 
noemt gehouden (niet tegenftaende ten tyde van defel¬ 
ve t’famenfprekinge den voorfz. Konink hem noch fo 
feer tegen defe Landen en den Ingefetenen van dien * 
niet geoffenfeert hielden, als hy tegenwoordig doet) be¬ 
vonden is, datjden Konink voornoemt en fijne Gouver¬ 
neurs niet alleen met defelve t’famenfprekingegefogti 
macr ook gedaen hebben alfulken nadeel in den Staec 
defer Landen , dat fy gedurende den tyd van defelve, era 
byfonder van de lefte tot Geulen gehouden, door fchetr- 
ringen, divifien, en andere quade pra&ijken, meer Pro¬ 
vinciën en Steden in eenige maenden hebben verovert 
en in haer gebied gekregen, als fy by uytterlijk geweld 
in fo vele jaren apparentelik fouden hebben kunnen 
doen. Dat mede noyt in defelve t’famen-fprekingen oyt 
de minfte hope gegeven is geweeft , dat hy eenige rede¬ 
lijke of verfekerde conditiën,daer by den welftant defer 
Landen by behoudenifle vaa de voornoemde wareChrï- 
ftelijke gereformeerdeReligie,eenfamentlijk der voorfz 
Gerechtigheden,Vryheden, Privilegien> Traslaten ,lof- 
felijke Coftumen,en gebruyken mogten worden gecon- 
ferveert,heeft begeren te accorderen, (gelijk ’t felve ook 
blijkt in regard vande handelinge met de andereProvin- 
cien en Steden van deNederlanden,dic fucceflivelik met 
den voornoemden Konink en den Hertoge van Parma 
hebben getra&eert) aengegaen: aengefien defelve Han¬ 
delingen (ook niet tegenftaende dat die in ’c begin ook 
wel van grote apparentie fijn geweeft) tot geenen ande¬ 
ren eynde ftrecken, als tot uytroyinge van de voorfz* 
ware Chriftelijke Gereformeerde Religie, verdruc- 
kinge van de gerechtigheden , vryheden , privilegiën , 
tra&aten, en loffelijke coftumen en gebruyken der fel- 
vef, invoeringe van ontallike fwarigheden en miferien, 
ja apparente ruine van den geheelen Staer der felver Pro¬ 
vinciën , Steden en Ingefetenen. En dat daerom om 
verfcheyden andere inlichten en confideratien op dc 
voorfz. Vrede-handelinge en t’famenfprekingevan dien 
dienende, de Staten voornoemt (hoewel fy-luyden van 
harten wenfehen en begeeren fouden uyter Oorloge in 
een goede en verfekerde Vrede te mogen komen en le¬ 
ven) meer als reden hebben te vreefen , dat fo wel door 
de communicatie en t’famenfprekinge, als het befluyc 
van eenige Vrede-handelinge met den voorfz. Hertog 
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van Parma , den ftaet van defe Landen in ’t gemeen en 
particulier, mitfgaders van de goede ingefecenen der 
felver, in gelijke periculen, fwarigheden en inconve- 
nientien fouden mogen vallen, als uyt de voornoemde 
handelingen en travaten, van de andere Provinciën en 
Steden hare na-geburen gevallen fijn, niet alleen tot on- 
dergank van den welftand defer Landen en extirpatie 
van de ware Chriftelijke gereformeerde Religie in de- 
felve, maer ook tot apparentintereft van den ftaet van 
denageburen , potentaten, Vorften enRepublijken,en 
byfonder den genen van de voorfz. Religie, en die daer 
van profellie doen. By welke redenen en andere hier toe 
dienende, de voorfz. gedeputeerden , aen hare Maje- 
fteyt te fenden, defelve ootmoedelijk en met alle reve¬ 
rentie fullen bidden dat hare Majefteyt genadige en goe¬ 
de beliefte zy, daer op fuiken goedertieren inlichten 
goeden regard te nemen , als d’importantie der fake is 
vereyfehende. En over fulx by debefteenbequaemfte 
middelen de voorfz Vredehandelinge, miftgaders de 
t’famenfprekinge van dien, metten KoninkvanSpan- 
gien ofte Hartoge van Parma, fo wel in haer regard, 
als in regard van defe Landen te doen cefleren , en hare 
Majefteyrs genadige affeélie, gunfte en fecours tot defe 
Landen om de eere en glorie Godes en Geiechtigheyd 
onfer faken wille , tecontinueren. Het welk de Staten 
van de voorfz. Landen en de goede lngefetenen van 
dien, boven dednderhoudeniifevan’tTraciaet, met 
hare Majefteyt gemaekt en alle andere faken, dienfte- 
lijk en dankelijlc na hare uyterfte vermogen , Pallen tij¬ 
den fullen verfchulden. Aldus gedaen in de vergade- 
ringe van de voorfz. Heeren Staten tot Delf, gerefol- 
veert op den 16. dagh der maend December, inden 
jare 1^87. onderftont , ter ordonnantie van de voor¬ 
noemden Staten, 

en was onderteykent, 
C. Aerfem. 

Cnbe té be boorf5.<&ecommitteerbenbobenbien 
nod) mebe gegeben cene ttoeebe infïcuctie / lupbem 
be aïbug. 

1N in gevalle hare Majefteyt daer toe niet fpude mo¬ 

re 3|n* 
tructie 
300? be 
fteexen 
©eöepu 
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Ejn in gevane nare iviajeiteyc uaer tuc iiici 
gen beweegt worden (des nochtans de Staten voor¬ 

noemt verhopen ja) dat alfdan de felve Gedeputeerden 
fullen wefen gelaft hare Majefteyt te bidden , dathare 
genadige geliefte zyhenluyden te openen wat redelijke 
en verfekerde conditiën den Hartoge van Parma hare 
Maj. voor haer en defe landen heeft aengeboden en 

ta' 45n$ti geopent, en indien als noch geen openinge van de feï- 
ve foude wefen gedaen , dat in fuiken gevalle hare Ma- 
jefteyts beliefte zy henluyden te geven by adteofge- 
fchrifte , de conditiën, die hare Majefteyt felfs tot on- 
derhoudenifle van de voorfz. ware Chriftelijke Gere¬ 
formeerde Religie , de Gerechtigheden, Vryheden. 
Privilegiën , Tradhten, loffelijke Coftuymenen ge- 
bruyken dervereenigdeNederlanden in’t generael en 
van de Provintien , Leden, Steden en lngefetenen van 
dien in ’t byfonder , mitfgaders denodelijke verfekert- 
heyd voor de onderhoudeniffe van’t gene diefaengaende 
en anderfints metten voorfz. Hartog van Parma gehan- 
delt foude worden voor defe Landen, redelijk foude 
vinden. En wat conditiën hare Majefteyt in regart van 
defe Landen, Provintien , Steden of Leden van dien , 
van meeninge is te bedingen , voor haer en haren ftaet, 
ten eynde daer van aen de Staten rapport gedaen zijnde, 
vorder op te voorfeyde verfochte deputatie en t’famen¬ 
fprekinge , met het gene daer toe fal dienen , by den 
Staten Generael en particulier mach worden geadvifeert 
en gerefolveert na behoren. Aldus gedaen en gerefol- 
veert in de vergaderinge van de voorfz. Heeren Staten 
Generael, tot Delfden 16. Decembris 1587. 

©en ban Crebentie aen ïjacc Hèajefiept 
toaé aïbuglnpbenbe: 
ME-vrouwe , volgende d’antwoorde by ons in ge- 

fchrifte gegeven aen den Heere HerbertjAmbafla- 
mte ban deur van uwe Majefteyt op dePropofitie by hem gedaen, 
j^e’ van wegen de felve uwe Majefteyt op den 11. December 

left-leden aen de gedeputeerden van de vereenigde Pro¬ 
vintien in hare vergaderinge. En ’t gene den Agent Or- 

'reïsctttte 
tef aen 

SJoniH: 

tel ons daer en boven heeft vertoont in conformite van 
de voorfz. Propofitie , uyt krachte van de credenrie die 
uwe Majefteyt hem in effedte ten defen eynde heeft be¬ 
lieven te geven, dat de Staten Generael fouden hebben 
te verklaren of fy hare gedeputeerden wilden voegen by 
de Commiflariflen van uwe Majefteyt, om te treden in 
communicatie of handelinge van Vrede metdeCom-1 
miffariffen van den Hertog van Parma, fo fenden wy te¬ 
gen woordichlik de Heeren Meefters Sebaftiaen Lofen, 
Raed van State en van den hoogen Rade van Appel, en 
Leonard Kafenbroot, Raed in den HoveProvintiael 
van Holland , Zeland en Weft-Vriefland , geaflifteert 
door den voorfz. Heere Ortel,om van onfent wegen U. 
Majefteyt voor al te bedaneken, van fo veel genade- 
gunften en weldaden die de felve belieft heeft ons mede 
te deden, en in ’t byfonder van de moederlijke forge 
die uwe Majefteyt is dragende voor der Landen confer- 
vatie en der lngefetenen van dien. En daer na met alle 
mogelijke reverentie uwe Majefteyt te remonftreren en 
te vertonen’t gene wy op de voorfz. propofitie hebben 
bevonden nodich te zijn voor het gemeen welvaren der 
Staten defer Landen. Biddende feer oetmoedelik dat 
U. Majefteyt believ'e onfe voornoemde gedeputeerden 
goede en favorable audiëntie te verlenen, enhaergoe- 
dertierichlik tot onfer bede te inclineren, daerdoor wy 
ons in den dienft van de felve mogen maintineren. God 
biddende , Mc-vrouwe, dat hy den Throon van uwe 
Majefteyt wil onderhouden in billikheyd, macht en ge- 
rechtigheyd. Gefchreven binnen de Stad Delf,defen 13 
January if 88. onderftont, uweMajefteyts feer demoe- 
dige dienaren, de Staten Generael der Vereenichde 
Nederlandfe Provintien, &c. 

©oïgenbe ’t gene beboorf}. gecommitteetben aen* 
gefept toag / 3Ön t’famen gehomen ben grooten 
Cantjeïier / ben groten (Creforier / fijne kreeft, ban 
Hpcefiet / ben groten fïbintraeï / mitfgaber^ ben 
ï|eere ^ecretarté IBaïfingam: met toeïfte J^eeren 
getreben stjnbe in communicatie / ïjebben fp öc fdbe 
geopent tjet eerfle beeï ban bee Staten refoïutic/ 
conform ben ïafi fjen gegeben. ©an mit^ be ïfeeren 
baermcbeegeencontentement gegeben ftonbe 
ben om ïjare .ïlïüajefiept te boïboen / en berfjalben in* 
fi lieer ben batfe fouben ïjebben te berhlaren af fp bo^ 
ber£ geenen ïafiïjabben/ fo ïjebben fp moeten ont* 
heeften ï)et ttoeebe beeï ber boorfj. ïfeeren Staten 
©eneraeté refoïutie / toaer mebe fcïjeen beter genoe? 
gen genomen te tooien: ©erftïarenbe bat fp ban 
até rappojt aen ïjare lEajefiept tuiïben boen. 

Cnl)ieïbenbpbeboo?f5.ï|eereninbc ïHarner ban 
ben o5?abe ban Hpcefier jjacr noenmaeï / baer na 5 ijn 
befeïbe heeren bp fjarcJBajeficpt gegaen/en omtrent 
2 uren baer na toeber bpbe gecommitteerbebanbc 
boo?f5. Staten gebomen/nog berfclfeïjapt $ijnbe met 
ben eere btcecïjambcrïan ffcnnjj^ / 5>ir3emcs2L 
crofi / Contretolïeur ban ïjare jDajcficptö öupfe / en 
JlBeeficr ïDaïïpc^ecrctarib ban be3Latijnfe tohge/en 
berbïaerben bat bare IDajefiept feer bertoonbrrt Inaö 
ban be ïange btïapen in befen bp bc Staten geb^upfet/ 
en batfe gefept öabbe / bat öet befc^ept bp 0cn ïieben 
boo?geb?agen toeï ïjabbe mogen obcrgcbjacïjt Voer: 
ben bp ïjaren ^Hmbaffabeur fonber cenigc gcbepiL 
teerben baer mebetebemoepen / te meer aïfo ïjarc 
.ïDajefiept nu bp na een 3jaer geïcbcnöen bcfefifte 
ban b?cbe-ïjanbeï ïjabbe boen proponeren. ^Datocïi 
toeï be ppne bjaert bjaer getoeefi om ober ïange tijö 
eenige gebeputeerbe albaertefenbenmetnaberbcr^ 
bïaringe ban ïjare meeninge en intentie / até ben 
boelhen principaïib toefiont te bebenïien en conbitio^ 
neren be conbitien en poincteu/ bic fp fouben berfiaen 
Öen te bienen / en [jabbe ïjen gcnocgfaem boen ber^ 
blaren bat fp ïjcn-ïicben bp refup^ban gocbeconói 
tien en berfehertïjept bpbenïüoninbban^pangien 
te boen / niet enfoubeberlaten : maeröarefabora? 
beïe afüfïcntie na geïegentïjept ber fahen continue^ 
ren. '©at mebe b’affairen ban ben brebc-ïjanbel fo 
berce toaren gebjacljt / bat begccommtttecrbcu ban 
ïjare HÖajcfiept geappoinctecrt toaren te bertreeften/ 
en immer^ een geringe fafte boor beHanbcnfotibe 
ïjebben getoeefi om eenige ban ïjare gebeputeerbeu 
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üaei: lip te boegen / en ten mmftcn foude mogen öoren 
en pen üJatÏjanDcImge Daec geljoudcn foude tooiden / 
batmettennnbeboo^'lficcofïmeöeeenban öc ge# 
cominitteecDenbanöacelBaicfï. gcojdannccit taa0 
in defe communicatie te compareren / ten cpndc fp 
becfiacn fouDen bat ïjace JBajepept tuegen bet beteer 
iiidjbe Nederlanden in tncemngc toa£/ en pare ge# 
committeerden ïaft gegeben Ijadde Pao? te ponden 

|©«Uöe befe nabolgcnbc poütctcn: In deneerften, generale 
t&onmgins Ainneftie,obhvie en vergetinge van alle ’tgene ten bey- 
glngelanti ^en zy^en gepafteerc was: voorts dat de vreemde Na- 
ban nteej tien uyt de Landen fouden vertrecken, en die alleen ge¬ 
ringe toas regeert worden by naturelle der felver Landen : Dat 
to£ceentcl)5 °°k de exercitie van de Chriftelyke gereformeerde Re- 
be #2t>er; lige foude blyven ter plaetfe die was, en dat hare Maje- 
lauocntc fteyt en |^on'mk van Deenmarkcn haer interponeren 

WS£lï* fouden voor de alïeurantie der voorfz. poindien. ïDace 
op bp pen-Iuudcn ten cerpcn gcctcufccct^ijrtbc/ bc 
ïanftpcpd ban ben tyb en dilapcu/oPcrmitg bc contra' 
rtc tomben/ en bat ook cerfï in (iDctobpïefïïcden / fo^ 
melift cn pubïijftelilt booj gcö?agcn cn gcp?oponecrt 
laad bc falie ban Den ©jcdc-ïjanbcl: Rebben bao?t£ 
met beïe bibetre tebenen gcjuftificcect ïjet ttuccbc ber 
boojfs. tcfaïutien bet Staten <£cneracl / berMatcnbe 
geenïafïtcljcböcnde bootfs- poinetcri te abboperen 
of defadboperen/ en fo Date iDajcpcpt gebient moet)' 
te toefen pacc meeninge pcn-luudcn te boni pebben 
bp gcfcï)?iftc / fp toaten betept De fdbe acn bc üf eeren 
Staten ©cneracl boa? te blagen en te comnmmec? 
ren1 pet toatc tuebet ïicercnbe in petfoon of bp niiffL 
bc/'aïfo Ijare iBajefïcpt ’t fdbe beft bebinden foube. 
#p aïïe ’t tucllie ten tucdcrpjdcn meet p^opoopen ge* 
ballen 3tjnbei Rebben be gecommitteerde ban bc &ta* 
ten bact ban niet meet totUcn betmanen. €pndltjli 
Rebben bc boo?f5. pare jNajcpcpt^iiabcnbccMaert 
nabet tappojt acn pare JiBajcpept te fuïlcn boen / cn 
fo bdc belangende tua£ De audiëntie bie fp berfoepten 
bn Ijatc diBajepept teiicbbcn/ bat 30 beo* een toep* 
nig tijdg / foude miÏÏcn patiëntie nemen/ obermtt£ 
bc aenliomPe ban fellere 3Sïmbaftadcur£ ban ben Ufo# 
ttnife ban ©enematïten / cnban êcpotïand / toaet 
mede bate .JNajcpcpt alg nu ‘coa£ geempefdjeert / en 
31311 bact nieöc booj bic tfjb gefepepden / omteber* 
Snacptcn öe gcïcgeiupcpt / datfe toebetom ontboden 
jouden tuojbcn. ©it Ijebbcn 50 goet gebonben acn 
De Dcctcii Staten ©encraeï bp pjobifle obet te fep# 
ben bp pacr lupden miffïbe ban ben 16. f ebjuarij. 

©cn ii. ffcïmiari pebben fp int lange audiëntie ge* 
Ijab bp pareBh)epcptcudcfcIucbpgcfcp2ifteober* 
geïcbcct ljunnen ïafï cnbcrfocfi/ bact op Ijare Ma< 
jepeptboo?ccrp gedaen peeft grote öoïcantien / ban 
’tliïepn rcfpcct bat in baecregacb gcb?agen too?bc / 

ftnigett au; en baiTtquaeb tcactement bat fo bet ïicijcbf bout bp 
bacr tot fccoue£ ban ben lande gefonden/ apSanbe* 

inufdalr te/ bic tot bate IBajeflcpt geaffcctioiicctt fouden 
mogen 3130/ tooide acngebaen. €11 baet na komende 
op De principale poincten ban bactdupbct commif? 
fic / nopende ben ©Köc-bandd / fo 51311 be pjopooften 
ban dien genoecbfaem gebaïïen/ aï^ De gene die te bo# 
ten in de communicatie met de ïf eeten ban den töade 
ncljoiidcu toaten / feggende bare lëajeflcpt bat fp 
noch nader op ben ïupder pjapofttie letten foube / cn 
Die beantwoorden/ en ben-ïupben baet cn tufldjcn 
tet banden Doen fïelïcn bp ben ïfcetc ^ecretati^ 
SBalfingam / fekete memoriaeï / ’t bielk fp begeetben 
boor ’t ccrfïe acn be Staten ©enctad obet gefonben 
te boorden / fiiïk£ bcbbcii fp binnen 3 dagen baet na 
ïictboorfj.nicmoriaclontfangcn/ biaet ban fp bet 
bubbelt terfïond acn be ^ceten Staten ©euetaeï 
hebben obet gefonben/ neffen^ bare miffïbe ban ben 
iefïen februarp / cn bia^ De boorf3- memorie aïbu^ 

ïupbcnbc: 

Are Majefteyt lijnde onlanx voordefen geadver- 
_ _ teert van de ftrenge en harde proceduren gehouden 
tegens de Stad en Provincie van Utrecht, en tegens de 

_ Heeren Sonoy , Groenevelt, en andere diemen weet 
Scr.crael/ tot haren dienft genegen te fijn, en haer hebbende ter 
öoo! betel 001fake van de hulpe en afliftentie hen lieden bewefen, 
Uauöeïio* 
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gekeken in eene feer dangereufe en fwareOorloge, te- tttngtnné. 
gens een van de machtigde Monarchen van Europa, kan 
niet anders als boven maten vreemd en feldfaem be- ge^lt öet't 
vinden te welen , datmen tegens hen-Heden met een fo- 3 
danige en fo felle maniere van doen wil procederen : 
dien zy ter contrarie met alle faveur behoorden te beje¬ 
genen : ook mede ten eynde daerdoor voor alle de wee- 
reld te doen blijken haer dankbaerheyd en erkenteffifie 
voor de extraordinaris Koninklijke gunllén en welda¬ 
den , die hare Majefteyt hen heeft bewefen. 

En hare Majelleyt fiende en bemerkende dat fy door 
dele voorfz. exorbitante maniere van procederen grote¬ 
lijks in hare eere word geraekt, fo verwacht fy dat van 
hare Cyde een datelijke reparatie werde gedaen , ordon¬ 
nerende tegenwoordiglijk niet alleen defe procedureel 
regen de voornoemde partyen te doen cefleren, maer 
ook in gevalle dacr tegens hen-lieden en den voornoem¬ 
den Lande en liad Utrecht, ietwes ter contrarie loude 
mogen fijn gepafieert, die fullen hebben te kafferen en 
te herroepen, en defelve voortaen te tradieren met alle 
foetigheyd en beleeftheyd als goede cn getrouwe Pa¬ 
triotten , en genegen tot eene Princefie , welke de mid¬ 
delen , die God haer heeft gegeven fo overvloedelijk toe 
hen-liedcr getneene welvaert en behoudeniffelaetge- 
bruyken, 

En ten eerften voor de ftad en den Lande van U- 
trecht, verwacht hare Majefteyt dat volgens hetx’xvij. 
Artijkel van ’t voorgaende contraól tuffehen hare Maje¬ 
fteyt en de Staten , de decifie der differenten werde gere- 
mitteert aen haer en haren Gouverneur Generael, met 
afliftentie van den Rade van State van derwaerts over. 
Derhalven foude hare Majefteyt wel begeeren dat fy-lie- 
den op nieuws een goede unie onder hen wilden maken 
en reftabilieren , door middel van haren voornoemden 
Gouverneur en den felven Rade van State, ofwel dat 
eenige perfonen daer toe van weder-zyden geordon- 
neertenindifferentelikuyt-gekofen, derwaerts werden 
gelonden, wel geinftrueertin’t feyt van de differenten 
die tuflehen hen fijn. Ten eynde hare Majefteyt hier 
door volkotnentlijk van de fake geinformeertlijnde» 
daer op fulke ordre mach ftellen als na billigheyd, ge- 
reehtigheyd, en ten gemeenen befte der voorfz. Landen 
fal behooren. 

En wat belangt het feyt van Leyden , veele befchul- 
digt wefende te hebben geconfpireert en gepai ticipeerc 
aen de praóiijken van defelve Stad te ftellen in handen 
des Graven van Lycefter, alfdoe Luytenant Generael 
derwaerts over , dewelke protefteert dat hy noyt foda- 
nige intentie heeft gehad (daer van men ook geen be¬ 
wijs heeft, gemerkt fy-luyden felfs hare Majefteyt pre- 
fentatie hebben gedaen van eenige Stad , welke het 
ook mochte wefen in defelve Provinciën) alfoo daer 
geen middel is om het leven weder te geven aen de gene 
die alrede zy n geexecuteert en ter dood gebracht (hoe¬ 
wel fy na ’t gemeen gevoelen zyn gehouden voor on- 
fchuldigh aen fuik een mifdaedjfo verwacht hare Ma¬ 
jefteyt niet te min , dat die feer harde en rigoreufe fen- 
tentie van banniffement en confifcatie van goederen, te¬ 
gen de andere uyt gefproken, door een puplycke afte 
werde herroepen en te niet gedaen. 

Ten tweeden , dat fy niet alleen hebben te doen cef- 
feren de voorfz. harde proceduren tegen Sonoy , Groe- 
nevelten andere, welke men weet tot hare Majefteyt 
wei geaffedtioneert te wefen : maer ook dat fy datelyken 
ordre ftellen, dat den voornoemden Sonoy en andere 
wel getradfeert en gecontinueert worden in haer vorige 
ampten , doende hen ook fo wel en behoorly ken beta¬ 
len , als de andere Garnifoenen in der Landen dienft 
wefende. Want van defe harde maniere van procede¬ 
ren,die hare Majefteyt verftaet dat men tegenwoordich- 
lyk is gebruykende \ kan men geen andere vrucht ver¬ 
wachten , als den voornoemden Sonoy en d’andcre met 
geweld tot eenige extreme refolutie te brengen , daer 
uyt een manifefte openinge aen den vyand foude vol¬ 
gen , Van hare tweedrachten en oneemgheden , en con- 
fequentelyk een datelyke ruïne van hen allen. 

Derhalven, fo fy niet te vreden zyn hen-Juyden in 
defe fake te verdragen om fatisfadfie te geven aen hare 
Majefteyt, die altoos grote forge heeft gedragen voor 
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de welvaert der felver landen, fo falfy t’haren groten 
leedwefen en tegen de aengeboren gocdercierentheyd 
van een Princefle , gcnoodfaekt wefende te defifteren 
van de hulpe en afiiftentie die fy hen tegenwoordiglyken 
doet, en hen-luyden hen felven laten befchermen. 

Alfo dan hare Majefteyt ’t gene boven verhaelt is, den 
Heere Baron de YVillugby, Gouverneur generael van 
haer krijgs-volk aldaer, en den Heere Killegry, een 
van de afiiftenten in den rade van State , wel exprefielyk 
heeft belaft van harent wegen de Staten generael der 
vereenmde Provinciën te communiceren en voor te dra¬ 
gen , fo wilde hare Majefteyt ook wel dat de voorfz. 
gedeputeerden getrouwelyk een recht dubbeld daer 
van wilden overlenden. 

Lager ftond, uyc exprefle laft van hare Majefteyt, 

ondertekent, 
Fr4- Walfmgnm. 

35e boo^fj. gecommitteecben ban be Staten gene# 
raeï / Ijebben öen onbcrtuffcljen gebonbeu bp Den gro# 
ten Crcfodec en ^cctctarié il&tffmgam booj?5. öaer 
<£. bectonenbe öat ben todffanö ban onfen ©abeclan# 
üebja£bcrepfcï)enöe/ bat bc ftïagcnbe partpcnfon# 
ben gcrcnbonecrt bsojöen acn ljaec ojöinarté jlBagi# 
fïraten / of Dat öc öölcanncn bic acn Ijare jiBajcficpt 
gcöaen boerbcn / te boten in gefcljnfte niocïjtc gefon# 
ben toeröcn aen bc gene bte be fclbe aengacn / om bp 

pol. 7.) ö?n ïupben bate JÉajcfïept ban be gdcgcntljepö ban 
bc falie te mogen informeren / booj en al eet in De fafte 
pet te ojDonnetcn / fonbet bat fp bcgectbcn in eenige 
begbere bebatten te bomen / om niet te becljinbeten 
ben boojtganft ban bare principale commiffïe. 

55e lieren Staten generael fjabben baten Urgent 
&jtel boo? fijn bectreft ooft mebe gegeben feftete me# 
motie / om acn bate dlüajeflept^ taben ooft te cemon# 
flceccnöitnabcilgcnöc. 

3ïkfflorte Dat langen tijd groot gebrek was geweeft en noch 
Me öe was , nopende het getal van de ruy teren en knechten , 
^ncrael by ^aer Majefteyt tot fecours van defe landen belooft, 
jacenJfU aengefien het fccours van ruy teren tot de helft niet en 
jent ©*tel mocht ftrekken. En het fecours van ’t voetvolk, boven 
^beeg^ de befettinge van de plaetfen van affeuranrie , van 
jeöen/ont gelyken ook niet over de helft. En dat van’t geheele 
« JBajes fecours als doe geen volk was dan in de plaetfen van 
Engeland aifeurantie en in Bergen-op-zoom en Ooftende. 
ntiare Want regens diegene die noch in Utrecht en Does- 

burg waren , worden andere in Bergen-op-zoom ge- 
te tês houden tot kofte van defe landen. De voorfz. twee 

nanftïfo fteden, als Bergen-op-zoom en Ooftende, moeften 
cn* altijds fekerlyk befet en bewaert worden , ook regens 

alle geweld der vyanden met ontrent 2000 Soldaten en 
300 Ruyteren. 

En overmits defelveopde Frontierengelegen zijn, 
daer uyt veel voordeel op de vyanden kan gedaen wor¬ 
den, fo hadden de Staten de garnifoenen aldaer wel in 
ordre en contentement konnen houden, gelyk fy als 
doen noch fouden hebben konnen doen, mits beta¬ 
lende alletwee maenden, een maend folts aen den fel¬ 
ven. Daer uyt hare Majefteyt foude mogen verftaen,, 
hoe profytelyk hare Majefteyts fecours worde geadmi- 
niftreerr. 

Daer by gevoegt dat de extraordinaris laftenvan Lo- 
gijs-gelden. Turf, Kaerffen en andere koften van de fte¬ 
den en plaetfen van afteurantie, als doen mits de menig- 
tevan’tvolk, dat daer in boven het tradtaet gehouden 
wort, den landen niet veel min koft en befwaerlik valt, 
als tevoren de geheele betalingevan de foldye, Logijs- 
gelden en andere koften gedaen hebben. 

Dat het volk van hare Majefteyt wefende, fo by lee¬ 
rlinge aen gelden, yivres, onderhoud en uyt-teringe den 
landen feerbefwaerlijk was gevallen , en noch was val¬ 
lende , als den ftaet daer van gemaekt, uytwijft. 

Defgelyx dat tot hare leeningeen onderhoud binnen 
den Briel en forten aldaer, ter maend tuflehen 6 en 7000 
guldens werden verftrekt. 

Item, darde vivres en munitions in de fteden van Ber¬ 
gen-op-zoom en Ooftende in voorraed gefchikt, by 
den felven te meermaclgeconfumeert zyn : fulx dat te 
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beduchten is , dat defelvefteden ter ooifake van dien* 
j in der vyanden geweld noch fouden vallen, alfo den 
: landen onmogelijk was regens fulke ongeregelcheden té 
verfien. 

Befonder, nademael het gene aen ’t voorfz. fecours 
van hare Majefteyt boven den inhouden van het tra&aet, 
uyt des lands-penningen, ’tzy aen Logijs-gelden en 
andere extraordinarifle koften, befoldinge, leeninge 
of vivres verftrekt wiert, de landen tot dubbelde fwa- 
righeden gedijd , alfo daer op geen ftaet gemaekt 
wort, en dat daer door middelen , om-het ander volk 
van oorloge te betalen, benomen worden : fulks dat 110- 
delijk daer in dient geremedieert met den aldereerften. 

Sonder dat regard behoort genomen te worden op 
’t gene gefeyt word , dat fijne Excellentie uyt de pen¬ 
ningen van hare Majefteyt, aen het volk van defe landen, 
of totdienft derfelver, veel penningen heeft verftrekt, 
en dat die d2er jegens mogen werden gecompenfeert. 

; Aengefien de Staten niet konnen verftaen , dat fijne 
; Excellentie tot lafte van den lande eenige penningen 
1 heeft mogen verftrekken , dan by hare kenniffe, ofken- 

niffevanden raed van State. 
Want volgende het tradfaet met hare Majefteyt ge-, 

maektj en behoren ook de penningen van hare Maje» 
fteyt aen haer fecours met verftrekt te worden, dan ten 
overftaen en by kenniffe van de Staten of hare Commif- 
faiifïen. 

En de gepretendeerde ^erftrekte penningen die ver- 
fchotenfouden wefen , fo in den jare iy86,als if8~. 
werden gefeyt meeft verftrekt te zijn, of aen fecrete fa¬ 
ken, die fijn Excellentie of uyt fijn tradement behoorde 
te dragen , of aen ’t volk van oorloge buy ten kennilfe en 
confent van de Staten of raed van State gelicht, ’t welk 
diredtelijk tegens het tradaet was ftrijdende. 

En daerom was geenfins gefundeert, dat tegens al- 
fulke pretenfien,der landen middelen en goeden fouden 
worden geconfumeert, en den ftaet van dien geheely- 
ken worden geconfundeert. 

Maer in gevalle bevonden worde, dat van defelve 
partyen yet tot lafte van de landen foude behoren te ko¬ 
men , ’t zy in krachte van het tradlaet, met hare Maje¬ 
fteyt gemaekt. De ade van delatie van het Gouverne¬ 
ment aen fijne Exc. ofdcade van het confent van con¬ 
tributie : Sullende de Scaten hare Maj. gebeden heb¬ 
ben , dat ’t felve mach werden gecompenfeert, jegens 
het notoir gebrek gevallen in ’tprefteren van het volle 
beloofde fecours, cnuyterlijk, dat het rembourfemenc 
van dien mocht uytgeftek en gedaen worden , volgende 
het tradaet met hare Majefteyt gemaekt, alfo den ftaet 
van den lande anders niet mocht lijden. 

En verftonden de Staten, dat de voorfz. Ortel in het 
openen van defen, foude handelen met alle difcretie, om 
hare Majefteyt gene oorfake van offenfie te geven. 

Dit was alfo gerefolveert in de vergaderinge van de 
Staten generael,binnen Delf,den iy. Januaty, iyS8. 

55e gefanten of gcconimittccrben ban be Staten 
genecaeï / IpcïDen öagcïijr am om erpebitie te Ijcbbcn 
ban fjatc fBajeflept / en ftregen ten ïactflcn öefe 
aiTtb3G02be: öat / aHjoc-tncï be toepgennge ban be 
Staten/ ban Datfcljate gebepnteerbenmet begeer# 
ben tefcuben om ban b?ebe te ïjanbeïen / Ijaer j Oaje# 
fit pt niet rcfïjt mocljte betoegen / om boot ï*arr fdben 
apart een bjeöe te maften / rn ïjaer ïiiee meer met 
ïjate faften te niocpen: fo dabben fp ebentoeï bare 
ConiniifTanlfcn ejepjeffe ïaff gegeben/ eerft boo? 
Ijcn lupbenecnigcQpcningctcböai/ eer fp ban Ijaeè 
epgen bijfercutcn fouden fjanbelen / namcutïijft / De 
gene bic tup boren berïjaelt ïjcb&en: tc bneten / ber# 
getuige ban alle ’t gene ten benben Bijben gefclpeD 
biaë / ’t berfreïi ban ’t bjceinbc ftnjg^ boïïi upt ben 
ïanbe / bat ïjet <6ouuernenicnt / boïgcn^ ïanbé oim 
be pnciïegicn / coftumcu en b?pjeöcu / bierbc gcfïcït 
ia ftjacerfie ftaet en conbittc/ en epnbïijftrn bat De 
b?pl)epb ban be confcicuticen religie Ijen tueröe geac# 
có^öccct. 

55c liioninginne gefanten toaren a! mDïaenbcreu 
na <25offenbe gerepfï/ om Denöanöcï uietl5anna 
te beginnen; ban Der ftamngmns inegentnarenge* 

# com# 
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comiiuttcctt öe ifccccn ^eiidri/ o3?abe ban <£>ci*bp / 
Sè'com: MWl&em 2320ohE53acon banCobjjam/3}acob fïcrojï 
mtrreaóe/ li)ecrc ban ïlcofïcc/ <£on£rc-i;oIïeui; ban ’t ïfofban öe 

iionmgmne en ï)acciBajefïcp4J cacö/Daïcntijn3Me 
<S>octo2 in bepben redjten/en j^mcipaeï Mceftet ban 
öc silequcfïcu/en ^oöan töogerg/mcöe <^octoj in bep* 
ben recöteu / Dact* tegen fbnb be ifcctoge ban panna 
albacc IDajrimiïiaen/ <6?abe ban ^renberge/ iiibbec 
ban ben gtiïöcn Dïiefe/ ceömfi peccnot/ J^eece ban 

laKP* ^‘Jampaignp /ÖicljarDot / ©oertg möencccljtenen 
ben p^efïbent ban Uttöop^ / ^jan JBae£ / «Etocto? in beu 
iep tan tedjtml en fïaminu$ <6acmcr / ^eccctat# ban ben 
*arnw’ hebban Staten. 3Befe bifputeecben onbeeiinge ïaiE 

ge ban be pjecebentic en ban be pïaetfe baec men bcc? 
gabeten foubc/ cntoetöeepnDïpgccefoïüecrt/ bat 
be pïaetfe tot SSo?bo?cï) in ©ïaenbeten toefen fom 
be / baec ban top ïjiec na b^ebec becljaeï maften 
fuïïen. 

%&att en tufjcïjen ïjeeft be ïüonïngmne toebccom 
acn be pceren Staten genecaeï gefcïjjeben/ijaec nacïj 
bcïiïagchbe ober bec Staten öecbep?ocebiiren en om 
baubbactpept/ geltjft upt öcnnabolgenöen23?tefte 
fxen i$l Utpbenbeaï£boïgt: 

jfBiffibe yjyn Heeren , wy fijn noch onlanx wederom ge- 
iVl 13.111 DsfóO; 

mngtnne 
tan 3Etu 
gelanö/ 
aen De 
Staten 
generael 
berberee; 

adverteert van uftreng vervolg tegens den genen , 
die hen getoont hebben wel geaffectioneert te lijn toe 
ons waerts, van dewelke <3e goede affedie niet ge¬ 
komen lijnde uyt anderen oorfpronk, dan datfy feke- 
re proeve in ons hebben gelien van onfen goeden en op¬ 
rechten wille, om de middelen, die God ons heeft 

DcrUuioen SeSeven j te gebruyken tot uwer defmfie , dit heeft 
‘ons met recht beweegt dat wyparticulierlijken hebben 

verklaert , aen uwen gedeputeerden , leftmael her- 
waerts gekomen, dat wy verftaen onfe eere grotelyx ge- 
raekt te fijn door uwe voorfz. rigoreufe proceduren , en 
dat wy noyt hadden gemeent, dat in de herten van de 
gene, die wyfoveele en grote weldaden doen, fo gro¬ 
te ondankbaerheyd foude konnen wonen, ’t welk ons 
ook beweegt om u by onfe eygen brieven te verfe- 
keren, dat in gevalle gy-luyden in toekomende tijden 
geen ander opficht en hebt tot onfe eere , dan gy te 
voren hebt gehad , en indien gy geen ordre Helt om 
onfe eere te repareren , en te voldoen’t verfoek dat 
u van onfent wegen fal voorgehouden worden, niet 
llreckende als alleen tot welvaren van den lande , fon- 
der ons eygen profijt daer in tefoeken , anders dan te 
wenfehen u welvaren en voorfpoed , fo fullen wy t’on- 
fen groten leetwefen, genootfaekt zijn, gantfelijkte 
defifteren van onfe guntte en affiftentie , en u-lieden 
plat te laten op u felven , gelijk u-lieden particulier¬ 
lijker van onfent wegen gefeyt fal worden , by den 
Heere Baron van Willugby , Gouverneur van onfe 
macht derwaerts over, en onfen dienaer Killigry, afii- 
ftent van den raed van State. En hier mede mijn Hee¬ 
ren , bevelen wy ons in uwe goede gratiën , en bidden 
God u-lieden te geleyden en t’aflifteren met de fijne. Ge- 
fchreven in ons Kafteel van Groenwitz den 12. Februari 
lfS8. onderftont, UE.E.goedwillende, 

GCtCkCnt } 
Elifabeth. 

d5 Opfchrift was aen mijn Heeren den Staten generael 
der geünieerde Provinciën. 

<©pbe memorie / ben gebeputeerben ban toegen 
bare jiDaj. ober-gdebert/ en bp be boa^. gebeputeer^ 
ben aen be Staten generad ober gefonben / baer ban 
ooit mentte in befen boojgacnbcn bjicf gemaefct $ / 
ïjebben be boojnoembe Staten Ijace dïfèajefïept aïöu£ 
gcauttoocgb: 

Inttoooj; ik ft E-vrouwe, wy hebben uyt de advertentie van on- 
e M- * bebanbê 1VI fe Gefanten aen uwe Majefteyt en de memorie hen- 

c^nerael/ luyden overgelevert, met bedroeffenifie verftaen, dat 
opöeaDï door finiftre en quade rapporten u Majefteyt een opinie 
bertemte foude hebben geconcipieert, dat wy tegen de Stad en 
re^Befans Provintie van Utrecht, den Heere Sonoy, Groenevelt 
tengc; en andere (die hen veynfen tot uwe Majefteyt meer als 
Daen, 

andere Heeren en ïngefetenen defer landen geaffedio- 
neert te wefen) eenige fevére en rigoreufe proceduren 
(ouden gebruyken. En dat uwe Majefteyt foude ver- 
ftaen jegens de exceffen in de Stad Leyden , in Odobri 
left-leden voorgenomen, te feer rigoreus geprocedeert 
te wefen , waer op wy uwe Majefteyt onderdanig- 
lijk bidden, dat haer gelieve voor antwoord te verftaen 
ons van herten leet te wefen, dat nu meer als 2 jaren by 
uwe Majefteyt en de Heeren van uwen Kade meer ge- 
loofs fchijnt gegeven te zijn, den genen die van defe lan¬ 
den niet wel bekent zijn, en die de gelegentheyd van de 
perfonen en (aken defer landen niet wel verftaen, op 
’tgene defelve dik wils lichtveerdiglijk en precipitan- 
tclijk fonder v2n de fake te recht geinformeert te zijn, 
hebben gefchreven of by monde overgebracht: als den 
genen die in de landen geboren, gegoed engevriend 
zijnde , en die van de beginfelen defer Oorlogen , 
hen tegens den Spangiaerden en hare adherenten ge- 
trouwelijken , en met een onveranderlijke conftantic 
hebben gequeten , en die overfulx de gelegentheyd 
van de faken defer landen grondelijk verftaen, en vol¬ 
gende hare beroepinge , bedienen en beleyden , en 
die oprechtelijken tot uwe Majefteyt altijd geafifeótio- 
neert zijn gebleven, gelijk wy volkomentlijk verfekert 
zijn, dat nopende de poindten in de voorfz. memorie 
vervattet, en hier voren folemnelijk verhaelt, is ge- 
fchiet. Want het is fo verre van daer, dat by ons in ’t ge¬ 
nerael , of by yemant van de Provinticn in ’t particulier 
jegens de Stad en Provintie van Utrecht, eenige rigo¬ 
reufe en fevére proceduren fouden gebruvkt zijn, dat 
ter contrarie (niet tegenftaende by weynig vreemdelin¬ 
gen in de Stad en lande van Utrecht noch geboren, noch 
gegoed , noch gevriend wefende) als onder anderen de 
Minifter Hermannus Modet,Gerard vanDeventer,Hen- 
ricus Agilasus, en Jacques de Pottere overleden , t’ze- 
dert d’aenftaende 24 maenden herwaerts s om hen- 
felven in de regeringeenadminiftratic van de gemee- 
ne lands-faken en penningen van den lande vap Utrecht 
by indirefle middelen te brengen, daer toe fo violen¬ 
te en onbehoorlijke proceduren gebruykt zijn , dat 
van gelijke in defe landen, in de naefte 100 jaren niet 
is gehoort. En tot hare meninge gekomen wefende , 
te weten , na dat zy re wege gebracht hadden , dat 
oude Patriotten in de Stad en lande van Utrecht gebo¬ 
ren, gegoed en gevriend zijnde, en aldaer in de re- 
geringe wefende , inordenteiijk en buyten wege van 
recht uyt de voorfz. Stad en Provincie verdreven zijn 
geweeft. En zy-luyden met eenige andere vreemdelin¬ 
gen , van hare hant-vliegende, de principaelfte Officien 
van de voorfeyde Stad en lande, hen met gelijke recht 
hadden doen confereren , hebben van dier tijd af, om 
hen-luyder fa&ien en geconcipieerde regeringe ftaen- 
de te houden , gearbeyd, om met maniere van (pre¬ 
ken Hemel en Aerde te bewegen, ten eynde in de an¬ 
dere Provinticn en fteden van dien gelijke proceduren 
fouden worden gebruykt, om alfo den ftaet van den 
lande het onderfte boven te werpen , waer tegen by 
ons in’t generael en de Provintien cn fteden in’t par¬ 
ticulier, geen andere proceduren zijn gebruykt, als 
dac wy fijn Excellentie den Grave van Lycefter over 
18 of 20 maenden hebben geremonftreert, dat fulke 
proceduren niet anders als der luyden ruïne foude 
mede-brengen : En dat daerom fijn Excellentie vol¬ 
gende het traéiaet met uwe Majefteyt gemaekt, tot re¬ 
dres van dien in tijds behoorde ordre te (tellen. En is 
voorts by ons met (enden van Commiflariflen en fchrij- 
ven van eenige Brieven, gearbeytom den loop van de 
voorfz. proceduren by vriendelijke induétie te doen 
ophouden, op dat der landen ruine foude mogen wer¬ 
den verhoed. Dit zijn alle de proceduren, die by ons 
of yemant van de Provintien jegens de Stad en Provintie 
van Utrecht zijn gebruykt, tot dewelke wy, volgens 
de gefworen Unie, tulfchen de Provintien gemaekt, en 
volgende onfe opgeleydeampt gehouden zijn. Daer te¬ 
gens zijn wel geinformeert, by wat middel de voorfz. 
vreemdelingen in de regeringe tot Utrecht geftelt,gear- 
beyd hebben,fo by de Staten van de particuliereProvin- 
tie,by de Magiftraten van eenige fteden,by eenige Over- 
ften en Capiteyncn, by Minifters en eenige van de Ge¬ 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 15 5? 
meente, om defelve tot onbehoorlyke extraordinaris 
proceduren jegens haer wettige Ovei igheyd te bewe¬ 
gen : Maeiwy hebben ’t felve, de gelcgentheyd des 
tijds , en geftaltenifle der faken den landen ten beften 
moeten toe-geven. 

Wat den Overften Sonoy aengaet, al is ’r fo dat den 
felven jegens de eenigheyd en gerechtigheden van den 
lande van Holland , en jegens het ampt van den Gou¬ 
verneur van den felven lande, fonder eenige kennifle 
van faken , hem heeft laten voorfien met verfcheyde 
commiffien , en dat de Staten daer over aen fijne voorfz. 
Excellentie geklaegt hebbende , defelve uyterlik al 
den 14. November, in den jare 15 86. by apoftille heeft 
verklaert, dat in gevalle defelve commiftie der landen, 
gerechtigheden, ofdeautoriteytvan de voorfz. Gou- 
verneitf waren prejudiciabel, hy hem rapporteerde tot 
het gene de Staten daer in fouden ordonneren, en dat 
den voorfz.Overfte daer van volkomentlijk bericht zijn¬ 
de, folemnelijken belooft heeft hem met defelve cora- 
miffien niet te behelpen : dat hy nochtans tegens defel¬ 
ve beloften niet alleen gedaen, ja den Gouverneur.van 
Holland den ingank van de ftad van Medenblik, ftaen- 
de onder zijn Gouvernement, felfs gewapenderhand 
belet, en de ftad Medenblik tot befwaernifle van de 
goede burgers aldaer , en tot confufie van den ftaet van 
den lande, met 3 of 400 Soldaten, boven den nood 
befwaert gehouden heeft, fo is nochtans jegens hem 
in den tijd van ontrent een geheel jaer niet anders ge¬ 
daen , dan met fenden van verfcheyde Commifiariflen, 
cn met fchrijven van veele brieven gehandeltis, om hem 
tet redelijkheyr te bewegen , daer ter contrarie, hy de 
goedheyd en civile proceduren abufeerde, en om te illu- 
deren de refolutien by ons , den rade van State, en alle 
Overigheden in defen lande wefende, die over hem 
hadden te gebieden, by dewelke verftaen is geweeft, 
dat tot redres van den ftaet van den lande , de ftad van 
Medenblik alleenlik met 150 Soldaten befet foude 

worden. 
En dat den voorfz. Overften, den Gouverneur van 

Holland in fijn Gouvernement foude obedieren, in het 
gene hy hem tot der landen dienft foude gebieden , te 
Wege gebracht heeft, dat ’s daegs voor de infinuatie van 
defelve refolutie, de Soldaten in Medenblik leggende, 
die in de naefte drie jaren wel fes maenden folts meer 
ontfangen hadden , als andere Soldaten, en wiens lo¬ 
pende maends folts niet over de 14 dagen verfchenen 
was, den welken ook promptelyken defelve maend 
folts aengeboden worde , na dat fy in hare garnifoenen 
gekomen fouden wefen,een muyrerye gemaekt hebben, 
om te hebben afrekeninge en volle betalinge, niet al- 
leenlyk voor hen felven,, wefende tuflchen de 500 
maer ook ’t geheele regiment van den voorfz. Overften, 
van den tijd van 71 maenden: ook met verklaringe, dat 
fy uyt de ftad Medenblik nier wilden fcheydcn , voor en 
al eer defelve betalinge foude wefen gedaen , welke be¬ 
talinge alleenelyk voor het regiment van den voorfz. 
Overften , fterk wefende tuflchen 16 en 1700 Solda¬ 
ten, apparentelijk meer als 300000 guldens foude be- 
dragen.en confequentelijk voor alle de Soldaten in dien- 
fte van de landen wefende (die niet qualijkeralshet 
Regiment van den Overften voornoemt fouden willen 
getra&eert wefen) meer als 5000000 of 6000000 
guldens. Tot verfterkinge van welke muyterye een 
verbond en complot by den Overften met den Capiteyn 
Criftal en Wolffwinkel in Medenblik leggende, is ge¬ 
maekt , by hen getekent en gezegelt, daer mede hy 
gefonden heeft aen verfcheyde plaetfen, daer de Solda¬ 
ten van fijn regiment ingarnifoen leggen, om defelve 
tot de voorfz. muyterye ook te bewegen. Uyt de voorfz. 
muyterye is gevolgt dat de burgers en ingefetenen van 
Medenblik, by de voorfz. Soldaten zijn ontwapent, en 
gedrongen om de Capiteynen,Officiers en Soldaten, ha¬ 
re lopende befoldinge ten vollen te betalen. Dat de 
platte landen zijn gedreygt met ruine , in gevalle fy geen 
geld voor hen-luyden wilden furneren , en dat by geene 
middelen, den voorfz. Overften of garnifoenen tot re- 
delikheyd of af-ftand van de voorfz. proceduren zijn te 
bewegen geweeft. Sulx, dat om te beletten dat fy haer 
quaed voornemen niet fouden volbrengen, nodelitk is 
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geweeft, daerinfulke ordre te fteilen, door dewelke 
en andere ter fake dienende , men verhoopt hen-luyden 
tot redelikheyt te brengen , om der landen ruine en den 
voortgank van fo fchandelyke en fchadelyke handelingc 
te beletten. 

Aengaende de faken vanGroenevelt,en weten wy niet 
dat eenige proceduren tegen hem zijn gebruykt: want c£ölI„f, ’ 
al is ’t fodat van hem en fijne Capiteynen by ons begeert tegen öe 
is geweeft , inftru&ie van haren handel, van het over- ^f,e0r^,j *n 
geven der ftad Sluys , fo is nochtans daer op by ons niet beft< 
vorder gedaen, principalijk, overmits ’t felve gefchiet 
was onder’t Gouvernement van fijn Excellentie. 

En fo veele raekt het fait van Leyden , hoewel wy ge- 
informeert zijn , dat met goede kennifle van faken uyt ptoccöu* 
wettelyke en gefondeerde redenen, in defelve fake is ten/geboit* 
geprocedeert, fofullen wy nochtans niet anders fchrij- 
ven, dan’tgene by degebannene felfs voor hare ont- rmeeröe 
fchuldinge is uytgegeven , waer by fy bekennen , dat fy- en Sfbatt, 
luyden private perfonen wetende, conventiculen ge- jepïwn, 
houden, in defelve befloten hebben, hen met het volk 
van oorloge en eenige van hare fadtie, Meeftersvan’t 
ftad-huys der voorfz. ftede te maken , auttoritatc £r jure 
Magiftratus > in’tdoen van publicatie, enanderfinste 
gebruyken , eenige van deMagiftraten en andere Offi¬ 
cieren van der ftad te apprehenderen. ’t Welke faken 
zijn , die in defe Landen (ook na de gemeene gefchreven 
rechten) capitael zijn, en als capitael altijd by de Offii- 
ciers van alle grote en kleyne fteden van Holland vol¬ 
gende hare Rechten en Privilegiën, aen lijf en goed exe¬ 
cutabel geftraft zijn. En mitsdien twijffelen wy niet, of 
uwe Majeft. te recht van de voorfz. fake geinformeert 
zijnde, fal onfe proceduren niet anders als wel verftaen , 
en niet geloven de quade rapporten en advertentien , die 
van ons of onfe adtien gedaen fouden mogen worden. 
Te meer alfo wy uwe Majeft. mogen verfekeren , dat 
wy ter goeder trouwen niet alleen hettra&aet met uwe 
Majefteyt gemaekt fullen onverbrekeüjken nakomen, 
maer altijd met dankbaerheyd uwe Majefteyts welda¬ 
den en gunfte tot de confervatie defer landen, na ons 
uyterfte vermogen onderdaniglijk erkennen. 

Wy bidden infgelijx, Me-vrouwe, uwe Maj. feer de- 
moedelik, dat defelve gelieve ordre te doen fteilen, dat 
den Gouverneur van ’t fetours, ’twelk uwe Maj. door 
hare genade gelieft heeft ons te accorderen, gebruyke 
’t felve fecours ten dienfte van den lande met alle goede 
correfpondentie, fulxalsbyden raed van State gêadvi- 
feert en geordonneert fal worden, volgens het tra&aet 
met uwe Maj. gemaekt. En alfo eenige Lands-pennin- 
gen met andere, gedeftineert tot betalinge van de laften 
van den oorloge, hebben fekeren tijd geftrekt cn ge¬ 
bruykt geweeft aen leeninge van de garnifoenen vara 
uwe Maj. in de ftad en fortevan den Briele , waer door, 
en om dieswille dat defe landen de voorgaende twee ja¬ 
ren hebben te feer belaft geweeft by de lichtinge van bet 
volk van oorloge, fonder weten en confent, onfen ftaet 
is verlopen en in confufie is gevallen, in voegen dat wy 
niet hebben konnen furneren en procureren de betalin¬ 
ge van fo groten getal krijgs-volk. Bidden als noch,Me- 
vrouwe, uwe Maj. feer ootmoedelijk, dat defelve ge- 
dient zy door haer genade, daer in fo te voorfien , dat 
den ftaet defer landen daerom mach ontfangen foulage- 
ment: en onfe gedeputeerden (die wy na uwe Maj. af- 
geveerdigt hebben) te geven favorable antwoord. Hier 
mede , Me-vrouwe, bidden wy den Almogenden, uwe 
Majefteyts throon te conferveren in alle gerechtigheyd 
en juftitie. Uyt’s Gravenhage den 8. Marty, 1588. On¬ 
der ftont, van uwe Majefteyts feer ootmoedige dienaren, 
de generale Staten der vercenigde Nederlanden, ter or¬ 
donnantie van de voornoemde Heeren Staten i 

geteykent, 
C. *^ler{fenr. 

SDaet na ïjeefit dt ïtom'nWpe iBajefïept nodj ftr* 
feere pjopofïtic aen de Graten generaeï doen doen / fa 
doo? de ifecre 3Mlugbp/ alg ïïïeutenant ban bare 
JBaj.fecourg/ endcifeereïiiïïegrp/ föaed ban bare (fo1.9); 
IDaj. in den rade dan &tate/ die top hier na brrbnïcn 
fullen / met de anttooo?de bp de graten generaeï 
gegeben/ dan fullen eccjibojderg berbïaren ’tgene 

O * bp 
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Bp ben <Ê$?abe ban Haciitg geDaen ig / om te beb?ebi* 
gen Degcfcljillen binnen Derfiab Utrecpt/ Daec ban 
top in ’t ooojgacnöe boeft paDDen begonnen te fpje* 
ben: en mtDc oan De p?oceDuren gepouDcn tegen ben 
<0bcrficn £>onou / Daec obet ïjace ffDajefiept in De 
boo?f3. mcniacie en bnetoe geftlaegt en bp De Staren 
generaei pier bojen aen pare Jfêajefiept geanttooo?t 
en epeufe geDaenpn. 
3jn’t ïaetfie ban’t boojgaenbe boeft pebben top ber* 

paeït boe Dat eenige ben quaïificerenDe bet meeccn* 
Deel ban Den Utbbecfcpap ban Den ÏanDe ban Utrecpt 
Die getoaonlgii3ijn tec becgaberinge ban De Staten 
ban Den felben lanbebefcpjeben fïjnbe / te compate* 
ren/ en ober fulprep?efenterenbe Den ttoeDenfiaet 
ban Den ÏanDe/ binnen ÖDoecDenbetgaDert3pnge* 
toeefï/en aïDaer feftcr p?otefï geDaen pebben/en’t felbe 
bp miffïbc aen Den gjabe ban j^teutoenaec / .fflaeurg / 
etc. alg fïab-pouber ban Utrecpt / obergefonDen peb* 
Ben / berfoehcrtDe Dat fijn <$enabe De goeDe banD fou* 
De geïieben Daer aen tepouDen / Dat alle fauten/ nieu* 
toigpeben en infcacttcn in bare pjibilegien/ cofiumen 
en gereebtigbeben fouDc toerben gcreDjeffcect / gebe* 
tert en geremeD'eect / op Dat alle top Der becloop 
booïgeliomcn moebt toerben / en Dat 3pn <©enabe Dte 
boojflcninge 30110c geïieben teDoenDatfp-lupDenen 
’t gemcene ïanD in pen-ïupben getecbtigbepD niet 
toerDen gcpjcjuöicectt. 

&un <0cnaDe De €>jabe ban M&cutg b^eft bier op 
eenige upt De Staten ban Den ÏanDe ban Utrecht Den 
iz.^annarij 15B8. bpfïcb gebojDcrt en Docnberoe* 
pen?en Den felben boojgeDjagen boe Dat pem een p?o* 
tefi in fïcU begrijpenbe allen bortgenberlooptoege* 
fonDen/toaöbp Den boo?f5.UiDDerfcbap/Datbem Daer 
tegen ooit boo?gehomcn toag / Dat ban barer 3Pben 
ban gelijken een pjotefi fouDe gefebiet 5ijn / toaer upt 
hp / rreïtjft ooft alle cecltebcnbc / met anberg ftonDe 
bebinDeii nocb fpeuren / Dan Defec ^obmtten en ba* 
ter aller onberganft. , 

^erpaïben bP tot genoegboemnge 5Dnec confeten* 
tie / eece en pïicbt / pem erpreffelijft begeben pab* 
De/ om paer-ïupDen tot b?cDcIijften toefen / Daec 
meDe fp Doo? fuïften fepaDelijften imfbecfiant met 
te gtonbe en gingen / te betmanen / Dat De goeDe 
tefolutic Die De t’famentftjfte bereenigDc^obmtien 
touDen nemen moeten / en meer Dan tijb toag / niet 
beebinbett toerbe. Met aenbiebinge bat pp pem Daec 
in toilDe laten geb?npften/en op boer toelgebalïen Den 
Cantieltetllconinumaïg eenen bpfonDecenïiefpeb* 
ber Der eemgljent / met noep eenen upt 3ijn ^ccellen^ 
tie UacD / Die ben mfgelijft geïieben fouDe meDe Daec 
toetegeb?upften. . _ _ 

^etogïe b» ooft uptbobengenoembemifberfïant 
in beeïc manieren / ban toegen D?agenDe Dignicept en 
pizeminentien geïeDeect toa^/aïp' in commanDement 
cnDifpofitie Dec garnifoenen/ en toat Daec aen toa£ 
ftïebenbe / alg ban gelijken in anDcrepoUtöfte faften 
hem alg ^taDljouDer (Die fonDet jactantie te fp?e* 
ften / altnD bn een pegclgft ficb onbectotjtelbft ge* 
houben IjaDDc) competerenDe/ toeïftc om beebitterir^ 
ge te becbocDen/ bP üoo? Dit-mael boo?-bp gaen 

^‘lo toag fijn begeren fp toiïDen Dit bcn-ïupDen 
nnneipalen boo?b?engen / en ficb ronDelpft berftla* 
een / of fp ooft nuboojtaen geDacbten en begeerDen / 
bermogeng bebbenbe commiffie en mficuene ïjemte 
eefpecteren/ en mitgtoecb nemenDe alle DiffiDentien/ 
£c olicDicren. ..... 

<©f in gebaï niet bent te berDenften Die toegen boo? 
De banb te nemen/ Daer meDe fijne confcientie gebjnt/ 
fijn eer en reputatie ban toegen fijn af-ftomfie/ en D?a* 
genbe fianDg ftalben beljouDen en IjP bp ïjaec .ïBaje* 
(lept / fijn Excellentie/ Jnaten generaei / en een pege* 
ïnltonbeDacbtmogebïijben. 

’t JBelft bn Ijcn luuben Dacrom tooo^öieïb en bare 
cefoïutie bojberbe: ten epnDe eenen pegelpen af* 
gefneben 30 bem te befcbulDigen ban te fecr baefttg 
oflicbtbccrDig/ of upt Ijaet en mjt / af gefteerDen 
gcmoeD / of Diergelijke oopften bier in gepjocebeert 
te b^öben. 

l^ier ophebben De gcDeputcerben ban De bpf Col* 
ïegicn binnen Utrecht Deg anbecen Daegg boo? ant* 
tooo?Dgcgeben/ Dat fp geDelibececrt bebbenbe op De 
p?opofitie ben bp fijn Cenabe boo^gepouDen / be* 
fiacnbc inttocepoincten/ alg te toeten: om De que* 
fïien en migberfianben / gerefen tufTcben eenige ïe* 
Den ban De Staten/ te uerD?agtn en lufficljitn/ 
Daer toe fijn CenaDe bem pjefcntecrDe te toillen laten 
gebjupften en interccDeren met Den Cant3eliecban 
CelDerlanD / en eenige anDere goeDe lupben. 

<én om te boojfïcn.op Den inD^acht fijn Cenabe / in 
fijn autoritept fo in tirijg- alg politie-faften ge* 
Daen / babDcn gcrefolbeert en berftlaert fo becl ’t eec* 
fie poinct aengaet / Dat fp geen gefcljillcn of Dtfferen* 
ten met eenige ban De ïeDen / nocb ooft met feftere 
CDcIlupDen Defer $?abintie tot JBoerDen in ^e« 
rembjt boojïeDen bergaDert getoeefï bebbenbe / paD* 
Den: maer fo Daer eenige toaren / Datje toeï te b?eben 
toaren / en bertelift begeerDen Dat Die berpoeD toer*> 
Den/ toaec toe fp-ïupDen ban pare 3ijbe/ Deg ber* 
focbt3tjnDe/ fijn <6enaDc Daer toe alle mogeïpe af* 
fifientie fouDen Doen. S3elangenDe pet ttoebe poinct/ 
becftïaerben De boo?f5- geeligeerDen / Dat fp niet toi* 
ften Dat fijn Cenabe bp pun-lupben in fijn autoritept 
eenig inD?acpt geDaen fouDe mogen toefen / en of 
fuïr gefcpiet toare / fouDen De panD Daer aen pouDen 
Dat Daec op met fijn CenaDe in een bjienblijfte com* 
municatie getrcDen/ en fijn boo?f3. CcnaDc Dieg aen* 
gaenDe alle reDelift contentement gegeben toerDe. 
^cfcanttooo?Dctoag geDaen m Dec Staten ftamec/ 
en gcDateert Den 4.3anuarp 13 8 s. en tec ojbonnan* 
tie ban De geeligeerDen/ 

*5^8. 

9£mtooo?s 
bebanöe 
geeliseeta 
be op De 
boo?f?. 
p?opo(ltie 
Dan Den 
(SzaDe 
ban^teu* 
toenaet/ 
Mevx»i 
etC.. 
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/ 

ondertcykent. 

Stricl^. 

aentoefenDe CDeïen en UiDDecfcpap ’gïanbg 
ban Utrecpt / gepookt De boo?f5. p?opoftae ban Den 
boo?!3. t}eece ^tabpouDer/ becftïaerben fijn CcnaDe 
poocplijft te bebanften ban Den goeDen pberDie De* 
felbe toagbetonenDe: maer Dat fp niet toifien ban 
eenige migberfianben / Dacp fo Daer eenige toaren 
tuffepen paec en eenige CDeïen in ^oIïanD toefenbe / 
Dat 5P moepten IpDen Dat Defelbe berpoo?t 3ouDen 
toojDen / Daer in 3P pen in alle reDelijftpcpt toilDen 
laten binDen/ Dan bonDen paer feergegrabeertbp 
3efter pjoteft Bp Defelbe CDelen binnen IBoecDen in 
^ccetnbjt gepaffeert / toillenbe annicpeleren en 
cafferen De bcrgaDeringc ban Den Staten / mitfga* 
Dergaïlerefoïutien en acten Die bp Den Staten ban 
Den ÏanDe ban Utrecpt boo?f5. fonDec pen-ïupDen 
bptoefen genomen fouDen too?Den/ ’ttoelftpenfeec 
b?eemt Dunftt / fonDerlinge nabemacl Defelbe CDe* 
Ïen fo toeï op De bergaDectnge befep^eben too?ben en 
ooft compareren mogen alg fp-ïupDen / gelpft ooft 
eenige ban pen geDaen / en De ^taD ban Utrecpt 
gefrequenteert pebben / te meer fo De Jilagifiraet 
Dec boo?f3. «^tab bp pare refolutte op De fafte ber* 
ftïaert peeft / paec-ïupDer fafte niet Uecpt en Sufiitie 
tegeng Defelbe CDelen te toillen berbojDeren/ fonDec 
pet DateïnftenmiDDeïertpD te toillen tegeng pen-lup* 
Den attenteren / aïfo Datfe cenD?acptelift gerefoïbeert 
toaren pare en Dec Maten bergaberingen en refoïu* 
tien in geen Debat te toillen laten treeften: maer Dat 
fp geDenften Defelbe bergaDeringe / en alle ’t gene bp 
Defelbe geDaen en gerefoïbeert fouDe toefen / en ban 
’t gene Daec aen en ban DepenDeren fouDe mogen / te 
peïpen DefenDeren en fïaenDe te pouDen/ neffeng 
D’anDere ÏeDen Die compareren fouDen. ^engaenDe 
pet ttoeDc poinct ban Defelbe p?opofitie / aïfo Daec 
beeïe faften pier in gepaffeert toaren/ Die ten BepDen 
3hben DienDen bergeten te toojDen / bonDen goet Dat 
men Daer op met fijn <6enaDe in bjienbelpfte commu* 
nicatie treDen fouDe/ en De gerefenebifferentenbe* 
flecpten / tot toeïften epnDe fp gecommitteert paD* 
Den De UaeDg-peere ban Den 25ergp/ DeHeerebatt 
kaftel / en Den 23urgecmeefiec Uupfclj / en toag 
öefe anttooo?De geDaen ten Dage boojfs. en bp Den 
booifj.Strick getepftent. ^ 
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Vervolg der Nederkrtdfë 0‘drlogen. 
®cn ïïacb Dcc Stab Utrecht héh&tb boojeètft frjti 

(Öeitabe bebanbt boa? fijnen gococti ober feil Cijh" 
fieïijb boo?nemen/ om alle mtëberfïariben en oneb 
nigïjcöcn te befïic&tcn: maec acngcflcn be bOtofepbe 
toefen bnpten be toettige beégaöerfnge Staet^-tom 
fe of ban bet Staten toegen aengefieït/ ctifbnöcc 
Die anbere Cbeïcn ïjaee mcDe-ïibmateii toettclijlien 
bccgabctt / niet anöer£ toaren aljS patticnlieré pécfa= 
nen / en nochtans flch onDetfiaen habbeti bén IKagt* 
fïratcn befte Stab bp hare fchuften boö? ontoctttg 
te fcijcïöcn / bat inen fijn <£5cnaöc boo?-fjouöen en 
bertonen fouDe / Defenijurfe fijnCjeccUcntje (SlpcCs 
ftee) bate na fijn Cenaöe felf£ / en cpnOlib be getjeeïe 
Staetbcclïepubïijbete&etceffen/ baetóm fijn Ce* 
nabe (joocljïijft gebeben en beefodjt foube toojbett/ 
bat tom ffribe belieben te bebcnïien öoenobicböet 
3P ö’antotltept ban be toettige <©berighepthier in 
bom te fiaml en Deboojfj. jfêagtfïraet in ba'ec goet 
tecljt/ eece en reputatie te helpen becöeöigen / cohfï? 
beterende aen be eeitc 3ïjöe Dcfcggeïijbe cottfcquenfie/ 
en aen D’anbere jijde bie ongclijne pjopofltie tuffcïicn 
Den felben JBagifïract en fobanigc particuliere pers 
fonen; berWarenbe bact beneffen^ affo be feïbc itfjtfc 
ricfijnCrccHcnticpnncipaïpbetrcfte/ bat baecin 
fonber fijiï beïttbcn fonbcrïtnge niet te boert toap/ 
bcel min ban fijne inacijt/ autoritept/ en ’tgenebp 
hem/ al^Coubcrncur gcnetaeïtn befe Stab gcbaen 
toaé / in Debat getroeben jijiibe / baer op ban De£ 

Oclinge ftemöc gefcïjit'öen fonber fyn confent: onDcrs 
tuffeben foube fijn <6enabc flch berfeberen bat Defcïs 

fouben tooiben., 
BDas boo?fp bp (ïjn <0cnabe betfodjt / nopenbe be 

banbbotibige ban fijne autoritept / fo in politie alg 
hrtjclrê-faücn / toaren fp te b?eöen bat bpbe Staten 

nritteett tooien / om bp onderlinge communicatie 

baer toe -heecebanben je fp mebc berfocöten be töaebsHjeet 
25erg/be $eece ban S?aSeT/ ettbfeh SDurgermeejïec 
Öupfch; geüaenalpboben/ 

en ondertekent 
G. vander Voottt 

Sben*?. jfanuatp 
ban be Staten geueracï _ 
fenteett/ toaer op gebelibereert en goet gebonden 
toog/ bat booj eerft be Staten ban Ütrecrjt fouben 
toetben berfebjeben ban toegen befclbè bèrgabetinge 
en ben J5abe ban ^tate / teti ennbë ijaet 0. eeiiige 
committeren en beputeren fouben te compareren 
binnen 8 of ten minfïen to bageit bob? al fliute gê? 
bcputccrbcn/ aï^ be l^eeren Staten géneraeïen ïtaéb 
ban Staten baer toé fouben committeren / om bet 
Different ban partpen trberjlaen / en ’t fclbe tnef aïle 
nitnlijfie mtbbclcn ter ncöet te ïeggen en partpèn te 
accojöccen / fo bette eenicïjflito mogeïijn foube toe# 
fen; en bp alöien niet / baer na op ’t berfbeb ban be 
fuppïianten naber gerefoïbcert te toojben ha bebos 
ren. Cn toerbe ben «6pffier gco?bomieert bie ban 
ben $abe ban State befe cefolutic aen tefeggen / ten 
epnbe bate C. gebeben foube ten cpnbc boojf5. aen be 
Staten ban ötcecbt te fcbhjben. 

booifj. <6hffiec be boo?f5- ttfólutie ben^abe 
ban State berblaect bebbenbc / igbpöefelbcgecott^ 
mitteert getoeefi ben fSaeb£-beec Séarbefïu^/ bje becs 
Waert beeft bat bie ban ben llabe b er ff aen bebbenöe 
bcfeïbe cefoïutie / b«m gelaflbabbenbei^eecenStas 
ten te bertonen / be refolntie bte ben dBtabe ban 
JBcucggenomen babbe / om bet boo?f5. bifferent ter 
nebec te leggen/ enbaC5ijn<0cnabeaïreebe baerop 
babbe begonnen te befomgeren / ten epnbe beüfecren 
Staten gemraeï be fahen baer op fouben laten bes 
tuffen en bie 3gn <6enabe te laten imtboeren/ met bes 
bulp ban ben ^eec Cantseïïiet 3leonmu£ ert ben 
®aeb^ b^c ©alclt / baer toe ban toegen ben öaeb 
neffeng 3tjn <Öenabc geeommitteert. Jöaetopbpbe 

IV. Deel* 

Stsitert rjéheracï gebelibereert toefenbe / toieröen 
gecoininittccrt ren upt Sefanb en iren uprïbicflanb / 
om fijn <6enabe aen te fegacn be booif5.rcfbhuic/ 
met öc rcbeneit bie baer tottet nemen ban Dié refolus 
tie babben gemobeert / om baer mebc te confcrbeten/ 
be ecre / reputatie en refucct ban bepbc coHegrcn / tert 
epnbe fijn <&cnaDc bclieföe bem baer ita te rchfojmes 
ren en mebe göet te b inben. 

5beboo?f5. gcconnnittccrben/ SBcïte en Camniin. 
tja/ bebben bolgen^ baren laff aenbenChabeban 
.ffiktir^ gcopeut be refolntie bp be Staten gcncrael 
gertomen/óp be rrgttefïe ban be Cbelen bahUtrceljt/ 
m canfojnTitebtoi be apofhllc bp fb'nèjecelfhitié (ban 
ipeefler) gcffclt op be ficmonffrantten aen fijn Cjc* 
cellentt'e g?ba en / ten epnbe bcfeïbe fijn Cenabe fous 
be gebeben goet te bntben / eit baer effect te laten fop 
teren / tot be nmfcrbatic en nteerbec bebcfltnge ban. 
bcahtociteptenrefptttbahbt boo?f5. Staten gene? 
rael/ mitfg^et^ bni, 
boo? gebogen / bctoeïïic 
men bet felber refoïutié bab 

e rebenen fijn CenaDe 
clbe Staten tot tjet nes 

bctoögcn : bat fijn Ocs 
nabe öefelbe i^eeren Staten babbe bcbcblijh baer 
booj boen bcbanïicn/ mitfgaörrp ban bare goebe 
genegentbept / om Dcïrbcn öec Staten ban fltcecbt 
te fren bercemcbt / maec bat ÖP niet rcgcnfïacnDc alle 
bcfeïbe rebenen booj aljé nocb niet lionbe laten baer 
in te pjoccbercn / bofgenbe ’t gene toap gefïatucert 
bpöcalffemecnr önir/ gtïijïi fijn <(5cnabe brgonfl 
babbe / om be boó?f3. partpen té bcrgclijften: ©affe* 
lijft bertroiitocnbc bat fijn $cna'tré alle öegccefene 
nitobtrffauben fonbr acröibrrtn / en bé booh'5. ïeben 
opDedntge berccnigen / mtt brbuïp ban ben ffccre 
Cant5tlUercn©alcli. 5Dacr toe bp bén flabebau 
State töt fijn Cenabenp berfoeït geeommitteert en 
bcctoïÏÏicbt. ^at 3bn o^enabe tnirp bien begeerbe/ 
batbcStatert genecari fnnhotonciiien toilben gort 
binbeu/bouöenöebaerbooh5.refoïutien fo lange fus 
fuen|. <©acc op na communicatie en deliberatie 
toerbe gerefoïbcert/ bat fonber p?ejuöitie ban be 
boohj. apoffilïe ban fijn «frcdïentie/ mitfgabrrö ban 
be rholntte ben 23. ^anuarp genomen / blijbcnbirbe 
feïbejrefpectibe iri Ijacr gcfjeél cii ïiracgt / be Staten 

* :bén batbp& <ècnabe of eenigé anberé 
nnitralépcrfoncn too?bc bp örr ijanb gciio.men / om 
parfpén met nnnltjïi bertoatfi of fubniiffie / geïijft 
ato böo? ’tbequaeitiffe met cohtentemtnt ban bepbc 
partpen foube mogen gefrijfeben te bereenigerf. 23ès 
ijbuoéfijh bat befe fjanöemige niet fbnbe tomben ges 
traiiiécrt: maér binnen ïtoite öjigcn d^jcbaen/ hou 
Déiibr baét erf u. ___ Jéït öc btièjf5. re 
Crceftentié en trt boojfs. Stateii in furcïjeahtie / om 
fo bétbe be bod2f3.bctcenigingebpfïjn<èénabemec 
ïtdfle geniaebt tóbibeh / bat aï0 bdri be booifj. refolu- 
iitl hart effect fcgtctm eii ita gritomen foube too?-- 
ben.. 

^iènboïgen&e öeböén beSaben ban State ges 
committeert benboöifj.Jièete CantjellierClbectuji 
XeoUinu^ert meeffer ftacob Balen/ ftabcu ban 
State / om Den geitieïbcn Csmbc ban sj5ieutoenaer/ 
.liBctird/ ie. te afflfferert / eit be bifferenten gcrefen 
ttiffdjen be ïeben ert DéStateft bah Ifttecïft te inöbés 
rcr en ett rtcöèe te léggen / eh toat baer hén toaö bes 
penöerenbe / baer m getouphtnbe alle rebenen en in* 
Ductie/ fuffisÈ fp-ïupben ten meeffen Diende ban beu 
Hanbe fouben bebinben te behoren; be booifj, coms 
miffle toa^ in bate Derf eetfïeh fcbto&tp 1588. 5be 
toeïhe ben 4. ^ebjuarp tot Utrecht aengehomen 
$ijnbe/ ten felben Dage gegaen jtjn bp fljnc ojniabe 
banjSieutoenaec / eh na eenige cominuntratic 3ijn 
gccefoïbeert bat fïjh <©cnabe tre Staten ban iftrecljt 
fbtibe a&berterenban hen-ïupben aenhomfle/en ijaec 
te betfbefcen eenige te toillen bephteren om te bomen 
in communicatie en be faben te prepareren. 

^enbfjfben5i)iibe boo|f5. geconimitteerben met 
fijn Cenabe inbc bergaberingé ban be Staten ban 
iïttecljt gegaen / altoaer fijn <l5enabe eerft berljaelt 
hééft D’oohbbe en bégïn baii be communicatie met 
goebe bermamnge baer toe Dïén'fnbc / Die öcgecom 
mïtteer&en 00b toaren confirmecenbe / bertonenbe 
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Ï6Ï, Vier en Twintichfte Boek, 
Öoe beeïe baet aert ijrïeecn 5)0 / bat öc mi'gbecfïanöen 
cn öifiTccentcn onbet Ijen-Iupben tocfenbe / iieöer ge? 
ïcpt cn gcflicöt tocröen / gemerfct anÖecfm£ apiïa? 
cent toai gcote confttfie cn uptetfïe ruïne/ niet alleen 
ban bc 5lebcn ban be Staten ónbee maïftanbcccrt/ 
mare ooft ban bc ïjeele gcmccnc falie te cijfert/ ge* 
mecïit bat fa becce men be falie inbjlenöfdjap niet 
accotöceröe / te fa?gén fïanö bat be falien foiiben lio? 
men tot Gapenen enmïanbfe©o|ïoge/ of bat ben 
bpanb occafïe gegeben foube tooien ober b’een of 
ö’anöec jtjbe om \ Hanb te occuperen en tpramufê? 
ten ober alïegabec / met anbece rebenen cn motiben 
eemeljfinó baec toe bienenbe. «©en 6. Jpeb^uacp öcb 

15 8&» 

ï. 1 
' 58rttculcn 
ban Dole* 
«uitten bu 
beu iêöe’; 
Uit ban 
ben 3£anöe 
ban 33u; 
trecljt iüt 
JDoeröcn 
besgabert 
aijnöc/ aen 
oen (©jas 
be ban 
geiles 
ober gele; 
hert. 

n. 

ben fp geïijlte betmaninge gebaennen be gebcuuteet? 
ben bie bp bc Staten ban Uttecbt gcrtomineect 
tnacen met l)en te communlcccen/ en ten Dp toefen en 
oberflacn ban fijn <6cnabe te prepareren / Dp o?b;e 
enbifiinctieban biberfe pometen/ te toeten: «Serlï 
aengaenbe bie ban be ïftbbetfcljap bie Ijem bcftïaccï)t 
Öabben: ten ttoeben/ aengaenbe b’uptgefepbepers 
fonen: en ten berben/ beroerenbe ’t mt^becfïanö tuf? 
fcïjen üoïïanb en Httcdjt. 

3©eïften boïgenbc 31311 fp ben 7/8/9/en 10. 
genoecljfaem conttuuclyli beegabert getoccf! fcnfijn 
<6enabe/ met be boojlV gebepnteecben/ afé nament? 
ïijfi / Ifeer 3lb?iacn ban ^uplen / be lj)ecrc bali 25|a? 
bel / jÉieeftct Jan ban ben SScrcï) / ben ïSaebjjljectc 
23mcelle^ / cn ben S5ucgecmeefïec ban ^mer^föojt 
SLaurenberg / cn 3130 namacl£ / te toeten / ben 9. jf ê? 
bmaru bner bp gekomen ben 23urgcrmecfiec <©e? 
Penter / 3tanö3-&raan / gieter ban bc ©ogcïaee/ 
«tëoutfmit/ cn ^óufdacr. 

Cn öebben pen-ïnpöcn eccfr booj-gcljouben be 
©nncteïi en icnïcn ban boleanticn / begrepen in 
oe beboette Bpjbcboojfj. ïfttbbcrfdjap aen fijn <6cna? 
be obergegeben/beffacubc in 22 Smeulen / ïupbenbe 
afêboïdjt: 

IN den eerften, dat verfcheyden perfonen volgende 
der ftads Utrechts Rechten, en Privilegiën,, en ooit 

d’Inftru&ie daer op den Heere: Grave van Nieimaer, 
Menrs,&c. voor Gouverneur van de Landen van U- 
trècht aengenomen is, ongequalificeerdë in de ^lagi- 
ftraet geilek zijn : Alfoo eenige die geen ió jaretl pur¬ 
geren van de ftad geweeft , maer die noyt het Buj-ger- 
fchap gewonnen, of haer voor Burgerlijk gedragen 
hebben gehad, eenige die geen lo jaren Burgers ge¬ 
weeft, en in den Lande van Utrecht biet gegoeyt wa¬ 
ren , eenige die uyt Braband en Gelderland geboren 
waren , eri allo die van Utrecht by de Privilegiën van 
defelve uytgeflöten , en ongequalificeert worden ge¬ 
houden , om aldaer eettige Officien te mogen bedie¬ 
nen , gelijk dat van die van Braband notoir is, en in 
den Lande van Gelre noch onlankx gepraftifeert is, in 
den perfoon Amelius van Amftel van Mynden, Raed 
inder Cancellien van den Lande van Gelre, enFrede-. 
rik van Suylen van Nieuvelt, eerft van de Veluwe, 
beyde góede Edelluyden, die alleen uyt haren ftaetge- 
ftelt zijn, om dat Zy in den Lande van Utrecht geboren 
waren, immers daervoor gehouden worden : 
Soofijn daerom die perfonen uyt den voorfz... Lande 

geboren, niet alleen na Rechten geejualificeert, om 

in den lande van ZJtrecht eenigen fiaet of Officie te 

mogen bedienen na den regul van de Rechten, 

Quod quifque jurisinalium ftatuit 
Eodem Jure& ipfe utatur neceflè eft. 

Maer is ooh^andermael by de Staten alfo gerefol- 

veert geweeft, fulx dat mitfdien Lr Ulo, Deventer, 

Jlgilens, Pottere, Maliart, Cupere en veel meer 

andere niet gecjualiftceert fijn geweeft om in den 

Magiftraet u fitten , gelijbjooftniet en fijn eenige 

die van onwettigen Bedde gekomen fijn. 
Datdevooifz. Magiftraet geftelt prima Oétobris an- 

noifStf.ftyloveteri, by fijne Excell. ofMylordNord 
in’t afwefen van den Grave van Nieuwenaer,Meurs,&c. 
en de Staten, nopende *c gouvernement van den Lande 
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van Utrecht gehandelt was, het ftellen van de Magi¬ 
ftraet toequam , gelijk ook ’t felve andere Gouverneurs 
voor hem , fo by tijden van de Keyferlijker als Konink- 
lijker Majefteyt, als den Hertoge van Al va toegenomen 
heek, en dat tonderaenichtm te nemen , dat de Grave 
van Nieüwenaer, Meurs, &c. abfent was caufa Reipu- 
bliae, en begeert hadde of doen begeren , datmen met 
het ftellen van de Magiftraet van Utrecht foude füper- 
federen totter tijd toe fijne Genade wederom gekomen 
foude fijn, wefende ’t telve alfo by de voorfz. en andere 
vreemdelingen geprattifëert, en fijn Excellentie by de¬ 
felve geabufeert, Om dat fy door alfulke extraordinarii 
maniere in de Magiftraet en regeringe fouden mogen 
komen , mits dat fijn Excellentie van de Privilegiën 
van de Landen ,ftaet en gelegentheden van de Stad eri 
Börgeryen,en qualincatie van de perfonen geen kennifie 
hadde , dan door henlieden , föZy geen hope hadden 
by ördinaris maniere daer toe te geraken : Merkelyken 
fo de Staten ( gelijk volgende d’inftrüdtie van de Heere 
Grave van Niewenaer, Meürs, &c. behouden :) op ’t 
ftellen van de Magiftraet gehoort hadde geweeft , en 
vryelyk en onbedwongen hadden mogen opiheren, 
iïjne Excellentie wel geremonftreert foude hebben, 
want fy fonder twyffel fijne Excellentie \vel vertrout 
fouda hébben dat de voorfz. perfonen en veel meer an¬ 
dere perfonen ongequalificeert waren in de Magiftraet 
te fitten of eenige Officien te bedienen. 

En om redenen voorfz. fö men de Magiftraet foude 
willen hotlden tot Oólöber, ten minden behoorden die 
perfonen die fijne Excellentie fo geabufeert hebben, en 
jegens de Rechten en Privilegiën van der ftad in de Ma¬ 
giftraet geftelt zyn, daer uyt geftelt, én andere gequa- 
lificeerde Burgers vah dér ftad in hun plaetfe geftelt, en 
ook goede voorfieninge gedaen te worden ', datfulke 
infraétie (als tenderende tot ruine van der ftad:) niet 
meer gefchiede, ja dat alle het gerie defen aengaende 
jegens de Privilegiën en Rechten , en fonder voorgaen- 
de advijs van den Staten gedaen fal worden , als nu nul 
en van onweerden fal wefen. 

Boven defen behoren afgcftelt te wórden , Trello, 
Schout yan de ftad Utrecht, dis wefende een Braban- 
def,' en fulx ongequalificeert om t’Utrecht eenig Offi¬ 
cie te mogen bedienen. 

Behalven dat hy geftelt is, fonder by de Staten daer 
toe genomineert te fijn, gelijk dat volgende hetTra- 
ttaet met fijn Excellentie gemaekt, en aen wederzyden 
gefworen behoorde, ja is Trello geftelt jegens wille van 
de Staten en die van der ftad Utrecht, die fijne Extel- 
lentie ter contrarie fekere Remonftrantie door haer ge- (F0I.11.) 
deputeerde gedaen hébben gehad , daer Rengers , 
Baex, en Floris van Wede medé óver waren. 

Van gélijken behoort gedaen re worden van deh per¬ 
foon vanAgilxus, die ook een Brabander is, en mitf- 
dién ongequalificeert, om Protureur generael te we¬ 
fen , behalvens dat hy ook fonder nominatie en regens 
de wille van de Staten in Officio geftelt is. 

Irifgelijx is de Prèfident Bellechier fonder nominatie 
van de Staten geftelt tot Prefident en confequentelijk 
onbehoorlijk. 

*t Selvëis ook gedaen van den perfoon van Jaques de y j j £ 
Pottere, totontfanger van de Domeynen. 

Vootts is onbehoorlijk en regens de Réchten en Pri¬ 
vilegiën van de Landen , dat men perfonen van quali- 
teyt uyt de ftad en Land van Utrecht , ja uyt alle de 
Provintien heeft doen vertrecken * en van haer Staten 
en Officien darelijk gepriveert, fonder hen le feggen 
eenige redenen waerom , ofhen in rechte te ontfan- 
gen , ófte willen horen, diredlelijk contrarie het con- 
ua£l met fyn Excellentie gemaekt , en aen wederzij¬ 
den befworen, en alfo het contraél met de Grave van 
Nieüwenaer particulierlijk gemaekt, en by den felven 
foiemnelijk befworen. Contrarie ook de nader Unie 
fo foiemnelijk aengenomen , en allen ouden Rechten , 
Privilegiën , Hancveften, Statuten en gewoonten van 
der ftad en Lande van Utrecht , contrarie ook allen 
Contracten, die die van de ftad , lieden en landen van 
Utrecht, met hare Bifichoppen voor , Keyferen , Ko- 
niriklyke Majefteyt na,en ook met DonJan'd’Auftria.de 
Erts-Hertoge Machias en mijn Heere de Prince van 
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Vervolg der NederJandfe Oorlogen. 

Orailgien gemaekt hebben,of voor-genomen hebben te 
maken, daer in ’t voornaemfte póimftis geweeft, dat- 
men een yegelijk Recht en Jdftitie foude adminiftre- 
ren , ja heefc den Hertog van Alva , hoe gróten tiran hy 
was , en hoe weynig hy op de Privilegiën achte, noyt 
yemant in Juftitiegeweygert te horen. 

Waerom alle de gene die fö datelijk Tonder 'reden en 
forme van Rechten , uyt de ftad Utrecht gefet, en Van , 
hareOfficier) ongehoórtgepriveertzijn, dathertluyden | 
weder behoren gereftimeert te wórden , met erleggin- : 
ge van hare geleden fchade , met afftellinge der gener ■ 
die datelijk in haër plaetfe geftelt zijn , immers ter tijd 
toe, zy vanmaleverfatieovertuygtendvervvonnertfül- 
len zijn , fonderlinge deperfönen diealtijds bekent zijn 
geweeft, voorgoede en getrouwe Patriotten j en die 
de Landen van Utrecht meer dienften , elx in particü- 
Iter gedaen hebben , dan alle de vremden die nu in de 
regeringe zijntefamen. 

XI. Want alwaer ’t fo, dat men éërtige redenen of refpe- 
óten gehad mochte hebben , om eenige perfonen uyt te 
ftellen, die men nochtans niet fal tonen, overdeprin- 
cipaelfte gehad te hebben, anders dan dat fy vremden, 
en eenige andere oproerige geeften (fo het fcheen) in 
den weg waren, dat fy na haren onredelijken appetijt 
jegens de Rechten en Privilegiën van de Landen niet 
mochten regieren , de Staten , en goede Gemeente 
verdrucken , de geeftelijke goederen incorpereren, 
&c. fo heeft men nochtans geen reden gehad om hen- 
luyden uyt hare Officien te floten, en datelijk fonder ge- 
hoortte zijn daer vin te pri veren ,en uyt de Landen van 
Utrecht en alle de geünieerde Provintien fo fchandelijk 
te verjagen, en te traóleren, als of fy vyanden des Va¬ 
derlands geweeft waren. 

XII. Immers fo men de voorfz. perfonen niet en foude 
willen reftitueren , behoort men hen de weg van Jufti- 
tie te openen , hen-luyden partyen te nomineren, en on- 
partydige Richters te geven , daer voorzyhaer mogen 
defenderen , van haer innocentie vertonen, en hare ge? 
leden fchade en fchande te recupereren. 

XIII Dat ook het cafleren van deneerften Staêt, en’t gene 
dienaengaendegedaenis,tegend’a6levandenLand-ra- 
de jindenjare 158a. gepaffeert, fal t’eenemaelteniete 
gedaen worden , als tegens de Rechten en Privilegiën 
van denLande,Religions vrede,naderUnie en alle voor- 
verhaeldeTradïaten en confequentelijk deperfönen daer 
uyt geftelt zynde, weder in ftate geftelt fuilen worden , 
en dat alles, dat eenigfms contrarie der voorfz. afte 
gedaen is , ^gecafleert en te niete gedaen fal wórden. 

XIV. Pac infgelijx alles te niet gedaen fal worden , dat fo 
in ’t regart van de geeftelijke Conventen , perfonen en 
goeden, contrarie d’ordonnantic van de Staten, Over 
eenige jaren door exprefle laft van mijnen Heere de 
Prince volgende het xiij. Arricul van de naderUnie 
gemaekt, en na veele verfcheyden communicatien, daer 
op gehouden beftoten, te niete gedaerl fal worden, en 
dat defelve ordonnantie in allen zijne poindlen nageko¬ 
men en onderhouden fal worden, ten ware by alle de 
leden van de Staten vry en onbedwongen zijnde, be¬ 
vonden worde, dat die in eenige poindlenverandert 
fouden behoren te worden , gelijk die by alle dè leden 
van de Staten eendrachtelijk door bevel als boven ge- 
arrefteert en gefloten zijn. 

X Dat de Predicanten en Minifters met dien van de 
Kerken-raden geboden fal worden , haer de voorfz. 
geeftelijke goederen, noch ’tgene dat daer aen kleeft 
of dependeert eenigfins t’onderwinden , als volgende 
de voorfz. Unie, alleen competerende de Staten van 
veder Provintie, en dat de Minifters haer voorts niet 
bemoeyen dan met hare Predicatien , uytdeelinge van 
de Sacramenten, vifitatie van den kranken , verma¬ 
ningen en diergelijke tót haerder Ampt en Officie 
ftaende. 

XVI. En dit in alle ftilligheyt, tot meeften vrede en eenig- 
heyt van den lande en Gemeenten der felver dienende. 

XVII. Sonder hen-luyden te bemoeyen, direótelijkofindi- 
redelijk met eenige faken de Policye aengaende. 

XVIII Senerali)T<er» de hand gehouden fal worden , dat 
alle de gene die onrechtelijkgeopprefleert en veronge¬ 
lijkt zijnde,m wat manieren dattet foude mogen wefeir, 

'de weg van Juftitie, voor onpZrtydige Rechters geö- 
pent fal worden. 

Dat vooral, yederlidmaetvan de Staten, vry en on- XIX. 
bedwongeh fijn opinie fal mogen leggen, fonder van 
yemant van wat qualiteyt hy zy, met dreygementen of 
anderfins bedwongen te worden, totyetterefolveren 
of ftatueren dat hem niet goed dunkt, of dat fy niet 
vry willig fouden willen confenteren. 

Dat alle refolutien, by maniere van öppreffien geno- X X. 
men , gerevoceert, en niet toegedaert füllen worden , 
en dat ingevalle van bedwartk of dreygementen hem ge- 
oorlooft fal wefen niet te compareren, mits dat het gé¬ 
ne in hare abfóntie, alwaer ’t maer een of twee perfonen, 
die daer vin protefteerden, gedaen fal worden,van geeri- 
der weerden fal wefen, of dat ’tgeinterefteerde lid, 
op een ander plaetfe, ’t zy buyten of binnen Utrecht, 
daer’t hen goed dunken fal, vergadereh fal mogen, eh 
dat ’tgerie fy aldaergefloten mogen hebben, bondig 
ed van weerden gehouden fal worden. 

Dat alle refolutien die ftrekken tót dis-unie en fepara- XXI. 
tie van der generaliteyt, te niete gedaen fuilen worden, 
en dat men fich voorts fal houden in de generale Unie, 
en gedeputeerde in de Generale Staten fenderi, geauto- 
rifeertals andere Provintien. 

Dat ook generalijken alle refolutien tegens de Privi-XXII. 
legiengenomen, fuilengecaftfeert en te niete gedaeti 
wórden, met het gëvolge van dien. 

Zbcfc öcöuctie hjerbe bp be boorfs. gedeputeerden 
ban be Staten en »«§>tab Utrccljt ban punct tot punct op boj&et 
in ’t lange gebebatteert / gelijft fp ooft beben op b’im setwn 
ïjouöcrt ban ben pjotefle bp be boorfe. ISibbecfdjap 
ooft ober gefonben / met odft een «ffl&iffïbe bp be ï5iü^ 
beefeftap gefdjreben aen be &eeretar$ ban Utrecht, 
<Ên fa beeï aenginft be appjeïjenfie ban brie ban Dé 
boo?f5. töibberfcfjap / toerbe be boorfj. gebeputeetben 
in’t lange gerctnonfïreert be roubrtetjept ban befefc 
be appreïjenfïe / en bat be faften niet begoten fo 
Ijoodj genomen te toojben / en betaemtïjabbetéfits 
percebetcn of in anber manieren te procederen: ber* 
fdeftenbe dacrom bat be dégout en Hïagifïtaet be^ 
toogen foube tdojben be begonfïe proceduren af tc 
boen/ en bic geïjeele fafte tc laten baten. 

<Bïact tegen Bp be boorfj. gebeputeetben geaïïej 
geert tégebjorben/ bat be ÜDagifïtaet en odft fijne 
«éjecelïentie bp ïjcn-ïieben gtoteliftö geinjurieert hia£ 
bp be boolfê. JDiffibe met be aïïegatie / bat be JBagis 
fïraetontoetteïijft foude gefïeït jijn grtneeft/ aflege* 
tcnbebeeïteljanöe redenen én acten tot jufiifïcatie 
bande creatie bpfgn€jeceïïentiegebaen. f>?opone^ 
rende boo?tg be redenen daer b00$ be Jfêagiflraet fU« 
fïtncecöen toeï en upt goede oo?fafte gedaen te sijn/ 
daer ban be principale toaren be naboïgende. 

Cerfl/ bat b’<Êbeïcn bupten toetc en tegen^ b’orbi- 
nand maniere ban boen eenige banïjen-ïupben ten 
aenften ban alle be toerelb/cn in een fcer onbequamen 
tijd aen andere Abelen banï)upfete&upfeme£t&o* 
tari^ en getupgen ïjebben Doen afbzagen / of fp fcoiï* 
benpeïpcn be^ribilegicn boorflaen of niet i luefenöe 
een fafte fcer teer en öéïicaet/ daer oproer upt foube 
ïjebben mogen bolgen/gcïijft aïrebe daer om tbjifï/tot 
becljtenö toe toag getoeefl / tuelftc maniere ban boen 
niemant in pjibe beïjoorbcgeattertteert te pebben/be^ 
toijle b’Cöelen ïjunne bergaöeringe in ïjun ïiamec 
na cofïume pabben mogen Ijauben: bat fp ban gelijk 
ften ter fclber tijb uptfjenpribe/ autoriteptïjabben 
beroepen be bijf <£oïlegien om te bergabeten en gere^ 
folbeerttcftomen/ op’tonberïjouben ban be J3?ibi^ 
legien / contrarie b’acte ban accoojö bp ben llanb- 
raeb met beïieben fijner <ifrcellcntie öoocïjloffelijfter 
MtmmieJ in ben 3jate 1 y 82. gemaeftt / bat be Coïïeï> 
gien op geen 3lanb-faften fouben bergabcren: 'bat 
ooft be Abelen communicatie fjabben geljouben 
(’$ Hanb^ faften aengaenbe) met b’uptgefepbe / con^ 
tcacieïjun eed en belofte / met bc interpretatie ofdc^ 
cïaratie baer op geboïgt/gebaen ben 2 5. j|nïp 1586. 

^at be iBagifïraet boojfj. daer ban geinformeert 
5jjnbe / ö?ie ban be boorfj. Cbeïen (pebbenbe ben om« 
meganliboorfj. gedaen) boo? ïjun ïjabben ontboden* 

0 4 



ï64 Vier en Twintichftc Boek. i«8S 
bp ben Officier / ban fo fp toepgcrbcn te komen met 
quabeUJoojbcn / maten be bne taoo^fj. geappjcpcm 
beett gctoo£ken/ Docp niet fo inritadik gettacteect aï# 
fp feggen /'en be coutoicpept bic baec toe gekomen 
morI)C3ijn/ toa# gcfcpiet boo^ be Datekjkc oppofïtie 
en appjèpentte. 

föaet’óp punter conttaticn gecemottfïccert toerbe 
aïlc ’t gene bat ceuicpfïn# rooepte Dienen/ met ïnfïan* 
tdik bccfotk bat be JBagifïraet piet in toiïbe te ge* 
moetegacn bc Poo;f5. ÖiDDctfcpap/ om alle bo?bec 
tacrïoop te tacipaeDen / en te komen in een Pafte eenig* 
pept/ met een ccutoige bergeteniffe ban ake’t gene 
hincinde toa# gepaffeert / om aïfo t’obuieren D’om 
bettoinkjkcincanbenieuten bie auöccfm# te bebueps 
ten ftonben. 

b’UDcJk bie ban be IBagifïcaet en be anbece gebe* 
piiteccben nocö af gcfïagen noep aen genomen pek* 
ben / bkjbenbe niet te min fcetparbpouDenbcopDe 
pjctcnfc injutien / piejnbttte ban be autonteptban 
fijn Crcekentie en pcnc-ïtebcr ccrc/bocp toaten te b?e* 
ben / Dat fp ook fouben fpjeken met be boïecenbe C* 
beten/ en bat fp mibicrtgb aïle goet beboit fouben 
boenbu ben Staten en jBagifïract/ todgdotaenbc/ 
bat be taoo^. pmteficn en ktetgclyke actiën bet Cbe* 
lm tocc.k niet toa#: moet bp auDercii baet toe ges 
parfï/ om b’een met be anbet te betmengen. 

Cn om met mcctbet taccfckertpept te pjocebetett/ 
en ban akc# betet geinfojmeett te toefen / namen fp 
Pop? be panb be bebuctie bp be Cbden boojfj fgn Ce* 
uabc obet gegeben / en be boojf5. gebepnteetben boo? 
gckouDen / b cerflcn ttoeöe potneten / nipoubenDe: 
batter ongeguakficeetbe in be jBagifïraet en ffi* 
cirngefïelttoaren / en bot fonber toeboeu ban kin 
Crnabe / bie fp fufïineecbm ’t fïeken ban be Jilöagi- 
fitaet toe te komen. 

IDoet tegen# be CcDeputeetben tet eonttacie fu* 
füncétbeu / upt Dien bat.be JBagifïcaet gefeeït toa#/ 
eu b’^fprien geconfeteett toaten bp fijaCrcdlentit 

(foi.i:.) at# Conhecuent generad/ bie fulp na reepte (ai# 
tepjefenteteube be ppge «becigpepb in’t pkenban 
De j&agPeaet en anbet Dietgdpke faken) toe komt/ 
aïïegetenbebaet toe bede erempden ban bat in taooj* 
ïeDencpben be <$outaecndir genetaeï be IIDagifïcact 
gcfïcït / of bp fijne Commiffiepeeft boen keken bp be 
fhzefïbent en ilaben / fo toet binnen befïabHtreeijt 
al# in alle anbere kiepne J>tcDen. 

Cn bat bpbe Commtpe en infïciictie 5pnCen. 
gegeben at# ^tabpoubet ban Htrccljt / D’autocitcpt 
taan fgn Crcekentie niet bctklepnt nacp benomen 
toa#/om te mogen ptebenieten/ euDatfuIrcrpjef* 
fckik fijn Crcekentie al# Coutaetncuc genetaeï ge* 
refetbeett toa# Arkculo 19. 

Cdpk fp ook fepben ’t feïbe geoibonneeette fijn bp 
pet bietöe atticuï ban be coufïumen / ufantien en 
ijaïiticu bet .^tab Utredjtbpben iiepfec gemaekt/ 
in ’t ‘iiaet 1551. betbattenbeDefe tooojben / articulo 
4: Daer fullen geltelc werden jaerlyx by onsofte onfen 
Stadhouder en gecommitteerde twee Burgemeefteren 
&c. aïïegerenöe bat t’aïlen tijben beu 45oubetneut 
genetad beeft be bifpofitte enabmimkratie gebab/ 
ban alten faken bie ben ï^cete ban ben ïanbe toequa- 
men / en bat be too-nben / By ons &c. altifb gcap# gïieeett toaten ben cèoubetneut genetaeï / ató ge? 

jupkenbe ben naem en b’autatitept Pan ben Jifee? 
te / ten toate bat ben ïjeete ban ben ïanbe rnctfe^ 
dnp ban ben <6oubetneut geneciwï eenige faken 
tot pubetbifpofitic nominatim geferbeett öabbe / fa 
in befen niet gefe&iet toa#. 

Cn acngaenbe beguaUfttatiebanbepetfeaten/ aï^ 
ïegectben bat bie ban Mttecbtgeen p^ibiïegicn kotta 
ben boo^engeu baec bp perfonenban eenige anbete 
^DioPmtten toetbengeetdubeett upt De Höagifitaet / 
Staten en €>pcien/ en bat tet contracieu ban aïïen 

' tpöen petfonen unt anbete ^obintien geboojtigges 
aömittcetttoaten/ tot^cflDenten/ .illagifitaten/ 
llaöen cn anbete speten / baet toe ttommcrenbebi? 
bctfcïje b?eembe petfonen / aï# <6cïbetfe / <Öukkct# / 
XöeflpÖatingeH / ©lamingen / en infonbetfiept 25,ia= 
banbet# / niet tegeuptenbe bat befeïbe ban aken 

ouben tijben b’uptbeemftn fTtictciijkcn gefedubeert 
Dabben gepab / en öatret noep fcgcntoco^Dig ccni= 
ge ^abanbet# in be dil^agifttact toaten boo? b’acn^ 
komp ban jgti Ctceïïcntte/ ja ook eenige ontoettige 
petfonen toaten in De JBagifitact grtoeefl / bok geen 
10 fact S5o?gcr# getoeefï fijnbe / akc# met toeten en 
fonber tegen-feggen taan De Doïetenöe CDclen. 

ï^ier upt concluDerenbe Dat t’ontecpt cn in p?ejubk 
tie ban ö’autoptept ban jtjn «Êttckentie gep^eten# 
beert toetbe/ Dat be jliBagipaett’ontecïjt/ en ban 
ongequalificectöe petfonm toaten gcfïcït getoeefï / 
baetbpbocgcnbe/bat betegul/quod quifque juris,etc. 
in befen t’eenemael in pertinent toa#/ m(t#bien 
bat bie ban 23?abanb enanDete geen untDeemfe eps 
duöeten de fado: maet upt kraepteban etp?e# 3b?ibi^ 
ïegie toettdpk herkregen / fonber Dctodke noep ^tab 
noep Staten ban Bttecpt na reepte niet moepten 
p^etenberem 

©ettonenbe boo?t# fcket extract ban tefoïutie ban 
be ttoee eecfïe Staten ban Öttecpt in bate ben 8. €>c* 
tobec 158^ baet fp ïupben met be boïetenbe <Êbden/ 
om aïïe goebe co?refponbentie en eenigpept te pon* 
ben / cn 3ijn <Ê]ttdïentie# beïieben/geappjobeett pab« 
ben be nominatie en collatie ban opcien / bp fijn Cr* 
cdlcntie boo? bie repfcgebaen/ uptgenomenbefake 
ban ’t ^epout-ampt / baet af piet na ïucDet betpadt 
fouben toetben. 

Rebben baet-en-boben noep gecrpibeett fekete at* 
tieuïen en conöitien gemaekt en gefloten bp fpn 
nabe na boo^gaenbe fubmiffïe / tuPepcnb’Cbdeen 
tiibbetfcpap ’# Eant# ban Üttecpt / cnbe&taben 
^tcDcn / in bate ben 13. januari 1587. ftilo antiquo, 
cn onbet anbete getekentbp’tmeep bed ban be Do* 
ïetenbeCbeïen; baec af’t ttoeöe Stttijkd aïbu#Iupb: 
De geeligeerde en Ridderfchappen fullen hen niet be= 
moeyen met het ftelien vandenMagiftratenindeStad 
en Steden defes Stichts. 

Cn aengaenbe ben Jbcpeut fitdïo / pebben 
opentlijk bctkïaeet / bat pp gefïelt toa# tegen ’t p?i* 
bilcgie/ en bat felbe fotoelbpbe^taö/ al#anbete 
geimp?obcect toa# en beefoept bp pne Crceïlentié 
getemebicect te tooiben / tooet toe fp apoplïe ban 
fijn Crcekentie conform pun betfoek betktegenpab* 
ben / in meenmge befdtae metten cerfïen tet ertcutie 
te fïeken. 

^muinecenbe baet-en-boben/ bat / boïgenbe b’onbe 
pjibiïcgien bie fp erpibeetbcn ban ben 3!atc en 

in pet ^epaut-amptbepoo?begeconfeteett te 
toetben een ingeboren 23o?gec t’Mtcecpt / niet conbi* 
tie bat ’t fdbe niet foube berpaept noep beleent / noep 
geen gdb baet boo; gegeben noep geboben mogen 
3tjn / op pene ban fo bed be gemeente te geben / ai# 
baet boten pemant gegeben foube pebben. 

©oo?t# fo heel aengink be uptgefepbe petfonen / 
pebben bie ban De iBagipaet en anbere opcntïgk en 
bafïdpk betkïaett/ bat fp Dien aengaenbe pun niet 
Dabben onbettoonben / noep ook be boojgaenbe JCföa* 
gifïtaet in bet tijb /- fo 3P fepben / betiept te 5pn / 
maet bat fp toeï tet eomtatien gefpjokenpabDen/ 
en niet pabben toikenconfcntereninbeuptlrpbinge 
bie gefcpict toa# boo? etnfïige infïantie en bo?bcttngc 
ban lfeiïo?b j3o?b / baec toe 5tjn Crcekentie pem ge* 
tefeteect pabbe m 5tjn ïDiffibe aen 30n Cenabe ban 
ben 9. ^ulp / en ben 18. bet feïbec bp begebeputeetbe 
gefïen. ©cckïatcnbe 5pn Ccnabe bat Jliïojb ,ïbo?b / 
erpibeecöe een 25iket ban 18 petfonen / en tokbe bat* 
tet tot 100 boo?t#uptgefept3oubentooien/ urge* 
renbe feec ben totke ban fijn Crcekentie/ en 30 be 
Söutgccmeefïeten cn .ïBagifïraet baec tegen route* 
fïcecben en pjotefïeecben / toetb opgetoo?pen be 23o?* 
get ifoplupöen baec op te ontbieben / pettodkge* 
fepiebe: bie komenbe met pare Sieutenanten / be 
iyfïe tot 60 toe gemaekt pabben. 

Cn aïfo De gcconimittcctöe aenptdben om boïko* 
men eenigpept te maken / b’uptgcfepöe petfonen 
immet# eenige ban Dien in te ïaten komen/ pebben 
bie ban be ilïagtfïtaet en be Cebcputeetbe geant* 
tooo|t: bat pöetodfpban’tbeginniettoatengefïnt 
getoeefï tot beuptïepbinge/ nocpfnffifanterebencn 

toifïcn/ 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 163 

toifïcn / nocfttanp namaeïp gebonden te ïjebben / 
inerftelijft cn meerder fauten en beranbcringcn bp be 
uptgefepde gecommitteert te 5tjn / met meeebee fe? 
becitept ban in defen gefcfjiet toap. .l©ttp b’uptlcp? 
dinge ban den beften ©eufelp / Supp cn deel andere 
meec/tot zoo toe/imt grote bep-orbre/’t toelft bp ceni? 
ge ban de uptgefepde foude mogen belet getoeefï sijn: 
Stem / met directie ban den erf-radc fondec content 
ban be gemeente en obecigftepd in-gcfïelt / alleen? 
lijft gecommuniceect hebbende met de gedeputeerde 
ban de Staten / daer toe niet fïjnde geautorifeert ge? 
toeefï om diefaftetebjengenin paucorumdommaao- 
uem, ’t toelft namaeïp onder de gemeente bntdcftt 
toefende/ fcer quaïijft toap genomen getoeefï/alp fïrrj^ 
denbe tegenp de ©rpftepd en pjibilcgien ban der 
Stad. 

i&aer bp boegende de factiën / fo $p fepden / bp 
eenige particulieren geboept en gedreben / en te dien 
epnbe biberfe conbenticulen gehouden hebbende / na 
de reformatie en accoort ban der Heeften / en dat ce? 
nige ban de principale uptgefepde de fa<fto den Uacd 
^robintiael afgefet Ijadben / tegenp danft ban fijn 
^jccell-bare IBaj.cn belc ander particuliere perfonen 
<ie fa£to gepjibeert tegenp de toilleban be boorgaende 
obetighepd / gelqft sp ooft Ijabden gcpractifeert / 
dat niemant foude mogen toefen ban den JBagifïraet 
dan ban S. Sacobp Herfte/ en niet fïjnde ban de 
Confïfïorie. 

Niettemin febenen geen grote ftoarighepbtema? 
ften / belangende pet toeber inftomen ban de uptge? 
fepdc / 30 bccre3ijn «tfreeflentie daer in eonfenteerde / 
endatdentoeg ban rechte foude open bltjben jegenp 
den genen die ftun fouden mogen misdragen bobben. 

belangende nu de Caflatie ban fteteetfïeïidban 
den Staten / daer afgedoleerttoerbe/ toert gefept 
bp de gedeputeerde ban de Staten / batftetfetoebp 
fcie ban der Stad boorgenomen toap onder’t pretejet 
dan de Bcligie / en ten ejcccmpïe ban de andere gen? 
ïueerdc Prabintien: maer dat de Bidderfcftap toeï 
becfïonden / dat ’t felbe toap om den fïaet te met te 
doen en daer door in de dopfen hoordeel te getoinnen 
tegenp d’andcre. 

©at deBiddetfcIjap ben baer tegen hadden geop? 
pofeert: toaec upt gebolgt toap feftere ordrebpfijn 
©enabe op’t eerfie lid gefïeït na fubmiffïe ban de Bid? 
derfeftap daer toe gedaen: 30 dat den fïaet sulftp ge; 
pouden toerd bp alfulfte perfonen/ alp boïgende de 
boorf3- ordonnantie berftlaert toerb / bp probifïe / bol? 
genbe d’acte ban ben 8. #cb|uarp 1387. boorf5. 

3Bat belangt de bermelbinge ban de ftloofïer en 
gecfïelijfte perfonen en goederen / fepden de boorfe. 
gedeputeerden / dat alle ’t gunt daer in gedaen toap / 
dat ’t 3elbe toap gedaen bp eendrachtige refolutie ban 
den Staten / ten oberfïaen ban de dolerende €de? 
len / toefende ooft niet nieup / maer conform ’t ge; 
brupft ban de andere ^robintien / en fïrechende tot 
tonferbatie ban de goederen. 

d’©fficie ban de #reöiftanten toerde bp de gedepu? 
teerden mede 3ulr berflaen alp de doleanten / te toe? 
ten: dat 3p Ijen niet border hebben te bemoepen/ dan 
met de bedieninge ban’t tooord <©odp/ adminifiratie 
dan de Sacramenten/etc. 

©erftlaetden niet te toeten ban eenige opprefflen / 
en becfïonden bat in’trefolbeccn foude gehouden toer¬ 
den het oude gebrupft/ en 30 ban eenige oppreffte 
blefte of ban onbrphept/ dat de Staten eldecp fouden 
mogen bergaderen. 

IBaer ban ’t gene gefepd toerde/ dat die ban de 
Stad d’archtben ban de Staten opgebroften gouden 
hebben / toerde berftlaert / aïfofïaende het different 
dan het eerfïelid (de Stad daer mede ober geroepen/ 
maer niet comparerende) gebefoingeert en eenige 
tefolutiengemaeftt hebbende / die ban de Stad be? 
geerden defelde refolutie te fïen / alp toefende een lid 
dan de Staten; en hoetoeï abfent getoeefï 3tjnde / en 
daer door ftaer fïemme bedoren hebbende/ 5p-Iupden 
gequaïificeett toaren der Staten refolutie te toeten / 
en bp toepgeringe ban dien toap’t felbe gefeïftet ter 
goedet oorfafte; die ban de Stad fepden / dat’t fel? 

be bp (jet aecoort met fijn <f£enade gcmaeftt / mede ter 
neder gelept toa£. 

5^at toeï meerder feptclijfte en toolente acten bp cc? 
nige ban den uptgefepden beïept en gepractifecrt toa? 
ren / al£ in ’t maften ban de fatigfactie / bctalinge te 
beftomen / in’t proce^ ban de collatie ban het (Crefo? 
rierfchap ban den ^om / alp toanneerdiebanden 
Capittele berboden toert het procep niet teberbol? 
gen / op pene ban 100 goude realen/etc. met meer 
andere fepteïijfte boornemenp/ tegenp recht en bede? 
len ban de «©berighepd. 

Cn aengaende nu de qucfïie ban de Unie ban 
Utrecht met Holland / ’t Coubcrncment acngaen? 
de / fepden de gedeputeerden dat ’t felbe ober drie 
jaren fulp getoeefï toap/ja dat B^eefïer jplorip i^in 3P 
die gene / die de feparatie hadde gcprocureert met de 
commiffïe ban den H«re ban ©illierp / mainteneren? 
de de boorf5- Cin alp doenfecrinflantelijft/ dat de 
Knie met Holland en Ktrecht geenfïnp moeftt be? 
fïaen; ja dat sedert dat de Hepfcr het Sticht ban 
Ktrecfjt haöde gcoccupeert / en daer een Hafïcel ge? 
houden / alle faften biolent toaren getoeefï / en dat 
’tILand federt tot de libertepttoedecgeftomen3ijn? 
de (alp de boorfs. ®in in de ordonnantie of concept 
bandenerf-raed ooft mede hadde uptgedruftt) defel? 
be liberteptbehoorde gematnteneert te toorden. 

59at bolgenp aï’tgunt ban den Pr«bilcgien/ etc. (foI.ij.) 
gefept toord/ moet berflaen toerden/ banfDribiïe? 
gien boortyden ban den Hepfer gegeben / alfo t’fe? 
dert de5elbe deel eecdermindect en genomen / dan 
eenige gegeben 3jjn. 

^enn. februarpip 3tjn Ccnade met deboorfs. 
gecommitteerde/ te toeten l-eoninup en ©aïeft / ber? jSurs 
troeften na ïDoerden/ hoetoeï fijn Cenadc dc Cdelen trekt mt 
hadde berfocljt bp l©iffibc/ omdcnacfïegclcgent? 
hept en beter eppeditie/ dat dc Cdelen toilden tot ™e 
©panenbomen/ dochd’Cdeïcndoorfchrijbenpban staten 
©ijfenburgh en IBoerpbergen / infifïeerdendat die 
bp-een-ftomfïe te ïHoerden soudetoefen/ boïgende ben im 
den genomen affehept. toatfeai* 

(Cot JBoerden gearribeert 3pnde omtrent de mid? ljan^ 
dag / heeft fijn Cenade na den eten ontboden dc 
boorfs- H^ere ban ©ijfenburgenBtoerpbergcn/ dc 
toelfte geltomen en hun eenige goede bermaninge ge? 
dacn 5jjnöe / tot rufïe en brede/ hebben hun diep? 
halben gerapporteert tot hunne mede broedeep/ al? 
daer in der Stede 5ijnde/en fulp tot defelbe gegaen 
5ijnde / 3ijn de felbe toederom geftomen de Heeten 
Biclaep ban Suplen/ Heete ban Sebcnder; ^ireft 
25or ban ^merongen; de Heet ban Krcft; IBapi? 
miliaenban 23aepen / en Cetrit ban iieneffe ban dep 
?fia / berbangende mede Söcrnt de Hontnft / om toet? 
teïftfte redenen abfent toefende/ detoelfte t’Ktrecht 
met de ander Cdelen de Staten frequenteerde. 

Nadien bp de Htctt Cant3Ïer den boornoemden 
Cdelen een goede bermaninge gedaen toap totac? 
coortenbrede/ met bectoog bande 3toareinconbe? 
nienten die ingeballe ban continuatie defer oneenig? 
heden 3ouden moeten bolgen : hebben deCdelen 
boorfs. boor eerfï 3tjn <6enade bedanftt ban 3pncn 
goeden totlleen aengenomenmoepte/ enboortpbe? 
geert te fïen de commiffïe die de gecommitteerden 
mochten hebben / tot defe actie/ rneopie te hebben/ 
toaec op bp 3ijn Cenade hun bcrftaclgedacnipgc? 
toeefï: upt toeïftec oorfaften en bptoelftec boegen in 
defen toap geproccdeert tot boldoeninge ban 3pn 
ampt/ en op de doleantie hem bp defen Cdcïen ge? 
dacn / en hoe 5ijn <6enade defe gecommitteerde tot 
3ijne affïfïentie aen de ©aben ban State berfocljt 
hadde / etc. ï©aec toe ooftgeïefensijndepropofïtie 
ban 3ijn <6enade / en de refolutie ban de Staten ban 
Utrecht/ en de berfochte commiffïe/ cn hen ban al? 
lep copie gegeben / boïgende ljun begeren / cn na 
berftïacinge toaerom 30 tot ©panen niet hadden be? 
geren te ftomen / te toeten: toant eenige daer per? 
ticuliere querellcn hadden/ enacljtenhunonbcplig 
te 3jjn dectoaertp te repfen ban toegen de IBagifïraet 
ban Utrecht/ die hun gefamentlijftfoudcumogen 
fïen te betrapen/ eningebanfteniffefïellen/ ’ttoclft 

fP 
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Vier en Twintichfte Boek. i^SS. 
5paenecnofttocetcffcnp binnen Utrecht ftomcnde 
(50 d’ édelen tod Deden) niet doen. 

©aec na tredende in communicatie / ip bp b’ ©< 
beïen üoojf?. beftïag gedaen ban de nieutoigheden en 
erojbitante proccduccn bp de bjeemddmgen t’ H* 
tredjt/ fo5pfepdcti/ doorgenomen tegen de gerecl); 
tigljcden en priöiïegien ban de fïad en lande / die 
ïjen-ïupden Ijactder geboorten^ öalben / fïonden te 
berdedigen/en toaer ober 3‘p beblaegden hunder in* 
iutitnft appreljenfie bejegent te jijn: toaer tegen de 
gecommitteerde geaïlegeert hebben alle ïjundolean? 
tien / in gefchrffte berbat / den gedeputeerden ban 
den J>taten en fïad Utrecïjt in’t lange boorgeljon# 
den te hebben / met bermaninge datsp toilden ber* 
fiaen tot accoore en moderatie / om te bertjoeden 
ronfufle en ruïne ban de gemeene faften. XDacropde 
boorfs gedeputeerden hadden gcalïegeert/datfp geen 
oorfafte ban doïeantien hadden gegeben: maer dat 
die ban de fïad grotdir toaren geinjurieert bp den 
gefchrffte en piotcfïe ban de ©delen. tinhoudende 
onder andere f dat de jBagifïcaet inïjabil foude 3ijn/ 
en ilïegittimdift gcfïeït / en dat ’t 3dbe raeftte niet al; 
ïeeufjun perfonen/ maer ooft d’autoritcpt ban3ijn 
©jrc. onthennende eenige pribilegie ter contrarie te 
5DU / en dat ban allen ouden tijden b?ecmdeïüigcn en 
uptheemfe in de JBagifïract gctoccfï toaren/ teer be; 
fcfjuïdigende d’ abfenten en uptge5cpden ban bccl 
routoigljcden / beranderingen en incutoigïjedcn bp 
Dun aeiigcricDt/ fonder tocttcïijiic amoritept en te; 
jgenp De pribtlcgien on gctgcl)tigl)c&en / 30 hier bo* 
ren breder bcrDaclt ip. 

üDacp op deboorf5* édelen beeï propoofïcn geïjou* 
denDebben/ denfcooffs. na-noengedurende/ meer 
tenderende tot generale btlafïingen en UlacDten te; 
genpdeboorfj. .jBagifïtatcn / dantotpofïtibe folu; 
tien bande redenen / jufïificatie en lilacDten bp die 
toan&rrechtgcdaen. 

©n alfa de gecommitteerden/ dcboorf3- édelen 
uoft boor hielden dathunne falie difiincttoapban de 
falie der uutgcfcydeii/ en dat Den getoocljt toap fefter 
refolutic/óoft bp* bcelc bande baoff5. ©delen gctclicnt/ 
inDoudciide dat niemand / belangende de Eand-fa* 
ïicn / met d’ uptgefepdene communicatie of berfïatid 
fouden hebben: 30 bat de conjunctie ban de booffs. 
ttoce partpen / d’ édelen foude mogen meer beftoa* 
ren/cn d’ bndcrljaudelinge bifficildcr maliën/ d’toclft/ 
Doetoeï de booffs. édelen fcljenen geuocclj te ber* 
jfaen / hebben naehtanp niet opentïijft inde Jeparatie 
ban de diffcreiiten gccoiffcnteert. 

©en 12. jpebruatij i$ fijn ©enade na IBontfoort 
gegaen / om aldaec de 3©et te berfetten / ofte btbor; 
deren dat een goede .JBagifïcact gefïelt toerde / en 
iiaerbepfabontptoedetteftamen/ begerende darde 
gecommitteerde met de boorf3- édelen middclerrtjd 
de communicatie fouden continueren : tottorUieti 
cpnde5p de boorf3. édelen bebben doen bermanen/ 
de ttoce ban de haren / namenrïtjft de ï^cec ban 
3Bocrpbcrgcn/©ircft 2Sor ban ^Cmerongen/ bp ïjen- 
Iiipdcn te feilden / bccltlarcnde dat fp alle h^n ffuc* 
henen documenten niet bp den anderen /endaerom 
gefonden hadden / en bcrtoacljtcn allen uren / om 
11a de toedecftomfïe ban 31)11 ©en. bp ordre en meer; 
dcc foïcmnitcpt te procederen/ daer 3P medetebre* 
den toaren / eii ïeberden de gecommitteerde Den iiiet- 
tc-niin middclertijd ober feben partpen ban ertrac? 
teneucoppeu / Dentotötrecljtgclebcrt/totbetoijé 
ban hun gcaïlcgeccde / omdiemiddelcrtijd te bifirc? 
ren / en bp ordre met meerder fclierljcpt en fmcecrïilt 
tcpioccderen. 

.^a-nocn/tufTcDcn bieren bijf uren 3ijn ©enade 
tocöcr gefiomen 3ijnde/ i^aen de ©delen daer ban 
adbccteutie gedaen / met prefentatie / gereed te 5pn 
boort^ te procederen i dan alfa 3p berhlacrden noch 
niet gereed te 31311 li$ tot dcc fclucr bcrfoelt de brrga; 
dcriiigc uptgcflelt tot bc£ anderen daeg? / totttoce 
uren na-noen: en 5jjn alp doen bp 51311 ©enade en de 
boarf3. gecontinittccrde geftomen / de i|cec ban 
Jitëioerpbccgcn/23aejccn/ en fïenep bandec Sa /mede; 
djengende een uunute ban bed gcfchDftp/ ’ttoelh 

geïefen 3pnde / en bebindenbe ’t feïbe te geraïten de 
geljcde 3ahe en alle de differenten/met bede piejuante 
tooorden toaecom 35)11 ©enade en de gecommitteerde 
fjun bermaenden ’t fclue niet toel ten propoofee te lio; 
men/ en dat die ban Ötrecljt dat bertlaende tot meer; 
der bitterljept fouden bertodtt toorden / en öat’tbefï 
foude toefen ’t felbe op te Ijouden/eu boor eerfï te Ijan; 
delen op ïjet different ban hun lieden gebanheniffe / 
en fdjdden ban de Ifêagiffraet. 

©aec op na dtberfe propooffen/ de ©delen berforD* 
ten in gefdjrifre de redenen ban die ban Utrecht / be* 
langende hst different bande boorf3-apprchenfie en 
fcljdden ban de jltëagifïcact / ’t toeïh fp dep abontp 
hen toegefoiiden hebben/ met bccto«cljtmgebat3P 
tjun gefchriftin’tnctte geftdt / hen-lupdcn ooft ter 
handen fouden ffcllen/ met’t gunt hen goed dun* 
ften foude op ’t mhoudmban hen-ïupden gcfchrifte- 

©ep anderen daegp fmorgcnp heeft 3pn©enadc ten 
achturen 3jjn ^eerciaripacii d’©delen gciunten/ 
heu-Uipdeii aem'egytnde / dat 51311 ©enade in mee* 
mngc toapmet debcar(5. gecomuuttcetde dip nud* 
dagp te bertreeften / becfoefter.de 30 berte 30 begeer* 
Den pet ober telebcren of border te fprcïun / datfe 
’t felbe in tijdp toilden doemdaer op 3p pooi anttocor* 
degaben/ dat fp eenige bp 35)11 ©enade fouden 5cn* 
den / en 31)11 dien boïgeude omtrent hftïf cïf uren bp 
hen-lupden geftomen/^onft'heec j^fclaep ban^up* 
len/ JBoerpbcrgen/ 2öor ban ^Cmerongen / ^>an* 
denbaïeh / Söaejrcn en Benep/ prefenterende de boor* 
fepdcfchrifturein ’t net gefchreben/met noch ftftere 
andere fchiiftdOftt deductie op het gefchriftc aen hen- 
lupden obêrgcgeben / en ttoee cftracten ban pribt* 
legien of coffumen der lïad Utrecht / belangende 
het borgecfcïjap ban tien jaren / en niet bupten 
recht te doen. 

Ba ’toberlefen ban ’ttodfte 3j)n ©enade hen fccc 
hoochlift bermaent heeft/ban de peticulcn die uptde 
continuatie ban de diffecenten gefrljapen toaren te 
rpfenj tothun-ïteder fcljade en bedroeffemfje / met 
pctiftelban de fïad Utrecht en andere ineonbemen* 
ten / hen-ïupden Daerom berfoeftende dat fp toel toiï* 
den bedcnftcu beter te 3ijn tot hun cpgen tuffete pro* 
ecdetcii/ eerfï tot nederlegginge ban hun epgen dif* 
ferenten/ belangende de gebanftemffe en’tfcheïden 
ban de .iBagifïract / om 30 boortp te procederen tot 
d’andere differenten / endatfp hnnfaften 3cerbe* 
5toaetdcn met d’obergeben ban de boarf5- gefchrif* 
ten / en beifoeft ban reparatie op alle de pometen in 
hun doleantie begrepen / teffcnp en op cencn tijd / 
aengefïen 3p alleenïijft particuliere petfouen toaren > 
en bcel ponicten ban de doleantie raeftten ander per* 
fonen Dan hun lupden / die gebocchïijbrc beflicht fou* 
den ftoimen toerden / naeröien fp beraecordccct 3011* 
den toefen / belangende hun epgen faften / omalfote 
mogen compareren in den Staten/ en geïijftclijft met 
den andere 11 in brhoorïijfte manierc be gemepne Dole* 
antie te bccbolgcn / met remonfïrantie dat anderfïnp 
ftlepne hope toap ban haer-Itipden tipt die ftoacrig* 
hepd te brengen / en miffcljicn die ban Rolland en 
tcceljt mochten accorderen / in manicce die hnn-ïup* 
den niet 30 borderlift en foude magen toefen / alp fou* 
dcn35)n/ foberre 3p eerfï cphuri different geaecor* 
deert toaren: daer bp boegende dat 3P niet toel deden 
hun te boegen mftde uptgcfepde / en hunnen raeö 
te gebruplieu / mitpdien dat contrarie refolutie en be* 
jtooren belofte toap bp ’t mecrendcrl ban den ©delen 
geteftent / ban met de uptgefcpde in de gemeene fa* 
ftegeen corcefpondcntiete houden. 

©n dat daerom fonderïiftgc ten refpecte ban JBee* 
fïer 3:lorip ©in / die met bed faften ban innobatim 
tegenpdepribilegieii ban die ban Utrecht befehul* 
digt toord / te beforgen fïoad dat 50 ooft ex ïllo capite 
non fervatae fidei, ineutoc bdafïiiigesoudeii moeten 
lijden. 

25obcn dien bertoonden f51 / dat te beforgen fïond/ 
dat ’tfdbc gefdjriftc grote berbitterthepd maften 
foude/ en die ban Utrecht meer achteröcnftenpge* 
ben / 3ondec mede te brengen brhoorïijfte remedie/ 
en dat daerom beter foude toefen hdjdbe gcfchDfte 

toedee 



Vervolg der Nederkndfe Oorlogen. t6j 

toebee te nemen en acljtcctcïjoubcn/ pjocebercnbe 
ftp niantcce 'jan foluticu op D’aïlegatien Pan Die ban 
ïjtcecljt:/ bic fp ïupben Ijcn monbeftngc Ijabbcnge* 
rcmonfïccert / niet ejcïjtöitie Panbibcrfcactenener* 
tcacten j baet* bie ban ©tcecljt Öen op funbecen / fon* 
öec bp ’t booifj. gefc&ifte bie ban Tïtccdjt oenfafte te 
geben ban contrarie gcfcljjiftc en mbnetien. 

j©aer fjebben be boop'3. CDelcn gepecfifïeert en 
tteter gebonben / bat be boo?f5. gefcljpftcn ^ouben 
obecgclebect ftlrjben/ tucï tcb?ebcn5ijnbcïjenperri* 
cuiierc quecelen te becïaten : niaec niet te bonnen 
toijften ban ïjun remonfïcantie / toacc ban ben ïafï 
ïjacec geboomte Ijaer incumbecrbe / baet tegenö men 
jijen uorijmacfê geremonfïrcett ïjccft / bat tjet soubc 
mogen occafïe geben ban ineecbct btfpntcn en 3ti>a* 
ngljcöeii. 31engcfïen be fafte ban fCrillo / en be $2C* 
bicanten genoeg befïicljt toa£ bp gemeen accoo?D 
ban be Staten: gcïtjft ooft met gemeen confent ge* 
noeg tet nebergdept toa£ be quefïicban ’t||of / en 
ooft belangenbe ben eerden fïact / bp be acte pjo* 
bifiouccl (uut ftradjte ban fubmtfftc) bp 5ijn Ccna* 
be gcbaen/ toelfte p?obifte in Ijaec-Iiebccmacljtmet 
toa£ te tcboccten / fonbee beefamdinge en confent 
ban attentaten. 

©at fp ooft ftonben bcrfïaen tipt beinfïtucrie ban 
5ijn ©ctiabe ban ben 10. ^cptcmb^ 1583. bat 
5tjn excellentie macljt Ijabbe be IBagifïcaettefïel* 
leu / en bat Ijacc boomcnirn jegenp be qualitept ban 
©cbnitec / genoeg öifputabd maö / en in allen ge* 
batte bie ban bet ntab caeftten (baet in be Abelen / 
fonbctlingc be petticulietcn / ooft bolgenbe ljun fub* 
miffïe en acte ban ben 13. bag 3Feb?uatp 1387*0^3^ 
ricljt) niet te feggen ïjabben/ beljalbcn bat bie ge* 
attegectbc$?ibiïegien / ban 10 jaten 35o?gec getaeefl 
te moeten 3511 / niet gcobfctbeett toaten / aïjSnt ben 
Üccre ban 2$?afteï / ©eeljt / en anbete / 25ucge* 
mcefïej# getoeeft 5ijnbe : toaec op 3P fepben onbet 
anbete conflbcrattcn / bat 3cbert be 10 jaten op 
* jaten getcbnceett toaten / ljun boo?t£ remonfïce* 
tenbe bat ben bieg ban atrefïen of tepieffaitcn (bie 
3P fouben meenen tefttrjgen) Dangeteu^ fouben 3ijn 
boo? ljun petfonen en goebeten/ item boo? alle ljun 
tyienben Dinnen Htcceljt biefenbe / beljalben ’t petij* 
fcclban be gemeene fafte en onbetganft ban be ïanben. 

©at Daec-en-boben be fafte na teeftte gcexami* 
neett fïjnbe / geen fuffifantc matetie toa£ ban repjef* 
fatten of atrefïen / 50 Ijet fcïjecn / aengeften / bol* 
genbe Ijet eetfïc artieul ban be nabertïme/ beïan* 
genbe ben ttoifï/tjjfenbe onbet be ïibmaten ban eenige 
fbjobintien / be anbete ^obintien ïjen niet fouben 
mogen onbettoinben / ban foube bic 5afte mogen be* 
fftcljt toctben bp intetceffte ban minïtjft accoo?b/of bp 
Dcrifïeban be pctticuïiete JjtabljouDerg/ ’t bidft geen 
ban bepben noeïj tet tijb gefcljiet / noclj ooft abfolute* 
lijft getoepgett of afgefïagcntoajSgetoecfï. 

3itcm / bat be Staten en ^tab ütcecïjt in becï 
puntten ban be obetgegeben boïeauticn confcntect* 
ben / en bat bie ban be Staten en ^tab niet pttcïj^ 
tig toaten / belangenbe be uptgefepöen: mitfgabctö / 
bat’tfïttten ban be 25utgetmeejiet£bc^>tabattcen 
taeftte/ bie niet ftïaegbcn. 

5>o bat alleen / 5oïjetfcï|ccn/ openfïonbïjttbif* 
fetent ban be gebanfteniffe en fdjelbinge ban be IBa* 
gifitaet / biclft biffetent in tecïjten biaë ïjangenbe bp 
commiffïe ban 3ijn <Steettcntie / ïjoctoe! b’^belen 
fufïinetcn baet in niet geconfenteett te tjebben / 30 
bat bpfïjn<£rceHentte / en ben aeb baet in berfïcn 
ftonbé bictben / na ’t obctlcggcn ban be p?ocejfcn / 
en baetom geen gcb?eft of bicpgctmge ban jufïitie 
mctbetbiactöeybgeattegcett ftonbe bietben : en in 
allen gebatte of De Sicljout en eenige ban DelBagi* 
fïtaten (30 be <Öbden 5eggen) ïjtm mocïjten mifgtc* 
pen Ijebben en tccljt tocpgcrmgegefcljietbiate/ 50 
fouben nodjtanë be tepzcfalien of attefïen geen 
pïactfe Ijebben ober be gemeene 23o?geten en^nge* 
fetenen/ tjen baetom toeberambcrmancnDeafébo* 
ten / tot b?cbe en eenigljepb. 

©oegenbe baet bp / bat nabemaeï be booffs. Cbd 
ïen niet begeetben te berflacn totpatticulieteïjans 

bettngc ban bun biffetent / sonbet ccrfl te lubben 
reparatie ban b’anbete/ 3p iupöen biebttom ftecteu 
fouben na Mtcccftc / en ïjen beft boen om b’acnbic* 
fenbe Staten en .JiDagijïtaet nabet te bcbicgcn / en 
atbepben 50 beel’t mogdijft üia^/bat 5P fouben biillcn 
toelaten booj ben tqb ban a of 3 matnben / be betga* 
betingc ban be Staten bupten bltrecljt (bactb’^be* 
ïen 3eet op infïfïeecben / en ’t feïbe begeetben / al* 
biaet ïjet fcljoon bat op ljun boleantien betflen bier* 
be) om DeDiffiDentiecnacl)tcrbcnftcn£ bulïe / bic3P 
f epben te Ijebben ban be ièrab of ban be Ifêagifïtaet: 
en booUPÖwn fafte ten bcfïe rccommanöctcnöe / en 
Ijen-lupbcn bdobcnbe/ bat 3p tot IDoetbcn noclj tbice 
of b?ie bagen 5ouben bectoèben / om antluoo^bc te 
betbiacljtcn / en te fïen Ijoe Ijcm be fatten 3ouben tuil* 
ïen fcljicftcn. 

©betfulft^ 3ijn fijn <©enabe be <6fabc ban |©eur£ 
met beboo?f3. CommiffatifTen Heoninu^ en ©alft / 
toebetom na ïïtrecljt bettroeften mctbc boojft. ge* 
fcïjnften / en 3jjn ben 14. Jfeb?uarp beji aboubo al* 
baet geattibeett. 

oJct top nu bojbet bethalen biat te Ütreeljt Ijict 
op gebaen en gcïjanbelt i^ / fullenbjpljictlatcnboï* 
gen ftet gefcljfifte bp 3ijn <6cnabe en ©aben/ of €0111* 
miffatiffen / be Cbeïen tot 3©octbeu gegeben / nnbf* 
gabet^ be gcfcljjiften / bie bcbooj)3.aBbdcnbicDct* 
om acn ben <©?abe en CommiffatifTen albaet tegen 
obetgeïebert Ijebben / om bojbec baet op te befotn* 
geten. 

ALfo het different tuffehen eenige van de Edelen en 
jegenwoordige Magiffraet der Stad Utrecht, prin- 

cipahjk beruft op d’injuriediedevoorfz. Edel-luyden 
feggen geleden te hebben by d’apprehenfie van hunne 
perfonen , en het fchelden dat de Magiftraet illegittime 
geftelt fouden zyn , en daer-en-boven eenige van de 
Magiftraet als uytheemle ongequalificeert waren , heeft 
zijn Genade daeroni } om de voorfz. Kdelen t’infor- 
meren , om de redenen by die van der Stad geallegeert, 
hen wel willen remonftreren 3 dat die van de Stad fufti- 
neren, d’apprehenfie gedaen te hebben 3 uy t oorfake dat 
eenige van de voorfchreven Edelen hebben , niet in de 
openbare vergaderinge van de Edelen, fo het behoor¬ 
den , inaer frivata AuBoritate en als perticulier gegaen 
van huyfe tot huyfe 3 om’t confent te krygen en ver- 
bintemffe te maken, het welk fmaekt na confpiratie, 
en oorfake foude mogen gegeven hebben van (editie , 
fonderlinge in defen ongeruften tyd , dewelk in rech¬ 
ten verboden is: daer by voegende datle niet alleen in 
maniere voorfchreven de andere Edelen hebben gefol- 
liciteert, maer ook verfocht vergaderinge van de 5 ca- 
pitulen , om te adviferen op de prefentatien en vervol¬ 
gen van de geprefenteerde requefte 3 contrarie dd voor- 
gaende refolutie van dat de 5 Gods-huyfen niet meer 
zouden vergaderen in faken den landen aengaende. En 
fo veel belangt het ftellen van de Magiftraet, feggen 
die van de Stad, eenfamentlijk de gedeputeerden van 
de Staten, dat zyne Excellentie na recht de Magiftraet 
heeft mogen ftellen, als wefende Gouverneur generael, 
die den perfoon van dehogeOverigheydrcprefenteert 
in alle faken, den Prince van den lande competeren- 
de, met exclufie van den Gouverneur generael die aen 
den perfoon van den Prince niet gerderveert fijn ge- 
weeft , en datfulx over al byfonder in ’t Sticht van 
Utrecht ten tyde van Keyfer Karei en Konink Philips 
geobferveert en onderhouden is geweeft, daer toe alle- 
gerende diverfe exempelen. 

Tot confirmatie van dewelke geallegeert is geweeft, 
feker artikel van de inftrudtie van fijn Genade gemaekt 
by de Staten van Utrecht in’tjaerS3. den 10. Decem¬ 
ber , voor de overkomfte van zijn Excellentie , daer by 
den toekomenden Gouverneur generael fulksexprefle- 
lijk voorbehouden en gereferveert is geweeft. 

En aengaende d’uythecmfe , datter geen Privilegie 
is, daer by defelve uytgefloten zijn, en dat contrarie 
altijd geobferveert is geweeft. 

Waer op wel ftaet te letten , mids dievan der Stad 
daer feer vaft op ftaen, en fo fulks gefondeert is , lichte¬ 
lijk alle differenten beflicht fullen mogen werden: want 
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ió8 Vier en Twintichfle Boek. 
fo ver de Magiftraet nietillegitimegefteltis, fokomt 
te cefferen d’originelequerele tegens Deventer en ande¬ 
re voorgenomen. 

En fo veel aengaet het afftellen van den Schout, 
zijn de Staten en Stad daer in confenterende,eenfament- 
li] k in ’t redintegreren van de vergaderinge der Staten en 
Privilegiën. 
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boajfdjjcbcn <£bden öcBbcn ben i+.ffetyuarf) 
aen Den cföMtie ban IBciitg en öe boojfs. CommifTa? 
riffen obcrgdcbcct öit nabolgeuöe gefc^ifee / öaec 
in Dc boojfeïjjcbcn <ïBDcïm alle öe öifferaiteuenge* 
ftfjiHcn bcrljö^ït Öcbbcn / en tua£ lunöcnöe aï£ üoïgt. 

tyet ges 
frijnfre 

öeicn te 
EDoerfcnt 

en öe 
Cotnntifs 
fariffen 
laait Den 
taöe uan 
^>tate 

ober geges 
beu/ben 
ï4- fely* 
ij8S. 

I. 

Et meerendeel van den Edelen en Ridderfchap 
van den lande van Utrecht, diebefchreven zynde 

in de Staten gewoonlijk zijn te compareren , en over 
fulks reprefenterende den tweden ftaet van den zei- 

anfb’ii^ ven ^an^e a^1'er binnen Woerden , op het verfoek van 
31'al.e ban zyn Genade den Grave van Meurs, Gouverneur van de 
ijlMu-jï landen van Gelre, Utrecht en Overyffel vergadert, zo 

voor hem fel ven , als vervangende haer mede-broeders , 
die abfent fijn > gehoort hebbende het gene de voor¬ 
noemde Heere Grave, gealfifteert met den Heere Leoni- 
nus en Valk, rade van State van dc geünieerde Pro- 
vintieu , en by den zelven raden fpecialijk tot defer za¬ 
ke gecommitteertbydeaftevanden4..Februarij iy8S. 
henduyden mondelinge voorgedragen hebben, om met 
de andere leden van de Staten vanUtrecht in verdrach te 
treden, op de mifvetflanden tuflehen hen Inyden gere¬ 
ken , en gefien de ftucken hen-luyden by zyne Genade 
en der voornoemde gedeputeerde Raden gelevert. 

Bedanken voor eerft zijn Genade en mijn Heerenvan 
den rade van State feer hooglijk, dat hem gelieft heeft 
opligt te nemen , op den jammerlijken defolaten en feer 
verlopen ftaet van de ftad,(leden en landen van Utrecht, 
en defelve alfo te behertigen , dat fijn Genade en de 
gedeputeerde faden gelieft heeft de moeyten en arbeyd 
te nemen , om de voorlchreven fake met vriendfehap te 
befiichten , en tot dien eynde de voorfchreven Edelen 
tot Woerden te befchryven , en haer ook aldaer ter 
plaetfe in perfoon te laten vinden , en de voorfchreven 
propofitie mondelinge te doen, daer by de vooifchre- 
ven gefchriften te exhiberen, en willen het felve Pallen 
tijden* tegens fijn Genade en Edelen met alle goede Of- 
ficien en devoir, in aller onderdanigheyd erkennen. 

Maer hadden wel gewilt dat fijne Genade en anderen 
die het behoorde , de hand aen de fake gefbgen hadden , 
eer der felve in fo groot verloop gekomen waren , en 
dat defelve lichtelijken te beteren ware ge weeft. 

Maer want fulks niet gedaen is, en dat die van de 
Magiftraet van de Stad Utrecht, gedreven zynde door 
eenige vremdelingen , niet dan nieuwigheden koeken¬ 
de , na dat fy haer vervordert hadden, den 21. lulij 
iy86. verfcheyden goede Patriotten , en de principael- 
fle van den lande, ook van de Staten , die de geünieerde 
landen in ’t generael, en den landen en Stad van Utrecht 
in’t particulier, langen tijd gedurende , feer grote en 
menigvuldige dienften gedaen hebben , niet alleen uyt 
de Stad en lande van Utrecht; maer uyt alle de geü¬ 
nieerde Provintien bevolen hebben te vertrecken , daer 
toe misbruykende dennaem en autoriteytvan fijn Ex¬ 
cellentie den Grave van Lycefter, niet alleen fonder 
fijnen voorweten , maer ook tegens fijnen expreffen 
wille , als fijn Excellentie meermael verklaert heeft. 

En defelve fijn Excellentie ook daer toe gebracht 
hadden, dat hy buyten alle gewoonlijke manieren van 
doen, contrarie de ordonnantie van de ftad Utrecht, 
en tegens wille van fijn voorfz. Genade , die Reipublic# 
caufa abfent was , en het ftellen van de Magiftraet, al¬ 
leen volgende de eerfte Rubrica , articulo quarto, en ee¬ 
nige navolgende van defelve ordonnantie competeert, 
de Magiftraet van de ftad Utrecht, in Oófober 15 § <?. 
heeft doen veranderen , fonder advijs van de Staten , 
gelijk volgende d’mftru&ie van fijne Genade behoor¬ 
den , en daer in doen ftellen verfcheyde perfonen, die 
volgens de oude privilegiën en handveften van de voor¬ 
fchreven ftad Utrecht binnen korte jaren Vernieuwt, 
niet gequalificeert waren in de voorfz. Magiftraet te fit” 

11. 

III. 

(Fol.ij.) 

IV. 

ten , fo dat mids dien den derden ftaet van den lande 
van Utrecht confifterende in de ftad en fteden , en daer 
van de ftad Utrecht de voornaemfte en principaclfte is , 
geheel gecorrumpeert is geweeft, alfo dat de voorfz. 
vreemden defelve na haer appetijt regeerden. 

Dat fy daer beneffens fo veel by fijne Excellentie ge« 
daen hadden , dat hy de voornaemfte officien en ftaten 
van den lande fonder voorgaen Je nominatie van de Sta¬ 
ten, (als dit volgende het traóhet met fijne Excellen¬ 
tie gemaeckt behoorden) vergeven heeft, aen vreemde¬ 
lingen in den lande van Utrecht, noch geboren, noch 
woonachtig, noch gegoed, als by name^ boven dat De¬ 
venter een Brabander is geweeft , evenwel gemaekt was 
Burgermeeftervan de ftad Utrecht, eenen Karei van 
Trello , ook Brabander, geftelt haddetot Schout van 
edfelveftad, eenen Bellechier, Vlamink, tot Prefident, 
Wijnhof van Over-yflel tot Raed , Agileus , ook Bra¬ 
bander , tot Procureur generael, Rattaller, tot Griffier, 
jaques de Pottere, ook Brr.bander, tot ontfanger van 
de Domeynen , recht of daer niet een man meteeren in 
den lande van Utrecht ware bequaem om alfulken ftaet 
te bedienen, en alfo tot grote kleynachtinge en verfma- 
deniffe van alle vrome geboren in woon deren van dc 
voorfz. ftad en lande, fo edelen als burgeren, geleerden 
als ongeleerden. 

Item, dat de voorfz. vreemdelingen en Magiftraet 
van der ftad Utrecht door defelve vreemden geindu- 
ceert en mifleyd zynde, het gene voorfz. is niet genoeg 
achtende, om tot haer uyterlyke intentie (te weten tot 
de gantfche regeringe van den lande te geraken : ) fo 
lange de twee eerfte Staten in haergehecl en wefen ble¬ 
ven , haer vervordert hebben korts daer na den eerften 
Staet van den voorfchreven lande, confifterende in de 
geeligeerden uyt de Collegien (die doe maer yin’t ge¬ 
tal waren) by haer eygen autoriteyten fonder commu¬ 
nicatie met de andeie Staten, en fonderlingemetdie 
van de Ridderfchap gehouden te hebben , te cafferen en 
te niete te doen , alzo dat fy daer mede niet meer wilden 
befoingeren; en alzo die van de Ridderfchap fonde* 
den felven eerften Scaet, met de ftad en fteden niet be-; 
geerden te befoingeren, en datmitfdien de faken van 
den lande van Utrecht, daer door bleven ftille ftaen , en 
ook het befonge van de generale Staten, daer door feer 
verachten wierde, en dat het felve de Staten van Hol¬ 
land , Zeeland, en Vriefland beweegt hadde , fijne 
Excellentie daer over klachtig te vallen, by haer re- 
monftrantie van den 11. Novembris 1586. dat ook 
fijn Genade van Nieuwenaer, hen felfs door het voor¬ 
fchreven cafferen en ftille ftaen, van het befoinge gein- 
tereffeert vond, dat fulx fijn Excellentie neffens den 
voorfchreven Heere Grave van Meurs gecommitteerc 
hadde, fekere perfonen , die fijne Genade in ’t redref- 
feren van den voorfchreven eerften ftaet koude n aflifte- 

gelijk ook mijn Heeren de generale Staten daer toe ren 

VI. 

vit 

den i T. Decembris. ftylo novo , gecommitteert hadden 
den Heere Karei Roda. 

Item, dat fijne Genade, partyen ten beyden zyden 
gehoort, met de gecommitteerden van fijn Excellen¬ 
tie ook andere verftandige luyden én van qualité, by 
hun-luyden over de fake geroepen, alles gefien , zo 
’t gene van wegen de Stad en Steden tot fubfiftentie van 
haer vermetele caffatie, als van wegen dieyan de Rid¬ 
derfchap en Edelen, tot debat van dien overgegeven 
was, die van de voorfchreven Stad en Steden geerdon- 
neeert hadden, met de voorfchreven eerften ftaet, te 
weten , de Geeligeerden , neffens de Ridderfchap en 
Edelen wederom te befoingeren, in voegen en manie¬ 
ren zy voor datum van’t different gedaen hadden , en 
in conformite van’taccoord, in den jare 82. by den 
Heeren van den land-rade op gelijke gefchille gemaekt 
gelijk dit in date van den 14. Decembris , by fijn Ge¬ 
nade, daer afgedepefchcert en getekent, breder me¬ 
de brengt. En dat de voorfchreven van de Magiftraet, 
defelve verklaringe van fijner Genade , met de gecom¬ 
mitteerden van fijn Excellentie, en andere na voorgaen- 
de kennifie van faken gedaen , niet wilden navolgen 
noch obedieren, en fulx in weygeringe bleven met de 
eerfte Staet te befoingeren. 

ficern, en dat zijne Excellentie op devoorfchrevetv VJÏI. 
kiach- 
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klachten van de voorfchreven Staten van Holland , Ze* 
land , en Vriefland , te weten , op hec 9. Aiticul 
van defelve geappoftilleert hadde , dat hy de ken- 
niffe en uyttinge van de zake of different van Utrecht 
remitteerden aen mijne Heeren de generale Staten 
by goede minnelijke conferentie met die van Utrecht 
te doen , om alle mis-verftanden te vermyden , en 
dat dien - volgende de generale Staten niet alleenlijk 
gefchreven hadden aen den Staten van Utrecht , met 
overfendinge van Extraft uyt de voorfchreven eommif- 
fie, datfy ten eynde voorfeyd, volgende de begeerte 
van zyne Excellentie metdeneerften, alife binnen drie 
of vier dagen na de receptie van hare brieven, ymand 
fouden willen in den Hage fchicken, om de voorfchre- 
ven Conferentie te volvoeren , gelyk als dit hare brieven 
van den 26. Novembris , ftilo novo, breder mede bren¬ 
gen ; met ook daer beneffens den voornoemden Roda 
aen zyn Genade gefchikt hadden* ten eynde zyne Gena¬ 
de tot alles foude willen voorfien , en de hand houden , 
dat daer in voorfien mochte worden, en dat die van de 
ftad Utrecht op het voorfchreven fchrijven van mijne 
Heeren de generale Staten, niet anders hadden geant- 
woordjdan dat hen-luyden believen foude over te fchic¬ 
ken de poinftenwaer in fy verftonden, dat de autori- 
ECyt van de Magiftrafet inde voorfchreven ftad en de¬ 
den by-na te niete gedaen was : en by alfo verre fy fulks 
wetende, daer in niet konden voorfien , dat fy verhoop¬ 
ten , dat hare Ëd. (te weten , de generale Staten ) daer 
op van harent wegen verfocht zynde, geernemidde- 
laers en hare helpers fouden wefen , in fulker manieren , 
gelyk als of fy haren fpot met de generale Staten gehou¬ 
den hadden. 

Bevindende ook , dat de voorfchreven Commiflie 
van den voorfchreven Heere Roda , aen den Heere 
Grave van Meurs niet profiteerde , en dat defelve 
Grave met geene middelen die van der ftad tot rede- 
lijkheyd hadde konnen brengen, noch bewegen , en 
daeruyt , metandere gelijke aften (te lange te verha¬ 
len ) bemerkten , dat die van de ftad niemand refpe- 
fteerden nochte gehoorfaemden, te weten, noch zy¬ 
ne Excellentie , noch den Heere Grave van Meurs, 
noch mijn Heeren de generale Staten, noch ook den 
Rade van State, en veel min de particuliere Staten van 
den lande van Utrecht , nemaer dat alle hare aften 
daer toe waren ftreckende, dat fy den geheelen Staet 
en Republique van de ftad en lande van Utrecht fou¬ 
den fubverteren , en na haer appetijt veranderen , en 
dat alfulks, ’t geen doen in deneerften Staet gefchied 
was , namaels ook in den Edelen foude gefchieden, 
fo haeft als fy yet fouden doen en refolveren daer aen de 
voorfchreven Magiftraet niet foude genoegen; daer by 
ook overleggende, dat zyne Excellentie op Engeland 
vertogen was, en datdaerom’t refpeft tot defelve nog 
minder foude wefen, dan van te voren. 

Zo was zo veel gedaen, dat op het fchrijven van my n 
Heeren de generale Staten , van den lande van Utrecht 
jegens den f. Januarij 1587. befchreven zyn geweeft , 
om te verklaren , of haer meyninge niet was, dat alle 
hec gene jegens ’t contraft met hare Majeftey t gemaekt, 
en d’ Commiflie van zyne Excellentie gedaen foude 
mogen wefen, by de Staten generael, met bequame 
middelen fouden worden geredreffeert, mitsgaders het 
gene in de Provintie van Utrecht gedaen mochte we¬ 
fen , tegens de rechten, vryheden, en privilegiën van 
den lande. 

Waer op de twee eerfte leden , te weten, de Ge- 
eligeerdenen Ridderfchap (zo die vandeftadenfteden 
niet compareerden , mits fy volgende d’ ordonnantie 
van fyn Genade ^ met den eerften Staet niet wilden 
befongeren ) gerefolveert is , dat fy den Staten gene¬ 
rael (ouden verfoeken , met gevoegelijke middelen, 
al het gene voorfeyt is, conform de voorfchrijvinge 
te doen redrefferen, breder als by de refolutie daer op 
genomen. 

En dat die van de ftad,geafllfteertmetde burger Hop- 
luyden,den 8.Januarij daer aen volgende, der Staten ar- 
chyven feytelijk opfloegen,en de voorfz. refolutie daer 
uyt namen, om alfo d’executie van dien te beletten, 

IV. Deel. 1 

Zo hebben de twee eerfte Staten, te weten, de Ge- XIII. 
eligeerden en Ridderfchap , op den 9. Januarij met 
den anderen vergadert zijnde, enaengemerkt hebben¬ 
de de confequentie van dien, en meer andere hoog- 
wichtige faken , op eer en eed belooft, malkande- 
ren niet te fullen verlaten , of van malkanderen te 
fcheyden , of eenige opinie apart te maken , of ook 
d’een buyten den anderen yetwes te doen, ofte be¬ 
ft uy ten, maer dat fy by malkanderen blijven , enmal- 
kandcren mainteneren fouden , in alle refolutien , by (Fol. 16.) 
hen-luyden genomen , en als noch te nemen , en 
ook defelve te doen effectueren en executeren , en dat 
fy malkanderen daer in fonden aftifteren en behulp- 
faem zijn , en wat d’een of d’ander (oude mogen 
overkomen, datfy malkanderen het felve fouden hel¬ 
pen dragen en uytvoeren, met alle middelen des 
doenlijk zijnde, daer toe zy ook zouden implojeren de 
hoge Overigheyd , waer ’t nood; hebben ook be¬ 
looft , om alle mifverftanden en inconvenienten te 
voorkomen , en ten eynde men vryelijk foude mogen 
befongeren , volgende de provifionele ordonanticn 
van zyne Genade, hier voren verhaelt , zonder ge¬ 
lijke gevallen en fwarigheden binnen de ftad Utrecht 
te verwachten , dat zy achter die tijd , ftaets-wij- 
fe, haer vergaderinge zouden houden, op den huy- 
fe van Deurftede , na wijder in-houd van de voor¬ 
fchreven afte , daer van gemaekt , en by de voorfz, 
twee eerfte Staten parciculierlijk met haer eygen handen 
ondertekent, op date als boven. 

Dan die van der ftad Utrecht defe refolutie ver- xjy 
ftaen hebbende , hadden den 11. Januarij daer aen 
volgende , de voorfchreven Geeligeerden en Rid¬ 
derfchap doen infinueren fekcie afte , inhoudende , 
dat zo verre zy volgende de voorfchreven refolutie, 
haer buyten der ftad Utrecht begaven , op eenige 
vergaderinge van de Geeligeerden en Ridderfchap , 
dat fy in fuiken gevalle , haer niet dorften vervor¬ 
deren wederom in defelve ftad te komen , en dat 
om redenen in de afte daer van den felven dage by 
den Raed van de voorfchreven Stad gemaekt , uyt- 
gedrukt, zonder dat fy nochtans defelve afte ge- 
infinueert, of yemand van hen-luyden vide of lefture 
daer van gedaen hebben , en dit tot grote kleyn- 
achtinge van de voorfchreven Ordonnantie van 
fijne Genade , en de Commiffariffen van fijne Ex¬ 
cellentie , en tot groot nadeel van het gemeene be¬ 
fte van den lande van Utrecht, mids dat door vree- 
fe van de voorfchreven geinfinlieerde afte , en die 
noch verfwegen worden , eenige , zo van de Gee* 
ligeerden als Ridderfchap, die defrequentatie van de 
ftad Utrecht nietgeerne zouden miffen , gelijk ook 
eenige van hen qualijk gelegen was , te rugge ge¬ 
togen en bevreeft zijn geweeft de voorfchreven twee 
redelijke refolutie van den f. en 9. Januarij datelijk in 
’t werk teftellen. 

Het welk fijne Genade bemerkende , en dat die 
van de ftad tot geen redelijkheyd waren te bren¬ 
gen, en dat de zaken , der landen door hec onver- 
ïtand meer verliepen , heeft zo veel gedaen , om 
die van de ftad contentement te geven , dat hy uyt 
de eerfte Staet gecaffeert heeft twee van de befte 
Patriotten , liefhebbers des Vaderlands , envande 
oprechte ware duidelijke Religie,daer van profeffie 
doende , de voorftanders van des ftads rechten , 
vryheden , en privilegiën , en in plaets van dien , 
gefurrogeert twee andere , die die van der ftad ach¬ 
ten van haer humuren te fijn , en van haer hand 
Jzo fy meynden) te fullen vliegen , doch niet danby 
provifie en onvermindert een yeder fijn goed recht en 
tot dat anders ten principale of ten provifionele zoude 
wefen uyt-gefproken. 

En hoewel tot het gene voorfchreven is , die van XVI, 
de Ridderfchap niet waren t’famen befchreven , noch 
in communicatie geweeft , en dat alfulks vijf 
van hen-luyden daer in niet hadden geconfen- 
teert, en dat het confentby eenige van hen-luyden pri- 
vatim , en by induftie en autoriteyt van fijne Ge¬ 
nade gegeven was , niet -mochte fubfifteren , als 

© contra* 
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XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXL 

XX ÏL 

contrariërende de voorfchreven a£te van den negen¬ 
den lanuari) : zo hebben nochtans de Edelen , om 
zo veel haer mogelijk is te accommoderen , het fel- 
ve voor een tijd lang by ooch-luykinge voor goed 
aengefien , op hope dat de voorfchreven twee le¬ 
den , infifterende de refolutie van den £. Januarij, 
het redrcfiement van alle de verlopen zaken zouden 
helpen vorderen : maer bevindende dat door de- 
fe veranderinge van den eerften Staet , zulks niet 
alleen niet gedaen worde , maer dat daer voor da¬ 
gelijks den eerften Staet in het geheel geopprefleert, 
en fcheuringe in de twede Staet , te weten van de 
Edelen , gepraCtifeert worde , dat ook veel andere 
nieuwigheden voorgenomen worden , ftreckcnde 
tot affcheydinge van de andere geünieerde Provin- 
tien , en confequentehjk tot ruine van den lande 
van Utrecht : en dat de voorfchreven Edelen ook 
bevonden, dat fijn Genade , hoe-wel andermael en 
ten derdemael, door verfcheyden gcfanten , van de 
generale Staten verfocht lijnde , in geen poinCten , 
vermits d’ ongehoorfaemheyt van die van de ftad , 
konde remedieren , en dat den eerften Staet in gebre¬ 
ke bleef, vermits de voorfchreven veranderinge 
*t effedt van de voorfchreven refolutien van den 5.en 9. 
Januarij te vervolgen , hebben goed gevonden, dat zy 
alleen het felve zouden doen , en verfoeken, daer cn zo 
’t behoorde. 

En hebben haer als noch , eerft geaddrefleert aen 
fijn Genade , denGrave van Meurs , als haer-luyder 
Stad-houder, en op defelve verfocht, dat zyneGena¬ 
de foude believen alle inbreuken , tegens de unie, 
de voorfchreven tra&aten, rechten en privilegiën van ; 
den lande te repareren en redintegreren. 

Dewelke na dat hy meermael daer van aengefproken 
was , hun-luyden eyntelijk bevolen heeft, haer-luy¬ 
der befwaerniffen by gefchrifte te vervatten , als fy 1 
ook gedaen, en fijn Genade fchriftelijken overgelevert j 

hebben. . j 
En zo een tijd daer na fijne Excellentie weder in defe 

landen gekomen was, heeft fijn Genade goed gevon¬ 
den de" voorfchreven Articulen van befwaernifle, 
na dat fijne Genade , die in eenige poinéten haddedoen 
rechten of corrigeren , aen fijne Excellentie over te 
fchicken. 

En zo fijne Genade naderhand de voorfchreven E- 
delen dede feggen , dat de voorfchreven befwaernifle 
in Francoyfe "tale mofte gefteld zijn , hebben defel¬ 
ve Edelen de voorfchreven befwaernifle doen tranfla- 
teren , en al-voren fijne Excellentie te prefenteren, 
defelve den Heeren generale Staten gecommuniceert, 
en met believen van defelve , en ook van fijn Genade , 
daer toe by apoftille en gedeputeerden , van de gene¬ 
rale Staten fpecialijk verfocht zijnde, fijne Excellen¬ 
tie geprefenteertin’tby-wefen van fijne Genade, den 
2,8. September left-leden. 

Waer over met het gene daer van dependeert, fes 
van hun luyden feer fchandelijk en injurieufelijk by 
de voorfchreven Magiftraet , gebruykende den naem 
en autoriteyt van fijne Excellentie (die nochtans bin¬ 
nen Utrecht wefende , verklaert heeft , geen laft 
daer toe gegeven te hebben) jegens alle godde¬ 
lijke , natuerlijke en burgerlijke rechten, en de pri¬ 
vilegiën van den lande , fonder eenige kennifle van 
faken gevankelijk geftelt zijn geweeft , en t’haer-lie- 
der ordonnantie drie van hen-luyden ter oorfake van 
dien , met het gene daer van dependeert , geaccu- 
feert , en gefcholden zijn , als die gecommitteert 
hadden Critnen lef<£ Majejiatir, als falfiariflen , meyn- 
edigen , oproerders , feditieufe , overtreders van 
3tgemeene befte , infradteurs van fijne Excellentie , 
en hare placcaten , vrede-brekers , calummateurs , 
conventicule- houders , confpirateurs , en conjura- 
teurs , en dat fy voor alfulke openbaerlijk aen lijf 
en goed geftraft foudea worden, anderen ten exem¬ 
pel , gelijk fy dit breder mijne Heeren de generale 
Staten, zoo by Mifliveals anderfins, geremonftreert 
hebben. 

Alle het welke zijn eenfdeels de principale oorfa- 

ken en fundamenten daer uytdemifverftanden, daer 
zijn Genade mentie af maekt , tuflchen die van de 
Ridderfchap, die klachtig zijn , en die van de ftad 
Utrecht, verrefen zijn : behalven meer andere, op defe 
tijd te lange te verhalen. 

Om welke mifverftanden , tuflchen de voorfchre- XXIII. 
ven Edelen en die van der ftad Utrecht weg te ne¬ 
men , de voorfchreven Edelen , die langer niet van 
vreemden begeren geregeert te wefen , geen andere 
middelen weten , dan dat alle de poindten , en ar¬ 
ticulen , in haer voorfchreven articujen , van do-, 
leantie , zijne Genade voor , en zijn Excellentie / 
na , geprefenteert , vervat , en zonderlinge het re-, 
dreffement van den eerften Staet, zo.de Edelen haer 
langer by de voorfchreven provifie van den 13. Ianuarij 
1587. niet begeren te houden , als haer en de lau¬ 
den van Utrecht te zeer fchadelijk , maer wel aen 
het accoord van de Land-raden in den jare 11,82. fo- 
lemnelijken gemaekt , befloten , en tot date van de ’ 
voorfchreven caflatie onverbrekehjken onderhouden ,, 
al-voren in vorder communicatie te treden , da- 
telijken geredrefleert en gcrepareert zullen wor¬ 
den, gelijk die datelijken in'-gevoert en ingebroken 
zyn. 

En zo veel aengaet den ftaet van den geeligeerden, XXIV. 
daer mede weten de voorfchreven Edelen niet 
eenig different te hebben , dan dat fy haer by de Ma¬ 
giftraet van de ftad Utrecht laten mifleyden, en veel 
lyden en gedogen , op de naem van de Staten be¬ 
floten en uytgegeven te worden , tegens het gene 
fy in hare confidentie gevoelen , of immers wel re¬ 
delijk vinden 5 eenfdeels uyt vreefe , dat zy an¬ 
ders uyt de ftad gefet , of uyt de Staten gecaffeert 
zouden worden j eenfdeels om dat haer de zaken 
van de landen niet zo feer ter herten gaen , als wel 
buhoorde, en de nood van de zake vereyfchtj eens¬ 
deels dat hen niet en lult alle dagen een harnas te¬ 
gens die van de ftad aen te trecken , en haer alzo met 
kyven en roepen laten overftemmen.. 

Daerom begeren de Edelen niet anders van den XXV 
voorfchreven eerften Staet, dan dat defelve geredref- 
feert zijnde, volgens het voorfchreven accoord., van 
den jare 1^82. en de perfonen zedert daer uyt ge¬ 
fteld , daer weder ingcfteld,eu daer weder ingefteld 
weder uytgeftelc zijnde,met hen-luyden achtervolgens 
de voorfchreven refolutien , van den f. en 9. Januarij , 
by eere eneede beveiligt, willen helpen redrefferen , 
alle het gene dat tegens de voorfchreven traCtaten , 
nader unie, rechten , privilegiën, &c. van den lan¬ 
de gedaen is j gelijk drie van den genen die tegen- 
woordiglijken in de Staten zyn , onlangs apart ge- 
vraegt zijnde , verklaert hebben te willen doen , 
en tot dien eynde met hen-luyden vergaderen buy- 

1 ten de ftad Utrecht, tot een ander verfekerder plaetfe , . Foj » 
daer zy vryelijken , en onbedwongen , zullen mogen ( 
opineren , refolveren , en executeren , het gene tot 
’s lands diende nut en oorbaer bevonden fal worden , 
want op het huys te Duerftede te vergaderen , de voor¬ 
fchreven Edelen haer niet en fouden derven betrouwen, 
als befet zynde met garnifoen, daer over fy niet weten 
wie dat gebied , fo noch zyne Genade de Grave van 
Meurs, noch de Staten van Utrecht daer eenichgebiet 
over hebben. 

En fo veel derefterende Ridderfchap aengaet, heb- XXVI. 
ben daer op niet te feggen , dan dat zyveel doen 

j tonder’t meerendeel van de Edelen daer op te horen, 
I contrarie de voorfchreven adten van den f. en 9. Ja- 
I nuarij, en dat fy veel faken en nieuwigheden ( by die 
|van der ftad aengerecht,) ten minften by oog-luy¬ 
kinge gedogen, tot groot nadeel van den lande, en 
begeren daerom niet anders , dan dat de voorfchre¬ 
ven Edelen haer eere en eed na behoren willen betrach¬ 
ten , en de voorfchreven refolutien van den f. en 9. 

j Januarij helpen effectueren, en tot dien eynde voort- 
; aen haer vergaderinge houden buyten de ftad Utrecht, 
I tot fuiken plaetfe als by gemeen advijs goed gevonden 
fal worden. 

j So veel zyne Genade aengaet , begeren de XXVII 
! voor- 
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XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

voorfchreven Edelen van defelve niet anders, dan dat 
hy achtervolgende den plicht daer mede hy het land 
verbonden , en inftmftie daer zijn Genade eerft op 
aengenomen is, gelieve fo veel in hem is, teredrefte- 
ren de poinften in de voorfz. articulen van doleantie 
vervat, voor fo veel die reparabel zijn. 

Van dewelke poinften als concernerende niet der 
Edelen privé, maer de rechten en privilegiën van den 
lande , onderhóudinge van de nader Urne , en tra¬ 
vaten met hare Majefteyt en zijn Excellentie gemaekt, 
mitfgaders de confervatie van den ftaet vah den lan¬ 
de van Utrecht, zy niet konnen af-ftaen of van wij¬ 
ken , maer dat gedaen zijnde , willen fo veel haer 
privé injurie, mitfgaders alle geleden korten , fchaden 
en intererten haer fo redelijk laten vinden , dateenyder 
fal konnen verftaeh , dat zy niet foeken haer eygen vin- 
di.diie of profijt, maer ’t gemeen berte. 

Indien niet-te-min zyn Genade en de gedeputeerde ra¬ 
den eenige andere middelen van accoord weten voor 
te rtaen , willen zonder d’induftie van het gene voor¬ 
fchreven is , defelve geerne horen , dan willen zijn 
Genade en gedeputeerde raden verrtiaertt hébben , dat 
hare Genade en Edelen willen trachten , om geen 
vergeeffe korten langer te doen , of zy-luyden en mijn 
Heeren van den rade van State alfulke voorflagen , als 
fy fullen meenen te doen, ook fullen weten te execu¬ 
teren. 

Want nademael die van de Magiftraet met willen 
obedieren, noch de ordonnantie, geboden en verbo¬ 
den van zijne Genade, dert Grave van Lycefter, daer 
op fy haer nóchtans fo hoog beroemden , noch ook vart 
mijn Heeren van den raden van State, als fy noch onlanx 
betoont hebben, en noch betonen in’caf-brekenvan 
de Kerk van oude Munfter , ’c welk de gedeputeerde 
raden van ftatenoch voor oogen moeten fien en lyden, 
noch mijn Heeren de generale Staten , noch ook fijn 
Genade van Meurs, als Gouverneur felve, die noch 
over de forten, noch over de garnifoénen in den lan¬ 
de van Utrecht leggende , eenig gebieden heeft, en 
veel min binnen de rtad Utrecht, over de Magiftraet 
en Botgerye , ja ook zoweynig gerefpefteert is , dat 
fy fijn Genade tot haren welgévalle buyten de rtad hou¬ 
den, niet alleen by nacht, maer ook genoeg by dag, 
als noch onlanx fijne Genade gebeurt is : zo iatenhaer 
de Edelen dunken , onder correftie , dat noch fijn 
Genade, noch de raden van State , noch yemand an¬ 
ders , macht of middel foude hebben, haer voorge- 
flagen middelen te executeren , als het die van der rtad 
nier foude gevallen. 

IXXI. En om redenen voorfchreven, geefc de voorfchre¬ 
ven Edelen, feer vreemt, dat de refterende Edelen 
binnen Utrecht , de proteftatie hen-luyden geinfi- 
nueert, zo geheel vreemt vinden , nademael dat defelve 
niet dient, dan tot confervatie van den Edelen gerech¬ 
tigheden , en onderhoudinge van de voorfchreven 
afte van den en fonderlinge van den 9. January, 
by eer en eed , zó (olerrlnelijk gepafieert , befloten 
en ondertekent , byfonder zo men niet fal bevin¬ 
den , dat fy te voren eenige klachten over de Ede¬ 
len , of ook geeligeerden , anders dan voorfchreven 
is , gedaen hebben , hoewel fy daer toe mogelijk 
wel eenige redenen gehad fouden hebben, als fy noch 
doen. 

XX II. En hebben ook die van de Stad Utrecht, nochby 
de voorfz. proteftatie , noch anderfins , in ’t minfte 
niet mis-daen, of mis*feyt, dan dat fy over de groote 
moedwillen , opprefiien en injurien , by defelve over 
den Staten gepleegt , aen haer gebuerlijke Overhe¬ 
den , tot confervatie van des lands, en haer eer en ge- 
fechtigheyd , verfocht hebben voorfien te worden , 
daer toe gebruykende fekere allegatien erf middelen , 
als de nood van der fake uyt ey fcht. 

xxill. So veel het intereft van fijn Excellentie aengaet , 
dat die van de rtad fö hoog aentrecken , het zelve ver¬ 
hopen de Edelen ter gelegender tijd tegens fijn Excel¬ 
lentie met goede redenen te verdedigen , bat, dan die 
van de rtad fullen de ongehoorfaemheyd, die zy jegens 
zyne ordonnantie en bevelen tonen, 

xx iv. Mits welken de voorfz. Edelen verhopen, dat fijne 
IV. Deel. 

Genade en de voorfz. gedeputeerdé raden haer voor 
defe iiiael te vredeh fulïen houden, en fullen t’allen 
tvden , des verfocht fijnde, haer documenten hier toe 
dienende, geerne exhiberen , voor fo veel fy die voor 
defen tijd weten te bekomen. 

En fo veel de vorder aften , den voorfchreven Ede- XXXV 
Ien geexhibeert en hier niet beantwoord worden, aen. 
gaet, fullen dc voorfchreven Edelen daer op breder 
leggen, als by provifie tot de articulen van de v®oi fchre» 
veil doleantie verfien fal wefen. 

jéocïj jfjcböen öe <ööcïen aen sjjn <&cnaöe en öe 
boaifdjieuen ComtmfJanfTcn oDergeïcbert Dit na', 
üoïgcnöe gop’t gene ïjen-ïupöen öp DefeU 
be gdebcct $ geluecfï. 

G Efien by het meerendeel van de Edelen , tot Ifnhergt? 
fct)?ifte top 
Dm <2£öti 

Woerden vergadert, het gefchrifte hen-luyden op 
den 13. van wegen mijnHeere de Grave van Meurs, ïen ban'' 
Gouverneur , dcc. en gedeputeerde raden t’zijnen 
afliftentie overgelevert, feggen , dat zy haer laten dun- [^meDe^ 
ken (ónder correftie) dat fijn Genade met de voorfchre- aen ben 
ven raden niet wel fchijnetl verftaen te hebben , haer- 
luyder voornemen, mits dat zy feggen hst felve prin- 
cipalijk te beruften op de apprehenfie van haer-iieder fatiffen 
perfonen en injurien , haer-luyden daer door aenge- otoet-gtffea 
daen : So de voorfchreven Edelen na faken , ftreckcnde toê!t‘ 
tot redreftement van alle het gene dat in de rtad en lande 
van Utrecht gedaen is tegens de rechten, privilegiën, 
vryheden , ftatuten , ordonnantiën , coftumen en 
handveften van de rtad cn lande van Utrecht, aenge- 
vangen hebben , lange eer fy-luyden gevangen of in 
haer privé eenigfins geinjurieert waren , gelijk dac 
blijkt uyt de voorfz. afte van den vijfden en negenden 
January t$87. en dit niet alleen : maer met'de ge» 
famentlijke geeligeerden en andere Edelen en Rid- 
derfchap eendrachtig. 

Dan alfö eenige van de geeligeerden en Edelen J 
die nóchtans over de voorfchreven aften van den vijf¬ 
den geftaeh , en die van den negenden mede gete- 
kent hebben , door de infinuatie hen-luyden gedaen 3 
van wegen de Magiftraet der ftad Utrecht demi. Ja¬ 
nuary, dat zo verre zy buyten de ftad Utrecht verga¬ 
derden, dat zy hen dan wachten föuden in de ftad 
weder te kómen, om redenen in fekere andere afte haer- 
luyden niet geinfinueert , begrepen , en dat zy veri 
moedert dat defelve geoccultecrde afte mogelijk meer¬ 
der peyne inhield, het waervan confifcatieoffpoliatis 
van goederen of diergelijke , begoften te verflauwen, 
in het vervolgen van de executie van de voorfchrevea 
aften , byzonder door dien zy aenmerken , dat de 
autóriteyt en ’trefpeft van zijn Genade by de voor¬ 
fchreven Magiftraet, fo groot niet was, dat hy fijn 
decreet den 13. Decembris, ftylo veteri, met gedepu¬ 
teerden van zyn Excellentie en volle kennifte van faken 
gegeven , hadde konnen ftaende houden of executeren , 
ten waer dat fijn Genade haer-luyden belieft hadde in 
’t veranderen van den eerften ftaet, mitsdien uvt nemen¬ 
de, twee van de befte Patriotten, en in deplaetfe van 
dien furrogerende twee andere , tot haer-lieder wel 
gevalle , en dat alfulx eenige van de voorfz. geeligeer¬ 
den, refterende Ridderfchap, die de ftad van Utrechc 
niet mogen of begeren te derven , uyt vrefe als bo¬ 
ven , de hand aen de executie van de voorfchreven 
afte niet dorften flaen : fo hebben d’andere Edelen , 
wefende het meerendeel in’tgetal , hoewel die ook 
niet geerne de Stad Utrecht fouden willen of mo- 
tniflen , nochtans liever gehad het recht en wettige 
vryheyd van haer Vaderland voor te ftaert , en het 
felve te helpen verdedigen en te verloften , uyt de 
opprefiie, tyranny, en Barbarife regeringe van eeni¬ 
ge vreemdelingen , die de Magiftraet gedaen fullen 
hebben van de ftechtfte en önverftandfgfte Burgeryc 
(hoe-wel mogelijk eenvoudig) die men by naeffc 
in de ftad Utrecht foude weten te vinden , op dat fy 
daer onder alleenlijk gehoort * en als de wijftefchy- 
nende, al na haren appetyte fouden regeren: en fo 
onder de voorfchreven Magiftraet noch eenige verftan- 
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dige mochten zijn, diehen-luyden fouden willen we- 
derfpreken , dat fy die met menigte van perfonen fou- 
den overftemmen, en te wachten het gene hen van die 
van der Stad zoude mogen (hoe-wel met onrecht) ge¬ 
moeten of aengedaen worden, dan van foloffelijken 
voornemen afteftaen. 

En dat fy over de injurie haer-luyden aengedaen , 
door het apprehenderen , en accuferen , over prefte- 
ren van fekere hare wel gefundeerde remonftrantieaen 
zijne Excellentie geklaegt hebben, en hebben zytiiet 
gedaen ten eynde hen-luyden eenige provifie van rech¬ 
ten daer tegens verleent of anders in voorden foude 
worden , fo zy daer toe andere middelen en wegen 
te gelegender tijd lullen weten te vinden , nemaer 
hebben het fclve alleen geallegeert ten eynde mijn Hee- 
ren de Staten generael, en andere Heeren bondgeno¬ 
ten , fouden mogen weten, hoe onchriftelijk , onmen- 
fchelijk, onnatuerlijk , en onredelijk de Magiftraet van 
de voorfz. fta f, niet alleen met de paiticuliere inge- 
fetenen van de ftad Utrecht, leefden: maerookmet 
die gene die den Staten van den lande repi efenteerden , 
en met wat Barbarife tyranny fy over de Staten van den 
lande van Utrecht toeken te heerfchen , en den felven 
of in ’t geheel te niete doen , zy alleen overblyvende of 
onder haer fubjedtie te brengen , op dat alle de geü¬ 
nieerde Nederlanden fouden verftaen,dat deftaeten re- 
publijkvan den lande van Utrecht in het geheel geop- 
prefleert is, en dat het voornemen van de voorlchre- 
ven , is chriflelijk , natuerlijk , redelijk , en in alle , 
fo Goddelijke als Wettelijke rechten , gefundeert , 
en conform fo wel de eerfte Unie, by alle de Neder- 

(Fol. ;8.) landfe Provintien gemaekt , als fonderlinge de na¬ 
der Unie t’Uytrecht opgericht , tot maintinement 
van dewelke de wapenen noch tegenwoordig gedra¬ 
gen worden , en fonderlinge in conformité van het 
tra&aet met hare Majefteyc en fijne Excellentie ge¬ 
maekt. 

Bekennen wel, dat het illegitime, ftellen van de Ma III. 

deputeerde Raden qualijk bericht zijnde , fchijnen 
te verllaen , maer alleen om de folemnele refolutie 
van den 6. en 9. Januarij, by d’andere Edelen me¬ 
de belieft , en ondertekent , te executeren : en fo 
eenige van de anderen Edelen uyt vrefe als voren, 
fulx dilayeerden te doen, hebben de voorfz. Edelen , 
haer mede-broeders als voren, goed gevonden , fijn 
Excellentie haer remonftrantie te prefenteren , uyt 
een overvloed verfocht, of fy daer aen de hand foudt n 
willen houden. Gelijk dit , en ook wat van’t verga¬ 
deren van de Collegien is, het welk een fchandelijk 
en frivool Argument is , om d’apprehenfie te palie¬ 
ren , en haer te excuferen , a crimine lecfce Majejlatir 
de vi puilica, ip ’t lange gededuceert is , inhaerexcep- 

I tie tegens den eyfch van frillo overgelevert, die mijn 
I Heeren fal gelieven van den voornoemden Trillo , 
' of Magiftraet van de ftad Utrecht te evfTchen , te vi¬ 
llieren , en daer op fuik regard te nemen als.fy fullen be¬ 
vinden , in rechten reden te behoren. 

Daer by gevoegt alleenlijk, dat vremt is, dat die 
van der Stad fuftineren, dat de vijf Collegien , niet 
meer mogen vergaderen in faken den landen betreffen¬ 
de, het welk haer by’taccoord van den jare 82 ver¬ 
boden is , nademael fy het felve accoord niet v illen 
volgen. 

Dat het ftellen van de Magiftraet niemant compe¬ 
teert dan den particulieren Gouverneur van den lande 
van Utrecht, is in’t lange by de voorfz. exceptie ge¬ 
deduceert i er geloven ook met, dat degedeputeer- 
den van de Staten vry, fonder vrefe, en onbedwongen 
zijnde , en de redenen van d'Edelen gefien ofgehoort, 
fulx fouden verklaren. 

En geloven ook niet , dat contrarie geobferveert 
is , en d’Uunie in den jare If34. by den Keyfer 
Kaïel, op het Gouvernement van Hollanden Utrecht 
gemaekt brengt contrarie expreflelijk mede , en fulx , 
lo men nauw omfocht , foude men mogen vinden 
dat d’inftrudtie van den Gouverneurs over Holland 

V. 

VI. 

VIL 

IV. 

gilfraet , en dat daer eenige uytheemfe ongequalifi- en Utrecht altijd gehouden hebben, dat fy den Ma^ 
ceert geftelt zijn , t’Utrecht noch geboren , noch Bur¬ 
ger , noch ge-erft, noch gegoed zijnde , in geftelt zijn , 
een van de poimften is , daer over zy fich aen den Staten 
van den lande beklagen , lo hen befwaerlijk is, te moe¬ 
ten lijden en gedogen , dat den genen die in’t and van 
Utrecht gewonnen noch geboren, noch gegoed zijn, 
noch aldaer vriend noch mage hebben; en als fommige 
van den haren plegen te zeggen, al haer goederen in 
een fchuyt om feven gulden te mogen laden, en die 
weg voeren, in allefchattingen en contnbutien , die 
huydens-daegs feer groot en hoog vallen fullen, het 
meefte gefag hebben , en confenteren , en dat de voorfz. 
Edelen , die hondert duvfenden in’t land te verlie- 
fen hebben , en aldaer gewonnen , geboren, en ook 
bevriend en bemaegt zijn , daer uyt gefloten en geen 
feggenmet allen in hebben fullen. 

De vergaderinge die de Edelen gehouden hebben 
binnen Utrecht, is openbaerlijk gefchied , en wet¬ 
tig geweeft, van een lidmaet van de Staten , datt’al- 
1 . . - ! ‘ J   m A/< U r * f npllfl 

gtftraet fouden fetten. Van de inftrudüe van den 10. De- 
cembris i$8f. weten de Edelen niet te fpreken , maer 
wel van een inftruótie, daer op fijne Genade in Sep- 
tembri if8f. by de Staten van Utrecht voor Gou¬ 
verneur is aengenomen, die fijn Genade inprefentie 
van de Staten folemnelijk befworen heeft , die uyt- 
druckelijk mede brengt , dat fijn Genade de Ma¬ 
giftraet foude ftellen , met advijs van de Staten , 
en de andere inftrudie gefien of Copie daer van ge¬ 
had hebbende, fullen nader daer op feggen. 

So veel aengaet het poin& van de uytheemfe in de VIII. 
Magiftraet geftelt, weten die van de Ridderfchap voor 
delen niet anders te feggen , dan dat men in de Gil¬ 
den brief, en overdracht by de gemeene Gilden van 
de Stad Utrecht, Anno 1456. ’s Maendags na Palm 
Sondag gemaekt , onder anderen bevind dit Aiticul. 
Item, niemant fal in den Raed fitten voor Schepen, 
Raed , Overfte , Ouderman , ten zijn geboren Bur¬ 
gers, of zy hebben x o jaren Burgers geweeft : en men 

len tijden vergaderen mach als ’t hem gelieft, het zy fal niemand geboren Burgerfchap geven , ’t welk tot 
binnen of buyten Utrecht om in ’sLands - faken te Keyfer Kareis rijden ondeihouden is, die’t felve ook 
adviferen , fonder daer toe yemands confent te be¬ 
hoeven , fo haer Collegie is een wettig Collegie: en 
hebben over fulx haer vergaderinge buyten de Sta¬ 
ten meermael gehouden , fo by tijden van den Key¬ 
fer , als Konink van Spangien , fonderlinge ftaen- 
de defe troublen, fo in de huyfinge van Montfoort, 
van den Heer Dierk van Suvlen , Ridder tot Oo- 
ftenbroek , Carthufers , als elders , alwaer ook ee¬ 
nige van den genen , die haer nu affnijden , mede 
geweeft zijn: En weten niet waerom de Ridderfchap 
den tweden Staet min geoorlofc foude wefen op 

befworen heeft en belooft te onderhouden , en we¬ 
ten niet dat het daer na in-gebroken foude zijn , doch 
of’cgefchiet waef, foude daer op als op meer ande¬ 
ren , niet komen te letten , als door opprelfte en ty- 
rannie gefchied. In den jare 77 is by de ratificatie van 
mijn Heere de Prince het voorfz. Privilegie weder op- 
gehaelt en vernieut, en om eenige confideratien ge- 
reduceert tot op 5 jaren. 

In den jare 82 als men mijn Heere de Prince de 
hoge Overigheyd foude overdragtn , is het voorfz. 
Privilegie van de Magiftraet van de Stad Utrecht, met 

IX. 

’s Lands - faken te vergaderen , dan van allen ouden approbatie van de Staten in ’t geheel wederom vernieut, 
tijden geoorloft is geweeft , den Collegien , Stad , by bet concept dat die van de Magiftraet van Utrecht, 
en fteden van den lande van Utrecht , en nu de Hop- by de Staten van Uttecht, daer toe verfocht zijnde, 
luyden en anderen toe-geiaten word te vergaderen , 
fonderlinge in defen , dat fy niet nieuws , noch pri- 
vata autoritate , noch om confpiratie of verbinte- 
nifle te maken , noch ook oorfaek te geven van fe- 
ditie gelijk als fijn Genade 3 en mijn Heeren de ge- 

gelijk als andere fteden ook waren by wettige befchrij- 
vinge op het ftellen van de Magiftraet gemaekt, en na 
de dood van mijn Heere de Prince noch eenmael, fo de 
Edelen meynen;gelijk de Sectetaris van de ftad Utrecht 
fijne Genade hier af nader fal konnen berichten , 

fo 

’ 
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fo zy de ftuckcn daer toedienende, niet by de hand heb- 

ben. 
Soveel het laetfte Articul en het afftellen van de Schout 

aengaet, en het redintegreren van de Staten vergaderin- 
ge en Privilegiën , feggen daer op de Edelen , dat zy 
dien aengaende , perfifteren by de voorfz. a£te van den 
f. en 9. Januarij, en hare Articulen van doleantie , die zy 
eerft en vooral begeren voldaen en gerepareert te heb¬ 
ben, en ter tijd toe fulx effe&uelijk gedaen, alle ge¬ 
weld en datelijke proceduren geweert, d’autoriteyt van 
de hoge Overigheyd , van de Gouverneur van den lan¬ 
de., behoorlijk gereftabilieert , en ordre geftelt, dat 
Rechten Tuftitieplaets mag hebben, en de Staten fon-^jbaööe DcHeew ban jjföoerSbcrgcn en 25ceïi acngaen 
der vrefe, of dreygementen van de Magillraec , Bur- 
gerfchap of Burger-Hopluyden en andere, het zy Sol¬ 
daten , Gemeente of Burgers, vrylijk fullen mogen ver¬ 
gaderen , opineren,refolveren en ook executeren,’t ge¬ 
ne zy in hare confcientie en gemoed tot des lands 
dienden nut en oorbaer bevinden fullen, en dat fy 
daer van goede verfekertheyd fullen hebben, en den¬ 
ken fy hare vergaderinge binnen de ftad Utrecht niet 
te houden, maer te blijven by de adte van den 9. Ja- 
nuary voorfchreven, en het gene fy wijders in hare 
principale gefchrifte op gilleren gelevert, diep aen¬ 
gaende verklaert hebben, en verfoeken fijne Gena¬ 
de en de gedeputeerde raden , dat fy de geeligeerden en 
d’andere Édelen willen vermanen, dat fy haer eer en 
eed betrachtende, haer na d’inhoud van devoorfeyde 
a£te willen reguleren. 

55e boojfj. «Éöelcn ïjeb&m hier uocïj bpgeboegt/ 
berfchepöc extracten / tot berificatie ban pare hïaeb# 
ten öienenöe / aï£ ccrft een crtract npt De «ÉllDen- 
&?ief/ belangeuöe’t burgerfebap en inöenraeöt’tïs 
reefjt te mogen bomen de ann. 1445- <ÉJ*tact upt de 
fammi'ece memorie ban de communicatie met den 
<É?abeban ïpceftec gehouden opdepoincten ban de 
temonfreanttê / ïjem bp de Staten ban Holland ober# 
gegeben/ den n jfèob. i?86. daer bp ïpceftec ber# 
blaert dat bp redeïijb en boel gefundeert boftb/ dat de 
pjibilegien boo?geftaen toerden/ en dat die fuïr deden/ 
toet en bjomeïrjb deden: 3ftem / upt tyet llofc-boeb 
foï. 27. aengaende recette Doen en niet bupten reebh 
g[tem/ uptdeiïniedeann. 1579. nopende öctacco^ 
deren ban de drffcrenten en queftten / ^c. 

55en 17. jffeb?. 3tjn de boegfs. Commilfariffen bp 
öen<S?abeban j^ieutoenaer bergadert getoeeft/ en 
(jebben de Staten en die ban de ftaö geadbertcert ban 
ïjacetoederhomfïe/ met begeerte/ dat fp cenige bp 
ftjn <6enade totïde fcDicbcn / dien boïgcnde ?fjn boa? 
den nocne gecompareert / de Htcrc ban 25?abel en 
ban Den 23crg / öicfpboo? I)ieïden dat de dolerende 
«Édelen perfïffeetden in de reparatien ban alle öolean# 
tien/ toel te b?eden jijnde bun particuliereinjurien 
(tot toelbaren ban den ©aderlande) te bergeten / met 
boften / fcöaden en intereften / na boojgacuDe repa# 
ratie ban de doleantien / en datfpïjenljaddenober^ 
gegeben ttoce diberfc fdjuftelijfte deductien / die boo?s 
geiefen jijn getoojDen: en fo befelbe toaren inham 
dendeeenigberöaeï dat foude mogen bitterljepd eau# 
feren / ötbben öm-ïupden geb?aegt of l)et diende 
ober geïebert te toerden oen den Staten of niet >. 
mits dat fp-ïupden ï)cn perplejc bonden / ftggcnöe 
dat D’«ÉDelcn fouden quaïp nemen fjet opöouden 
ban bun juftificatie/ en dat bp de oberïeberinge meers 
der aigreur of fïuctgïjept gecanfeert faude toerden / en 
toerde ’t felbe in aDbijS gehouden tot na den noen/ 
doen de Hitten ban S3?aftel en ban den $5erg toeöec# 
om geftomen 5fjn / mitsgaders den 25urgenneefter 
55ebentec / ©ogeïaec / en den 23ucgcrmeeftec ban 
Stmeréfoojt / llautocnberg / dien fp bet affebepd tot 
IBocrden genomen / lebben bertoont/ en inftante# 
lp begeert/ tetoiïïen alle faïten ten beften nemen/ 
ien meer aenftcn d’eere <6oDS / tufte en toelbaren ban 
öegemeene faïten/ dan particuliere pafften of af# 
fzctizn / om maïltanderen te gemoed te bomen / en 
te confenteren dat boo? ttoce of d?ie maenden / de 
bccgadcringebande^taten mocljt gefcljieden bup= 
ten Utrecht / mit^ latende toeder in den eeeften ftaet/ 

Hcnrib 25utlj en ban 23crU / die de édelen blacg# 
den t’onrecljt af geftelt te 3ijn. 

3©aerop fp geanttooo?d Rebben / dat l)ct bergade# 
ren ban de Staten jlond aen fijn «Denade / met adbij^ 
ban de leden ban de Staten; maer nocljtanjf 3toangs 
Öepd mabende in ’t toelaten in defe conjunctute / fon# 
derïingc die ban der ftad. 

<Én beroerende SÖutlj en 25erb / fepden dat bun 
uptftcllen toa£ gedaen om goede redenen: te toeten/ 
dat 23utö toa?i)acl)tec ban de accijfen ban de ©1 fel)/ (Foi.i?) 
en dat l)p nocl) geen rappojt badden toillen doen ban 
fï|n befoigne in de Staten generael / aï^ tod gedaen 

de / dat defelbe toa£ Officier of föent-meeftec ban de 
Staten. 

Hebben btn boojt^ bermacnt / dat de «Édelen fn# 
ftineerden / dat fp onder de ftad niet ftonden; toaec 
op geanttooojd too?de / dat die ban de ftad lubden 
jurisdictie ober alle delinquanten in bun ftad / al# 
toaec ’t alfa dat d’<Édelen mocljten fuftineten te ftacn 
in civihbus, onder ’t Hof / fonOcc nocljtanS daer baft 
op te ftacn / ais ïjun refererende tot d’o?donnantie 
banftjn«Étcellentie, 

Hebben ljunboo?tSbcrfocï)t te toillen ber ftacn tot 
moderatie / en de uptgefepde acte te berlcnen ban 
b?p en b?anh t’Htrecljt te mogen berbeeren / alp dies 
tiende tot decharge ban dien ban der ftad/ mitS dat 
fp feggen ljun die fabe niet aen te gaen/ toacr opge#> 
anttooo?d too?de / dat bet felbe in defe conjunctute 
en upterfte berbittertbepd qtiaïrjït te paffe bomen 
foude / fonderlinge dat fp fepden bcclderbande fa# 
ben namaelS ontdeht te 5pn / die fp mepnden te ftrec# 
ben tot grote beïaftinge ban eenige ban de itptgc# 
fepde. 

(Cen ïaetften hebben fp bun boo?-gelefen de ge# 
fcb?iften ben bpd’«Édelen mede gegeben/ die fp-lup# 
den begeerden / om bun defenftc daer tegenS te doen/ 
bet toelb fp ben geeonfenteertbebben: metbermas 
ninge/ dat fp bet felbe in aldct modeftte toilden 
doen / en alles te doen en beeren tot rufte en ccns 
d?acljt. 

55en i<5. feb?uarp / bebben de boo?f3. Commif# 
farifTen aen de «Édelen defe nabolgende mifftbe ge^ 
fcb?eben. 

EDele, Erentfefte, voorfienige , befondere goe- .JBiffilJ* 
dc vrienden, wy zijn op fondagleft-ledeninden 

avond wederom rot Utrecht gekomen, en hebben des [ceröe am 
1 manendaegs daer na, voor- en na-noen , de gedeputeer- öc boies 
den van de Staten en de Stad by ons doen komen , en 
hun voorgehouden hoe nodig het waer , de gerefen 
differenten by goede middelen neder te leggen en te 
hellichten , hun verloekende te willen komen tot 
meerder moderatie om in rulle te komen, metbete- 
ringe van de poindten en articulen in u-luyden dolean¬ 
tien en gefchriften daer op gevolgt, en ons tot Woer¬ 
den overgelevert, begrepen, die wy hun ook in han¬ 
den geftelt hebben, met ernftige vermaninge te wil¬ 
len modeftie gebruyken, en alle pafiie verlaten , en 
alleen de eere Godes en welvaren van de gemeene fa¬ 
ke voor oogen te nemen : met verfock , dat fy fou¬ 
den willen confenteren , dat de vergaderinge van de 
Staten voor twee of drie maenden buytenUtrecht foude 
mogen verfamelen , en dat Buth en Berck, wederom 
in de Staten fouden mogen komen. Waer tegen fy ons 
wederom geremonftreert hebben , dat d’een noch d’an- 
der defe tijd, en fonder meerder apparentie van ac- 
coorde foude dienen, behalven dat etlijke van de Sta¬ 
ten feyden , dac’er geicgendcr tijd de vergaderinge 
by refolutie van fijne Genade , en de Staten , buy- 
ten dc Stad wel foude mogen gefchieden j wy ho¬ 
pen defen avond allebefcheyd van hun te ontfangen , 
en fouden geerne in het wederkomen, van onsLeo- 
ninus en Valck , daer door pafleren en u-luyden 
breder fpreken ; dan zo wy defen dagh niet kon- 
nen vertrecken , is te beduchten dat met den vorft 
den weg derwaerts qualijk te gebruyken fal zijn , 
hebben wy het genige voor-gefchreven is , om u- 
luyden niet te lange op te houden , wel willen ver- 

3 adver- 
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Vier en Twintichfte Boek. 

adverteren: met ernftige vermaninge te willen con- 
fidereren , de gelegentheyd van de faken en con¬ 
junctie van de tijden , en verftaen tot minderinge 
van de differenten, die wy forgen dat feftens niet ge- 
flicht lullen konnen worden : Doch hebben noch hope 
dat God almachtig genade verkenen fal van accoorde, 
het welke notelijk is om te verhoeden, de geheele mi¬ 
ne van den lande, tot verhinderinge van dewelke wy 
met gantfeher herten altoos ons befte doen fullen, zo 
wel hier, als in’t rapporteren van de gehouden com¬ 
municatie by den rade van State, en voorts daer’t be¬ 
horen fal, aengefien wy ter defer tijd de fake niet vor¬ 
der konnen brengen. En zo verre gy-luyden begeert 
communicatie van de fchriften , die ons hier noch ge- 
levert fullen worden, fullen wy in den Hage de felve 
geern communiceren , en copye leveren. Hier mede 
u-luyden den almachtigen bevelende; datum. Utrecht 
den 6. of 17. Februarij if88. onderftond , u-luyden 
feer goede vrienden; 

En was ondertekent: 

Adolf, Graef Nieuwenaer, 
ElbertuiLeoninus, en 
Jacob Valcl^. 

Cen fd'üen öage ïjeblien öe Cödcn tot IBaecöen / 
mffenjl öe naboïgenöe mfffïbe aen öc tioo?fcÖ?etien 
Conmiiffadflen toe-gefonöen / Coppebanö’epccp; 
tie en anttuoojöe bien onüedjinbect / öiemenban 
toegen bunc Pan öe Poo?fcï)?cbcn <£bden/ namentïijft/ 
3jonïiï)eecen ïDilïem Pan föjjfenï>o?c& / 23artïjolo; 
meug Pan ben Wadi en JFjcbeefttPan^upïenban 
jjlpetoeït Ddiïacgben / mttfgaöet# decent be Ro; 
nindt / <D(dt 25o? Pan 2flmecongcn / <6etdt Pan 
gouöenbalclj / .füayimtïiaen Pan SSaejcen / en <6 cl 
rit Pan^enefTePanbec^la/ metïjen-ïtcbengepoegs 
ben oPecgegePen öabben tegen be acnfp^afte pan 
€tiïïo. ' 

©e HaifjlPe toa£ ïupbenbeaïbu^. 

Rentfefte , Hoog-geleerde > wijle voorfienige 
Heeren. Na uw’ E. vertrek van hier, hebben wy 

ons een wey nig nader bedacht ,op de propooften ons by 
fijn Genade, en uw’ E. op Sonnendag voor noen voor¬ 
gehouden , fonderlinge zo veel aengaet ’t recht van het 
ftellen van de Magiftraet van de Stad Utrecht, dat die 
van de jegenwoordige pretenfe Magiftraet willen ver¬ 
ftaen , niet fijne Genade, maer denGrave van Lycefter 
toe te komen, fonderlinge in’taenfchouw van het 19. 
artieul van fijne Genadens inftruCtie , en dat wy ons 
daerom grotelijxmisbruykt fouden hebben , fchelden- 
de defelve pretenfe Magiftraet voor onwettig, alzo ook 
dat uw’E. haer lieten dunken , dat de injurie de voor- 
fchreven pretenfe Magiftraet daer door aengedaen , ge- 
compenfeert foude mogep worden tegens d’injurie ons 
aengedaen , in’t fchandelijk apprehenderen van fes van 
den onfen, en in de fcheldige accufatie van drie van 
den onfen , als gecommitteert hebbende crimen laf<e 
Majeftatis , falfariften , meynedigen , feditieufen, 
en meer diergelijke deliCten, tot 10 of ix. toe, die 
elx capitael zijn; daerby gevoegt, dat die van de Stad 
haer ook laten dunken , dat wy grotelyx misbruykt en 
mifdaen fouden hebben , en genoegfaem de opgeleyde 
deliCten fchuldig zijn, door dien eenige van den onfen 
met Notaris en getuygen , buyten der Staten vergade- 
ringe of kamer gegaen zijn , by eenige van de geeli- 
geerden en Edelen, ons mede-lidmaten, en hem af- 
gevraegt hebben, offy met ons de Privilegiën van den 
lande wilden helpen voorftaen, volgende de refolutie 
by hem-luyden en ons gefamender hand genomen den 
4januarij 15 S7. Waer op wy niet befonders hebben 
gefeyt, dan uw’ Ed. geremitteert tot het gene wy dien 
aengaende gefeyt hebben, in d’exceptiedie wy over¬ 
gegeven hebben op den vermetelen en injuiieufen eyfch 
van Karei van Trillo,tegens drie van den onfen gedaen, 
diewy niet twijffelen of fal nu by uw’ Ed. gefienzyn, 
doch of uw’Ed.die niet hadde kunnen bekomen,fenden 
wy uw’ Ed. daer van copye by defen,om uw’ Ed.gefien, 
en by hare befoinge gevoegt te worden. En hoewel wy 

al meer redenen hebben, om d’een en d’ander te juftifi- 
ceren, zo willen wy nochtans het felve dele mael by 
’t gealligeerde in de voorfz. exceptie laten beruften, en 
de refte referveren tot eengelegendertijd, uytgefon- 
dert dat wy belangende het ftellen van de Magiftraet, 
uw’ Edelen niet kunnen verholden , dat wy ons niet 
genoeg kunnen verwonderen dat die van de pretenfe 
Magiftraet, zo groten fundament maken op het voorfz. 
19. Artieul van de inftruCiie van fijn Genade, daerby 
gefeyt word dat fijn Genade de Magiftraet foude ftellen 
met advijs van de Staten, in gelijker voegen als mijn 
Heere de Princc van Orangien gedaen hadde, welver- 
ftaende dat zo verre by de aenkomfte van den Gouver¬ 
neur generael by hare Majefteyt van Engeland te len¬ 
den, daer in anders verfien en na behoren geftatueert 
foude mogen worden, dat het felfde als dan by fijne 
Genade achtervolgt foude worden , gelijk of in kracht 
van de voorfchreven claufule ,.dooraennemen van de 
Grave van Lycefter tot Gouverneur generael van fijne 
Genade van Meurs, macht of autoriteyt van de Magi¬ 
ftraet binnen Utrecht te ftellen, ganfehelijk benomen 
ware, ’t welk (te fpreken onder correCUe) ons een feer 
fober fundament dunkt te wefen: want men niet fal 
bevinden, in regard van de particuliere Gouverneurs 
van devereenigdeProvintienby de traófaten, zo met 
hare Majefteyt als fijne Excellentie gemaekt, yet ge¬ 
ftatueert of gehandelt te zijn, daer door d*autoriteyt 
van de particuliere Gouverneurs van defelve Provin¬ 
tien , in ’t minfte vermindert of befneden is, niet alleen 
in ’t ftellen van de Magiftraet, maer in gene poinden :• 
en is ook de meyninge van de Provinnen ofgenerale 
Staten niet geweeftin’tgeringftede voorfz. autoriteyt 
en macht te verminderen, als uw’ Ed. dit eerft ge¬ 
fien hebben in het tradaet met fijn Koninklijke Maje-5 
fteyt van Vrankrijk, en hoe forgvuldig de Provintien 
zijn geweeft, in ’t maindeneren van de autoriteyt van de 
particuliere Gouverneurs , en wat laft en befcheyt uw* 
Edelen dies aengaende medegegeven is geweeft, infi- 
gelijx wat laft en inftrudie mijn Heere Valck, ’t felve 
poind aengaende , in Engeland gehad heeft, en dat 
daer op niet anders met hare Majefteyt is getradeert of 
befloten , dan dat ingevalle van fterven of veranderinge 
van den Gouverneur van eenige Provintie , de Provin- 
tie daer fulx vallen foude, twee of drie perfonen fou¬ 
den nomineren, wefende van de oprechte Chriftelijke 
Religie, uyt dewelke de Gouverneur by hare Maje¬ 
fteyt tefenden, met den rade van State een foude ver- 
kiefen en committeren;uw’ Edelen fonderlinge de Hee¬ 
re Leoninus, weten ook wat verklaringe den Heere 
Grave van Lycefter, als de Staten generael eerft met 
fijne Excellentie, nopende’t Gouvernement begoften 
te traderen, dien aengaende gedaen is, en watantwoor- 
de den Heere Sidney, daer na demo. Januarij i^d1. 
gegeven is, als hy van wegen zijn Excellentie vraeg- 
de, of defelve in kracht van de opperfte en abfoluytc 
macht hem in der fake van der oorloge gedefercert* 
ook macht foude hebben Gouverneurs te revoceren , 
en anderen in haer plaetfe te ftellen na fijn welbeha¬ 
gen , te weten , dat de Gouverneurs en Stadhouders 
van de Provintien, altijd hare commiflie hadden ver¬ 
kregen van den Prince van den lande, en niet van den 
Gouverneur generael, en alzo de Heere Graef Mau- 
ritz van Nafiauw, en andere Gouverneurs hare com¬ 
miflie hadden verkregen van de Staten van de Provin¬ 
tie refpe£tive,by dewelke deSouvereyniteyt van den lan¬ 
de was , gelijk die ook noch is , men daerom verftont 
dat de Gouverneurs of Stad-houders van de Provin¬ 
tien fouden blijven gecontinueert, waer mede de voorH 
fchreven Heere Sidney , en ook fijne Excellentie td 
vreden zijn geweeft, fonder den Staten des aengaen¬ 
de meer moeyelijk te zijn : en fulx heeft de Heere Graef 
Mauritz van Naftauw,de Magiftraten in Holland en Ze- 
land geftelt, gelijk als mijn Heere de Prince van Oranj e 
fijn Heere en Vader loffelijker memorie plag te doen 4 
infgelijx Graef Willem van Nafiauw , Gouverneur van 
Vriefiand, fulkeautoriteyt gebruykt, als fijn voorfi- 
ten gedaen hadden, ja eer meerder dan minder, fodae 
wy niet konnen verftaen uyt wat claufule ofarticulcn 
van de voorfz. tra&aten, die van de voorfz. pretenfe 

Ma^i* 



Vervoleder Nedcrlandfe Oorlogen. 
Magiftraet fouden konnen fonderen , dat fijne Excel¬ 
lentie de Grave van Lycefter de Magiltraet van Utrecht 
foude mogen fetten, contrarie het oude gebruyk van de 
Unie, op ’t Gouvernement tuflehen Hollanden U- 
trecht, in den jare 34. gefproten, en de ftads rechten 
van Utrecht, indenjareiffo.daeropgevolgt, ent’fe- 
dert onderhouden , die fijne Excellentie folemnelijken 
befworen heefc: Wy konnen ook niet verftaen, als fijne 
Genade het Hellen van de Magiftraet foude benomen 
wefen , waer in dat fijn Gouvernement foude beftaen, 
dewijle dat hem het commandement over de forten en 
garnifoenen van den lande van Utrecht benomen en 
minder gegeven is, als hem het Hellen van de Magi¬ 
ftraet by fijne Excellentie mede benomen foude wefen , 
en watreipefldeinwoonders van de ftad en fteden van 
den lande van Utrecht, met de garnifoenen aldaer leg¬ 
gende, fijne Genade in fuiken gevalle fullen toedragen. 
Wy fouden fijne Genade, en uw’ Ed.al op Sondag voor 
haer vertrek, fofchriftelijk als mondeling, dit bericht 
gedaen gehad hebben, ten ware dat gefchrifteons van 
wegen fyne Genade en uw’ Ed.op den 13 .defes ’s avonds 
overgelevert, vermeit hadde , dat die van de pretenfe 
Magiftraet, om hare intentie te confirmeren , allegeer- 
den, dat by de inftruftie fijne Genade den Grave van 
Meurs, den 10. December anno 158^. byden Staten 
van Utrecht gegeven , hetftellen van de Magiftraet den 
toekomenden Gouverneur generael uyt Engeland te len¬ 
den , expreflelijk voor behouden waregeweeft : want 
alfo niemant van den onfen, eenige memorie hadde, 
dat de inftruftie van fijne Genade, daer op defelve in 
September xygf. tot Gouverneur van Utrecht aengeno- 
men was, alfulke claufule begrepen was geweeft, en 
dat wy niet konden imagineren waer die mochten her¬ 
komen, dewijle den 10. September 1585'- de generale 
Staten , noch noyt communicatie gehouden hadden, 
om’t Gouvernement van den lande, in der voegen alft 
by tijden van Keyfer Karei geweeft was , yemanden 
over te dragen: Zo lieten wy ons voorftaen, dat het 
voorfchreven poinfi getogen was uyt d’andereinftruc- 
tie, die naderhand gemackt mochtezijn, als by eenige 
van de Staten gerefolveert was , fyn Genade van Meurs, 
( dieeerftmaerby provifieaengenomen was) voorab- 
foluyt Gouverneur aen te nemen , ’t welk in Decembri 
annoiy8y. of daer ontfent gefchied is : Temeer, dat 
wy op alle fwarigheden en differenten, die op*t ftellen 
van de Magiftraet gemoveert zyn geweeft, nochookm 
de Miffive by fyne Excellentie, dien aengaende, aen 
de generale Staten den 12. Ocftobris 1587. gefchreven, 
niet bevinden eenige mentie van de voorfchreven clau¬ 
fule gemaekt te worden, maer wel dat fijne Excellen¬ 
tie’t recht om de Magiftraet te ftellen , fundeert op 
zijn prefentie binnen Utrecht , en op de Privilegiën 
en loffelijke coftumen van defelve Stad, die wynoyt 
gehoort hebben fulxtezijn: dat wy ook bericht wor¬ 
den, (howel wy fulx niet vaftelijk willen affirmeren) 
dat fijne Excellentie het ftellen van de voorfchreven 
Magiftraet gedaen heeft, niet uyt fyn eygen bewegen , 
noch met adyijs van de raden van State, maer door im¬ 
portune follicitatien van eenige , die hem lieten dun¬ 
ken,dat fo verre de Magiftraet niet worde geftelt,in voe¬ 
gen die nu geftelt is , en fonderlinge , dat Deventer 
niet bleefgecontinueertBurgfcrmeefter, dat de Stad en 
lande van Utrecht verloren foude gaen: En dewijle wy 
in dit propooft getreden zijn,fo kunnen wy uw’ Ed. ook 
niet laten te melden, datwy met kunnen verftaen uyt 
wat fundament uw’ Ed. in’t voorfchreven gefchrifte 
uyt dé naemvan de voorfchreven pretenfe Magiftraet 
feggen, dat den Gouverneur generael, de perfoon van 
de hoge Overigheyd reprefenteert, in allen faken , den 
Prince van den lande competerende, en die aen den 
perfoon van den Prince met exclufie van den Gouver¬ 
neur generael niet gereferveert zijn , foude de macht 
hebben van defèlve Prince. Want behalven dat dit Ar¬ 
gument in delen cefleert, ja geheel impertinent is , daer 
(pecialijk byden Prince van den lande bevonden wort, 
van ouds het ftellen van de Magiftraet by de voorfchre- 
ven particuliere Unie op’t Gouvernement van Holland 
en Utrecht, en zedert by de ordonnantie van de Stad 
Utrecht inden jare 1550. bevolen te zijn den particu¬ 

liere Gouverneur van de Provintie , en niemant anders , 
hetwelk alfulx te verftaen is, met feclufievan den Gou¬ 
verneur generael : zo verhopen wy, dat den Heere . 
Leoninus wel contrarie van dien weet, als dat de macht 
van den Gouverneur generael, by tijden van den Key- 
ler en Konink van Spangienalfeerbefneden , engeli- 
miteert is geweeft, als eenfdeels blijken mach uyt d’in- 
ftruflie van deKoninginneMarie, en veel aften, zo 
by tyden van hare Majeftey t, als van de Hertoginne van 
Parma gevallen j en datd’intentie van de Heeren Sta¬ 
ten generael fulx als die van de voorfchreven pretenfe 
Magiftraet voor ftellen, nietis geweeft, is gebleken, 
zo in de communicatie, die met fijne Excellentie op 
’t Gouvernement gevallen zijn , voor ’t aennemen van 
den Gouvernemente, als daer na op ’tpoinfl van de 
domeynen , confifcatien , geeftelijke goederen, het 
ftuk van der Munte, en andere diergelijke, als dit de 
verbalenen aften hier van gehouden en gemaekt, bre¬ 
der mede brengen , op al ’t welke wy dienftelijk be- 
geeren , dat uw’ Edelen gelieven fuik regard te nemen 
alft behoort, en de wichtigheyd dtr fakevereyfcht, 
en dat uw’ Edelen gelieven daer uyt den Heere Grave 
van Meurs te onderrichten dat fijne Genade believe 
’t recht hem by de Staten van Utrecht als Souvereyn van 
den lande gegeven , enbyde voorfz. traftaten gecon- 
ferneert en geconfirmeert, met ons voorteftaen, vol¬ 
gende ’tgene fijne Genade in’t aennemen van ’t Gou¬ 
vernement belooft en befworen heeft , en ons des alfo 
gantfehelik tot uw’Ed. verlatende, fullen neffens onfe 
dienftigeeerbiedinge tot uw’ Erentfefte, Hoog-geleer- 
de, Wijfe, voorfienige Heeren , God almachtig bid¬ 
den uw Ed. te fparen , lange welvarende in voorfpoed. 
Gefchreven tot Woerden, defen i<J. February, if88. 
ftilonovo: Onderftond, uwer Ed. goedwillige vrien¬ 
den, de aengewefene Edelen en Ridderfchap van den 
lande van Utrecht, door verfoek van defelve: 

en was onderteykent, 

Willem van Bjjfenburg , en 
Banholomeus van de Wael. 

In margineftond voor poft : 

Uw’Ed; falgelieven onfe dienftige recommandatien te 
doen aen fijne Genade den Grave van Nieuwenaer, en 
te vorderen dat wy morgen (fohet mogelijk is) eenig 
affeheyd mogen hebben; den opfchrifte van defen was: 
Erentfefte, Hoog-geleerde, Wijfe, voorfienige Hee¬ 
ren , Meefters, Albertus Leoninus en Jacob Valck, ra¬ 
den van State, jegenwoordig ten huyfe van Gysbert 
Theunifz. van Voorft, by St.Geerten Brugge totU- 
trecht. 

<S5cfe ccfpectibe 23pebm 30 am be Cbeïen / aï£ 
ban be Abelen aen Xiommi£ en ©alft / 5ijn cmtfaru 
gen ben 17. jpebjuatij/ ten toeïften bage / nament^ 
lijft ben 17. be €beïen ooft anttooo?be gef cïjj?ebcn beft* 
ben opbenSftnef ban ben 4Bjabc ban^teutoenaec/ 
en be boojfs. «Becommittectbe/ lupbenbe alg baïgt. 

WElgeboren Graef, genadige Heere, Erentfefte , 
hoog-geleerde, wijfe vermogende Heeren, uw’ banDe^s 

Edelen miffive op gifteren gefchreven , hebben wy de- ï*ltn ban 
fen morgen ontfangen : en daer uyt verftaen de fobere 
apparentie van accoorde die daer is, om onfe gerefen <ö:abe 
differenten te accorderen, ’twelk ons van herten leet 
is, niet om ons privé, maer om ons Vaderlands wille, bcComf” 
dat wy wel fien door defe mifverftanden in groot ver- mtffartf= 
loop te zijn, en noch vorder te fullen komen. Edoch fenlteonfc 
alzo ons de humeuren van den genen , die aldaer in re- 3]^,^ 
geringe zijn, wel bekent zijn , en mogelijk bad dan 
zijn Genade en uw’Edelen, zohebben wy van defeby- 
een-komfte geen andere vrucht verwacht, gelijk wy 
meermael verklaert hebben. Edoch ter ernftiger be¬ 
geerten van uw’Genade, enten refpefievan uw’Ede¬ 
len en mijn Heeren van den rade van State, onsgeerne 
alhier laten vinden , cm te toonen datwy willig en be- 
reydzijn , tot gercchtigheydte verftaen , en ons ge¬ 
voeglijk te laten vinden , met ons mede-lidmaten en 
broeders. Maer dewijle daer toe geen apparentie is, 

4- zijn 
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zijn wy gerefolveert te vertrecken elx na den fijnen , en 
bedanken uw’ Genade en Edelen hooglijk, dat hen-lie- 
den belieft heeft haerfo goedwillig tegebruyken, om 
de vervallen fake van onfen Vaderlande weder te rech¬ 
ten, en alle gerefene mifverftanden te neder te leggen, 
en hen-luyden tot dien eynde, fo aldaer als hier by ons te 
laten vinden, het welk wy nietfullennalaten , jegens 
uw’ Genade en mijn Heeren van den rade van State, t’al- 
len tijden als d’ occafie fulx vertonen fal, met behoor¬ 
lijke onderdanigheyd dankelijkte erkennen, uw’ Ge¬ 
nade en E. verfekerende, dat wy in allen defen niet Toe¬ 
ken ons privé,vindi<5te of profijt: maer naektelijk’t wel¬ 
varen van onfen Vaderlande , met confervatie van de 
oprechte Chriftelijke Religie, en ecnigheyd met de geü¬ 
nieerde Provintien: en fulx fullen uw’Genade en Ed. 
ons t’allen tijden daer toe in alle redelijkheyd bevinden. 
Zo uw’ E. eenige vorder ftucken ter handen geftelt zyn , 
begeren wy ons daer van Copye gelevert te worden met 
den eerden; en defen tot genen anderen ey nde dienen¬ 
de , fullen neffens onfe onderdanige en dienftige recom¬ 
mandatie totu. 

Welgeboren Graef, genadige Heere. Ercntfefte 
Hoog-geleerde j wijfe voorfienige Heeren, Godal¬ 
machtig biddende, defelve te fparenlange in geluck- 
falige regeringe : uyt Woerden defen 17. Februarij, 
1588. ftylo novo: onderftond, uwer Genade en Ed. 
dienftwillige, de aenwefende Edelen en Ridderfchap 
*s Lands van Utrecht, ter begeerte van de felve•, 

en was ondertekent: 

Willem van J{jj[enburg, en 
Bartholomeus van de Wad- 

3ton fcïben 17. #eb?uatrj / tobben bic ban bc &ta* 
ten en J>tab/ een eetïijto maeïtijb boen becepben in 
bet ïogp£ ban be <£ommi ffadflen boojnoemt / en 3tjn 
beji abonbg omtrent 6 uren aïbaec getomen / fijn 
<éenabe met fijn ^ngfbjoutoe/ Deïfeeceban^a* 
toï/ bepbe be Söutgecmeefïcrg met bun ïfupftoou* 
toen/ be i^eereban Utoutoentobe/ ban ben 2Serg/ 
tn ben ^eccctatté ;|>tticto<£n na tefïitutie ban be ge* 
fcifêtftcn ban b’ Abelen te Btoerben gemaeto / met 
nbctlebcdnge ban be gefclj?*ften by be Staten te* 
fpeetibeïijb obergegeben / tot toebetïeggingebanbe 
gefebiften bet Abelen boo?fcD?cben / be bctfdjeybcn 
acten / te toeten / ban be <0ecbgeerben / bibber* 
febappen en be &tab: noeïj baet by boegenbe een 
anbec acte / toact by be Staten in’tgenctael bet* 
Maten op ’tbetfoeb ban fijn <6enabeaenl)en-ïuyben 
gebaen/ toel te bcgeecenbebiffetcnten/ 3bnbetuf* 
fcben be Staten ban toïlanb en ben-ïuybcn / te laten 
bedjooren/ met p?efentatte ban ïjun in alle rebeïijto 

(F01.21.) fopt te laten binben: mttfgaber£ nocb een acte ban 
ben 11. Ototobpg 1 584. toaet by 2ïlofïanu0/25?a* 
banbec toefenbe / by be Staten ban Kttecbt tocct 
gecommanbcett tot ^efïbent ban ben l^obe aïbaec/ 
toeïfie boo?fcïjjeben gefcïjjiften toy ïjiec na mebe fuï* 
ïen laten boïgen. 

^aet na 3ijn fy al t’famentct maeïtijb gegaen en 
ïiebben goebe clnere gemaeto met b?oïtjbïjeyö / in 
’t fcljeyben Ijebben be l|eete I-eontnug en ©alft/ ben* 
ïuyben toebetom ten boogfïen gebeben en betmaent/ 
te toiïlcn aïïe faton toeten tot tufïc en accoo?b/ om be 
gemeene fato te betet te mogen mamtmecen. 
booifcb?tbcn gccommitteerben 5Ön feet fjoocblbb be* 
bank ban Ijatc moeyten tn befen genomen / met p?e* 
fcntatie ban alle goebtoiïbgtopö enbcgcettebanac* 
tooib en cenigbcyb met ïjen Htbmaten en anbetef ?o* 
binden. 

€n toctbc oofe tenfeïbenttjbe ontfangen beltëif* 
jfibe ban be €beïenbanbeni7*ftb?uatb 1588. baet 
op fa by .ï^téftbe Deg anbeten Dacgg anttooojben / 
bat fjet ïjen leet toa£ bat fy geene mcerbet b?ucl>t bab* 
ben bonnen boen / fy toenfebten bcele meccbec moey* 
tengebab te bcbbenmetmeetbetb?ucbtbanaccooj* 
be / b’toelft fy betboopten bat met bet bnïpe^ob^ 
noeïj gebonben'foitbc mogen toojben: baet na 5rjn 
fy becttorton na .^eboonboben/ en üoo?t£ na Den 

j|age/ en hebben ban aïïeg ben rapport gebaen aen 
DenrabebanJ&tatc. 

JBy fullen biet mebe laten, boïgen / beïaetflege* 
fcbjtftcn bte be Staten tefpccttbe aen be boo?fcb?ebm 
gebeputeetbe obetgeïebett bebben: en eed! be ant* 
tooozbe ban begeeligectbc/ op be gefebjiften ban.be 
€belen boo?f*3. luybenbe aï£ boïgt. 

Efien by de Geeligeerden van de Collegien binnen 3Bnttooo2«- 
J Utrecht, feker gefchrifte by eenige Edel-luyden 

deferFrovintie, fijne Genade van Nieuwenaer, enden geetöebatl 
Cantzelier van Gelderland, met den Raeds-Heere Valk öe toöf . 
binnen Woerden, op den vierden (dat is den veertien- 
den nieuwen ftijl) overgelevert, daer by fy onder an- fdjjiften 
deren zijn dolerende over de veranderingc van de voor- toanDeC* 
fchreven Geeligeerden. Verfoekende dat de perfonen 
die onlanxdaerin geftelt zijn,wederom daer uyt geftelt, 
en die daer uyt geftelt zijn, wederom in geftelt fouden 
worden,&c. Verklaren de voorfchreven veranderin- 
ge van de geeligeerden , by fijn voorfchreven Genade , 
in krachte van fekere fubmilfie van die van de Ridder¬ 
fchap , Stad en fteden > gedaen, en by de principale 
doleanten alhier onder hare handen gelaudeert en ge- 
approbeert te zijn, en daer na by verfcheyden com- 
milïïen van de Staten geconfirmeert, fonder dat fy oyc 
daer over gedoleert ofgequeruleert hebben , daneerfi: 
nu onlanxby fekere haer-luyder proteftatie, funderende 
haer doleantie op fekere ordonnantie van den jare 1382. 
dewelke (behouden dat fy maer provifioneel geweeft 
is) by de voorfchreven fubmifiie en het gene daer uyt 
gevolgtis, notelijken verftaen moet worden, in defen 
gederogeert te zijn. Verklarende voorts, dat men hem- 
luyden t’onrecht op leyd en reprocheert, dat fy de ge¬ 
meene land-faken , en de faken defer Provintie niet na 
behoren, en zo de nood dat wel vereyfcht, behertigc 
foude hebben, en by de Magiftraet van de ftad Utrecht 
in’trecoleren en beleyden van defelve fake, mifleyd 
foude zijn geweeft, zo fy God almachtig, die een ken- 
der van allen herten is , tot getuyge nemen, dat fy in 
de voorfchreven land-fake en de fake defer Provintie, 
anders niet geadvifeert en gerefolveert hebben , dan 
fy in hare confcientie bevonden hebben te behoren , 
en voor God en de menfehen hier en hier namaels den¬ 
ken te verantwoorden : Ontkennende voorts *t ver¬ 
had en de verklaringe van de drie perfonen van de ge¬ 
eligeerden, fulx als gepofeert wort. Aótum tot Utrecht, 
op een befchrijvinge van de Staten , op den 7. Februari) 
15S8. onderftond , door autorifatie en ordonnantie 
als boven j 

en was ondertekent. 

StricJ{. 

<De anttoöofbe ban be iSibbetfcbap toa$ ban ben 
naboïgcnöen mboub. 

DE Edelen en Ridderfchap ’s lands van Utrecht, 
jegenwoordig op de befchrijvinge van den Staten 

van Utrecht vergadert , gefien hebbende fekere ge¬ 
fchrifte , by fekere Edel-luyden van den felve lande aen 
fijne Genade , den Grave van Nieuwenaer , Meurs, 
dcc. Stad-houder, en de Raeds-heeren Leoninus, en 
Valk binnen Woerden, op den 14. Februarij if88. 
ftylo novo, overgegeven, inhoudende onder anderen , 
dat fy vele nieuwigheden gedogen, en by hem-felven 
aenrichten fonder haer-luyder medebroeders , contra¬ 
rie de beloften van den 9. Januarij ifStf. &c. Verklaren 
dat fy achtervolgende haer eer en eed , in de Staten 
compareren, gelijk de voorfchreven hare mede-broe- 
ders ook mogen doen, zo het haer belieft, en aldaer 
niet gedaen hebben , noch doen , dan ’r gene fy voor 
God en een yegelijk fouden willen in goeder confcien¬ 
tie verdedigen, fonder dat van node ware hem-luy den 
het felve op haer eere en eed te vermanen, die fy im¬ 
mers zo wel als yemand anders, denken te mainfti- 

en verklaren rondelijk , dat de maniere van 

tfn ttoooji 
De ban De 
j&tübet. 
fcfyip) op 
De ge* 
fCÖJtfttB 
ban De Dot* 
lerenDe 
<£Delen* 

neren 
procederen by de voorfchreven Edelen te Woerden 
voorgenomen onder dekfel van Privilegiën, hen-luyden 
niet aeu ftaet, te meer, zo fy bevinden dat fy niet eens 

ver- 
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vermanen van’c gene daer de principaelfte vryheyden 
gerechcigheyd van ’t Ridderlchap in gelegen is. Ver¬ 
klaren mede , daer mede niemand foude meynen, offy 
eer en eed vergetende, de vryheden, gerechtigheden, 
en privilegiën van den lande niet fouden willen voor- 
ftaen, dat fy altijd van opinie geweeft zijn, en noch 
zijn, defelve vryheden, gerechtigheden en privile¬ 
giën van den lande, met goed en bloed voor te ftaen, 
en ’t gene daer jegens foude mogen gedaen welen, niet 
alleen ten tijde van fijne Excellentie, maer ook daer 
bevorens , met alle gevoeglijke en civile middelen te 
helpen redrefiercn, volgende de oude blijkende wettige 
gerechtigheden en vryheden van den lande vanUtrecht, 
tot welken eynde fy ook hier bevorens fpecialijk ge- 
committeerthebben aen fijne Genade, overmits d’ab- j 
fentie van fijne Excellentie den Heere van Brakel, om 
heteffeCt van dien te bevorderen , gelijk fy ook neffens 
d’andereStaten alrede voor-genomen hebben , volgens 
d’autorifatie van fijne Excellentie te doen redrefferen , 
het gene in ’tregard van ’tSchout-ampt van Utrecht, 
tegens depiivilegien gedaen mach zijn. Willende de 
voorfz. Edelen, te Woerdert vergadert, haer mede¬ 
broeders vermaenten gebeden hebben , allepartylchap 
daer van fy fchijnen gedreven te' worden, te laten va¬ 
ren , en d’inftigatie van quade en bofe geeften geen 
gelove te geven , op dat het land van Utrecht met goede 
correfpondentie, fo onder hun felven, als met hare 
naburige provintien geregeert, en voorden vyand (fo 
geweldig zijnde) befchermt mach worden : gedaen bin¬ 
nen Utrecht in der Staten kamer, op den 6- February, 
iy88. ftiloveteri, onderftond, ter ordonnantie van de 
voorfz. Edelen, 

en was ondertekent, 
Striclr{. 

® e anttooojDe op De nacm ban De IBagijïcaet Der 
fïaö Utredjt / toas aïDug: 

VErantwoordinge van de Magiftraet der Stad U- 
trecht, op feker aengeven , hun by den welgebo- 

©erant* 
ooorotnge 

ren Heere den Grave van Nieuwenaer, Gouverneur, en 
taetDCT den Raeds-heere Leonino en Valck, als gecommit- 
£rtit/on teerden van den Rade van State, van wegen fekere Ede- 
etelas len defer provintie voor-gehouden , tot vergelijkinge 
inge ban eenigerdifferenten onder hen-luyden verrefen : welke 
IjEtieT' verantwoordinge in de navolgende hooft-ftucken ge¬ 
it. deelt is. 
fOengaeit* Die van de ftad willen d’uytleydinge niet debateren 
köc upti om redenen, en vermits defelve van hoger hand is be- 
aöinge, vordert en belaft geweeft , doch zijn naderhand uyt ver- 

fcheydehandelingen fekere oorfaken ontdekt: waer- 
om de gene van de uytgefeyde, die hen met defelve 
handelmge gemoeyt hebben , niet behoren noch kon- 
nen fonder groot perijkel in der ftad Utrecht geleden 
worden , hen des niet-te min gedragende tot het gene 
by fijne Excellentie,met advijs van mijn Heere de Grave 
van Nieuwenaer, daer in tot defer ftads meefte rufte 
anders geordonneert foude mogen worden : ondertuf- 
fchen fal hen-luyden nochtans niet datelykx wederva¬ 
ren , maer fullen getra&eert worden met Recht en Ju- 
ftitie. 

ö* Word by des ftads regifteren bevonden , dat de Ma- 
betaits gjf]-raet fomtijds by de regenten van den lande, fom- 

tijds by de ftadhouders van de provintien , fomtijds ook 
by andere gecommitteerden verandert is geweeft , heeft 
ook meefter Pauwels Buys, in den beginne van January 
i^Só. fijn Excellentie geraden aen de Magiftraet van 
Amersfoort te doen fchrijven , dat fy geen veranderinge 
toelaten fouden , maer defelve ophouden tot fijn aen- 
komfte: eyndelyk is defenthalven andeis in de inftruCtie 
van mijn Heere de Grave van Nieuwenaer , by de Sta¬ 
ten defer provintie bedongen en bevoorwaert geweeft, 
behalven andere redenen, de Heeren Commifiariflen 
in mondelinge communicatie nader gededuceert. 

Het gene in den jare 14^6. by de Burgermeefteren , 
Raed, gemeene Oudermans, en gemeene Gilden is 

tttnge 
an De 
Tüagh 
rat:. 

Sengaen 
je De 
ueembe 
mgen öte befloten geweeft, maer naderhand door veranderinge 

van tijden in ongebruyk gekomen , nu wederom op te 
hn ges halen en in gebruyk te brengen, of daer na fich te wil- 
telt. 

len richten, foude voorwaer een te feer grote en forge- 
lijke veranderinge zyn, dewelke ook fonder een gene¬ 
rale voorgaende refolutie niet foude konnen gefchie- 
den , want in fulker voegen fouden de gemeene Gil¬ 
den de Magiftraet moeten kiefen , d’Officier foude in 
den Raed geen feffie hebben , noch ftemmen mogen 
vragen , noch ook geenen burger gevankelijk nemen , 
behalven veele andere poimften in de voorfz. Gilde- 
brieven vervat, die rechtevoort inpradicabel zijn. By 
tijden des Keyfers Caroli, des Koninks Philippi, fo 
voor als na de pacificatie van Gent, felfs ook by mijn 
Heere de Prince van Orangien, zijn perfonen van fui¬ 
ken qualiteyt, als nu in reproche getrocken worden , 
tot verfcheyde reyfen , ook ten aenfien van de dolean- 
ten in de Magiftraet van Utrecht, fonder debat of con¬ 
tradictie geftelt geweeft, al hadden fy, ja geen vijfja¬ 
ren daer binnen gewoont: welke exempelen fijn Ex¬ 
cellentie met goede redenen, in defe gevaerlijke tyden 
van bmnenlandfe oorlogen en partyfchappen , fonder 
eenige faute wel heeft mogen volgen , des te meer , om 
dar de nominatie van de perfonen, hem by de afgaende 
Magiftraet felfs gedaen is , behalven dat de Staten korts 
daer na in volle wettige befchrijvinge, het meeftendeel 
van de doleanten daer tegenwoordig, met defelve per¬ 
fonen fonder eenig tegenfeggen gebefoigneert, en die 
tot merkelijke dienften en legatien verfocht hebben , , j , 
ook hare qualiteyt na voorgaende vermaninge niet heb- °" 
ben begeren te debateren. 

Boven het gene hier vorens gefeyt is, bevind men ^cngaetu 
dataenvankelijk tot defen dage tue, de Prefidenten van DeD’offn 
den Hove provinciael ( zo ook veele Raeds-Heeren ) 
meeftendeel buyten de provintien zijn geboren ge- ypttjeemfe 
weeft , in Braband , Vlaenderen , Holland, Vries- in ’tiS?pr7 
land, en anders-waerts, dat ook de Staten defes Stichts 
in volle vergaderinge op voorgaende befchrijvinge in ©omef* 
OClobri 1584. gerefolveert hebben, tot Prefidenten nett berge» 
Procureur generael te verzoeken Meefter Pietcr van henjgn* 
Aelft, eertijds Burgemeefter van Antwerpen , Meefter 
Adolflf van Meetkerken gewefen Prefident van Vlaen¬ 
deren , en Meefter Daniël de Burch-grave, gewefene 
Procureur generael van Vlaenderen,alle drie refpeftive 
Brabanders en Vlamingen, andere vergeven Officien , 
zo die vorige bedienaers niet anders als by provifie 
waren aengenomen, en befonder dat het Schout-ampt 
boven recht, en tegens des Staets uytgedrukte vry- 
heyd met geld beleent was , heeft fijn Excellentie 
vergeven aen perfonen die hem zijn gerecommandeert 
geweeft , de vergevinge van de voorfchreven Amp- 
ten en Officien, en wat in de nominatieverfuymtis, 
by de Staten defer Provintie na de voorgaende be¬ 
fchrijvinge in’tby en overftaen van de klageren ge- 
ratificeerr zijnde , uytgenomen alleen van het voor¬ 
fchreven Schout-ampt, het welk tegens de uytgedruk¬ 
te defes lands Privilegiën (zo fy fuftincerden) gedaen 
foude zijn. 

Te vergeefs word by de klagers op-gehaelt , wat 
zedert het begin Decembris iy8<S. tot den beginne genöetict 
Februarij 1Ï87. in de ftad Utrecht tufichen de leden contract 
van de Staten wedervaren is, nademael alle het felve hanJ’e” 
by de contra&e van den 13. Februarij 1^87. met zo tuft 
veele moeyten na volkomen kennifie van faken , en na ffficn be 
menigvuldige voorgaende communicatie, is beflicht 
en nedergeleyt, welk contra# niet alleen by het Rid- en De ftaö 
derfchap. Stad en Steden, maer ook by fijn Excellen- cn ftcben 
tie goed gevonden, by partyen weer-fijdens onderte- 
kent, en by de leden van de Staten tot noch toe onbre- maefst/op 
kelijk onderhouden is : Waer tegens fijn Genade noch 
de leden van de Staten, niet gedogen fullen dat ge- ’tcerfTeitö 
daen worde in eeniger manieren , dan by gemeyne Der geelt* 
wettige confente , begerende dat men eer en gelove be- 
trachte, fönder aen te fien dat daer op geen befchrij- <£oliegteii! 
vingegedaen zy , gelijk men in twijffeiachtige land-fa- 
ken , die by gemeene refolutie werden af-gedaen, ge¬ 
woonlijk is , maer niet in contraéten of trans-aCtien , die 
op twiften en tweedrachten tufichen de leden van de 
Staten gevallen, door interceffie van hoger-hand, 
en met onderlinge confente gemiddelt worden : waer 
op als op af-gedane en gedichte faken befchrijvinge 
te vorderen, nodeloos en fpottelijk wefen foude. 

Te- 
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Tégetis welken contrade als ware daer door gefocht 

sflcheydinge van de Provintie en fubverfie van den lan¬ 
de, defe klagers van lange tyden gepra&ifeert hebbende, 
en noch pradtiferende, meer als teveel ontdecken haer 
fehadelijk voornemen , het welk fy altoos bevordert 
hebben van alles in beroerte te hellen * enhetonderfte 
opwaèrts te werpen; waerom fy ook in’teynde Sep- 
tcmbris left-leden, tegens d’aenftaende vernieuwinge 
van de Magiftraet met Notaris engetuygen, vanhuyfe' 
tot huyfe zijn om gegaen , niet-tegenftaende fy in de 
voorfchreven contracte gelooft, en getekent hadden, 
dat fy, noch ook de Staten, hen met de veranderihge 
van defelve Magiftraet niet fouden bemoeyen. Syar- 
beyden,hare vergaderinge,gehouden in fine Septembris 
left-leden, te verfchonen, om dat hen-luyden als Edelen 
van den lande , het recht van collegie hebbende , foude 
geoorlöft zijn te vergaderen,daer ’t hun believen foude, 
maer tegens fulkevergaderinge die lidmaets-wijfe, en 
by collegiale communicatie gefchied , word niet gefpro- 
ken, want om datfodanige voor wettig erkent word, 
daerom word die gene die in Septembri voorleden ge- 
pleegt is , (alsfulx niet wefende ) voor onwettig en 
ftrafbaer gehouden. En al is’t dat inden contradtevan 
den 13. February 1587. befproken is, dat het lid van 
de geeligeerden foude voorden geredreffeert , daerom 
is liet voorgaende contradtvan den land-rade niet ge¬ 
broken , noch de vijf collegien toegelaten, befonder 
in ’s lands-faken, hare verboden vergaderinge te hou¬ 
den , anders foude daer uyt volgen, dat de geeligecr- 
den fonder haer-luyder confente in ’s lands-faken met 
foude mogen ftuyten noch refolveren. 

Die dan uyt den Kidderfchap tegens het voorfchre- 
* ven contradf, met Notaris en getuygen in ’slands-fa- 

jweijsnfls ken hebben doen vergaderen , door raad van fulke per- 
tom.sge fonen a metden welken fyinfodanige (ja ook in parti- 
iiiuöati culiere faken tegens het gemeene befte ftrijdende ) com- 
fttjap* municatie te houden , verfworen , en op lijf-ftraffe met 

haer eygen hand getekent hadden , fulke fijn niet Ton¬ 
der merkelijke oorfaken by de Magiftraet verordent 
geweeft in verfekeringe te gaen , om tegens hen met 
£echt volgens defes ftads ordonnantie, geprocedecrt 
tc worden , erwegende dat fulke fauten hoe in meerder 
perfonen vallende, hoe forgelijker zijn , cn fonder aen- 
fien eeniges ftands behoren geftraft te worden , by de 
erdonnarie Rechters van de plaetfe daer fy gedaen fijn. 
Dan alfo de voorfchreven Edelen verklaren dat hare 
klachten niet al in defe apprehenfie zijn gelegen, maer 
voornamelijk in het redreffement van de Privilegiën, 
en aenklevende faken , word defelve apprehenfie de 
juftitie bevolen, en wat die Privilegiën betreft, mitf- 
gaders de vryheden van den lande, dewijle de Magi¬ 
ftraet als voorftandérs dér felver, niet lievers en fagen , 
dan datdeverrichtingeenonderhoudinge van dien, in 

goeder manieren en fonder quetfinge des gemenen befte 
by der hand genomen worde; nochtans ook niet foude 
kunnen verftaen , dat men onder fuiken dekfel, dege- 
meene rufte quetfen of beroerte aen ftellen foude, en de 
beroemde vryheden en privilegiën niet fouden kunnen 
doen blijken; So verklaren fy wel ernftelijk, dat van 
de fake (elve , initfgaders van den inbreuk van dien, 
hem gebleken zijnde , fy niet laten fullen, hun met be¬ 
hoorlijke redreffement , volgens haren eed, te voe¬ 
gen en te quyten : niet alleen over het gene by fyn Ex¬ 
cellentie , ( zogeklaegt wort ) maer ook dat voor hun 
en tot noch toe by den doleanten felfs , en anderfins, ge- 

daen foude mogen weien. 
Derefte van haer overgegeven klachten « beftaende 

in veelderhande calumnien , injurien , cn verheide 
fcheld-woorden , als van een Barbarife Regeiinge , op- 
preftie en tyrannye van vreemdelingen , onnatuerlijk, 
onredelijk , onmenfehelijk en onchnftelijk , hande¬ 
lende over de particuliere ïngefetenen der ftad Utrecht. 
Item , van de Magiftraets ongehoorfaemheyd en andere 
feldfame valfche opfpraken , hier te lange om te verha¬ 
len , acht de vooifchreven Magiftraet onweerdig om te 
beantwoorden , alleenlijk in conftderatie leggende, niet 
20 feer de overvloedigheyd van de paffien,\vaer mede de¬ 
fe luyden gedreven worden , als dat fy bearbeyden door 
fulke valfcheden, de eenvoudige gemeenten tegens ha¬ 

re Overigheyd op te maken j de Staten van de omlegd 
gende landen tegens de Provintien , tot mifverftand en 
oneenigheyd te verwecken , en de inwendige fiekten 
haers gemoeds, en wat fy daer door betrachten mogen, 
eenfdeelsmet afdragende woorden , eenfdeels met ver¬ 
bloemde redenen te bedenken : De Magiftraet des niet- 
te-min fulke fchandelijke injuneufe en valfche propoo- 
ften ter herten nemende, om in tijden en wijlen die 
met recht te doen vervrolijken na behoren, en gelijk 
fy fulks van Gods en rechts wegen (chuldig en verbon¬ 
den zijn te doen, tot verdedinge van haer eere en re¬ 
putatie. 

Alle welke faken, initfgaders het gene by onder¬ 
linge communicatie nader gededuceert is , defelve Ma¬ 
giftraet begeert en verfoekt, dat by mijn Heere de Gra- 
ve van Nieuwenaer, als haren Gouverneur, en by de 
Heeren gecommitteerden trouwelijk aen den rade van 
State, Staten generael, en voornamelijk de Staten van 
Holland, in volle vergaderinge van alle de fteden mo¬ 
gen voor-gehou den en geremonftreert worden * tot on¬ 
derlinge vernieuwinge en beveftinge aller goeder cor- 
refpondentieen gebuurlij’ke vriendfehappen , het welk 
aen fijne Genade en de Heeren gecommitteerden (mitf- 
gaders het gene by hen-luyden alrcde gedaen is) de¬ 
felve Magiftraet in alle dankbaerheyt dienftelijk ce er¬ 
kennen, fchuldigen bereyd is. Adum tot Utrecht > 
den 7. February 15-88 : onderftond, ter ordonnantie 
van mijn Heeren van de Magiftraet: 

en was ondertekent, 

G. vander Voon. 

acte bic ban toegen be Staten ban Htcedjt 
ben gecommftteecöcn niebe gegeben toerbe / bc* 
roerenbc ïjet bcrcemgen ban be biffccenten tuftenen 
üloïïanö en Httai)t / ïupbcnbe a$ bolgt, 

DE Staten van den lande van Utrecht, gedelibe- 3Srteban 
reert hebbende op ’t aengeven en verfoek , gedaen ös ^tet» 

by mijn Heere den Grave van Nieuwenaer, Meurs, &c. 
Stadhouder en Capiteyn generael van den felven lande, jtiarenDe 
mitfgaders de Heere Leoninus en Valck, raden van tertsen 
State van de geünieerde Provintien, tenterende om te öjetian 
verftaen tot beflichtinge van de differenten en misver- j§oHautt 
ftanden , die daer fouden mogen wefen tuffehen de gjjjjjk 
Provintien van Holland en Utrecht j verklaren met ^{3^, 
lievers te wenfehen, dan in alle goede vriendfehap en (taniKtt 
eenigheyd met hare naburige Provintien, en fonder- 
linge met de voorfz- Staten van Holland, tot maintine- 
ment van de gemeene faken, en de vryheden en gerech¬ 
tigheden van den lande te leven, en dat fy ook noyt 
anders van haerder zijde getracht hebben gehad , en dat 
fy daerom wel begeeren met de voorfz. Staten van Hol¬ 
land in vriendlijke communicatie te treden, om de 
voorfz. misverftanden te verhoren : daer in fy haer ver¬ 
hopen alfo te fullen laten vinden, dat een yeder met re¬ 
denen daer van fal hebben contentement, en dat bevon¬ 
den fal worden , dat het gene van hen-luyden en haer 
handelinge ter contrarie ioude mogen gefeyd én voorc- 
gebracht°zijn, dat het niet anders zijn dan openbare 
calumnien , en niet weerdig om te beantwoorden. 
Aétum tot Utrecht,den 6. February 1588. onderftond* 
ter ordonnantie van de voorgenoemde Staten : 

en was ondertekent, 

Stric4. 
3Jrfcba« 

öe Staten 
banl3s 
trerljt / 
ïraer b£> I? 
KCDin, 
ir.anöean 
25?aban* DE Staten verftaende dat den Heere van Brakel na 

Holland fal vcrtrecken i hebben den felven ge- gen/ tot 
committeert, en committeren by defen , om hem te in- pJtfi&ci't 
formeren op een bequame perfoon rot Prefident, het ^ 
zy van Meetkerken, ofAloftanus, mitfgaders op ee- raejt 
nen Procureur generael, ten welken fine hy hem in- (f0Uj.) 

too?be be boo?fcïfêeben gecommittecrben ge; 
ïebcct feftcre acte / Daer bp bïcecft bat bc Staten 
ban Htl-CCÏJt / fdfé Dodor Petrum Aloftanum, tot 
©’cfïöcnt ban ben Dobe ban ^oïïanöhaböengerc* 
commanbeert: dDdite actc tnab ïüpbenbe aïDns. 
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3cn £>= 
leiltm 
patio? 
iet een 
erattt; 

h Druk 
jntge; 
tan* 

formeren fal op de perfonen van Meefter Daniël de 
Burch-Grave, Roufïel , ofeenige andere , mits dat fy 
van de gereformeerde Religie zijn: Aólum uttopra. 
onder (lont, geregillreert uyrhet vijfde regifter van de 
befchrij vinge der Staten ’s lands van Utrecht, beginnen¬ 
de den 13.Junij 1584.cneyndende den 29. Decemb.87. 
daer aen volgende, en bevonden daer mede accorde¬ 
rende , by my Secretaris der felver Staten , 

Stricl(. 

ié iicfc communicatie fanöcc ccnige biucljt 
gccptibigt en blijocn fielten / fon&cr öattec tiao? befe 
rijöpct af geftomcn fê. ©e Abelen Dabben bcboo;?? 
fc|)?cbcn o&ecommitteerbcn ooft gefonben be exceptie 
ni anttooojbe op bc acnftlacfjtc ban rCcdïobptjcn- 
ïunben gepjoponecct / bic top pier inebe foubenfap- 
qeboegt lebben/ ban aÏ5o befetoefeet lange en p?o? 
ïirié/ en bat ’t gene aibaec in’t lange gefepbtoo?b/ 
ïjjer boren genoeg in’t fto?te en tot berfïanb ban befe 
materie berpadt ié / 50 peftben topbieïpccmetge? 
fielt / om ben Hcfct niet te moepdijft en berb?tc? 
tig te maften ban befe faftc: en fal ter gelegener 
plaetfc beraadt toerben/ Ijoe befe fafte ten ïefïen na 
Dattcr nocljbed meer pattpfcfjap tuffcïjen bepben ge? 
ballen ié / gecpnbigtié. 

3©p fnlïen nu bcrpalen be quefiien en gcfcpillen 
tufTcljcn bc Staten en ben <0berfïen Sjonft-ljcer <E>ie? 
öerid) §onop / toat bacr in boo?gebaïlen en gcïjan? 
belt ié in beien en ben naboïgenben jare / en poe bic 
epntdrjft 31)11 ter neber-gelept en beraceo?beert. ^n 
’t ooo?gaciibc 25oeft Ijcbbcn top gefepb / poe bat ben 
<6:abc ban ïaopento fefterc beranttoootoinge in 
biuft peeft laten uptgacn / trgené be Öemonffran? 
tïc bp bc <ö?abe ban ïpcefier aen ben Staten ge? 
neradgebaen binnen ©oLiö?ecpt/ in toclftebcrant? 
toooibtngc beé <35?abcn ban ^openlo be booifrpjeben 
Obcrfien &onop/ pem beftlacgt bp ben <6uiaüe ban 
Dopenlo / t’onrccpt bcfcpulbigt te tooien ban on? 

ioamm öjnftbaerpepb / inobcbicntie / en ongetroutoig? 
pepb of mepnebigpepb / todfte ftoare befcpuïbigin? 
ge pp fepb / bat pp niet onbeanttooo?b ftanlaten: 
niet alleen tot berbebinge fljnbct tere / maer ooft tot 
toccpneminge bcc ergernijTe baer booj aengeriept. 
ïDacrom pp pier op/ feftcr gefepuftinbiuftuptge? 
geüen peeft onberben naboïgenben tijtel: 

©cranttoooibinge 3Eucöericl)é ^onop / <6ouber? 
neuc en «ötoerfic in ben ^oou2ber-guarticr banmol? 
ïanb / op feftcre befcpulbinge bp fijn <6cnabe ben 
<£?abe ban f openlo / tegené pem in bptft uptge? 
geben; ben inpouben ban bit gcfcp?ifte toaé ïupben? 
bc albué: 

Gerant* yr Adien my dc(e voorledene dagen is behandicht 
joojüinge geworden feker fchrifc in druk uytgegaen, met 
fberfteu cen tytel en opfchrift van veranewoordinge van de wel- 
èananop geboren Heere Philips Grave vanHohenlo, Vry-heer 
ï e^ban tot Langenberch , &c. Tegens feker vertooch en Re- 
èn©?aüe monftrantie by den doorluchtigen hoog-geboren Vorft 
anl|os mijn Heere den Grave van Lyceller , aen de Heeren 
enl0‘ Staten generael gedaen in’t welke ik my bevindevan 

fynevoorfchreven Genade P onrechte feer fwaerlijk be- 
fchuldigtte zijn (te weten) van ondankbaerheyd, als 
vergeten hebbende de grote weldaden en advancemen- 
ten my van fyne Excellentie hoogl. mem. bewefen , en 
van inobedientie en ontrouwigheyd , als niet geden¬ 
kende mijns eeds daer mede ik fyne voorfchreven Ge¬ 
nade verplicht foude zijn. 

Alhoewel ik van herten wenfche en ook myn uy- 
terfte neerftigheyd daer toe geerne wilde doen, dat de 
oorfakendie alle dufdanige lchriften cauferen tot ver- 
werringe, tweefpaltigheyt en verbitterheyd der herten 
( die als een hert ineen lichaem dat eene en delelvepe- 
rykelen en fwarigheden onderworpen is,behoort te we- 
fen ) mochten wechgenomen worden, en dat een yeder 
fyne feylen bekennende en alle offenfen en mifverftan- 
den , door de liefde bedeckende, fich met den anderen 
mochten verfoenen , en alzo alle partydige fchadelyke 
fchrijvens mochten ophouden, begraven en verfmoort 
worden tot een onuytfprekelijke vreugde defer be¬ 
droefde en tochtende landen. 

Zo heb ik nochtans geacht, dat ikalfulken leelijke 
befchuldinge (die fyne voorfchreven Genade, eenfdeels 
door onkenniffe als ook door vergetelheyt en quade on- 
derrichtinge, my t’onrecht is opleggende, en tonder 
my die eerll voorgellelt en daer op gehoort te hebben, 
is in’topenbaer brengende) onbeantwoort niet konde 
noch behoorde voorby te gaen, niet alleenlijk tot verde- 
dingemyner eere (daer my hoochlijk aen gelegen is) 
maer ook tot wech-neminge der ergerniffe daer door 
aengeriche, op dat ik door ftilfwijgen defelve niet fchy- 
ne aen te nemen en teprijfen , protellerende dat ik 
tot geenen anderen eynde defe mijne verontfchuldinge 
hebbe gedaen , daer toe ik my in mijner confcientte ge¬ 
drongen vinde. 

Het is alle man kennelijk, dat in den jare 1 <5 66. de 
Heeren en Edelen van de landen in de maend April, by 
requefte aen de Hertoginne van Parma (alsdoen Gou¬ 
vernante voor den Komnk van Spangien in de Neder¬ 
landen) verfophten de ophoudinge van de lnquifitie 
van Spangieft, en moderatie van de rigoreufe placca- 
ten by Keyfer Caerle den vijfden , op’tfluk van de 
religie gemaekt, en dat daer na in den Somer des fel- 
ven jaers de gemeenten verhopende door middel van 
de voorfchreven Heeren en Edelen , meerder vryig- 
heyd , en dat d’ executien van de voorfchreven rigoreu¬ 
fe Placcaten , nu alrede waren belet, en hare kracht ge¬ 
broken, over al fyn uytgeborllen en uytgebroken tot 
openbare verkondinge van Godes wooid , exercitie der 
ware gereformeerder religie en verftoringe des Paus¬ 
doms. 

En hoe dat wederom daer na in den jare 1567- de lifti- 
gepraótijken van den Spaenfen Raed, het bondel Pijlen 
der voorfchreven Heeren, fomet verfendinge etlijker 
na Spangien, als perfuaderen encorrumperenvaneeni- 
gen, van malkanderen gefcheyden , en afgevallen zyn , 
en daer door wederom de voorfchreven openbare Pre- 
dicatien des Euangelij, en exercitie der gereformeerde 
Religie verftoort en opgehouden zijn, wanneer ook fijn 
Excell. hoogl. mem. den Prince van Orangie», met 
menigte duyïenden haren Vaderlande en goederen ver¬ 
latende , fich buyten ’s lands hebben moeten elk na 
fijne gelegentheyt behelpen en erneren , onder den 
welken ik ook eene ben geweeft. 

En want zijne voorfchreven Excell. hoogl. memo¬ 
rie (die ’t hooft van allen uyt-gewekenen was , en 
daer alle vrome ogen op waren verhopende, en een 
yder na fijne vermogen arbeydende en helpende , om 
door fijne Excellenties autonteyt, wijsheyd , en goe¬ 
de beleyt, wederom in fijn Vaderland en goederen 
te mogen komen) in den jare iy68. heeft begonnen met 
geweld hem te (lellen jegens den Hertog van Alva, om 
defe landen te vertollen van de Spaenfe tyrannye, en 
eerft door fijne Genade Grave Lodewijk hoogl. mem. 
in Vriefland, alwaer fijne Genade een feer treffelijke 
vidlorie gehad hebbende , doch eyntehjk heeft moeten 
wijken en het veld verlaten , zo hebbe ik in defen 
aenflag en tocht, my niet alleenlijk als een Edelman 
toellont tot mijnen kollen geimployeert, maer hebbe 
ook tot furnieringe van Geweeren my tot een merkelij¬ 
ke fornme verbonden. 

En daer na als fijne voorfchreven Excellentie hoogl. 
mem. in de maend September, met eene Armade over 
de Maes toog, ten fijne als voren, heb ik mede tot 
mijnen koften, defen togt met fijne voorfchreven Ex¬ 
cellentie hoogl.mem. gedaen. 

Maer alzo het als noch den Heere niet geliefde, de¬ 
fen fijner voorfchreven Excellentie hoogl. mem. aen- 
flach te zegenen en te doen gelucken, fo dat fijne Ex¬ 
cellentie hoogl. mem. daer door tot grote verachte- 
ringe was gekomen, en van allen middelen om tolx te 
hervatten voor die tijd gebloot enonverfien, en daer- 
om na fijne wijsheyt en diepe verftant overleyde, an¬ 
dere verfcheyden middelen om tot fijne goede intentie 
en heerlijke voornemen te mogen geraken, als door 
fekere onderhandelingen met den Konink van Dene¬ 
marken en den Konink van Zweden , vvaer toe ik my 
goetwilliglijk hebbe laten gebruyken, endefebehal- 
ven noch andere verfcheyden moeyelijke reyfen en 
dienden tot fijner Excellenties verfoek gedaen, tonder 

dat 
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dat ik eenige hope van vcrgeldinge hadde te verwach¬ 
ten , dan door onfe onfekere wederkomfte in den 
Janden. 

Welke eyntelijk de Heere in den jare1572. be¬ 
lieft heeft gehad , door onverhoopte en onbedachte 
middelen en inftrumenten te werken , op dat geen 
menfche daer van den roem , maer God de Heere al¬ 
leen fijne behoorlijke eere behouden mochte. 

Want al-hoewel fyne voorfchreven Excellentie 
hoogl. mem. met hulpe van den vromen goedhertigen , 
binnen en buyten’s lands, en op ’tgeveynfde beloof¬ 
de fecours van den Konink van Vrankrijk, een heer¬ 
lijk heyrleger tot ontfettinge der ftad Bergen in He- 
negouwe , en volyoeringe fijnes voornemens te 
wege gebracht hadde, zo heeft men nochtans gefien , 
hoe alle die macht in korter tijd als een rook ver- 
fwonden en verdwenen zijnde , fijne voorfchreven 
Excellentie hoogl. mem. niet fonder groot perijkel 
daer van verlaten , en fijne toevlucht herwaerts na 
Holland genomen heeft, alwaer den goeden God door 
fijne fonderlinge genade, den vromen en vervolgden 
een herberge bereyt hadde. 

En alzo hier te vorens (na dat de GraVe van der Mar- 
ke door nood en om avontuervan den Oorloge te Toe¬ 
kenden eerften Apriiis in den Briel gevallen was , en 
de ftad Vlilïïngen door Gods fonderlinge befchic- 
kinge, tegen de Spacnfen geoppbfeert hebbende, den 
voorfchreven Grave in den Briel hadde gehouden 
en beveiligt) fijne voorfchreven Excellentie , my 
cok tot het Gouvernement van de Heden Enkhuyfen , 
Hoorn, en anderen, in den Noorder-quartiere gele¬ 
gen, al in de maentAprili voorfchreven , al-eernoch 
eenige van dien in fijn gewelt waren , hadde gecommit- 
teert, op hope dat die mede om’tjok der Albanifer 
tyanny af te fchudden, na het exempel der voorfchre¬ 
ven fteden, fig onder fijne Excellentie fouden bege¬ 
ven , zo heb ik my zo haeft doenlijk was , binnen 
Enkhuyfen vervoecht , en aldaer alle mijne uyterfte 
neerftigheyt gedaen, dat goede ordre mocht geftelt en 
alle middelen aengewend worden, niet alleen tot aen- 
winninge der omleggende fteden en landen , maer 
ook dat defelve tegens alle geweld en praélijken haer- 
der vyanden bewaert, verfekert en befchermt moch¬ 
ten werden , dat de ware duidelijke Religie aldaer 
gevordert, en de ingefetenen in goede ruft , vrede en 
cenigheyd, en het Krijchs-volk in behoorlijke difci- 
pline , zo veel doenlijk , mochten onderhouden wor¬ 
den , gelijk door des Heeren fchickinge dus lange ge- 
fchied is. 

En hoe ik my altijd in aller neerftigheyt, forgvul- 
digheyd en onbeweeglijke getrouwigheyt , tot fijner 
Excellentie hoogl. mem. en des gemeenen lands dien- 
fte , en vorderinge der gereformeerder religie (door 
des Heeren genade ) hebbe gedragen (’twelk van my 
niet om te roemen , maer t’mijner verantwoordinge 
alleenlijk verhaelt word) wil ik my dies aengaen- 

( Fol. 24.) de (°P dat ‘k om kortheyds wille, alle onnodige parti- 
cularifatie na-late) bedragen aen de Magiftraten en Re¬ 
genten van den Noorder-quartiere voorfchreven, en 
naburen van dien, daer ik my mede inverfcheyden toch¬ 
ten en exployten hebbe laten gebruyken , den wel¬ 
ken alleen mijnen handel volkomelijk bekent is. 

Weten ook wel die van den Noorder-quartiere , 
dewijle in den beginne by my eenige adminiftratien 
van penningen, en voornemelijk van den Sauvegarden 
geweeft is , wat rekeningen ik hen ten profijte van den 
landen gedaen hebbe , dat ik ook in ontfank geftelt 
hebbe’t gene ik voor my van rechts wegen wel moch¬ 
te behouden , fonder yetwes daer van t’mijnen pro¬ 
fijte getrocken te hebben , dan dat ik tot mijn nootlijk 
onderhoud van doen hadde, fonder eenige gagie of j 
recompenfe; want alhoewel my uyt de voorfchreven 
rekeningen was by fijne voorfz. Excellentie toegekent, 
de fomme van ontrent 6000 guldens voor’t gene in 
ontfank by my geftelt, nochtans eenfdeels fijne voorfz. 
Excellentie hoogl. mem. voor fijne gerechtigheyd en 
anderdeels my na rechte was competerende, daer van 
fijne Excellentie my fijne aenpaert in recompenfe van 
de voorverhaelde reyfen na Denemark en Zweden ge- 

fchonken hadde, zo hebbe ik nochtans tot noch toe 
wat inftantien daerom gedaen zijn, en hoe deugdelijk 
defe fchuldis, als van vcrfchoten en gcleenden geide , 
niet een penuig daer van ontfangen. 

En alhoewel my fijne Excellentie hoogl. mem. mee 
de commifïie van fijne Lieutenantfchap , en’t gouver¬ 
nement van den Noorder-quartiere van Holland vereert 
heeft gehad, en dat my van den landen zedert mijne 
voorfz. rekeningen , een tra&ement, doch ten mee- 
ften tijd minder als my by bezegeltheyd belooft was, 
is betaelt geweeft: kan ik daerom nochtans met rech¬ 
te niet (als weynig bedenkende de grote weldaden en 
avancementen my van fijne Excellentie hoogl. mem. 
bewefen) befchuldigt worden: dewijle (op dat’t fel- 
ve fonder roem en behoudens d’ eere Gods gefproken 
werde ) fijne Excellentie hoogl. mem., en de landen 
daer door onderlinge weldaed ontfangen hebben , ge¬ 
lijk fulx my ftilfwijgende by de geftalteniiïe der plaetfeu 
en landen my vertrout, genoegfaem bewefen wert: die 
de Heere fo merkelijk gezegentengenadclijk tegens al¬ 
len ongeluk, overval en liftige pradlijken des vyands 
befchut en befchermt heeft. 

Maer dat fijne Genade den Grave van Hohenlo ver¬ 
haelt, dat ik van fijne Excellentie den Grave van Ly- 
cefter heymelijker wijfe, alfulke commifïieaengeveert 
foude hebben, daer mede her gouvernementt van mijn 
Heere mijn Heer Grave Mauritz tegens allen ouden ge- 
bruyk en herkomen, wort vermindert en gefcheyden. 

Is de fake alzo. Nadien Godalmachtig, overon- 
fen feer jammerlijken en defolaten ftaet, na het over¬ 
lijden van fijne Excellentie hoogl. mem. (onferveele 
tot eenen vrede-handel met onfen onverfoenlijken vy- 
and den Konink van Spangien geneygt zijnde.) fig er¬ 
barmt , en des Majefteyts van Engelands herte beweegt 
hadde, om ons onderftand te doen, en door hare au- 
toriteyt voor fuiken onfen gewiflen verderve en on- 
dergank te bevryden en te behouden : En dat tot dien 
eynde den doorluchtigen hoog-geboren Vorft mijn 
Heere den grave van Lycefter, uyt fonderlinge toe-ge- 
negenheyt tot de ware Chriftelijke religie, oude liefde 
en affedlie tot onfe fiïke, in defen landen over-geko- 
men was, zo ben ik (na allen anderen in denHage 
komende) eerftvan mijn Heer den Grave van Hohenlo 
by fijne Excellentie gebrocht, die daer na my gevraegt 
heeft na mijne commifïie die ikgeexerceert hadde. 

En alzo ik anders geene commifïie gehad hebbe dan 
die my ( zo hier boven verhaelt is) in den jare 71 om na 
Enkhuyfen te trecken gegeven was , hebbe ik fijne 
Excellentie daer van copye , en mede van mijne inftru- 
dfie, overgeven: dewelke my een wijl tijds daer na 
uyt het leger voor Nimwegen fekere nieuwe commifiie 
by den Raed van State geparapheert, toe-gefonden 
heeft, niet om mifverftand, onvreden en querele te 
verwecken , zo mijn Heere den Grave van Hohenlo 
door quade onderrichtinge fyne Excellentie t’onrecht 
is verwijtende, maer om my te laten en te bevelen de 
forge en opfigt over de fteden en plaetfen, daer over 
ik my getrouwelijk gedragen hadde, en om den wel- 
ftand der Policyenen der Kerken, in defen quartiere 
eenigfins zo veel mogelijk te helpen vorderen, ’twelk 
hoe nodig dat het zy, geve ik allen liefhebbers van 
juftitie, en goede ordeninge van deeere Gods en wel- 
ftand fijner Kerken , dien den beklaeglijken ftaet en 
gelegentheyd van dien bekent is , en die van onbedor¬ 
ven oordele zijn , te bedenken , en te oordelen, en 
of daer door de privilegiën van den landen eenige pre- 
juditie foude gefchieden. 

Doch is verre daer van dat ik daer door foude ge- 
focht hebben om het gouvernement van mijn Heere 
Grave Mauritz te verminderen en te fcheyden , ’t welk 
by my in ’t minfte niet bewefen, noch ook mijne inten¬ 
tie en meyninge noyt geweeft is, gelijk ik fijne Ex* 
cellentie Graef Mauritz en zijne voorfchreven Genade , 
den Grave van Hohenlo fclve, in jegenwoordigheyd 
van de gedeputeerden van de Heeren Staten van Hol¬ 
land in Janurio voorleden jaers in den Hage, en daer 
na noch genoegfaem verklaert hebbe. 

Maer ter contrarien dat ik tevreden was , metcon- 
fent en advijs van fijne Excellentie den grave van Ly¬ 

cefter g 

1588 



Vervolg der Nederlandfe Oorlógen. ïSf. 

cefter , (die ik na het exempel van allen anderen, 
en het Placcaet van de Heeren Staten als Gouver¬ 
neur en Kapiteyn generael, met eede verplicht was) 
aifulken correftie in mijne commifiie te lijden (zo daer 
eenige foute was) als behoren foude. 

En heeft fulx ook wel gebleken by het ernftige aeh- 
houden en ïnftantien by my aen fijne Excellentie , ze- 
deri- fijne wederkomfte gedaen : om dit different en 
’cgene de Heeren Staten van Holland en fijne Ex¬ 
cellentie Graef Mauritz fouden op mijne commifiie 
rechtelijk hebben te fpreken , mochte by fijne 
Excellentie den Gravevan Lycefter afgedaen worden. 

Maer fijne Excellentie heeft altijd verklaert , dat 
eerft de Heeren Staten op het different fijner com¬ 
mifiie en autoriteyt behoorden overkomen te zijn, 
(dacr van defelve verhoopte van dage te dage een 
eynd en affcheyt te hebben ) om als dan ook mijner 
fake een eynd te maken , en heeft alzo my , en mij¬ 
nen gecommitteerden dpgehouden en my uytgeftelt, 
fulx dat my dies aengaende geen fchuld kan opgelechc 
worden ; en ook te min, omdat ik my middelertijd 
om rufte en eenigheyt zo vele mogelijk te onderhou¬ 
den , in ’t minfte niet onderwonden hebbe , daer 
uyt ik achtcde , dat de begrijplijkheyd en de ca- 
lumme felfs , eenig fubjedt mochte grijpen , want 
ik my ook vermijd hebbe te gebruyken d’autoriteyt 
die fijne Excellentie Graef Mauritz by fijne toe-ge- 
fonden commifiie felfs my wel toegelaten hadde. 

Dat men my ook tor ondankbaerheyt en verge- 
telheyd van voorleden weldaden fouden mogen en 
willen toe-fchrijven en toe-rekenen , dat ik fijne Ex¬ 
cellentie Graef Mauritz en fijne Genade , den Grave 
van Hohenlo met den gedeputeerden van de Hee¬ 
ren Staten van Hol’and , tot Mederiblik voor der 
poorten hebbe gehouden gehad , het welk ik verfta 
noch daechlijx tot mijnen verwijte by velen opge- 
haelt te worden , zo verhope ik nochtans dat fijne 
voorfchreven Excellentie Graef Mauritz , fijne Ge¬ 
nade Grave van Hohenlo en den Heeren Staten (dien 
ik vertoont en bewefen hebbe, het felve van my niet 
door eenige kleyn-achtinge en verfmaetheyd , maer 
door diffidentie (daer toe verfcheyden middelen eh 
oorfaken over een quamen) gefchied te zijn , dies 
aengaende van my fatisfadfie ontfangen hebben , ge¬ 
lijk defelve ook fchriftelijk verklaert hebben , defe 
fake voor neder geleyd te houden , en behoorden 
daerom ook wel allen den genen, die niet dan tot ach¬ 
terklap en twift-maken lull hebben, en curieus zijn 
in faken die hen niet aen gaen , fig daer mede ook 
wel te laten contenteren , en liever te lijden dat al¬ 
len aengefteken vieren des twifts tot fchade , ver- 
derve , en ondergank onfes armen Vaderlands moch¬ 
ten uytgeblufcht en gefmoort werden , tot eenen va¬ 
llen rufte, eenigheyd, en welftand van dien : waer 
toe ik bidde dat de Heere fijne genade geve. 

Uyt alle ’t welke verhaelt is, geve ik een yegelijk 
onparcijdig te oordeelen , of fijne Genade den Gra¬ 
ve van Hohenlo , wettelijke oorfaken gegeven zijn 
om my van ondankbaerheyd te befchuldigen , en of 
ik my met recht ni<?t meer hebbe te beklagen , van 
’tgene my over mijne voorleden getrouwe dienden is 
wedervarende. 

Van gelijken heeft ook fijne voorfchreven Gena¬ 
de geene redenen om my mijne inobedientie en 
ongetrouwigheyt te verwitten , om dat ik fijne Ge¬ 
nade geen verfoek of inftantie gedaen hebbe , om 
eerft van mijnen eed gequiteert te zijn , al-eer ik 
fijne Excellentie den Grave van Lycefter eed gedaen 
hadde. 

Want al-hoe-wel ik wel bekenne, fijne Genade in 
den jare Sz. fekere eed in den Hage gedaen te hebben , 
zo is nochtans fijne Genade, en voornamelijk Meefter 
Paulus Buys, als doen Advoc2et van’t land, en ook 
dpi Heeren gedeputeerden van den Staten vanHolland, 
die te dier tijd aldaer prefent waren, genoegfaem ken¬ 
nelijk , in wat voegen het felve gpfenjet is , dat .ik 
aldaer ontboden zijnde met allen den Overften, om fijne 
Genade als Lieutenant generael van fijne Excellentie 
hoogl. mem. eed te doen, ik daer vanfwarigheytma- 

IV deel. 

kende, het felve geweygert hebbe, enhiy houdende 
aen mijne voor-verhaelde commifiie van fijne Excel¬ 
lentie hoogl. mem. fuftineerde dies ongehouden te zijn, 
met vele en lange propooften aen weder-zijden. 

En alzo ik my daer toe niet koude verftaen , maer my 
beriep op fijne Excellentie hoogl. mem. die als doen in 
Brabant ofVlaenderen was,dat op ’t lefte by den voorfz. 
Buys , van wegen den jegenwoordigen aldaer gefegt 
werde , dat den tijd fulx niet lijden konde , datter 
’cganfche welvaren van’t land aenhinge , want zo 
ik fijne Genade voorfz. niet wilde eed doen , dat ook 
allen anderen Overften door mijn exempel in gebreke 
fouden blijven tot eene jammerlijke confufie en de- 
folaetheyt der landen. 

Waer door ik beweecht zijnde, verklaerdedat my 
leed foude zijn , dat ik den landen zo een groten 
quaet foude veroorfaken , dat ik liever onder proteftatie 
van niet te willen wijken , van mijn voorfz. commifiie 
en autoriteyt , en tot dat ik fijne Excellentie hoogl. 
mem. daer van foude geadverteert hebben , den voorfz. 
eed wilde doen. 

En al-hoe-wel my de voorfchreven proteftatie wel 
behoorde te ftrecken tot een aóte van non prejudicie , 
zo bekenne ik daer in verfuymt te hebben , dat 
ik geene fchriftelijke a£te daer van gevordert hebbe, 
doch heeft fijne Excellentie hoogl. me. mijne klachten 
defen aengaende, verftaen hebbende daer in eenfdeels 
voorden my by exprefle beladende, omindenNoor- 
der quartiere alle goede toelicht te nemen , tot verfe- 
kerheyt van den fteden en plaetfen van dien, en aldaer 
te blijven tot wijder ordonnantie. 

Ik wete daerom ook niet, dat ik daer-en-tuffehen 
fijne Genade, eenige oofaake tot de voorfz. befchul- 
dingen van inobedientie gegeven hebbe, maer dat ik 
defelve altijd geobedieert en alle eere bewefen heb¬ 
be , en my over al daer fij ne Genade my verfchreven en 
geboden heeft, goetwilliglijk en vlijtiglijk laten ge¬ 
bruyken. 

Én al waer ’t alzo, dat een yegelijk in den landen (Fol. 
gehouden ware geweeft , eerft te verfoeken quyte- 
ringe en ontflaginge van fijnen voorgaenden eed, al 
eer men fijne Excellentie den Grave van Lycefter, vol¬ 
gens d’ordönnantie en placcate van den 6. Februarij 
ij86. den eed van obediëntie gedaen hadde, en dat 
het aennemen van fijne Excellentie tot Gouverneur en 
Kapiteyn generael van defen geunieerden Provintien , 
geene daetlijke ontflaginge van de voorgaende eeden 
met brochte, als doch ja, zo ware ik evenwel in de¬ 
fen ganfeh niette befchuldigen, dewijleik fijne Genade 
als Lieutenant generael van fijne Excellentie hoogl. me. 
gefworen hebbende, na fijne droeffelijkeoverlijden, 
daetüjken daer van ontflagen was. 

Want al-hoewel fijne Genade den Grave van Ho- 
henlo by folemnele a&e van de Staten , na het overlijden 
van den Princelijke Excell. hoogl. mem. is in ’t Lieu- 
tenantfehap generael gecontinueert en beveftigt ge¬ 
weeft, zo is my en geene continuatie of veranderinge 
voorgehouden , maer hebbe in mijnen ouden dienft: 
en commifiie geperfevereert , gelijk ik van den be¬ 
ginne van dien in aller getrouwigheyt gedaen hadde, 
al-hoe-wel ik fijne Excell. hoogl. m. noyt eed gedaen 
hebbe, maer defelve my fender dien vertrouwt heeft. 

En of fulx als voren verhaelt is , al niet ware, 
zo foude fijne Genade felfs niet fonder fchtild zijn , 
dat die wel wetende , dat een yegelijk fijne Ex¬ 
cellentie den Grave van Lycefter eed dede, en felfs 
alle het Krijchs-volk onder fijnen eed en gehoorfaem- 
heyt (als inde verantwoordinge verhaelt word) en 
my eerft by fijne Excellentie gebracht heeft ( en zo 
het tegens fijnerGenade wille was) nergens van gewaer- 
fchout, maer door ftilfwijgen en het voorgaende ex¬ 
empel fulx genoegfaem geconfenteert hadde. 

Het fcljijnt ook dat doen by de Heeren Staten van 
Holland by hare refolutie van den 6. Februarij left le¬ 
den, Beflqten was, dat alle Overften , Colonellen, 
Superintendenten en Kapiteynen in Holland, Zeland , 
en Vriefisind , fijne Excellentie GraefMauritz eed van 
getrouwigheyd en gehoorfaemheyt fouden doen , 
en alle onwilligen in ’t felve doen gecaffeert wor- 

<0 den / 
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den , dat als doen verftaen is geworden dat alful- 
ke ontflaginge onnodig was , overmids de Commif- 
fa riffen tot dien eynde gecommitteerten uytgefonden , 
wel commiftie, inlhutlie en formulieren gegeven wa¬ 
ren, om den voorfchreven eed af te vorderen , fonder 
nochrans(daer na gevraegt zijnde)te hebben of te tonen 
eenigen laft en a<ften van quyteringe of ontflaginge, van 
den voorgaenden eede aen fijne Excellentie, den Gra¬ 
ven van Lycefter, gedaen. 

Sulx hier ook klaerlijk blijkt, dat fyne Genade hem 
hier in ook vergrepen heeft, my vaninobedientieen 
ongetrouwigheyt te befchuldigen , ’t welk ik met be¬ 
hoorlijke reverentie wel gefegt, en fijne Genade oot- 
moedelijk gebeden hebbe , defe mijne verontfchul- 
dingete houden , niet uyt eenige quadeaffeftie, maer 
door nood , tot verdedinge mijner eeren , naem en 
faem (die een yegelijk behoort weerder te zijn , dan 
eenig tijdiijk goed en rijkdom) voorts gekomen te zijn, 
en dat ik achte fijne Genade daer toe door eenige fini- 
ftre induftien geperfuadeert te zijn , om my ongchoort 
alzo voor de ganiche wereld te diffameren. 

Het is grotelijx te beklagen, datwydiemeteenen 
mond en een fprake fpreken , eene fake voor te ftaen , 
verklaren en hooch becuygen , tegens malkanderen , 
zo contrarien toegenegenthcden en effecten bewijfen , 
het welke een yegelijk verftandig lichtelijk kan oor¬ 
delen , door des Satans liftigepraótijken , vanvalfche 
rapporten , quader geeflen , en licht geloven , van 
dien te gefchieden: daer uyt dan door voor-oordelen 
lichtelijk niet genoegfaem beradene , en berouwelijke 
proceduren en executien zijn volgende. 

Doch defen alles niet tegenftaende , verhope en ver- 
trou we ik , dat my den goeden God in mijne oude toe- 
genegentheyd , tot voorffand onfer Chriftelijker fake , 
tot’s lands - welvaren , rechten en privilegiën , be¬ 
houden en bewaren fal , dien ik bidde alle nevelen 
en duyfterniffen van difiidentien , menfchelijke affe- 
iftien en paflien , die tuffchen onfe oude eenigheyd 
en vriendfchap opgekomen en ingedreven zijn , door 
de fonne fijner genade wil verdryven en doen ver¬ 
dwijnen, en ons wederom met den ouden band der 
liefden en eenigheyd verbinden , tot welftand fijner 
Kerke en onfes verdrukten Vaderlands. Datum Me- 
denblik den 12. Ianuaij 1588. ftylo novo: 

onbftteftcut / 

Diedrich Sonoy. 

26. qDeccmtyrê 1587. b^fon bie ban ben 
tïabe ban <§>tatc / acn ben boo|fcl)Kben ©beefien 
^onop gefebjeben ben nabolgenben 23?ief. 

ban Den 
l\aDe bun 
^tate aen 
ben (©üets 
(ten ©tc> 
bertclj&o; 
nop/ban 
Den 26, 
©ecemb» 
arÜ7. 

EDele, geftrenge , lieve , befondere : U-lieden, 
als verftandig , kan genoech overleggen , hoe 

hoochnodig zy, in defe geftelteniffe der gemeene fa¬ 
ke, dat alle misverftanden, die eenige oneenigheyt of 
fwarigheyt fouden mogen veroorfaken , met goeden 
verftande afgedaen , en te neder gelegt worden, daer 
toe wy altijd na onfen vermogen getracht, en ons befte 
gedaen hebben, zo wy ook in’tbefonder niet liever 
fagen , dan dat het different, belangende uwe com- 
mifiïe , en wat daer aen dependeert , met goede re¬ 
denen ook afgedaen worde: wacr toe wy feer nodig 
fouden achten , dat u-lieden fig herwaers wilde bege¬ 
ven , om felve mondeling met ons te handelen, om 
alfo des te beter d’een den anderen met mondelinge 
redenen te bejegenen , en te verftaen. En begeren 
daerom, dat u-lieden aenfiende het groot belang defer 
fake , tot des gemeene lands - dienfte en verfekert- 
heyd , en ook tot uwe eygen rufte en ontlaft-inge , 
niet na-late fig terftont herwaerts te vervoegen , en 
by ons eerft-daechs te laten'vinden, hopende dat al¬ 
les met goed genoegen , verftand en redenen , lich¬ 
telijk fal afgedaen worden: u-luyden en derf ganfeh 
geen achterdenken fijns perfoons hebben , alzo wy 
volgende het fchrijven van de Staten van Holland , 
aen ons gedaen , u verfekeren, dat gy om het ge¬ 
ne voorfz. is fult mogen vry herwaerts komen en re- 
pafferen. Hier mede edele , geftrenge, lieve , be¬ 

fondere , zijt Gode bevolen. In ’s Graven-hage den 
26. Decembris 1^87. en was geparapheert 

?. V*l{. 

Lager ftond , u goede vrunden, die van den Rade 
van State neffens fijne Excellentie, 

ondertekent 

Chr. Huygem. 

d’Opfchrift was, den edelen , geftrengen , onfen 
lieven befonderen Diedrich Sonoy , Overften, &rc, 

<0p bit fcöjijben beeft ben boa?fdj?eben ©betfïeti 
ièonop bp gefcöjiftc geantbjootb / ben-ïupberi bt' 
banftenbe bat ïjaec belieft babbe fijn fafte in banben 
te nemen : en fjoetoel bem niet ïiebet$ gefebieben 
mocöte / ban Ijet cpnbebaecafteflen/ 3ofionöel)P 
nochtans' om be rebenen bie bP ecnföeefëbedjaelt / 
fig niet tefoïberen in perfoon te berfcbönen / maec 
bat bp eecft-baeg^ pemant becttout ban fijnent 
boegen bp bem febieften foube / om met befelbe te 
communicecen en te ïjanbeïen / 50 bet öaec <Ü*beD 
bepb taebfaem en nobig bunften foube» 

3£aec op bie ban ben ïïabe ban^tateben^.^ 
nnatij ifS8. toebecom aen <&onop gefcb?eben beft* 
ben / bat fp niet babben gemeent ofljp foube boïgen£ 
Öaec boojgaenbe eenftig feljJDben / fig bp bact ge* 
bonben öebben/ om bet boo?fcï)jeben biffecent af te 
boen: ban nabemaeï bp bem baec ban epcufeect / fou* 
ben boo? bie repfe baec op niet bo?ber infifteten / 
maer bat bP oui bie fafte te prepareren tot een go eb 
epnbe/ bP eenen fijnen bertrouben bolftomeïijft ons 
berriebt / terfïont bertoaectg foube afbeerbigen. 
JlHeefler IDiflem 23acbefiup ïiaeb ban.^tate/fcb?cef 

bem beneffeng befen/ bat bptoeltoiïbe/ batbpfeïf 
perfoonïgft baer toare / bocb betopïebp fijn boïmacbt 
foube fenben/ belooft fijn beboirteboen/ trn epn= 
be bat bet bifferent tot eenengoeben epnbe foube ge= 
fyacbttoerben. 

dlBibbelertgb berfiont men bat &onop / ben ^ta# Aonmj 
ten mifïroutoenbe / tot ?Cmfierbam boo? eenen 5Jo# do« it 
fepb ban Hanfiugh / fe^ tonnen 25ufftrupt babbe"^^- 
boen ftopen / ban«i^ Croï/ en befelbe aïfüïleen SgSS? 
fecretelgft babbe boen ïoffen/ ’t toeïft bie ban .JBeben^ Dam hoa 
bïift een bjeemt bebenften gaf / bpfonber betople fp ^IU 
berflonben/ batbP noeb nieer boïft upt be ^cbans 
fen en fieben ban (0ber-5ee/ ban fpnen llegimente 
na Mebenblift ontboben babbe: bet toeïlft ooit bpbe 
<Öebeputeerben ban be fieben ban ïDefi-bjteflanb / 
en ben j^oo?ber-quartiere berfiaen 3fjnöe / feb?eben 
ooft befelbe aen bem ben 19. ganuarg/ befen nabol- 
genben 23?ief. 

EDele , erentfefte , wijfe, feer difcrete , voor- 
fienigeHeere: banöe 

Alzo wy met grote bedroeffeniffe des herten over 
lange verftaen hebben , van den gefchille en oneenig- 
heden , die tuffchen fijn Excellentie van Naffau, mitf- teerDen/ 
gaders den Staten van Holland, en uwer Edelen ter 
caufe van eenige mifverftanden, zijn ontftaen en ge- 3©^. ^ 
refën, dewelke wy verhoopt hadden , dat in den eer- Djies-iaaD 
ften by alle gevoeglijke en bequame middelen wech 
genomen, en ter neder geleyd fouden zijngeweeft, tfere/aen 
verklarende niet lievers te fien , dan dat ’t felve als Den ©toe 
noch eerft-daechs mochte gefchieden, en die fake al- 
zo beleyd werden als de jegenwoordige geftelteniffe 
des tijds, en den dienft van de landen vereyfehende 
is : waer toe wy ganfehelijk, zo veel in ons is, be¬ 
geren te arbeyden. Verfoekendefeervrundelijk, dat 
uw’ Edelen aen fijne zijde (byfonder in defe conju&ure 
en bedroefden ftaet onfes Vaderlands) gelieve doch na 
alle eenigheyt te trachten, en alle mifvertrouwen en 
na-denken, aen een zijde te ftellen : wy zijnbereyd 
onfe uyterfte devoir te doen, en te arbeyden dat uwer 
Edelen met goede verfekertheyd zijns perfoons, in 
den Hage fal mogen pafferen en repafferen , op dat 
die fake eens ten meeften dienfte , rufte , vrede en 
eenigheyd van den lande , en fonderlinge van de¬ 
fen quartiere, afgedaen en beflichtet mochte werden , 
gelijk wy niet twijffelen , of uwer Edelen is fulx 
ook van herten wenfehende : en wy mede onder¬ 

richt 
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richt zyo j dat uw’ E. diemhalven aen fyn Excellentie 
* vaii Naüau, den Rade van Stat^, als ook den Staten 

van Holland in Dccembrileft-leden gefchreven hebt: 
doch hebben nu met vervvonderinge verfiaen, dat uwer 
Ed- deSchanfen cn eenige lieden van Over-zee , van 
knjchs-volk ontblotet /en binnen Medenblik trekt, 
daer ter contrane uwer Ëd. delelve inde winter met 
meerder garnifoen pleecht te voorfien, waer uytgro- 
teli-ke inconvenicncen fouden konnen rijfen, tocfon- 
derlingc nadeel van den lande. En gemerkt wy opvry- 
dag toekomende fmorgens alhier weder vergadert lul¬ 
len zyn, fal uw’ Ed. ‘ons ten fel ven dage de redenen 
van dien, en op alles een vruchtbare anewoorde gelie¬ 
ven over re fchrijven , fulx den dienft en het welvaren 
van den lande vereyfehen fullen. Hier mede, Edele, 
Erentfelle , wijfe , leer difcretc, voorfienige Heere , 
uwer Ed. in den hoede des Almogenden bevelende. 
Gefchreven tot Hoorn, den 19. Januarij 1508. On¬ 
derzont , uwer Ed. goedwillige vrienden , de Magi- 
ftraer en Gedeputeerden van de lieden van WeZ-vries- 
land en ’t Noordei-quartier, by my, en 

was ondertekent 

^. Forcejl. 

Het opfchvift was, Edele , ErentfeZe , wijfe, feer 
difcrete , voorfienige Heere den OverZen Jonener Die- 
deiichSonoy, tot Medenblik. 

Fol. 16.) . .. 

, 0lunr jBacc &onog feftecen ttjb te bojen in Iianbcu gc^ 
lm gjwt hucgen (jcbbcnüc coppc ban fefterc liBififïbe / by De 
rtïictjteifs jBagjffcaet ban ïBeöenblift gefcï)?eben/acn De .§>ta- 

teilban üjollanö / ban Date beu 26. ^ccemb?^/ 50 
auoeftna fag en merfttcljp tacï / Dat men een groot imfïram 
pngeianö, fo,cn 0p ijCM1 öaüDe/ tuaeram fop 3|aujSicfoielf5. 

öicant tot a5iotcb?och / met^teben cn uifïuueüe ge* 
fanöen foeeft ha<£Hgclattö/ aen Den <6^abe ban 3lp* 
ccjicc/ cnoDh actiDe Itaninginne/ Defeïbe abbeute* 
tcnöc ban öeftuangljeöen öaec m fop foeiti toa£ ïsebin* 
Öenöc / Docwfoet mifoertrontoen bat men op foem foaö* 
bc / obermit^ fop öen ecb Dien fop aen Den boo?f5 
bc gcöaen foaööe / op be commilTte/ bic Dpbait fpne 
excellentie babbe ontfangen / niet honbe nocb be= 
begeccbe te bccanbeuen/ 30 lange ÖP ban ben feïben 
niet befoocgïijft toajS ontfïagcn / tn bat men alle rniö* 
beien ptacttfecröe om bembe ^olöaten öte fop tot 3p* 
ne bcrfcfteutfoepö binnen S)cöcnbltft baööe / baer upt 
te boen öeutretften/ geifoftmeri ooft upt «JBnftfoupfen 
fpnen Euuteuant Coïoneï babbe baenipt boen ber* 
treeften / eneenanber Benöeïban fpnen ïkgtmente 
niet bjcfcnöc/ baer in gcbjacfot ïjaöDc / en bat men 
aïöaer öen ïDacfotmectflct ber boo?fclj?cben ^teöe / 
genaemt £ojneï$ Bietecf3/ Dien bp foieït teloffcn 
een 30 opreefot «1 feergetrou tnnnboojöe ïüchgte/ 
’t Baöaianö cn 3pn &teöe / alfmen in be gefode 
bintte echen foube moge bniüen/ babbeu af gefïelt 
ban fpnen fïact en offitie/ fonberbem tcberftlaren 
anbere reben ban 30banige affettinge en onecre / ban 
bat bp ben boojfj. &onop en fpnen Heutenant te feer 
toegcöaen b)a$ gebjeefï/ en bat men bem ban alle fpn 
bolft fodjt te ontbloten/ om baer na ten appetijte ban 
fpne quaettotfüge met bem om te fp^ngen na ben 
bdiében. IDanc betofole bP bebonö bat mm aen* 
greep / be gene Die ïjem alleen taegeöarn en een goeb 
berte ötoegen/ 3oftoiiöc fopöacu upt tod af meten/ 
bat mm foemfdfgnocfobeel meer quact£ foube toiï* 
ïeti / ’t todft Ijn nod)tanö niet babbe gementeert / 
acngcfïcn fulu öooj bocg-oojödm / Ijcftigbcpö / qua= 
öe rapporten / j'aïoufie cn pafiïen gcfcbteöe: bp be^ 
ftïacgöc bem ooft / batöe^cere <6iabeban^obenlo 
in fpne beranttoao’öinge / tegen be Bemanjirantic 
ban öen <J5?abe ban Mpceftec/ fonöerrecbt / reben 
en funbament Ijcm ban ongdjooifiembcpö/ onöanft? 
haerbcpD / ongetroutuigljepb / cn mepneebigbepb be; 
febulDicljt engeblameert babbe / Daer tegen bp ooft 
notelijft babbe moctm fcb?ijbcn / tot beröebinge ban 
firn eere cn reputatie / berfoebte Daeram bat 3pne 
cdlcntte bem met 3pnen goeben racö bp bc Stonin- 
girme intïbe bdjulpig 3un om unt öefeftnarigbeben/ 
Daer in bPbooj fpne getroubjtgbepö getaeftt toa^/ 

IV Deel. 

te bomen / cn bat bp bienfïen tnbg£ 
Uieröen getcacteert / etc. 

©e JBifTtbe bp bc JBagifïtactban iBcbenblift aen 
beBeeren Staten ban Boilanö gefcb?ebcn / Dacctop 
terfiont af bermaent bebben / bat bP coppe ban baö^ 
öebcliomen/boagïupöenbe albusS: 

Dele , Erentfelle , Hoochgeleerde , wijfe * feer 
voorfieninge, difcrete Heeren : jillagts 

Ons is feer lief geweeft , uyt uwerE. fchryvenste (iraetDcc 
verhaen van de goede affedlie die uwer E. tot onfer wel-fIc^c 
Zand hebben, en infonderheyd van’t goed devoir dien- ticnuith /Cö 
volgende by Ü. E.gedaen aen de Raden van State, om aenbe 
’t Vendel van Capiteyn CriZal uyt Medenblik na ^e* 
land te doen vertrecken , en fullen daerom ook niet 
nalaten , volgens uwer E. goede beliefte, aen defelve 
altijd getroulijk over te fchrijven van’t gene alhier fou- 
de mogen voorvallen , daer uyt eenige fwarigheden fou¬ 
den mogen rijfen : gelijk wy daerom u E. bydefenwel 
hebben willen adverteren , dat niet tegenlfaende hec 
fchrijvens of bevel van den Rade van State , aen den 
Capiteyn C.riZal gedaen , wy tot noch toe niet hebben 
konnen befporen , dat delelve oytvan meyninge ge- 
weell heeft, of noch is, om het felve fchrijven na te ko¬ 
men : maer ter contrarien is ons onderricht, dat den 
OverZe Sonoy eenige tijd geleden,by hem op den kaZcle 
vergadert heeft gehad meeZ alledebevel-hebbers van 
dele Compagnie , hen voorhoudende dat fy goeds 
moeds wilden zijn , fonder hem te begeven, hyfoude 
lijnen grauwen kop by hen-lièden opferten , en hen-lie- 
den doen komen tot hunne betalinge enafrekeninge, 
Wy Zen en bevinden daer-en-boven , dat hy nu al feke- 
ren langen tijd in den arbeyt gehad heeft, en noch is 
houdende fekercarbeys-lieden , die de Forten en Wal¬ 
len defer Zede, fo met borftweringen als met andere be¬ 
hoeften verZerken en repareren. Dat hy ook daer bene¬ 
vens nu al eenige dagen lank, en tot noch eertijd, niet 
toe-laten wil , dat’er eenige Rogge of Terwe in 
’c kleyn of groot uyt defer Zadgevoert mach worden , 
noch ten platten lande noch ergens elders. En al iZ fo , 
dat hy ontrent 8 of 1 o dagen geleden, hadde laten om* 
flacn dat de reZe van fijn eygen Vendel hier noch lijnde, 
fichfoudebereyden wanneer den Tromandermael ge- 
roert foude worden , om op te trecken, het felve is nu- 
jegenwoordelyk al weder in lTaep, en daer isoietaft 
ja ter contririeh is ons aengedient en voor feker ver- 
klaert, dat de uytgefondcne van fynen Vendel, byvy- 
ved, feflen, meer en min, fullen fchicken te verlopen 
en herwaerts te komen , gelijk dien volgende alrede on¬ 
der pretext van ongefondheyd, al eenige hier aengeko- 
men zyn, dewelke terZont aengekomen fynde, weder 
zyn genefen, wat hier af noch fal willen komen , fal den 
tyd ondeoken : wyfienhemmet fulker vrefen bekom¬ 
mert , dat hy h'em niet en verfchoont by nachte felver de 
Wacht te vérfoeken : fomma , wyfien geen middel om 
van hem , en dit groot getal Soldaten verloZ te wordan 3 
of ten ware men konde bellellén , dat hy in perfoon 
mochte komen tot eeniget oorten uyt defer Zad , daer 
men hem foude mogen houden en conZringeren tot 
opfchrijvinge van de Compagnie, of anderfins dat men 
liete verZroyen onder de Soldaten alhier , dat fijne 
Excellentie van Nalfau, en uwe Edelen fóuden willen 
geven behoorlijke afrekeninge allen Soldaten die fig 
onder den eed en gehoorfaemheyt van fijne voorfz. 
Excellentie fouden willen begeven, om hen-luyden op 
termijnen te betalen , en by próvifieof in minderinge 
van dien, elk een pak van defegemaekte klederen te 
geven: wy fouden verhopen dat by fuiken middehmeeft 
alle Soldaten den voornoemden Sonoy begeven en fijn- 
der Excel, toevallen fouden, alzo wy jegenwoordig- 
lijk al bevinden, geen kleynemurmuratieonderden 
felfden , of om fijnen perfoon felve te bewegen, de- 
wijle hy met groter forgen beladen is, fouden wy onder 
corre&ie niet ongeraden vinden, alzoChriftianusSï- 
napius Predikant alhier, van wegen fckere weldaden in 
fijne Excell. van Naflau , en Ü. E. grotelijken is ge¬ 
houden , dat van wegen fijne Excell. en U. E. aen den 
felven mochten overgefchreven worden , wat groter 
intereflen cn verfwackingen den landen in ’t generael by 
de obftinaetheyt vanden overfien Sonoy woeden aenge* 

# % «Hen ? 
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daen , meer door perfuarie van fommige quaetwillige 
als door fijn nature, die men voormaels feergoeten j 
getrou bevonden heeft , en dat hy denfelven Sonoy 
wilde arbeyden om van fijn propooft te defifteren , hem 
verfekerende dat fijne Excellentie en U. E. noch alles 
goets van hem vertrouwen , en voorbygaende alle ver¬ 
lopen faken, vriendlijker-wijfe met hem fouden hande¬ 
len , ingevalle hy in fijne gewoonlijke gehoorfaem- 
heyt voortaen wilde continueren. Wy laten ons be- ■ 
dunken , dat defelve Sinapius wel yetwes by hem fou- 
de vermogen, doch uwe Edelen na hare grote wijf- 
heyt en voorfichtigheyt, fullen hier in felver weten te 
doen , ’t gunt tot meeften oirbaer van de gemeene laken 
mach dienen , en fullen ons dit vrymoedig advijs in 
’t goede gelieven op te neme, fowy dat vertrouwen, 
der welker forgvuldigheyd wy ons geheelyk onderwer¬ 
pen , God biddende uwe E. Edele , Erentfefte , 
Hoochgeleerde , wijfe , feer voorfienige , difcrete 
Heeren , te willen fparen in gelukfalige regeringe. 
Uyt Medenblik defen 26. Decembris anno 1587. On¬ 
derhond , uwer Ed. onderdanige Burgermeeftercn der 
Stede Medenblik , & eorum nomine, 

F. Pieieft, 
ter zyden fiont. 

Voor Jt fluyten van defen hebben wy ook verftaen, 
dat Jan Michielfz Predikant van Grotenbroek, na En¬ 
geland gereyft foude zyn, maer hebben daer van geen 
Volkomen verfekertheyd. 

gjn De boo?f5 JBiffibc lag: een Ccöiiïïe / Daer in ge? 
fcïjjebcfi $ al£ Ijtcf boïcïjt: 

Alfo nu voorhanden is , namentlijk , op nieuwe-jaers 
avond,dat de Burgermeefteren fullen worden verandert, 
en wy niet weten of goede Patriotten gekoren fullen 
worden of niet, fouden wy (onder corredtie ) wel gera¬ 
den vinden, èo U. E. yets van deferfaken herwaerts 
foude willen fchrijven , voor en aleer wy U. E. van de 
gelegentheyd der toekomende geadverteert zullen heb¬ 
ben , dat U. E. ’tfelve fouden doen in ’t particulier, 
aen de afgaende Burgermeefters of aen den Secretaris , 
die *t felve voorts mogen communiceren daer enfo’t 
behoren fal: het opfchrift was, Edele, Erentfefte, hoog¬ 
geleerde, wijfe, feer voorfienige difcrete Heeren , Mijn 
Heeren de Staten ’s lands van Holland 5 den brenger 
lofchellingen. 

<®e Jaccrcfatté ban JBcDcnbftft fjang petetf5. 
ïjeeft fig eenigen tijd Daer na aen Den ÜDboeact ban 

örisbïtk"' §olïanö / Jlieefïec 'Joïjan ban Den ©ÏDenbatnebdt 
itckiaegt &y JBiffibc beftïaegt / afé Dat ^>onon {jet inïjouüen 
SoSShttban öefen 25?ief / fonDcc te toeten by toat miDDeï/ 
tnbouö bemomen ïjaDDc / ïjöctod Die gefcï)?eben toajS Dooj 
ban Eitn ïaflp / ntupt Den naem ban De 25nrgecmeefïetenDer 
SS!?* feïbec «êteDe / foïjaööe Defeïbe ^onop nocïjtang op 
bekomen ïjemDaerDoo?/ ccncn groten ïjaet genomen/50Dat 
jjaüöe/eit ^ ^cï oojfafte fotiöe ïjcbfacn niet meet te fdjtyben: 
S ge, macc aenfienDe Dat elft goeD patriot fdjuïöigip ’t ge? 
iegemtjept meene (fonDet acnfcljou te nemen op gunfï of on? 

!*n gnnfï j te bojönxn / ïjaD ïjy niet toiïïcn laten ïjem fe? 
^ * ctetcltjït ober te fenDen / Den JDafguü Die Den 2 8. 3Ja? 

*’ nuaeij fmo?gen£ binnen HÖeDenbïift toag acngefïa? 
55 gen / Daer uyt men firn niodjtfjctgcboclcn Dat fom? 

inigeïnyDcn/ auteur^ Derfdbcc/ ban De liefhebberd 
„ Der gemeene faften toaren fjebbcnDe/ enïjoe feDitieii? 
„ fdyften gefoefjt tooiDeaïïeucn cencnyegeïpenDieöc 

gemeene faftc ban fjetten menen/ te ealumnieren / en 
’ ’t gemeen peupd Daer tegcud op tcïjitscn ; fdjjijft 

” bootod Dat tetfïont alp’ Den boöjgeroctöcn bjieftot 
ftenniffe ban Den-^becfïen toad geftomen / öyboben 

5> De 4^0 mannen Die fjy IjaöDe luimen Dcc ^taD / nodj 
» IjaDDe Doen bomen cenigc ban De Compagnie ban 
„ Slagnet iBeus / en eniige ban ifenrift ban SSjemen / 

’e famen fïedtpo manöie geïogeect toaten op’t^taD? 
’ {juij^/ altoaec ïtcn-IuyDenbyöcn^uegenncefïeren 
” befïeït topjDe / 20|ooD’/ ïtac^ en 25ict / Daecfyme? 
” be te toeDcn toaren/ fonDer Dat tot bic tijD toe yemant 
» übedafï aengeDacn toab: maer too^De g^otdijt* ge? 
„ b^eefï by be gemeene,^utgerye / Dat alle De&oïöa? 
„ ten op öe^SDwgec^ltojïgdcytfouDentooiden/ in? 

gebaïïe De Hecningcn niet en boïgben / ooft fcjjeen „ 
niet giiaïijb Dattecoeenige mugterpe cnDer {jen-luy? 0 
Den lïont te bettoacïjten / toantfe aïrceDe by Den ” 
(©bctfïen toaten getoeefï en brgcctöen gdD / maer ” 
fp toaren met fcijone tooo?Den en {jopc gepaeyt: bit »> 
toa^ De jegentooojDigc gefïdteniffe (fctynjft |jy )ban -j 
Dec^taö/ ’ttocïli {jyfpnE.fubfidefilentii, todïjaD „ 
toillen aDbettercn / etc. vpefen 23?ief toaö in Date „ 
Den 25)4 2lanuactj 1588. 

0nDettehent vi 

F rans Piet erft. ^ectetati^. j 

©oojtó Ijcefe Den €>betfïen ^onoy na Den l^age c foi. 
gcfonöenDcn CommifTari^ Cniiüanie JBofïert / fy? €o 
nen boïmadjtigDen / om met Den Bart ban ^»tate te tKiffans' 
communicctcn en tracterrn tot toegneminge ban ew!'’as 
ïjet Diffetent en mifïtoutoen: Dcfe in Den ^agcgc?S;t 0i 
bomen jijnöe/ en bctfïacnbcDat by De Staten ban ^on ban 
^oïlanD De 02bonnantien ban Den ÏSaDe ban Mats / ^3?” 
booj De ojtöinarfs betaïinge ban De ^oïDaten geat? ©LSu 
refieert toaren / fjeefe Ijem graDbrifTeext binnen ®onoy ut 
^dft aen Den Bertc flDbocaet banü^oïïanD / JBcc? 
fïer L3jan ban #ÏDenbarncbeïD / ïjem biöDenDe Dat8 1 
Die betaïinge Der ^olDatcn binnen «JlBeDenbliliniet 
langer op-geïjouDcn too?De/ 0150 fjet feïöe een gjooc 

uaeD in öefe gdcgentljeyD fouDe mogen bcroojfa? 
en/ Doo? Dien Den #becfïen en Capiteynen geinfoj? 

meert toaten/Dat men aiibct^ niet foefjte Dan Dc^ol? 
Daten te betoegen tot mtiyterye / maer Dat fuïfi»s toeï 
een anöec cynDc fouöe mogen nemen/ Dan De gene 
meenen Die fulje toaren pjaetifcrenDe / Detodbefjem 
Den fdben €>ÏDcnbatncbdD ooit toefïont / en feyöe 
De Staten Daer ban te fullen fp?eben. ©acr na ïjeeft 
ïjem De boo?fcö?eben IBcfïert begebtn by Den ?51m? 
baffaDeur ban De ïioninginne ban CngdanD ^er? 
beet/ en baD Ïjem Dat ïjy Defabebanöen^berfïen 
^>onoy aen De Staten toiïDc recommanDercn / ge? 
ïijït De<6?abe banEyccfïer ïjem Daet ban ooft boo? 
fijn bertreft IjaDDe gefpjoften : ïju beloof De fuif* te aÉófïms 
Doen/ en ïjeeft ooft fUïjc Den fdben Dag norïjgcDaen. 
^en 10. januari) i$ Defeïbe JBofïcrt ban toegen Den Se mh 
^bctfïen Jjcnoy in communicatie getrcöen met ^tatebau 
De heeren idaöcn fcan^tate/op ïjet fïnft ban DeCom? 
miffïe / ten bytoeftn ban fijne excellentie ban Baf Imti. 
fan / en Den boojnoeniDen <91Denbarncbdö / De? 
toeïftc lBofïert af tjaegDe / of Dra ©bcrfïen <§onoy 
ïjem onDer ïjet gebieD ban fijne excellentie ban j^af? 
fan fouDe toiïïcn begeben en fïdïcni Daer op JBo? 
fïec antto,io?De/ jaj 30 bcrxe ïjy aïfuïlte Commifjïe 
en antoriteyt modjte beftomen / aï^ ï)P meenDe ïjem 
te competeren/ en tennacfïenby aceojDercnDemet 
fijne eetfïe Commiffie: maer by aïDien men ïjem 
geene anDere fouDe toiïïen acco?Deren / Dan men ïjem 
omtrent een jaec gdeDen gefonDcn ïjaDDc / Die ïjy niet 
ïjaDDc gocD gebonöcn te accepteren / 50 toilöe ïjy 
ïiebet ontjagen toefen ban alle beDieningen / en 
boo?taen gaen ïeben in fïiïftgtjeyD op fijn feïben. 
3©acr op Den boo^fcïjtcben JIBofïert bdafï toerDe / 
naDcmacï Dat De Commiffie Den ©berfïen ^onoy 
toegefoiiDen / ïjem niet beljaegDe / Dat &y by gcfcfeif? 
te fïdïcn fouDe De puucten en articuïen Die'bp meen? 
De Dat ïjem bcïjoojDe geaceojDccrt te toojDcnenDie 
Defeïbe ^onoy fouDe accepteren / D’todft Denboo?? 
fcïjjcben JBofïetü De£ anDeren Daegj5 geöaen / en 
Defeïbe aen Den fóaDeban ^tate ober gelebert ïjeeft / 
Die Dcfdbe in ïjanDen ban fijne Cxcdlentie ban j^af? 
fan gcfïdt ïjebben / om ïjeu abbjjö Daer op te ber? 
fïaen. «ïlBiDDeïertijD ïjiclö De boo^hocinDe JBofïett 
aen Den Haöc ban &tatc aen/Dat grDuraiDe öefe !jan? 
Deftngc / De ojöntane betaïinge niet langer op geïjcu? 
Den fouDe toojDen/ om De ineonbenienten Die öaec 
uyt te befo?gen toaren/ te fullenbolgeninDefecon? 
juncture De^ tijD£/ Doei De nprupDinge Dicby ber? 
fcljcyDctt peefonen ftantcu IBeDenbïift aen De Jlioï? 
Daten geDaen tooide / maer toat berbalg Dat De 
boeyfdj^eben IBofïett DeDe /’ fjy ftonöc niet berftrij? 
gen/ en toerDe fijne renionfïraime bafï in Detotnö 
gefïagen en toeynig geacjjt. #p De araculen ban 
De remonfïrantie / by Den booinocmDen Ccmmiffa? 

ti^ 
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tip JBafïctt obergcgebcn / fepöen defecten öattcr 
bcrfebcpöcu punctcn bp Ijem gefïeït toaren / contra* 
rtcccnüc öe p^bikgien ban Den lande; alp ban De 
iBagiflraten / cn (kt nomineren ban öe gcöcpit* 
teerde; t)rt tocïhe fig ben <6ouberneuc ban galland 
niet aen-nani; bat ooit cenige puntten öacr Inge* 
fïeït / alp ban de bedkanten en .4bcbooïmrefIeren/ 
bic ben Claffcn en anderen toc-quamcn te beregen; 
bat be ïfeeren Staten bccffauDen nen ^onop een eer* 
Iijlte Cuinnuffic gegeben te bebben / Die bp met Dant- 
gebmge geaccepteert en genoegfaern belooft fjabbe na 
te bomen/ en batfe tot geen andere te geben fouöcn 
bonnen berfïacn/ taant nu alle pccticulkre gouberne* 
ment (bebaïbcnöcrp?otontkncIlipccn) geatyogeert 
en afgedaen taacen: fepden mede/dat de ïfccrcn 3>ta* 
ten niet bonden beefraen / taaerom den Ctocrfïen 
50 becl Balltp en Soldaten binnen Jfóeöcnbïifttoap 
Ijoudenöe / te toeten / tot omtrent 600 mannen / daec 
men ’tfelbe tot notebjb garnifocn der felber fieöe/ 
met 150 ^oïdaten / alp in boojleden tijden / ge* 
noegfaem bonde doen / en onnodig toap tot dep 
ïandé onboflcn bet obecbïoet aïdaec te fjouöers tot 
fijnen appetijt / mact dat men die beter tot ’jsEanDp 
Dienflctjadde te gebmpbeii. i^ier op toerde bpBta* 
fiert geaurtooojd; belangende de puncten by Ijem 
geftek / bP acljtcde geene gcflclt te jyu / de pun* 
bflegien btai den lande contrariërende / alP ban öe 
BMgifïcaten en Ijet nomineren of Ijeteïigecenbau 
de gedeputeerde: taant al3o om defe falie tod eer* 
tijp qucfiic toap getoeefi/ tufTcbendenCtoerflcncn 
die ban ïjet Böojöer-quactkc / dat fijn Cjccclkntte 
de p?mee ban C^angicn öoogïoffdijbcr memorie / 
na fcöjiftcïijb debat en comra-dcbat/ feberededa* 
ratie cn fopnc ban fcljepöingc en dccsfic ban dien 
fdjpftdg'b geöaen Ija'ode / toaer na bende partpeit 
jjen fottöcn Rebben te reguleren / toaer Doolj oab f)et 
goubeenemeut ban den boomoemden §onop / bol* 
genp de boojfebteben becïiïacinge / toap geconfir* 
meert en nont geaütogccrt / tot ï)ct obedijden ban 
fijn booïfcöjeben ff. <6. cn dat men 00b alfnu ten 
eenficn “ban dep boojfcïjteben £>onapa boo?-leden 
goede en cretroutoe öienfien / den 5dbrn tijtel en 
autaritent'ban Hieutcnant <%ubcrncttc |)citi tod 
beboerde tebergonnen cn laten/ cn 50 eenigepoine* 
ten bp ijem gefïdt toaren Den pubikgten contrarie* 
rende / jouden die aentoijfen. belangende de op* 
ficötc der ïierben en Jbcbokn / detoijl de B&agi* 
graten daer feer toepnig acfjt op namen en fo?ge booj 
droegen / dat tiet tod hoognodig toap / dat pe* 
mant met antoritept daec op goede toefigt baööe 
tn name: bp aïdien men anöerp de bojöcrmge der 
religiën toap foebende. Eo bceïeöeCommiffieaen* 
ginb/ dat tod toaer toap dat den Obcrfien geleden 
omtrent een jaer in den ï^age toap / en met den £}ee* 
ren eenige communicatieïjaddegeïjaudcn / öacrbp 
ttiet bp toapgetoeefi: maer öatljptodtoifiedattec 
geene Cottimiflie tóa^ gepaffeert boo? öe£ felben 
^ionop^ berteeït / bat fèer ïjaefï gebid / doo^ Ijct 
obergacn ban ©ebenter enöe^djautfeboojSut* 
pijen / dan Dat Ijem een Conmuffie toegefonden 
toaji / 30 Ijp gereed ftond om boïgen^ Ijet fdjniben 
en beefoeb ban de l^ecreu Staten ober te barenna 
ïtampeii en Etooï / om daer o?d?e te fïdïen op de 
garnifoenen en j?njtificaticn ban dien quartiere / 
maer aÏ5o defdbe€ommiffiedenboo?n£>cnjden^a* 
nop niet beïjaegde/ dat Ijp met bo?tetooo?dcnacn 
fijn oèreebditie ban Baffau geanttooo?d fjadde/ 
dat Ijp befdbe fjadde ontfangen / maer boo? die tijd 
om fijn ïjaefiig bertreb / en obeemidrf febere f toarig* 
ïjeöen daer in bebonden / fijne €jccelfi(entie op die 
cepfe of tijd / boIgcnjS fijn fcïjpjbcn / niet bonde 
boldocn: ïjctn toerde gebjaegt toanneec dit gefdjïe* 
ben toa^ { IjP fepde / tectrond en met den jelben 
S3ode/ cn taant gedurende deg boo?fcö?cben &onopp 
aftoefen teriiond na B^edenbïicb gefonden toeröc Do 
rompaingie ban de fcapitepn <Dubenbooiöe met 
patente / fïtijöende en derogerende de a«to?itept 
ban de toegefonden Corhmiflie/ toaer upt de boo?* 
fcljjeben ©berjie een feïtfaem nadenben nemende/ 

IV» Deel. 

cn ccrfï ban die tijd een ÖiffidentiebaDbe beginnen tt 
grijpen / toaer na l)ct mifberfiand gebofgt jijnde { 
cn bp den Ctoerfien de boojgebaïïcne f toarigïjedcn en 
gcfeljiUen aenfijn CrceHentie ban llpcrfier gefïdt 
Ijebbende/ daer op genoeg aengeljoiiden Ijadde/ dat 
defelbe mocïjteu afgedaen toerden / tot tocïhen 
epnde ÖP 00b daer gebonientoa^/ dat binnen .llBe* 
dcnbbb tot’^ïand^ boflen ejrtraojdinarie garnifoe* 
nen toaren / dat Ijp behende ïjet fcïbe doo? den €>bec* 
flen tot fijne berfcbertljepd gcfcïjieö te 3jju / alptoe* 
der begrepen fjebbende gjotediffidentienuptdefdt* 
fame pjoefduren bp fijne €jrcelïentic ban Baffau / 
doo£ rcfoïutie ban de Staten tot «Snbljupfen geöaen 
in ’t uptfetten ban de Compagnie ban Clj?iflaï / cn 
Ijet affetten ban den löacljtmecfler / Conneflabeïs / 
cn noclj bojtdrjb ban den ouden 25ucgetmceflcc 
iffb^ant ^facobfj tipt öeb;oedfcïjap/ aïïeeftlijb om 
öatfe dep' €>ber11cnp fabe liadöeu gedefeudeert / toaer 
tipt iicljtdijb af te nemen toap / in toat gjaet dat den 
(ipberfïen front / Ijet toeïb onttoijffcïijb toap gefdjie^ 
bende dooj Ijet ïicljt gcïoben ban baïfclje rapporten 
ban eenige fijner bpanden/ feïfp unt de B^agiflracr 
ban Sèedenbbb / die bupten reden jijne parrpc toa* 
ren. ©crljaeiöe boo?tp andere redenen ban biffiöcn* 
tic/a!p ban de Apologie ban öcnCjabe ban ifoljenïo/ 
die Den ©berflen Jionop ten onrecijten fo ïeïijbeu 
befcljuldigbe / etc. IBoflcrt toerde 00b bp eenen af* 
gebjaegt/toaerom den Ctocrflen Ijem tegenp de &ta* 
ten berfebecöe/ met de Soldaten die 3» ïüpdcnbe^ 
taeïden / cn die fijne i^eeren en B^eefierp toaren / 
3fa die denCjabc ban ILpcefler felbc 5ijne Commiffic 
gegeben ïjadöen ? lBoflaert anttooo^de/ dat^onop 
de Soldaten tegenp öe Staten niet begeerde te gc« 
Dto^ben/ maer omfigntetberfebcrtöcpdtcberant* 
toooidcn: en dat öe Differenten mochten afgedaen 
toojden ; dat Ijet 00b meer gefien toap / dat cm 
bnecljt cn Die Daer ban fijn ÏJfeec enl5>ecfïcr berom 
^eïijbt toerde Die Ijem nictbeljoojbjbe middelen te» 
genp oberbal en becömcbinge geöefenbeert fjadde. 
’t^}p toaer toerde daec op gefepd ; toat doen ton an* 
derp tegen den ïtonmg ban d$pangieiB .flBoflaert 
Öeeft Ijem tocöer gebeden dat men de fabe Öocïj foude 
toilïcn af- maben / cn dat men de Ijanö daer aen fott* 
öe toilïen fjouden / dat de berlopcnc macnb gagic 
der Soldaten/ boo? al betaeïtmbcljtetoerden/ op 
dat bp toepgeringe ban dien/ geen ftoarigljeöen op 
eefen / die men daec na niettoel foude bonnen bete* 
ren. ©an daer toerde booj die tijd niet gedaeit/ Dart 
dat men bent fepde/ dat men aen öcnC>becfIenfe£ 
bccc B)iffïben foude fcfjjtjbcn en fenöen / die men 
aen bem IBoflect / eerfl foude conimunieeren. 
articuïen bp .fiDoflert aen den Elaöe ban ,%tate obec- 
gegeben / 3tjn natnaeïpin d?ub upt-gegeben/ met 
fchcte lünnotatien / die top goed gebonden liebbeit 
biet bp te boegen / ïupöende aïöup: 

NAdien den overften Sonoy menigvuldige goede 15rtict!ïe« 
merkelijke getrouwe dicnllen van aenbeginnede- 

Ter Oorloge, onder het gebied van wijlen zyne Ex- Bergen 
cellentie den Prince van Orangien , hoog-lofFelijker ^>onon/ 
memorie , en ook zedert fijne beklaeglijke aflijvig- 
heyd datelijken tot vorder’nge van de chriftelijke Re- nittteeröe 
ligie en des Vaderlands vryheyd betoont heeft , en >èimilatrie 
inlonderheyd in den Noorder-quartiere van Holland , o^°^ec!£ 
op de commiflïe hem by den Hooch-gemelten fijne bertaetT 
voorfz. Excellentie hoogl.mem. als Excellentie Lieu- ïïactt 
tenant enGouverneur van denNooder-quartierevoorfz. j“n <^>las 
gegeven, en dat daerom den voornoemden Overften * 
Sonoy veel eer verbeteringe en verhoginge (zo zulks de v Fo'28 * 
gelegentheyd gave) als verminderinge zijnder Com- 
miffie en autoriteyt is verdienende. 

©oojdedienften bpden (Dbecfien^onopgeöaen/ 
ip defelbe 30 eerïpft cn p?ofitebjb getractecrt alp pc* 
trtand anderp/ Den landen gcöient hebbende / gcïgït 
bpalderbefltoeet. 

Zo foude wel billyk zijn dat fyne Excellentie Graef 
Mauritzbyfyne commfliieden voornoemden Overften 
Sonoy toe-liete en vergonde den tijtel en autoriteyt van 
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fyne Excellentie Lieutenant en Gouverneur van den 
Noorder-quartiere , gelyk fynder Excellentie Heer Va¬ 
der gedaen heeft. 

Apoitiiic. 'Hïfo be Meteen Staten ban ïlolïanb / Eeïanb / en 
2®cff Bjiefïanb tof be conferbarie ban be cenigïjepb 
enïjct goubernement ban ben feïben ïanöeaUnbcn 
^ace iyyy.ïjcbbenberffaen/ batmaer een<6oubec# 
neur in ï^oïlauö / Eeïanb / enJfêkfi-Bjicflanbfanbe 
toefen / namentït)U/mijn B)eere be ïDjince ban #jam 
gien/ $>. <6. en bat aïïe particuliere (®outoernemen# 
ten in ben boojfeïneben ïanben fouben ccffccen / en 
bati)etfeIbefuïït0i^acötecboïgtbenac^e 10 jaren/ 
balgenöe ’t ottbe gebmuft en recïjten ban be boojfcö?e# 
ben ïanben : fo cn$ geen reöen bat jegeng be reef)# 
tetj en be eenigljepb ban ben ïanben be boojfcïfée# 
bencefcïntie toerbe beranbett ter contemplatie ban 
ben €>berffcn. 

Met inftruftie dat hy Sonoy met fyne Excellentie van 
Naffau, dien volgende fal houden goede correfpondentie 
van alle voorvallende fwarigheden , om by tijds daer in 
voorfien te worden na behoren. 

Apoftiiie. B^en berffaet bat ben «Sberfïen bo?bec aï£ tot be 
cojrcfponöentie in befen geeoctt / aen 3pne <£rccB 
ïentie gefjouben moet toefen / of anöcr$ maeff e pp 
Dem 0cïtjïi3pn. 

Dat hy fal blyven inden quartiere voorfz. om op de 
befchermenifie , bewaerniffe, en verlekertheyt van dien 
tegens alle geweld en fecrere praktijken en aenflagen des 
vyands goede acht en opfichtte nemen, en te houden 
goede ordre, &c. 

Apoftiiie. ^emeninge en tg nopt getoeeff / ben #berffen 
upt ’t boo|f3 quartiec te treeften. 

Tot welken fijne hy fal behouden zyn jegenwoordige 
regiment knechten , orn die te leggen en te gebruy- 
ken , in de Steden en Forten hem dus lange vertrout, 
fulx hy tot bewaerniffe van dien, en dienfte des lands 
fal bevinden te behoren. 

Apoftiiie. ^emenirtge$ getoeeff/ Öatbm €jberffenutqtia# 
ïitept aï£ üirrjcï)^ - oocrftc foubc ïjebbente gebieben 
übcraïïcbe^>QÏöatcn bic in öe^teben en fokten on# 
bctfpn commanbcmcnt geffeït/ fouöcn tooien ge# 
ïept: cn bat nopende be toiffditigeen betanöcringe 
ban De garmfocncn ben #berff en ïjcinfouöeï)ebben 
lc reguleren na fpne ^ceïïcntie bebeïen. 

Behoudende d’autoriteyt om willelinge enverande- 
ringe van de garnifoenen te mogen doen, fulx en fo 
wanneer hem dat na gelegentheyd der faken raedfaem 
dunken fal: en fo het des lands noot vereyft dat eenige 
Compagnien van daer getrocken foude mogen worden 
tot des lands dienfte, dat’t felve van fyn Excellentie 
van Naffau , of die daer toe autoriteyt hebben fal, aen 
hem fal gefchreven worden , om defelve by hem te lich¬ 
ten en te fenden fulx de gelegentheyd alfdan toelaten fal. 

Apoftiiie. ï|et berffant i$ getoeeff befen aengaenbe te geb?up; 
ben aïïe goebe bifcretie / fonber ben #öerffen toe te 
ffaen ’tcecïjt ban ben €5ouberneur£ ban De ^jobin# 
bintien/ cn oberfuïft£ fijne <^]teeïïentie compete# 
renöe. 

Item, dat hy fal de hand daer aen houden, en alle vlijt 
aenwenden , dat de gereformeerde religie over al in 
fynen gouvernemente gevordert , £n alle papiftife of 
andere valfche keringen geweert worden en blijven. 

Apoftiiie. SMfo boïgenöe be refoïutie ban be löeercn Staten/ 
öebifëofltieiopdefaeftinbefen gcroert / competeert 
fijne C]i*ceïïentie aïö <0oubetncur / be gecommitteer# 
ben ban be Staten / ben $?efibent cn ïïaben p?o# 
binciaeï / en anbere officier^ en reefjter^ ban ben ïan# 
be: fo ig Dg fijne ^rceïïentie berffaen / bp ben feïben 
befen aengambe / fulae boo?fïeninge te boen aï£ be 
faïtenbcrepffdjen / tot boiöcringe ban (6oö£ ïiepïige 
toao^ö en öe£ ïanb£ toeïbaren. 

Item , dat hy fal goed toefigt nemen, dat geene pre- 
dicancen aldaer ingedrongen of toegelaten worden re¬ 

gens ordeninge der gereformeerde Kerke , en fonder 
voorgaende toelatinge en admiflle van de Cïaffen daer fy 
onder reforterende zyn : dat ook defelve dienaren be- 
hoorlyken betaelt worden. 

Sal ook alle mogelyke neerftigheyd doen, dat over¬ 
al de Schoolmeefteren niet dan van de gereformeerde 
religie werden aengenomen en toegelaten,en dat defelve 
geen ander Leere in hare Scholen keren, noch eenige 
boeken de gereformeerde Religie contrariërende. 

Sal ook toefien dat in alk Steden , Collegien en Vlec- 
ken van fynen Gouvernemente (foveel doenlyk wefen 
fal) vrome Officieren , Magistraten en Regenten fullen 1 
geilek worden, die de gereformeerde Religie en ’t wei- / 
varen der gemeene faken toegedaen zyn, ten welken 
eyndc defelve voortaen geftelt , gecommitteert en ge- 
contmueertfullen worden byfynadvyfe: en fullen de 
gedeputeerde Raden van de Steden , na voorgaende no¬ 
minatie van drie perfonen by hem geeligeert, en na ou¬ 
de vervallende gewoonte na behoren be-eedigt worden, 
en fal hy daer van het Hooft zyn foo ’t pleecht. 

ICïfa be officieren en toeefjouberen inbeffebenen 
bïecften geffeït toojben / beïgenbe be recïjten / ben 
petten/ fïeöen en bo?pen / refpecnbeïiïï bp ben $?im 
cm befec ïanben gegeben / fo ftan men befeïbe niet 
pjejubiceren / ban faï bp fijne <Öï;cceïlentie ten mee# 
ff en btenfïe ban ben ïanbe gcbojbect toojben j bat be 
officieren en toetïjonberen ban bjome gcquaïificecrbe 
perfonen too?ben gefo?meert: en beroerenbe ïjet ffeU 
ïen ban be gebeputeerbe 0aben ban be ff eöen / in coï# 
ïegien ban be Staten / berffaet fijne €pecïïentie met 
be Staten te ïjanbeïen / ten meeffen bienffe ban ben 
ïanbe. 

Item, fal behoorlijken toefien, dat alle Steden, 
Schanfen en kerkten, ook van Blokzijl en Kuyndert, 
na behoren gefortificeert , onderhouden , en van alle 
noodlijkheden voorfien en bewaert blijven. 

Sal ook voorts by alk middelen voor komen en ver¬ 
hinderen, dat onderden Ingefetenen geene oproerig¬ 
heden gefchieden. 

©itijSïjettoerïtbanben gouberneur ban be jjpio# 
bintie/ en öeo?ismat$offïcier£ en tecöter£ öecfeï* 
ber. 

En alzo de Commiflie van het Caffeleynfchap van 
denhuyfevanMedenblik maer provisioneel is by fijne 
voornoemde Excellentie van Naffauw gegeven , zo 
fal fijne Excellentie gelieven defelve abfolutelijken te 
geven en te confirmeren. 

W50 ïjet Caffeïepnfcïjap ban JBebenbïih ig een op 
binariö (Bffitie ban ben ïanbe / ïjet toeïk boïgenbe 
be p?iöiïegïen beefeïber nietbebient macö toojben / 
bp ben genen bie bupten be 3&eberïanben geboden 
3pn / fo ïnmbe fpn Ctceïïentïe jegen^ be boo?frïfêe# 
ben ppbiïegïen fuïr nietacco?beren/ ten aenflen ben 
#becffen bupten be j&eberïanben iggeboden. 

Aldus geftelt op advijs in den Hage den 21. Januari) 
1J88. Bymy 

en was ondertekent, 

Guilliame Mojlaert. 

^en 2o.5Jamiarij / ïjebben bie ban ben ïfabe ban 
^tate aen ^onop gcfcöieben/ befen naboïgenben 
S3?ief: 

EDele , geftrenge , manhafce , lieve befondere, 
en goede vriend: 

Wy hebben gehoort het gene gy ons hebt doen voor- 
houden by Guilliame Moftart, en nadien wy, om alle ban Den 5 
mifverftant neder te leggen, en goede eenigheyd te ma- fiaöe&au 
ken, daer op in’t lange gecommuniceert hebben gehad, 
met de Heeren Staten van Holland, en den hoog-en fïen^js 
vvel-geboren Mauritz Grave van Naffau, &c. bevinden noP' 
wy de principale fwarigheyd teftaen , op’tpoinót van 
fijn Exc. die u Commiflie gegeven heeft over het Noor- 
der-quartier,in prejudicie en derogatie van de Commif- 
fie den voorfz Heere Grave Mauritz, eerftby de Sta¬ 
ten voorfchreven gegeven, en daer na by fijne Excel¬ 

lentie 
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lentie geconfirmeert en op ’c nieuwe verleent. En al¬ 
zo daer by bevonden word, dat denfelven Heer Graef 
redenen heefc van mifcontentement , en dat daerom 
anders daer in behoort en nodig is voorfien te worden, 
zo wy ook verftaen dat gy dien aengaende , wel ge- 
Ent zijt in dienft te continueren , en den voornoemden 
Heer Graef als Gouverneur en Capiteyn generael van 
Holland t’obedieren , en daer op Commiflie c’ontfan- 
gen, zo dat alleen fwarigheyd valt indeforme, am- 
pliatie of reftriftie der felver Commiflie. Omwaerin 
te voorfien , met confervatie van een yeders auftori- 
teyt en ’s landsgeregtigheyt, wy goet gevonden heb¬ 
ben , dat men noch ter tijd ophouden falvan eenige 
Commiflie dies-halven te expedieren , en dat gy den 
voorfchreven Heer Graef alleen toefchicken fult een 
afte, inhoudende dat gy, continuerende aldaer in den 
dienft van den lande , fonder regard te nemen op de 
commiflie by u ontfangen van fijne Excellentie , be¬ 
looft getrouwigheyt aen de Staten, en obediëntie aen 
den voorfchreven Heer Graef, als Gouverneur en Ka- 
piteyn generael van Holland, en dat daer na gehandelt 
fal worden, hoe en in wat maniere die Commiflie fal 
gemaekt worden, om een yeder in fijn regard te geven 
redelijke fatisfaftie en contentement: U daerom ont¬ 
biedende en bevelende, dat gy u daer na wilt voe¬ 
gen en reguleren, en daerbeneffens ( latende de ftad 
Medenblik befet met 150 mannen van u Compag¬ 
nie Colonelle, dewelke by conferentie van den ftaec 
van der oorloge bevonden word daer mede genoeg- 
faem bewaert te wefen) den reft van het lcrijgs-yolk met 
den Commiflaris, na den Kuynder , Blokzijl , en 
Staveren vertrecken : U verfekerende daer tegens dat 
het voorfchreven krijgs-volk betalinge van hun fol- 

' dye gedaen fal worden, (zohaeftfyterplaetfen, daer 
fy by u als voorfchreven is, gefonden fullen worden , 
aengekomen fullen zijn,) als ook prompte betalinge de 
voorfchreven ifo Soldaten tot Medenblik blijven¬ 
de : en meugt gy u wel verfekert houden» dat doen¬ 
de het gene voorfchreven is, noch van wegen de Hee- 
ren Staten , de Heeren Graven van Naffau, of van 
Hohenlo, of yemant anders, jegens u niet feytelyks 
fal worden gedaen , of gedoogt gedaen te worden, 

ïol.79.) waer van ( fo gy fulx begeert) u aften van verfekert- 
heyt fullen gefonden worden in behoorlijke formen : 
U daer-en-boven noch verfekerende, dat wy niet na¬ 
laten fullen eerft-daegs alle neerftigheyd voor te wen¬ 
den, om u te doen hebben Commiflie in behoorlijke 
form. Hier mede Edele, geftrenge manhafte , lieve 
befondere goede vriend , weeft Gode bevolen. In 
’s Graven-hage den 29. Januarij 1588. &x. 

3£en 30. Üfanua. f$ ben Commiffarté ban be mom 
ftering Hanceïot ©araft£ / begabonbgtefebenuren 
inben föaeb ban State ontboden / en Ijem gefccljt 
bat ÏJP terftondnabet.Jitoordec-quactiec moefte rep^ 
fen / en$ beg rnojgen^ berttoeften na Üoojn/ om 
bao?tgbpben<©becften Sonop te cepfen / met bftes 
ben banbe ïfeeren Staten generael / ban ben öaeö 
ban State / Staten ban Ifollaub en fpn Cpceïl. ban 
dSaftau / genocgfaem ban eenen inbouden of fin / 
te toeten: bat ten aenfïenen bp toilliginge ban fpn 

JLS, Cpceïl. bamfèafTati / aïg <6oubetneuc en Capitepn 
anüta* generaeïban Ooiland / geland / cnJBeft-Bfteftand / 
1 ^taten tot ced?c£ ban ben Staet ban bet oojïoge ban de bec= 
n" /cn eeniebbe Bebetïanbcn en ten epnbe op be gemeene 
witte befentie ban aïle be fïcben en fternten becfeïbec/en 
Kaurit?. tot boojbet toebetftanb en afbjeft ban be gemeene bp= 
iu/fftl' anben/ aïle mogeïijfte ofttje gefteït moeftte toojben/ 
n aen gerefoïbeect en geotöonneert toaö/ bat boojtaenbe 
enl&o'* ^en’t ÏH*P£ ban IBcdenbïift/ aïïeenïpft met 150 
5n, ' Soldaten fotide toojden betoaert/ en bat fp becicljt 

toaren / bat bp Sonop een groot getal mcerbec SoE 
„ baten in be booifcb?cben ftab en ïjupS babbe / bacc 
„ booj niet alleen be 23a:gerö en intooondecg ban be 
v ftab Hdebenbïift boben ceDen en noob beftoaert too?* 

ben / maec ooftanbere ffrontieren niet50 toeï berfe^ 
” hert cn betoaett / al£ ben btenft ban ben ïanbe bet# 
” epfebte / baer upt niet ander£ alg confufïe in ben 
»» ftaet ban ben ïanbe / en berfdiepde inconbenienten 

ftonben te bebjefen. ïDaerom / aengeften bat bp be „ 
^eerenöade ban State/ ben Staten ban Rolland 
en fpn Cpceïï* ban Naffau aen Ijem geftbjebrn 
teerde/ om in confojmiteptbande boo?f5. cefolmie ” 
indeboo?fcb?eben ftab en bup£ ban JBedenbïi'ft / a\ ’» 
ïeenlpït ifo Soldaten ban fpn ©endeï Colonelle te »» 
laten/ en be anbere ©enbeïen te fcïjichen ter plaetfe „ 
baer bie bp ben töaed ban State toaren gebeftineert / „ 
en bat ’t felbe boenbe / op ïjare betalinge pjomptcïpït 
3oubetoo?benboo?fïen. Eo pabben fp l)tm bpbefen ” 
mebe toeï toiïlen berbïaren / bat fp berftonben bat bp ” 
bebebeeïenbieïjem befen aengaenbe fouben too?ben >» 
acngefcï)?eben/ten bienfte ban ben ïanbe foube pebben 
na te bomen / op bat alle bo?ber confufte in ben ftaet „ 
ban ben ïanbe / mifberftanben en inconbenienten 
mocïjten toojben getoeert. ^efen bftef banbe Staten 
generael / toa^ gebateert ben 30. gjanuarij 1588. ” 

geparapïjeect / 

V. Kaminga Vt. 

en boo;t£ ter o?bonntie ban be Staten generael 
getebent 

C. Aerflens. 

^n ben bftef ban be Staten ban Ifoïlanb toert 
gefteït / bat fp gem berfoehen en amptg-balben 0^ 
bonneten/ batftp fonber eenicï) uptfteï of bertreb/ 
en poftponerenbe aïïe epeufen/ befeïbe bebeeïen ban be 
Staten generael foube nabomen / fonber baer ban tn 
getyebe te blijben / aïfo ben bienft ban ben ïanbe fulp 
toajsberepfcï)cnbe/ ïjoubenbe ïjenbp befeïbe boo^ge^ 
epeufeert banbe inconbenienten / bieboo? refup^of 
biïap ban be boo?f5. bebeïen te obebieren/ be bereenig^ 
be ïanben en fteben in’tgcneraeï cn particulier fom 
ben oberbomen / etc* 

5^efe boojfj. bjieben gecommuniceert 3ijnbeaen 
ben booftioemben Cuilïame iBoftert/fepbe befeïbe 
inbenïilabe ban State / batïjem niet bocïjtebat bit 
benmibbeï toa^ombe bmntroutoigljepbteftiïïeneu 
be bifferenten neber te ïeggen / maec gejjeeï be contra^ 
rie; bod) aïfo bie banbcnüïabe ban State becbïaer? 
ben / bat fp in befen niet anbcc£ bermocljten te boen / 
fo ïjeeft ï)P fpn affeftept genomen en to bert^oeben / 
bebbenbe ben (©berften ban alle fpntoeberbarenmet 
een eppteffcn bienaec ban Sonop / bp Ijem toefenbe / 
geabberteect. 

^e Commiftari^ ^arafl^ tot l^oojn gebomen m foiöfl, 
5pnbe/ berftont^oe bat beSoïbaten binnen üBcbem ^batl 
buit geaïteceert / entegen^ ben ^berften / pare Ca-' SS 
pitepnen / ^oofben / en ^ebelftebberen gerefoïbeect jnacöcns 
toaren / eubat fponber ïjun gehojen en gefteït pab? gj “«p» 
ben eenen Haeb bie fpnoemben bén ltrijcï)!g-0aeb / * 
betoeïlte bolbomcn mac^t ïjabben/ om tecomman^ 
beren en gebteben / en ïjieïben ben (©berften / cn fja; 
re Capitepnen en 20cbeï-ï)ebbcccn op ben ïltafteeïc 30 
naeutoe beftotenen betoaert/ batniemant in nocb 
uptgaen / nocï) eenige bfteben ontfangen moeite/ 
fonber bare ftenniftë en toeïatinge. 

3£e CommilTari^ boo?f5. bectoitticbt 3bnbe ban 
befeboo?f5. alteratie/ maer nocbnietcecbt toetem 
be boe be falie baer ftont / toift niet toat bp boen fou« 
be/ toant bP bo?ft binnen IBebenblift niet bomen/ 
fonber te bebbenbcrfeïiectbept ban onbeïet en onber= 
binbec baer binnen te mogen bomen en toeberom 
bectcecïten/ beebaïben bP alöaergefonben beeft fes 
ftere Miflïbe aen 3|oban ^acbtegaeï Secretari^ ban 
ben ©berften Sonop / fijn Coujijn / aen ben tocH 
hen bpftb?eef ben 1. ^cb^uanj / bat aÏ3o bP bien 
naetmtbbage binnen ï|oojn gehomen toa^ / om aï^ 
baer ontfangen bebbenbefchece penningen boo? ben 
^eere^becfteenfpne Capitepnen / ban na IBebem 
bïih te treeften / maec bat bptot fpn groot ïeebtoefen 
beeftaen babbe/ bat be Soïbaten in alteratie getreben 
toaren/ toaerom bet niet gerabentoa^ boo? be Coim 
mitTariffen/ bieboo?’t toelbaren ban ben ïanbe ïaft 
babben te befoingeren / om in fuïfte pïaetfen tefto^ 
men fonber eenige affeurantie. JBaerom bP ber= 
foebt bat men bent bp ben brenger / ban ben Couber* 
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i&antflét 

n£omtntf= 
fans ban 
tü* J'üeiu 
Jïtringe / 
iiomrtot: 
Jï>cDca= 
ftish. 

^rljnftês 
lijke ant« 
Ixwojöe 
ba De 
Daten ban 
jiKeDetii 
blik/Den 
Co’.ninif: 
farisïlans 
celot j9a= 
tafison 
fijne piOi 
pofitic gt’i 
gebat. 
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Vier en Twintichfte Boek. 
ftêUcofbte&iec cumfflóttöectbc/ MnSCctefoubefen* 
ben / mnaldaertop enlibeete mogen ftomenupten 
in tot fpn beïieben / en tracteten met ben <6outiec= 
neurtot^tm-Jjebcc aIbetbef!efóofötemjoo?beeI/ ftet 
todli l]u hoopte tot Ijen-ïunöec contentement tefuft 
ïrn toefen / en Dat arlïc mifoccfranben afgelept fynbe / 
5P ïieben met ben anberen goede beenden fonben toe* 
feu: ^iibct fïont / ü. 31. <0om en bftend / 

onöecteftent/ 

LancelotParafis. 

^B>efcn Ojief ben ïttïjg^-taeöobecgeïebettsijnbe/ 
to bp öcnfeïben ’t taetfoeft geaccojöeert / Daec opïfp 
aföaec geïtomen 'i$j en bjaegöe fjen ïupben Deoo?* 
falie ban ïjate alteratie / en foeftenbe bie eenigfin^ tc 
fiilïen / Ijeeft l)en-ïupben fijnen ïafï geopenbaert / 
namcïijfe: bat niet ban iyo Soldatenalbaecin be 
fiat» en op ’t ljup£ / tot befettinge fouben bïijben / 
en bat öe andere bertreeïmt fouben: ïjp ïjaöbe ïafï 
be gene bie bacr fonben bïijbai/ terfiont ecnmacnö 
gagie te boen betalen / en be gene bie bertreeften 
fouben ban geïijïien een maenb gagie / 30 baefi fp | 
fouben gelionicn toefen ter pïaetfe men ïjaer brengen j 
foube / öacïj Hebben öaer niet na toiïïen ïupfieren: j 
maer Hebben pon haren epfeï) bn gefri)?iftê gegeben; 
in Defêr faunen. 

OP de propofitie van mijn HeerLancelotFarafis, 
gecommitteerde van mijne Heeren den Raed van 

State j de generale Staten , fijn Excellentie Graef Mau- 
ritz van Nafiau, en mijne Heeren deStacen van Hol¬ 
land t op gilleren gedaen , te weten: 

Dat van wegen de ftad van Medenblik , eenige klach¬ 
ten fouden zijn gekomen, als foudedeBurgeryemet 
het krijchs-volk boven de reden en billijkheyc befvvaert 
fijn gewed! : het welke doch valfchelijk van eenige 
quade en onruftige geeften werd uytgefeeen gedicht, 
alzo doch met waerheyt bevonden worc, dat niet een 
Burger van yemant fonder behoorlijke ftraffe eèns 
Hoens-ey weerdye, te kort is gedaen : en immers elk 
een die fervice betaelt worden, al is’t fchoon dat de Sol¬ 
daten opfolderen,op deaerde, op ftoelen en banken, 
in hoy en ftro moeten liggen. En doch niemant in het 
rninfte is gedrongen geweeft eenige Soldaten onder te 
brengen fonder fijnen dank en goeden wille. 

En dat nochtans over fulks mijn Heer Commiflaris 
voorfz. herwaerts gefonden is , om te proponeren het 
geneisgefchiet» te weten: 

Dat de Krijchs-lieden en Soldaten tegenwoordig in 
Medenblik, fouden verwecken, elxinfijnquartiercn 
garnifoen, en daer fy met Patent gedeftineert zijn. 

En dat fulxgefchiet zijnde, de voorfz. CommifTaris 
hen-lieden foude doen hebben eenmaend folts. Ge¬ 
ven de gemeene Soldaten met behoorlijke redenen voor 
antwóort, als volgt: 

Eerftelijk, dat fy weïerwegendeverklaringe, die 
fijn Excellentie van Nalfau, en de gecommitteerden 
derHeereu Staten van Holland noch onlanx voorleden 
gedaen hebben haren Overften Jonker Diedrich So- 
noy , haer intentie en meyninge altijd geweeft te heb¬ 
ben, en noch \e wefen , fijn Edelen in fijnen gebied en 
autoriteyt niette verkorten: maer defelve te laten in 
’tgebruyk en polTdïïe van dien , als fijn Edelen ten 
tijden van het overlijden van mijn Heere de Princc van 
Ürangien hoogl, mem. geweeft is. 

En dat in fuiken gevalle, noyt eenigKrijchs-volk 
of Soldaet van fijnen Regimenteyewers fijn verfamelc 
en gebruykt, het zy te velde of in garnifoenen, tot 
dienft van de landen , fonder fpeciael advijs van fijn 
Edele als haren Colonel : defgelijke ook , dat noyt 
eenige krijgs-iieden van ’t voorfeyde Regiment, uyt het 
veld of hen garnifoen hebben mogen vertrecken,fonder 
expres patent en believen van den Overften voorfz. 

Dat fy mede aenmerkende de getrouwe dien- 
ften, die hen Colonel ten voorften , daer na ook de 
Krijchs-lieden en Soldaten defes Regiments, rm 15 ja- 
rsn herwaerts de landen hebben bewefen 2 dat fijn 
Edele met wijfen raed , en forgvuldige toeverlicht a 

met duyfent perijkelen van fijn eygen perfoon, en met 
verlies veeler getrouwe Capiteynen en vrome Soldaten 
den landen gedaen heeft, en noch is doende. 

Zo dat zijne Edele den vyand in ’t felve met fijn 
Regiment en Krijchf-lieden, te water en te lande , 
niet alleen grote tegenftant heeft gedaen, en met Gods 
hulpe tegen den vyand wel victorieus is geweeft: maer 
ook fijn bevolen quartier getrouwelijk en beter be- 
waert heeft, als yemands anders, fonder eenige injü- 
rie te fpreken. 

Ja ook noch eenige buyten-quartieren tot de gemeen- 
ne fake verkregen , en defelve, als noch met grote ge- 
trouwigheyd is bewarende. 

Sonder dat nochtans defelve getrouwe dienften , 
noch aen haren Colonel, noch aen den Soldaten van 
dien, als’t wel behoort eens rechtelijken worden be¬ 
dachts laet ftaen , daer voor behoorlijke recompen- 
fen te gefchieden. 

Dat meer is, dat bok de wijven en kinderen der Sol¬ 
daten j die haer bloed onder het felve Regiment voorfz. 
teh dienfte vande landen vergoten, en haer leven gela¬ 
ten hebben, als fy yets komen bidden en verfoeken, 
met verkeerden ogen aengefien worden , en lange 
na-lopen , ja ook wel in’t bedelen enarmoedyergaer» 
laten, liever als dat men haer eenige oprichtinge of 
betalinge s van haer mans welverdiende befoldinge wil 
betalen. 

En dat de Soldaten infonderheyd , Welerwegende 
defen tegenwoordigen ftaet , daer fy althans langen 
tijd in ftaen , veele onder hen, niet langer eenigen mid¬ 
del hebbende, om haer fchaemte meedennaeuftente (rol. jo.) 
decken, en bykans wollen en barrevoets moeten gaen , 
laet ftaen dat veel van haer bykans te water en te Bróde 
worden gebonden, en haer wyven en kinderen moe¬ 
ten bedelen laten, en ook veel voor fchelmen van hon¬ 
ger en kommers nood hebben moeten verlopen. 

En dat fy daer tegens mede overleggen het fcher- 
pe regement, ’t welk haren Colonel en Capiteynen 
over den Soldaten zijn dóebde (als ook wel recht 
en billik waer, by zo verre de betalingen gefchieden 
na behoren) zijnde dikwils wel om een Ey , of een 
Entvögel, of füs, daer toch weynich aen belangende is 
menich Soldaet wel bitter geftraft geworden , daer 
tegens men datelik gefien heeft Soldaten binnen andere 
Regimenten , in dies fonder ftraffen wel ruych gehan- 
delt te hebben. 

Item, dat fy-luyden méde erwegende den artykels- 
brief, in defelve bevinden den krijchs-luyden defes 
Regiments vafte en fterke belofte gedaen te wefen, met 
beveftinge en ondertekeninge des Secretaris, der Hee¬ 
ren Staten van Holland, de Rechtere genaemt, van alle 
fes maenden goede en behoorlykc afrekeninge gedaen 
te fullen worden. 

Dat nochtans defelve fes maenden verftreken wefen- 
de, fulx niet alleenig niet en is gevolcht , maer zijn 
daer na noch in gelijker wijfe verlopen andere veel 
maenden: zo dat meer als geheeleaS maenden zijn ge- 
paffeert fonder afrekeninge, dewelke de Krychs-luyden 
al patientelyken hebben laten over gaen: niet tegen- 
ftaende fulke vafte en grote belofte aen hen-luyden ge¬ 
daen, als voren gefeyt is. 

En doch hebben daer na door eenige van hen Capi¬ 
teynen, daer toe fpecialijkegelafteten gecommitteert 
zijnde, door langdurig na-lopen en foliciteren, ook 
met grote kóften en moeyteh, fonder eenige behoor¬ 
lijke betalinge , alleenig verworven drie Commiflarif. 
fen , te weten , eenen Burgèrmeefter van Haerlem „ 
eenen van Hoorn, met den Penfionaris van Edam, om 
de afrekeninge te maken. 

Welke Commiflarifien al wel, daer na den Hopluy- 
den over al met hen Secretariffen of fchrijvers, hen re- 
keninge hebben doen veerdig maken, en defelve ook in 
hen handen ontfangen , en daer over eenigen tijd-lank 
gebefongeert, ook ter oorfake van dien, voor hen gebe- 
foinge genoten hebben 1000 daelders: maer hebben 
daer na defelve rekeninge onder fig behouden , fonder 
dat daer op tof noch toe eenige-afrekeninge is gefloten 
ofgevoigt, en veel min noch eenige betalinge. 

Nochtans met goede woorden en beloften gepaeyc 
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Vervolg der Nederkndfe Oorlogen. 

zijnde, hc.bben de Soldaten fulx noch al goedlijk laten 
palieren , en tot op defen tijd toe in gelijke geduldig- 
heyt, (in haren getrouwen dienfte der landen conti¬ 
nuerende) wel willen perfevereren en volherden. 

Zo dat altans over de 70 rnaenden zijn gepafleert Ton¬ 
der behoorlijke afrekeninge, faivo foijlioreCalculo, daer 
af de krijchs-lieden boven hare gepaleerde leeninge, 
refteert een gerechte derdepart, elx naadvenantvan 
tijden fijner dienft, onder delen Regimente den landen 
gedaen , behalven dat nochfommige Vendelen van hen 
ordinaris leeninge refteert, behalven ook defelaetfte 
twee geheele rnaenden voor ’t heel Regiment. 

Defien allen dan wel geconfidereet hebbende, en me¬ 
de doorgefien den aftrek van den hondertften pennihk : 
Item, de grote onkoften die fy moeten dragen, over 
hetfoliciteren van hen ordonnantie , en het lichten van 
de penningen tot de ordinaris leeninge , ’twelk al af 
moet gaen van elx fijn foldye : en bovenal de uyr-reeiin- 
ge dieby defoetelerye gefchiet door gebrek van bèta- 
linge, daer fy dikwils haer Kaes , Broot, Bier en ande¬ 
ren noodruft, dewelke dikwils nog ook van het befte 
(lof niet en is , veel duyrder moeten op den karf-ftok ne¬ 
men , als wel de befte ware met gereden gelde kan ge¬ 
kocht worden. 

Zo geeft het den Soldaten ook niet weynigachter¬ 
denken, dat men de twee Vendelen van Jonker Die- 
derig van Haeftrecht, en Marten Kobben,van defen fel- 
ven Regimente zijnde, in ’c voorleden jaer zo gaer 
fonder geld of pafpört heeft doen cafleren. 

Als ook mede , dat men fonder patente vanonfen 
Overften , het Vendel van den Overften Lieutenant 
Criftal , zo leelijk uyt der ftad van Enkhuyfen heeft 
doen verwecken , by zo eenontydig en miftigweer, 
dat nauwefijken een goet man fijnen hond foudeuyc- 
gejaeg.t hebben. 

Laet ftaen,. dat wy Soldaten vaft hier en daer fchier 
als honden worden geacht , en buyten de Poorten 
laten ftaen, en allederley hoon en fmaetheyt moeten 
horen , fcheldende ons voor Engelfe Geufkens in al- 
lerley fpotternye : en boven al, dat ons van eenige die 
doch grote Meefters willen wefen , maer metter daed 
en in der waerheyd bevonden en bekent zijn, geene 
goede Patriotten te wefen , maer rechte Lybertynen, 
{potters en vyanden van Gods woord, en de Gerefor¬ 
meerde Religie gelooflijk te voren komt, als dat men 
ons niet veel goets toe denkt. 

Gelijk het ook wel blij kelij kis te verftaen gegeven , 
uyt eenige omwegen, die noch onlanx zomerfchrif- 
ten en aenflagen van verfcheyden en notabele perfonen , 
tegen onfen Overften en fijns Regiments krijgs-luyden 
worden gepraólifeert en opgerichtet: daer uyt dan niet 
anders kan verftaen of afgenomen worden, dan dat by 
fommige wort gepraólifeert , onfen Overften niet al¬ 
leenlijk te verkorten, in’t gene hem gerechtelijk toe 
komt, en fulx als fijn Edele by de voorfeyde verkla- 
ringe anders isaengedientenverfekertgeweeft, maer 
ook de arme Soldaten fijns Regiments, boven alle recht 
en reden, fonder geld of pafpoort, zohaeft de occafie 
of gelegentheyt om fulx te doen , eenigfins foude mo¬ 
gen gevallen, te caiïeren en te doen verlopen. 

Het welk wy verftaen geenfins verdient te hebben , 
maer dat wel mogelijk fulx gefchied , om dat wy ten 
dienfte van defe landen , hare Majeftey t van Engeland, 
en fijn Excellentie den Grave van Lycefter als hare 
Majelleyts Lieutenant , en Gouverneur generael van 
defe Nederlandfe geünieerde provintien , met eede 
ons houden verplichcet. 

^ En daer toe ( zo ook billijken is ) als eerlievende 
Krijchs-luyden continueren, en waer over doch geen 
eerlijk man yemands van ons en heeft te befchuldigen , 
maer veel meer van elk een zijn teprijfen , enteheer¬ 
lijker te belonen en te befolden. 

Tot welken eed men ons toch over al door gelieven 
en wille van de generale Staten, bykans heeft gedwon- 
gen, gelijk wel uyt eenige fchriften onlanx in prente, 
onderden name van den welgeboren Heer, deGraef 
van Hohenlo uytgegaen , bekent , of ook wel ge- 
roemtword, met nochtans fpecialeaenfchrijvinge, en 
ichrircehjke beloften aen fommige Capiteynen , dat 

niet tegenftaende de aenneminge van den nieuwen eed 
voorfz. en de verlatinge van de voorgaende, niemand 
in fijne reftanijen of de betalinge der befoidmge foudc 
bekortet worden , in eeniger manieren. 

Uyt welke oorfake dan, en om redenen voorèn ver- 
haelt, wy niet verftaen, dat wy ons noch metheele 
noch met halve Vendelen, noch met Rotten, noch 
met halve Rotten, fonder exprefte believen van onfen 
Colonel, uyt onfe garnifoenen ’t fy uyt de lieden of 
fchanfen , eenigfins fullen mogen laten lichten of 
doen vertrecken, fonder verlies van onfen eed en eer. 

En dar wy mids-dien onfen eed te mainteneren en on¬ 
fe eere te behouden , die ons hever als alle goet ter 
werelt behoort te zijn, gerefolveert zijn by den an¬ 
deren in defe fteden te verblyven, ter rijd tóe dat men 
ons met onfen overigheden , voor onfe getrouwe dien¬ 
den , van onfe refterende betalinge vol en behoorlijke 
contentementgedaen fal hebben: 

Het welke nadien alle redelijke luyden en rechte 
patriotten , moeten bekennen ons met rechte toe te 
komen , behoort ons ook dat felve datelijken fonder 
eenig wijder vertrecken ofdilayte volgen : te meer, 
alzowy londer’t feive , den meeftendeel niet langer 
middel hebben om noodtdruftig te leven , of eerlijk elx 
na fijner qualitey t hem te generen, infondei heyd in de¬ 
fe feer langdurige diere tijden. 

En konnen ons geenfins anders dan als voren gefeyc 
is (laet ftaen dan met een maent folds, daer mijn Heer 
de CommilTaris iaft van heeft) laten contenteren. 

Dies wy bidden mijn Heeren de generale Staten , 
en befonderlinge fijn Excellentie van NafTau , mits¬ 
gaders mijn Heeren de Staten van Holland , haer 
te willen fpoeden tot onfe contentementenbetalinge 
voorfeyd, op dat niet ten ondienfte van defe landen , 
eenige onordenen of inconvenienten , welke God 
wil verhoeden , fal mogen gebeuren. 

Houdende nochtans haer wel van ons verfekert, dac 
wy met alle ons uyterfte vermogen , en in aller getrou- 
wigheyt des lands dienft en welvaert gerefolveert zijn 
te helpen vorderen , onder commandement van onfen 
Overften voorTchreven na behoren, ter tijd toe dat wy 
betaelt zijnde, en daer men onfen dienft alsdan niec 
meer van doen fal mogen hebben of begeren, van den 
felven dienft en eed wettelijken en behoorlijken fullen 
ontllagen en afgedankt wefen. 

Begerende leer mijn Heer Commifiaris j defe onfe 
antwoorde met gunft te willen ontfangen, en aen mijne 
Heeren de Raden van State, generale Staten , fijn Ex¬ 
cellentie van Naftau , famptnfijn Heeren de Staten van 
Holland getrouwelijk te raporteren , en ons aen defelve 
recommanderen. Aldus gedaen binnen Medcnblik, 
defen 4. Februarij if88. ftylo novo. 

Hier onder ftond gefchreven aldus: 

Wa ben ïcflcn ^anuarij iy 88. bc Commiflarté 
gefonben tggctoecjï/ meteen fyief ban mii 

excellentie ban kaffan / mitggabcrö ban nirinc 
J^ecccn ben ïlaeb ban^tatc/ generale Staten ban 
Üolïanb acn ben ^berfïen &onop / en ooft om te 
tracteren met be ^oïbaten iiggenbe binnen Üöeben? 
bftft/ ten epnbe bat fp-ïieben bertreeften foubenna 
hun 43atmfocnen / en anbete naEcïanb / en al? ban 
fonbemenbun een maenb gagien geben / taaec ban 
ÖP öun beefefterbe / en be 150 ïjoofben of £>oïba* 
ten bie baec binnen fouben bïpben / fouben plompte* 
lijft ooft een maenb ontfangen: toaer op booj beien 
be ïfeere ban &onop / ben boo|f5. farafi^ fcMtdnh 
anttooojb bp .IBtfTiüen / acn een pcgeïtjft ban bier bo= 
ben gegeben beeft/ betoeïfte ooftbeboojnoembejpas 
rafi^ obergeïcbett beeft aen bc gene bie’tbebooit: 
maec nopenbe be itiolbaten / hebben hem boo? ant* 
tooojb gegeben / bat fp ganfclj gerefoïbeert jpn / niet 
upt te treeften / nocï) ban ben anberen te feljepben / 
aï-ecr fp bun afceftemng bebben met cenige fattéfac* 
tiebanïjunreffe/ gdjjft bjeber blijfttbp bit guoïjpec 
ban bier bïaberen papier?? / bat fp lieben hem hebben 
obergelebert / om fpne excellentie en uta’ e. in ban- 
ben te geben / en baec opgebaen te tooibcn fuïx als 
fpne excellentie en uto’ e goeb bebmöen fuïïen: 
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23ïtc f ban 
.jSonoy 
aen De 
Staten 
i-.an ipoï; 
ïauö. 

oc^honö öen «atm öed booifcbjebm Parafis bier on? 
Dcc gefïdt/ öefen 7. februari) 15S8. 

Parafis 1-5:88. 

^cn ©brrfïcn i^onop / beeft oohöenboo^fcb?^ 
fecn Commiffang -parafijS bjiebcn meöe gegeben acn 
De Staten genecad en töaeöbau 4§>tatc / micfgaüer^ 
acn De Staten Dan ^oïïanö/ öaecbanbenb£iefacn 
Dc Maten Dan $|oï!anö toa£ ïupöcnöeafé boïebt: 

EBele , vermogende , hoochgeleerde , wijfe voor- 
fienige , feer difcrete Heeren : uwe Ë. brief van 

den 30. {anuarij is my gifteren behandigt, waeropik 
( na dienftelijkéeerbiedeniffe) uwerE. mee droef heyd 
moet fchrijven , hoe dat de knechten alhier door de lan¬ 
ge ophoiidinge der betalinge enopruydinge fiommiger 
quacie geeften,in alteratie gekomen fyn, gelijk als uw’ E. 
iiyt den Commifïaris brenger defes breder fal believen 
te verftaen. Ik hadde wel verhoopt dat iri der fake 
( daefoin Guillram Moftaert heen is gereift) naderen 
tot een volkomen afdoeninge föude hebben gehandelt 
gewéeft , op dat ik (’t zy in of uyt den dienft) eenmael 
in mynen ouderdom, ingunftè van uwerE. en de lan¬ 
den , met ruft hadde mogen leven ; hier mede. 

Edele, vermogende, hoochgeleerde, wi)fe, voor- 
fienige, feer difcrete Heeren : God Almachtig wil U E. 
bewaren in voorfpoedige en vreedfalige regeringe ; 
datum in Medenbhk den 4. Febr. 15SS. onderftonc, 

Edelen dienftvvilligen, en 
wis ondertekent 

uw 

Diedricb Sonoy. 

Het opfchrift was : Edele, vermogende, hoochge¬ 
leerde , ‘wijfe , feer voorfieninge Heeren, mijnHee- 
ren de Staten des lands engraefflijkheyd van Holland. 

«$2 Heeren ïSaben Dan Jbtate/ïjebben eenige Dagen 
icc na öefen naboïgmöen b?ief sefanöen acn De:§a* Öjer 

mtepnen / Officieren en bebeï-bebberen binnen fflt* 

öenbïifc. 

S5?tóf fcau Obert , Grave van Lycefter , &c. Gouverneur 

öt üjeeren J-^-en Kapiteyn generael, &c. 
i\aöcn Eremfefte, Manhafte , lieve befondere : wy had- 

ofaenbe* dcn den Overften Sonoy onlanx toe-gefchreven , en 
u-lieden ook door den Commiftaris Parafis ontboden, 

ytn dat alzo de ftad Medenblik kan genoegfamelijk, be- 
teDel'teb- Ët wefen met 150 Soldaten , de refte foude ver- 
feron buié trecken in de garmfoenen van Staveren, Kuynderen 
nen Jöe* Blokzijl. d’Welk zo als doen gefchiet ware , foude 
agmiïUtn daer door de materie van inconvenier.ten hebben ge- 

sveert ge weeft , foude de uyt-treckende zo wel als bin¬ 
nen blijvende compagnien goede betalinge gedaen 
zijn worden, en want wy onsdefelveinconvenienten 
als noch grotelijks zijn beduchtende, en daerom no¬ 
dig achten dat tijdelijk defelve worden vóórgekomen : 
zo is als noch by defen ons ernftelijk begeeren, gy~ 
luyden niet wilt nalaten als noch na te komen ’c gene u 
als doen by den voorfchreven onfenCommiffarisvan 
onfent wegen is aengègeven , u-luyden verfekert hou¬ 
dende der goeder betalinge, niet alleenlijk van’t gene 
u-luyden alreede is verfchenen : niaer hier namaels 
noch verfchijnen en vervallen fal, fulxdatgy-luyden 
geene redenen fult hebben u des eenigfints te beklagen. 
En ons des al tot u-luyden betrouwende, willen wy 
hier mede Eremfefte, Manhafte, lieve, befondere, 
u-lieden Gode bevelen, In ’sGraven-hage den 1 j. Feb. 
i5SU.en 

was geparapheert: 

Dorri9. Vt. 

•|5: 

'S 1' 

üficc tuffcBen 50 $ öemuptefebe meet ert meet gl* * ■ . 
toojbm / 30 Dat De .4ba&ami cpnöeïijh m toapenen 91 
gecaeht 313110c / fp maïhanöeceu ecD gcDacu hebben .jna^ens 
Dm anöercn gettoü te biijben: en om te beter berfe* Jjf 
hert te toefen/ Rebben fp De Soleren IjateïBap^ xm C£ü, 
nen op ’tHafïeeï boen Stengen, ^te Dan Der fïaö 
merhenöe Dat De Jsoïöaten Daer ^beefie/ &apitep* 
nen en principale bebd-bebbcr$ / 30 nantoe Detoaert / 
getoacbt rn befloteu ïjieïDen / Dat inemant öaec 
inocöt fpjehen fonöec ijen-ïupöen ronfent en beDd / 
fucliten afte miöDdm / Defe tnuprerye tot baren Doo^ 
öeeï en mepntnge te ö?aepen en heeren: DerbaïDen fp 
acn De ftoofDen Dan De pmicipaïc nioepte-maher^ facljfen V' 
beh bejïe gebacn b^ben onöer De bauö / Die tc boert >pit,ö£l 
aenfeggen een epnöe fp benban Dent@Derfïm enl|op- 
ïupöen niet fcuöcn laten berïcpöcn/ maeröefeïDein rmbooj= 
Derfehcrmge bouDen / Datfe mahen fouDm Dat De öcEie te i>c* 
/èöföaten Die binnen JBcöenbhft toaren/D an De M&lce * 
ten bare bolle betaïmge fonöcn hrijgen :bier Dan toee* 
Den baer-ïicam gepiefenteeit öoo? cencn i€beiini|S 
^>ietcif3. anöer^ genoemt Jbïubbe/ acte Dan berfe^ 
hertbepö / Ött bjeïh DerfïaenDe eenen !nca$ Dan 
kanten / ‘Hlbeïbo^ onöer Hopman Harten CoO* 
be / bteft Daer ban een concept gefejjjeben: maec 
fran^ #ietecf3. ^ecretari^ / sepbe Daer op / Dat 
bp naeb tod een fïerhec acte mahen fouöe / bet tocH 
he bP geöacn |)eeft / enbaöDe Daer tegrn$ een öens 
Der^gemaeht/ Die bp De fótijcb^^ ïupöen of Urijdto- 
racö getehent fouöe toeröen / toatrfeboutocnöc öe 
halbaten Dat Den (©Derficn ^onop btn-ïupDcn forbt 
te beö?ïcgcn; öitfcïDebcbbcn Daer na Den ip.'Épjif. 
gcattefïerrt onöer ben-ïupöer banöen/ 3Jacob fïanfj. 
Homne^ / Hnpbert <@irftf5. Cojporad / gieter 
‘ZBogl 3lubbert^ichf3. Htnönii Dan €pnöboDm / 
peter ban ^Mpenbeeh / Htpnö?ih <£c?ndtf5. / en 
nocb onbertehent ban toegen Den algemeene Hrycb^- 
ïupöen / 0002 lluca^ Dan kanten. ^>en<0bfr|ïert 
^onop bier ban Dertoittigt 5tjnöe bp ö’een en ö’ans 
Dete/ toa^ feer perpïep / en bjcfenöe bat bP Öoo| 
befe manieren ban Doen toeï fouöe mogen geïebert 
toeröen / fonberïinge Öctogïe bp onöerricht toa^ / 
öataenöe Staten gefebteben toa^/ bat 
ïentie ban kaffan ïjcni batelgheti tot fdftmaee 
fouöe laten bmöen / om met co^refponöentie tot baet 
Doojnemen te homen : 30 beeft ÖP feher gefcbpfte 
in maniereban pjefentatic aen De Örijcb£-raeö ge^ .. 
fonöen onöer fijn Danb en ptfïer / fnboubenbeaïg V, 
boïgt: aÏ30 ben €>berfïen befpeurt en bemerhf beeft fentatfe &? 
upt be fcbnften bpiriebaiibefiaögemaeht/ en ben 
ïltrbdj^ heben boöj geffdt (bie fp na met niett bp* nopSnée 
banrfel en bp-boeginge Deranöert bebben) bat bp bie »aten 
Dan öe fïaö / mifTcbien Doo? niet genoegfame opmeen 
ftinge / niet anöer^ Doo?-getoeiit too,tö ban om öe wts ge» 
ïUrbcb^-ïupbcn / bie in fuïhe fdjjiftehjhe banbeïim *>aen, 
gen onerbaren 5ijn / te mifïepöcn / of tn eenig mié= » 
Derfïanö te brengen/ betodhe met Den anöerch/ bp „ 
eeöe/ eere en Djomigbepö onöcrïinge belooft mge= „ 
ftooren hebben / eenfamentlnh met baet €>bers 
fien / ïtapitepnen en bebd-bebberen bacr gececbtig' ” 
bept/met eenDjacbt te bo?öcren/om aïso met eeren en ” 
Djmnigbept ten upt-epnöe öerfahenbpöén anöeren »* 
te bhjben / of met eedijhe |Bafpoo?te ontflagen te 

onder ftont, ter Ordonnantie van fijne Excellentie, 
in den Rade van State, 

ondertekent 

Chr. lluygem. 

Ket opfchrifc was, den Erentfeften, Manhaften1 
onfen lieven befonderen, de Kapiteynen , Officieren, 
en bevel-hebberen , garnifoen houdende binnen der 
fiede van Medqnblik. 

1» 
toojöen / Daer Dan De Doo^gcmdöe fcö^tftcn een 
fcbepöinge en uptfluptmge te mahen / niet een£ 
mentic mahenöe ban öen (©Derficn/ Hapitepnen/ en 
bebeï-bebberen / ’t todh öen^berfien bcitroutöer ** 
fitycbjMicöeu meenmgeniette5b'n: maeröatfeba^ ” 
ren ccö en eere beter toiïlen en fulïen betrachten/ en 
op bat öooj onerbarentbepööecgoeöer^rbcb^-ïupï 
öen en geen mtóberfianö öoo? eenigebare guaetgmis »> 
ner^ / Die geen ïtrrjchsMupöen ^rjn / aengericbt,, 
toeröc / maer bat onöer öen fdoen ^rycb^-ïupöen 
met bare ©Derffen/ Hapitepncn enbebd-bebberen/ ” 
goeöe eenigbept onöecbottöcn toeröe / naöicn öen u 
boo?f5. €>berfien beraöeni^ om fijnen ouöecöomfig >' 
ban Den Dienfl te ontffacu. Eb ié bp beöacbt ge^ n 
toojöen/ op Dat alïe migbertroutocn mach opbom »> 
öen en getoeect bhjben/ ben Ünjcbé-ïupöentep^ 
fenterm en te belobcn / Dat bp ben bare afrehewnge 

fil 
>3 



1588. 
en contentemcnt fal boen bebben binnen een maenb 
na bate banbefen/ mit£ bat men tcrfïonb fal begin? 

” nen af te teltenen en te betalen / en’t felbe binnen be 
” maenb gdjeel af te boen / nritg mibbelectrjb ïjare 
” tuceftelrjftfe leeninge ontfangenbe: opbatöp<0bcc? 
» fïc/ met be kreten Staten of ftare ^ommifTarifTen 
„ a(5o ftanbclcn maclj/ bat Öp met fijn Capitepnen/ 

SSebeï-ftcbbecen en gcmcenc &njcl$-ftcben met goe? 
be / bafïc en berfefterbeboQ?toacrbenencontractcn 

” met cecen en met momigljepb mogen ban Ijaccn 
” bienfï ontfïagen too?bcn / en met ecrlijltepafpoo?t/ 

aï£ ccbelyfte/ oube en b?ome ïiryclté-ïupDeu fcïjep? 
5’ ben/ boo? be gene bie niet langer fullenbegceren te 
„ bienen/ om alg bannabolltomenfatigfactieofbol? 

boeninge aen boebec-3ijben gebaen / befe fïab te fïel? 
” len in ïjanbenban’tlanb/ boo?’ttoeïftebenboo?f5. 
” ^berfïen befe fïab met bit gefteeïe quartiet in aller 
>» rcoutoigïjept betoaert Ijceft. <£n of gebutenbe be 
>* maenb be banbelinge fulften fpoet en boo?tganft niet 
3> babbe/ afé bat te toenfeften toacefbegïjpberïjoopt 
„ ja) 50 belooft ïjp raitj» befen ben Slcgcljg-ïupben eben? 
„ tocï boo? mibbcï ban fijn goebeccn en b?ienben / bate 
’ contentement te boen / met eetïyfte en beftoo?ïyfte 
” pafpoo?t l boa? ben genen bie fuïjc fuïlen begeeren/ 
” bctbinöcnbe boo?’t gene boojfj. ig fïjn peefoon en 
» alle fünc goebeccn. '3ilbu£ gebaen tot iBebenblift 
„ onbec be ïjanb en pitfiec ban ben^ecfïenbaojfj. ben 
„ 16. f eb?. 1588. 

onberteftent 
Diedertch Sonoy. 

met een opaeb?ubt^itfIecinrobentoaffcï)e. 

<&, ©efe fcljjtftelgfte p?efentatie Ijceft ben boo?f5. &o? 
’titena nop uptgrfcïjiftt om in ben bollen rinït en bergabe? 
eranict* öcc*n3e bccgcmeeneftcycDé-lupbcnboo?pebecman 
■ngeno; afgclefen te toerben/ maec bermitg bchopcoccbec 
ei!. halbaten en berftinberinge ban beien / enfjeeftbat 

niet bonnen gefcljieben/ betoylefommigealeenan? 
bec rcfolutie ftabben genomen: nocl)tan£too?beï)et 
inljoub bon bien / of be epgentltjbe meeninge biet en 
baec ben halbaten op’t^tabljupg / op’tlBecltt? 
belt en elberg al boo?’tfïuptenban Den ruift/ aen? 
gefept/boo? berfcïjepben peefonen: gelrjft ooft ’$ baeg£ 
te boren be£ abonb£ / boo? f?an£ ban bec dSteen / 
Blieutenant ban^Caque^ C?ifïal/ ’t felbe in ben bol* 
len ïicycljg-raeb op ’t boo?f5. <§>tab ljup£ boo? lafï en 
bebel ban bcn^becfïenboèjfc.manbcïinge tong boo?? 
geflelt en aengeboben / fonbec batljetacngenomen 
toerbe / toant be pactpen ban ben boo?f5. €>becfïen 
ièonop / beben baec befïe tec contrarie met b?oebma? 
ftinge en beloften / öatfe be 4bolbaten be ïjanb fou? 
ben bouben / batfe in fto?ten djben ban be Staten be? 
taelt fouben too?ben / betoeïfte baec in berbonben 
toaren en niet ben ©beefien / aen betneïfte men feïfS 
fcljulbig bja^ / en babbe baec <0berfle bit aïïeen aï$a 
beefiert en gep?actifeert / om bjcbecon infijngebiet 
en auto?itept te ftomen / met bare ütapitepnen en 
Officieren/ en boo? fuïften mibbeï baec te betalen met 
ftraffe en ftaflijöinge ban be gene bic bp bitlb te toefen 
autbeur^ ban bemuntetpe) niet min benftcnbe ban 
om bate te betalen / en bat b» ooft fuljc te boen ben 
mibbel niet babbe/ etc. 

xmu ^on°P feec pecpïec / en foebt alleen mibbeï 
it ban om tijb te toinnen/ om fig baec na met berfeftert^ 
“nop. ftept te mogen becanttboo?ben / en berboopte ooft 

ban bage tot bage gort befebepb upt €ngeïanb te be? 
ftomen/ betoijl^fan H2iicbielf5. benfjebibantban 
<6?oteb?oeft al boo? een ttjb aen bem gefcb?eben bab? 
be/ bat bp fijn faftebpbe$tor.inginneenben<lB?abe 
ban Upceflec feec ernfïig becboïgbe / en in goebe ba? 
pe biaö bat bare IBajeflept beleinfïjnfafte/ 30^p 
bcrWaert babbe / boen foube / en bem niet becïaten / 
en bat be <6?abe ban ipceflec aen bem 3an MU 
cjjielf5. gefept babbe/ bat bare .ïBajefïept cecfï-baeg^ 
baec een epnbe af maften foube / baec befelbe <6?abe 
ooft g?oote bftjt en ueecfïigljept in bebe. 3|n befe 
perplrritcpt en b?eefe ban bp be boo?f5. ^olbaten 
obecgelebert tetuerben/ beeft bP epnbeïgft aen ben 
iinw-raeb ontboöen / bat bP flenbebeonbefjoo?? 

i9i 

ïijhe banbelinge fijnber bpanben en pactpen niet ïan? c fol3z.) 
gec in fobanigen ampt cnbcnautbepbmocbtenocb 
ftonbe blyben. ^aerom inbien fp benilebecentoil? 
ben / batfe bet felbe fto?t fouben maften / en bem 
boo? befe banbelinge niet 30 bele becb?iet£ aen boen / 
atö bem beïe boben boenbe flerben in fijne oube ba? 
gen. 3©aec op ben &tycb£-racb anttooo?öc/ bat bare 
meeninge fuljc geenfin^ toaé; 30 babcnbcgeecbebp 
ban/ bem te confentecen en toe te laten bat bp met 
fijn ï|upfb?0Mtue / fijn boebter en fijn familie upt bec 
fïab foube mogen bcctrecften / en bat 3P lupben met 
be Staten en fijn ^rceïlentie Pan «kaffan na baec 
goetbunften en geliefte foube fien te acro?bcrcn en 
banbeïen / ’t toeïft fp bem affïoegen en toepgeröen. 
©e Oreren ïiaben ban M>tate biel merftenbe toaec 
befe faften benen toiïben / en bat bie niet fonber grote 
ftoarigbeben fouben af lopen / fonben aen ^onop 
nocb befe naboïgenbe .llBiffibe. 

RObert j Grave van Lycefter, &c. Gouverneur en jiRifftbe 
Capiteyn generael, &c. ba» 

Edele, geftrenge , lievebefondere : Wy hadden wel ^^e/aen 
verhoopt dat gy niet foud nalaten te volbrengen , ’t gene ^>ouop/ 
d’ welk wy u nu eenigen tyden , fo by onfen fchrijvens > Ijan Den 
als door onfen CommilTaris Parafis hadden voorgehou- |5’g^[C 
den, en ontboden hebbende, welongeernverftaende 
excufen tfiegy ons daer op hebt ter antwoord gefchre- 
ven , om de grote inconvenienten, die wy apparente- 
lijk fien daer uyt te ontftaen. En alfo wy na onfen 
ampt en beroep, defelve inconvenienten liever verhoed 
en voorkomen, en de materie der felvergeweertfagen, 
fo hebben wy niet konnen nalaten u als noch defen toe te 
fchicken, omuwelernftelijk voor te houden, dat alfo 
by den ftaet der oorloge alhier , ten overftaen van de 
Gouverneurs der Provintien , hoofden der oorloge ,en 
de Staten generael , gemaekt , en goed gevonden 
is : dat de ftad van Medenblik , met iyo hoofden 
kan genoegfamelijk befet en bewaert zyn , gy de relle 
der Soldaten fchicket ter plaetfen en in de garnifoenen , 
die wy u by onfe voorgaende fchrijven hadde toe-ge- 
fchreven : verfekert zynde datfoweldeblijvendenals 
de uyt-treckende Soldaten fal fulke behoorlijke bèta- 
linge gefchieden en gecontinueert worden, als tot noch 
toe gedaen is : fulx dat fy reden fullen hebben , hen des 
te danken, en dat gy ook den hoog en wel-geboren 
Graef Mauritz draegt fuiken refped en gehoorfaem- 
heyd, als gy fchuldig zyc den Gouverneur en Capiteyn 
generael over Holland, daer onder hetNoorder-quar- 
tier, fo gy weet, ook is begrepen, en dat al terwijle op 
de expeditie en forme van uwe commiflie fal mogen 
gelet worden , volgende onfe voorgaende fchrijven. 
Hier mede Edele , geitrenge, lieve , befondere, zyt Go- 
debevolen. In’sGraven-hageden if. Februari; 1588, 

wasgeparapheert 

Donuts- Vt. 

Onderftond , ter ordonnantie van fijne Excellentie 
in den Rade van State : 

ondertekent 

' Chr. Huygcns. 

^acr-en tuffcïjen ïjabben bc Staten ban ^cïïanb 
goeb gebonben / fijn Cjrcellentie ban ^affau / met 
feftece gebeputeerbe te fenben na fjet Boo?ber-quac? 
tier / betoeïfte tot ^Clftmaec geftomen 3ijnbe / qua? 
men albaec feftere gebeputeerbe ban be üfèagifïraet 
ban Jfêebenbïift/ fijn «ÊccellentieacngebenDe / bat 
fp befalten meenben aÏ5obefïeften te ftebben/ bntbe 
.êolbaten op bec Staten 5jjbe ballen en beiuöbecfïen 
becïaten fouben/ begeccben baecom bat fijn Cjrceï? 
ïentie aen ^focoft ^anf3. i^oume^ en be Jboïbaten 
binnen JlEebcnblift fouben fcfj?ijbcn / fp meenben be? 
felbe getoonnen te Ijebben. i&pne ^èrcellentie bie 
met be<Becommitteerbc bie ftp^em toaren en anbe? 
re ban ben Boo?bec-quartiere bp be Staten ban f)oï? 
ïanb' geauto?ifeert toa^ om be faften ban be fïab 
IBebenbliftbp bec Ijanbte nemen / baec opteabbi? 
fecen/ bifponecen en executeren / bolgenbe bc com? 
miffie ï)iec na tecfïont bolgenbe / beeft Ijet felbe in bc? 

ïiberatic 

Vervolg der Nederlandfc. Oorlogen. 



*5>i VierenTwintkhfte Boek, Tn§1 

ïibecatic gelept met be «Sebeputecröe öiebp ï*p örm 
baööc / en i£ goct gebonden öc berfogtc b?ieben te 
fcbrijbcn en aen öc Jboïöaten te fcnöen / gcïijb geöacn 
toccöe / fotop terfïout bcrbaïen fnïïcn/ na bat top 
rccflöctsoo^fs* rommiffie fuïïen gctnfcrecrtöelötjen/ 
öetodbetoagï ïuuöeuöe aïöi$. 

«STomrntfs 
fie Dan Dj 
Staten 
ban Ifeols 
(and op 
fijne Cr* 
cellenm 
ban jfiafs 
fan/ en fe* 
Jvcre «EfeDE: 
jwteeröe 
om Dm 
«Oüertïeu 
J§ono]Jl 
etc. onbêï 
fijn obes 
Dismie te 
teengen, 

DE Staten van Holland , aenmerkende dat den 
Overften Sonoy , en eenige Capiteynen , Bevel- 

hebberen en Soldaten boven de bevelen van de Staten 
generael , den Kaed van State , fyne Excellentie Yan 
Naftau, en van hen-luyden tot confufie van denStaet 
en goede Ingefetenen vanMedenblik is houdende om- 
trent45o Soldaten meer als hem geordonneert en be¬ 
laft is. Hebbende verfocht en verfoeken by defen 
fyn Excellentie van Naftau , als Gouverneur en Capi- 
teyn generael over Holland en Weft Vriefland , om 
met advys van Jonker Cornelis van Affendelf, Heere 
van Aftendelf, van Meefter Jolian van Oldenbarneveld, 
Advocaet van de voorfz. landen, Pieter Kies Burge- 
meetter der ftede Haerlem, |acob Cornelifz. van Moer¬ 
kerken out Burgemeefter der ftad Dellf , eenevande 
Burgemeefters van Amfterdam die daertoe van wegen 
defdve ftede fal wefen gedeputeert, Doétor Franfoys 
Maelfon , met het Collegie en de Gedeputeerde van de 
Magiftraten van de lieden van den Noorder-quarriere te 
famen , of’cmeerendeel van hen-luyden, en fulx die 
hen neftens fyne Excellentie vinden fullen , om t’ad- 
viferen , refolveren , difponeren en t’executéren op’t 
gene tot redres van de voorfchreven fake, na de geftal- 
tenifte der fel ver En om de ftad van Medenblik , den 
Overften , Capiteynen , bevelhebberen, en Soldaten 
daer in welende, te brengen onder obediëntie van fyne 
voorfz. Excellentie als andere fteden van Holland en 
Weft vriefland, daer toe de boven genoemde Gedepu¬ 
teerde by defen worden gecommitteert en voorts ge- 
autorifeert, om tot dien eynde lo veel penningen bin¬ 
nen den voornoemden Noordei-quartier te lichten als 
den nood en gelegentheyd der fake véreyfehen fal, 
’c welk in rekeninge ian den Ontfanger aldaer gepaf- 
feert fal worden : belovende de Staten voornöemt,voor 
goet, vaft , en van waerdente houden , alle’t gunt by 
fyne Excellentie voorfz. by advvieals voren in de voor¬ 
fchreven fake geadvifeert, gerefolveert, gedifponeeit 
en geexecuteert fal worden. Gedaen in den Elage in dé 
vergaderinge van de Staten voornoemt, onder’t zegel 
van de felve Staten hier op gedrukt, den 14, Februari] 
anno 1^8. Oiiderftont, ter ordonnantie van de Staten 
voornoemt, 

ondertekent 

C. de Rechtere. 

Hebbende ter zijden het opgedrukt zegel van de Sta¬ 
ten van Holland, tuflehen pampier gedrukt in roden 
waife. 

m boorfebreben <&ccomnuttecröc ban öcJBagB 
fïract ban IBcDcnOïtft/ tot iBebenbïib gebomen 5 tja* 
öc / ïeberöen ben naboïgcnöen brief ober aen Sjaccb 
3[anf5, $tomne£ / cn andere Die fp meenden getoom 
ncn te bebben / cn tooa öefeïbe IBiffibc lupDcnöc/ a!$ 
boïgt: 

san fijne 
<Erce!n 
ban ifraf* 
fml aett 
De ^oiöa; 
ten binnen 
jlifDetn 
Mh* 

M 
Auritz, geboren Prlnce van Orangien , Grave van 
Naffaii, Marquis van der Veere en. van Vliffiu- 
&c. 

Eerfame , vrome, manhafte en difcrete, lieve^befon- 
dere : Ons is van herten aengenaem geweeft, uyt hec 
rapport van de Gecommitteerden der ftede van Meden¬ 
blik defer thoonders te verftaen , u-luy der goede mee- 
ninge en affeétie , om in defer landen en onfen dienft in 
aller getrouwigheyt te volherden , waer af wy u-luyden 
grotehk bedanken , en op dat gy-luyden te beter fien en 
erkeni.en moget, dat wy ganfehelijkep gerefolveert zijn, 
in defe uwé goede refolutïé regens uwe en defer landen 
vyanden, te helpen en ailifteren, na ons befte vermogen: 
20 zijn wy beneffens de Gecommitteerde vandeHee- 
ren Staten van Holland héfvyaërts gekomen , met vor¬ 
der intentie, u-luyden in aller redelikheyt en billikheyt 
te contesteren, alzo gy-luyden’c zelve uyt het rapport 

van de voorfz. Gedeputeerde breeder fult vernemen : 
en dat ’t felve met goede en behoorlijke ordre mach 
gefchieden, verfoeken wy u-lieden hiermede, datgy 
eenige van u-lieden committeert, om haer by onsen 
den voorfz. Gecommitteerden van de Heeren Staten 
binnen der ftede van Hoorn te vinden, en met ons en 
den felven op de voorfchreven fakete communiceren 
enafte handelen. U-lieden daer beneffens wel ernfte- 
lijk vermanende, dat gy ondertuftchen alfulke goede 
wacht enwaek, ook opfigtop alles wilt hebben , dat 
uwe quaetwillige , die fonder twijfel alle liften fullen 
voorwenden om u te bedriegen, u-lieden met hare lifti- 
geengedigte perfuafie niet verleyden, en u-lieden en 
de goede ftad van Medenblik , tot onfen verdrieten 
leedwefen, in bederffeniffe bringen. 

Hier mede Eerfame, vrome, manhafte en difcrete, 
lieve, befondere, zijt Gode bevolen. Tot Alkmaer de¬ 
fen 16. Februanj 1588. onderftont, u-luyder goede 
vrund, 

ondertekent, 

Maurice de Naffau. 

’t Opfchrifc was , den Eerfamen, vromen, manhaften 
en difcreten , onfen heven befonderen jacob Janiz. 
Ploumes, en andere vrome en getrouwe Soldaten , \ve- 
fende tegenwoordelik in dienft en garnifoen tot Me- 
denblik. 

0p öefetf b?ief gaben 5p boo? anttoao?ö/ öatöc 
gcnieeiie ïltrrjcfj^-ï.upben niet honöen berfïacn / cm 
eenige ban pact <6röeputcctöc te fcnöen : macrirn 
bit n öc boomacmöc ^cecc <$?abc baer pemanöeri be* 
liefde te fcnöen / oni aïïe miööeï te mogen binöcn/ 
om öe Jboïöaten na bate gettoubje öienfien te mogen 
gecomentectt bjo^ben / foubenb^elih mogen bomen 
cn toeöecbeeccn / en öatfe aïïe góebe miööeïen fou? 
ben baenöen / om goebe ojbje / tuac&t en opfïcïjt te 
tiouben. 

^en 0bctfïcn <§onop bctfïacn ïjelübenbc aï l)tt 
gene toattec pafféetDe / liet fïef) bunïten bat tc^ 
gen ïjem te ötftig en te fect b?eemt gep?ocebeeit 
bJftöe / bat men ïjem / en be Üapitepnen en Officie# 
ten geïjed bao?bp ginb / en aïïern met öc gemutmeet* 
öe foebt te ïjanöeïen/ ö’oicïb ÖP niet anbet^ bonöe 
üetfïaen / ban bat men ïkm *net onceee en ïcbanöe 
meenöe in banöcn te brijgen / te cafTeeen / cn moge# 
ïib norb bed eega* te tractcren : aÏ5öo beeft by met 
aööyjS ban öc fóapftepnen en ^ebeï-bebber^/bie bem 
aïïe rnogdgbc bnlpe cn bpfiant toe fepben / boo? bem 
genomen/ om bet bangier bat bP meenöe batpern 
ober bet booft bing / boo? te bomen/ en tijö te toin# 
ncn om fijn fïub te mogen bftantbooo^öen en fijne 
fabe in febedjepb te befebetmen en met eecen fijn om 
fcïjuïb te boen / boo? fijne toegeöane 50 bde te taege 
gctyarbt / bat be Jbaiöatcn tefoïbccröen niet ban 
baec #berfieii afrebeninge en betalinge te epfeben/ 
mate ban öe Jbtatcu / en bat boa? ï>et gebeeïe Ba 
giment / 30 bette be Benbeïcn ban bnpten fïg UnE 
ben conformeren cn met ben-ïupben bowben/ niet 
aïïeenïgb boo? be ^oïöaten (aïso men febeen te p?ac« 
tifcren) maer oob boo? Dc#bcrfle/ ïïapitepnen en 
Officieren / cn eenige nnöere conöitien / bet toeïbe 
gearreffeert 3bnbe / 30 3ijnfpingcotcnBetaïe na bet 
Hafied gebomen/ rappo?terenbe aen ben €>berffen 
bet gene bpbenïtrijcb^ tnebenaïïebc^oïbatenge? 
floten toajS / en betföcbten bem bat bP foubc toiïïcn 
compareren in baren rinbenbergaberingc/ omfig 
met baer te conformeren. ïfP in ben eerfïen 
aenfien 3eer berbacflenbertoonöert banberefoïutie / 
en boetaeï ïjp bonöe berfïam/öat fuïjc ban groter com 
fequentie toa? / en berre fien be/ oob fcïjabdöb en 
genoeg onmogeïrjb boor bet ïanb / acbtcnöe nocb^ 
tan^ battet boo* bem in befe gdegentbept beft toap / 
ïjem feïben met “baer te boegen en 30 tijö te minnen/ 
en anöcr bequaembept te bcrtoaditen / \$ bP met 
ben-ÏMpöen gegaen / cn aÏ5o ip bp Ijni-ïttpben bit na* 
boïgenbc berüonö gemaebt / en in fulb rumoer bp ge# 

gefidt / en bp bem en fijne Hapitepneu onöer* 
jtebent/ en met bate fegeïen enpitficrcnbrbcfiicbt. 

Op 

1 

Ti 
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Dataman 
JTleöEn; 
öÜSibalKn 
arnDcjijj 
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©ecbotiD 
gemacuC 
tuffclieu 
ben *ii»uet5 
fteii ©ie; 

I Deciel) éoi 
nap/ met 
De 
lupQcii eit 
23ebel- 
fjebberfiï ia 
,j©eDeii; 
bltfi tec 

,i eenre/ en 
De gemee; 
ne fengs;- 
iunöencn 
iDalDareu 
alDaer tec 
anöerejjj; 
Den* 

O 

Builltathe 
/Eloitaft 
rijïijft «ten 
m bugs; 
jouunt 
ifteDeh; 
üH/ en 
m blief 
krbges 
tte-et; 
keert. 

P huyden den x6. Februari] anno ijS8. is tuf- 
fchen den edelen , erentfeften en geftrengen 

Jonkheer Diederich Sonoy, overfte , &c. mitfga- 
ders de tegenwoordige hopluyden en bevelhebberen, 
tegenwooidiglijk in Medenblik , ter eenre, endege- 
meene krijchs-luyden en foldaten alldaer ter andere zij¬ 
den , in openbare vergaderinge en in den vollen ring 
gefarrtender hand en eendrachtelijk gefloten en ver¬ 
dragen, elx den anderen getrou en holt te blijven, 
maer gefamender hand te vorderen de volle betalinge 
haer van de landen van hare getrouwe dienften, de mee- 
fle met de minile refterende,voor’c geheel regiment,ten 
waerzy-luyden zijn van meeningeals wy-luyde zijn, zo 
wei die hier, als daer buyten zijn, en over ’t zelfde met 
de gecommitteerde der landen datelijken in onderhan- 
delmge te willen treden, en niet van den anderen te 
fcheyden , voor en al-eer goede en behoorlijke afreke¬ 
ning^ fal zijn gedaen , en voor ons gartfchebetalinge 
daer op fal zijn gevolge: en datfe als dan te famen , de 
eene met den anderen , van haren dienft ontflagen, en 
met behoorlijke pafpoort voorliep wefende, op haer 
vrye voeten geftelt fullen zijn. Zo dat elx een daer na 
vry en vrank , zonder eenige verhinderinge of letfel aen 
lijf,eereen goed, (niemantuytgefondert) en wel verfe- 
kertfal mogen trecken of reyfen daer’t hem lullen of ge¬ 
lieven fal. En dat voor al den overften voorfz. met fijne 
bevel-hebberen , fampt alle de gene die hem by ful¬ 
len willen blijven , met hem fullen mogen trecken, 
vry en onverhinderc daejr’c hem lullen en gelieven fal,als 
Voren gefeyt is. En dat tot defeneynde geftelt fullen 
worden van des lands wegen, goede en genoegfame 
oftagiers of gyfelaers na behoren,fonder dat hier en tuf- 
fchen eenige andere garnifoenen of volk , Engelfe 
noch Schotten , nocli Duytfen of Walfen , hoefla- 
nich of van wat Natie die mogen wefen, in defe ftad 
of op hst Kafteel fullen ingelaten worden, maer dat 
de tegenwoordige overigheden en gemeync krijchs- 
luyden fullen verblijven ter tijd dat de volle betalinge 
van onfe jegen woordige garnifocn te Medenblik als vo¬ 
ren gefchiet is. Welverftaende nochtans, datfymid- 
lertijd ook in alle eenigheyt, by den anderen fullen blij¬ 
ven in goede ordeninge, fonder eenige fcheuringe in de- 
fen twiftj oproer en muytérye onder malkanderen te 
ftichren , of dat de gene die fulx bevonden wört te 
doen , daer over geftraft' fal worden > anderen ten 
exemple , na behoren , alles fonder erch öf lift. Oir-* 
konde zijn defer contraól-brieven twee gemaekt alleens 
luvdende, en met des overften en hopluyden pitzier, 
fampt de ondertekeninge eeniger bevel-hebberen ter 
eenre, en de gedeputeerde der gemeyne krijchs-luyden 
ter andere zijden , hier onder bevefticht op jaer en 
dag als boven, tot Medenblik. 

töuilliame JBofiart Ijeeft fijn £>upS-b?otitoe biet 
ban Op fcbiijben bettoittiebt/ alS bat ïjer met ben 
foïbaten nu in fiilïjcpt toaS geftomen / en bopenbe 
Dat bet fafte uocb een goebe uptftomfïe fal 3ijn: bet 
Öaöbc / fdjpjft Ijp / baer niet tod gefiaen / booj 
onbrufiant ban be ftrijcbS-Iupben / ba et/ fcöjtjft ï)u / 
bede qnabe Oojgecen / bpanben ban <8ob£ ftecïfe / 
Dapper onber gefiooftt babben geïjab / om febeu? 
ringc en oproec onbee ben foïbaten te maften/ Doch 
bcrljoapte Dac’er nu een goebe eentgïjept gemaeftt 
foube 5fjn/ Decoijle fp bemerftenbe Ijaecber bpanben 
opfet/ bcfelbe geen gelobe meer fouben geben/ bic 
beu ïjabben opgeïpfï batfe Ijatc obetflc en obeefjepb 
fauben Op ben ftop nemen en baff fettcn/cnbic iebecen 
in banben ban be Staten / en fouben als ban pare bes 
talinge ontfangen / ’t toeïft be foïbaten nu berfïonben 
bat baer bebeeffenifie foube toefemtoam offe al feboon 
hare Ijoofbcn ïeberben / batfe ban ebenbeel fouben 
ftrrjgcn / en ban fonbec taeb en tooojffam 3tjn; en ben 
obeefien offe Ijem al feboon cafTcctbeufoubcrgelb en 
paSpoojtc (iomeufept) foube bp tot fijne gerechtig? 
Ijcpt toel boopïant binben; toantofbe Staten toel 
t’oncecbt op ben oberften mochten ticcbïttect 3tjn / 
Doen bit fpel en beroerte / 50 foube ben obecfïen Ijem 
ban fijn boen en banbd beel cccbtbcerbigcn boa? befel? 
be Staten eu een pcgeïtjft / bab Ijaet bacrom batfe al? 
öaet met beu anberen tod gerufi fouben fijn / bP bet? 

IV. deel. 

Vervolg der Nederkndfe Oorlogen. 

trotibe aen 45ob bat be faften betec fouben aflopen/ 
aïS beeïe goetbertige b^eefben enbebuebten/ ctibe 
quaetbjjlligebjfnfcbten/^tc. , • 

^oeb befen b’ief quam in banben ban fijn ^cclu 
en be^taten/en toerbe ben genen biefe foube b?engcu 
afgenomen. Cn betotjle tn bit betbonb ooft begeer 
pen toaten be ïlapitepnen en foïbaten ban tiet gefjeeïe 
regiment / 30 toel Die baec bupten / alf öie binnen 
«HBebenbïift bjacen / 30 bebben ben boo?»5. ^onop en 
fijn Hieutenant Coïoncl üaque^ <2Triftaï en I|op^ 
man darten ban J^olfS-tumftel en eenige ban be 
bebeï-bebberen binnen jitècbcnblift / tbxce foïbaten 
upt gefonben met een open gefcljfiftc bpljcn-lupbcu 
geteftent en gepitfiett / in be fieben ban ftampen / 
^atbertofift/ en be fiereftten ban be ütupnre en Sêlofe 
3Ul/ baer mebe foïbaten lagen banbcpboojf3.^os 
nopS regiment: mboubenbe in effectc / 30 be boo?f3. 
Itapitepnen en foïbaten ben boop'3, #berficn getrou 
toilbenblijbenenbunljouben aen ben cebbiefp-ïup* 
Den ben<6,iabe banUpccfier en’t gemeen lanb babben 
gebaeny geïyft fp binnen BJcbenbïiftt’famengere^ 
folbeect toaten / bai be boojfj. obetfie bun bjilbe 
beïpen aen bare betalinge / en bat men ben boot f5. 
Obetfie baer op anttooojbe foube laten toeten, ©e 
boo?f3. ttoee foïbaten 51311 met ’t boo?f5.open befcïjept 
in be boojf5. fieben en plaetfen becttocften / en btbben 
beneffenS ’t felbe befcbtpt ooft berbaeït bot De faften 
binnen .ïllöebenblift fionöen.ièfju ^ycell. ban j^affau 
ij/ ban ^Clftmaer boo?t^ met begebeputeerbebiebp 
bem toaren berttoeften na ^oo?n / altoaer bP eenige 
gecommttteerbe ban be foïbaten upt BieDenblift / bic 
bp aïbaec beefeb^tben babbe om mebe te banbeïen / 
meenbc te binben: maer berfiaenbe bat fp gerefufecct 
babben tot ^oo?n te ftomen/30 beeft Ijp ben 17.5?eb?, 
aïbaec met fijne O^tben gefonben ben Ücece Charles 
de Levins I|eete ban Famars, Oeuecael ban be artil- 
ïetpe/be ïfeécc ban Jxtoebejecl Ooubecneuc tot 25ier^ 
Wiet / gieter lillek 23ucgcmeefier ban ï^aetlcm/ en 
IDeefier ^töriaen ^bonif5. SSurgcmcefiec tot Wfc 
maer / betoeïfte aïbaer geftomen 3jjn na bat fijn <ïd,ix. 
bootf3«eerfi met be gebeputeetbe banJBebenblift aen 
ben-ïupben babbe gefebteben bat bp eenige perfonen 
ban qualitept gecommitteert babbe met fefterc in^ 
ficuctie / baec ban fp bjeebee fouben geinfojmeert 
toerben t’ljaetbet ftomfie/ berfoeftenbe bat fp boïgem 
be bate belofte/ bcfelbe fouben laten ftomen en toe; 
Detftecen/ fonbeceenigcftoarigbept/ ombeboofifift 
rappojt ban ben-Iupbec intentie ober te brengen / om 
boo?tS baer op gebaen te too?ben ais na behoren, 
^oclj be boo2f5. gecommittecrbe toifien noch ban 
befe beranberïnge enrefoïutie ’S baccbS te boren bp 
bet gacnifoen albaer genomen / niet. <Ön ftomenbe in 
ben tinft/ hebben fp acbtecboïgenbc hunne fcbfiftcïtj- 
fte infituctie / be gemeene ftrbcb^-ïupben aengeboben 
be goebe toille en genegentbept ban fijne «ïBrcel. en be 
J^eeren Staten tot ben-lupben/ en bcfclbeban toegen 
fijn€rt. fn be^taten ban i|ollanb cnïDefi-bficfianD 
bebanftt bari bate göebe en getróutoe bienfien (bic fp- 
ïupben ben ïanbe onber ’t gebiet ban bcn^’incciJ.O. 
en ooft onbet fijne «Êrc. babben grbaen / bccftïatcnöe 
bat fijne Ore- tn beüjfeecen Staren boo^noemtben* 
ïupben bectroutoen bat fp baec in fouben continue? 
ren: bertoonben ben ooft be grote licföt en affectie bie 
fijn <£;cc- <JB. befer ïanöen en goebe ingefete* 
nen bet feïbec betoefen babbe / bat bP niet alleen fijne 
goebeccn/ maer ooft fijn epgenperfoon/ fijne l|ecr 
bjoeberen en anbec bfienben en perfonen baer boren 
babbe opgefieït en met fijn en fijn l|ecc bjoeberen 
bïoeb bebefiiebt / bat fijne Cjcceïl. begeerbe te boïgen 
beboetfiappenban fijneboojfs. ^eer ©aber / en niet 
meet ter herten nam / ban om befe lanben en be goc? 
be ingefetenen bec feïbec ban bet bpanben getocit te 
befchutten en befcbccmen: bat bP baecom alle b?ome 
foïbaten / en namentlijft be gene bic befe lanben onber 
’t gebiet ban fijnen ï£eec ©abec gcttoutoeïbft babben 
gebient/bettoube bat fijn ïofiift boojnemen fouben afi 
fiff eren en in bare getroutoigbept boo? be lanben bol? 
bacben: bertoonben bem ooft ftoe b?omeïift be^taten 
ban JfoIïanD en 3®efl-ö2iefianb btn gebutenbe b’oo?? 

ïi log? 

ïe>3 

©e Dcm 
Dan fa; 
mar»/ De 
fóecrebaa 
^toeDc; 
^ecI/JDtefl 
rer uieiï 
25urge; 
meejler 
Dant?aec« 
lem / tn 
meefiec 
■JCöJtacit 
djonirj. 
29urge? 
lUEEftcr 
Dan llh; 
tnaer/ hoi 
men Din; 
nen j©ej 
Denblth. 

3Dat fjj 
Den foiDas 
ten Doo? 
tjonDen ètt 
Der Jelbrc 
amteao:; 
De. 



1^4 

(Eol. 34.) 

Vier enTwmtichfte Boek. 1588 
ïogetegen Öe byanbfcn ïjabben geöiagcn/ ïjoe grote 
toften fy-ïuyben boo? de gemeene befcnfïe ïjabben in* 
geboert / om De foïbaten alle mogeïijfte betalingete 
üam: bat de gemeene foïbaten ober fuïjetoifïen dat 
te betaïmge Die ïjeu-ïuyöeu gedurende de ooiïoge / 
na be gdegentfjeyt ban ben tijd endeefaftentoagge* 
bacn/ 50 goet en lofïijft toa$ getoeef1/ bat men niet be* 
bint bat opt by eenige potentaten of r epubïijften. in 30 
ïangbucige en gefïabige ooiïoge gdijfte betalingen 
geöacn.©at baerom fijn Crcriï. en be ^eccen^taten 
begemeene foïbaten berfocljtcn bat fy op be eece enïof* 
lijfte reputatie bie fy-ïuyöeu gedurende be ooiïoge dooi 
ïjare bimnigïjept ïjabben berftregen/ ïettenbe/ befeïbe 
ooft toiïben maften te beïjoubé/en met be ïanben (baer 
ban fy meefï fdf£ lanbfaten en ingeborene toacen) in 
aïïe reddijftïjept ïjandden. ©at fijn Cjcceïl. tot bien 
eynbe / en om te berftaen bec gemeene fttijcïj^-ïupden 
nieeninge / ïjen ïnyben aïbaer ïjaDöcgefonden/ en bat 
fpïuyöen daerorri befeïbe ïjare nieeninge in rebeïijft* 
ijept milten bctftïacen.©at tod toaee ton£ bat eenige 
onberfïanben toacen ontflaen tuffcïjcn fijne Cjcceïl. 
en te Beecen Maten booinoemt aen be eene 3tjöe/ en 
be ïfoofben en 35ebd-fjebbercn ober begemeene 
ftcijctn-ïuyben aïbaec/ nyt fafte bat befeïbe Boofden 
fijn <t£xcel niet ïjabben begeren te gdjooifamen in fijn 
ampt/ an ©oubernenr en Bapitcyn gcnetaeïobec 
Bolland met IBcfi-biiefland engedand: maeebat 
dies> niet tegenfïaenbe fijne Crcdï. tot be gemeene 
ftrijcïj^-Iuyden een badcclijfte affectie toa$ djagendc / 
Ijen baffeïgft bertcontoende bat in fijne Crcell. en ben 
ïanben bienff ïjen-ïuyben ooft getroutoeftjft fouben 
quyten/ ’t toare onöcc fjaec jegentoooidige obecigïjeyt 
of anderen bie ober ïjen ïnyben fonben magen tooiden 
geffeït met ïjare beïieben. ©at ober fulr fijn €rcd. en 
öerboo?f5. Staten meeninge toag/ boo? ften-ïupden 
bctaïinge boojtaen foige te blagen meer aï£ oy t te ba* 
ren/öaffe baerom 8 of 1 o ban ïjen-ïuyben fouben com* 
initteren/om baer op naber te fp?cften/op bat fy beg te 
beter moctjten becidjttooiben/daer op fp riepen en fep* 
ben ten boïïen te toilïen betaeït 3ijn/ nietaïïeenbooi 
ïjen felbcn / niacr ooft booi ïjet geïjeeïe regiment ban 
ben ©berfien. Ban toelfte rebenen te gecommitteer* 
öe uytermaten feet bectoondett toacen/ aïfbfyban 
öefe becanderinge noeïj refoïutieniet toifïen. 
Bier op ïjebben fy ïjen by fo?me ban difcour£ gefoefjt 

alle nobige en goede ondecricïjtmge te doen/ te toe* 
ten / ’tgcb?uyft ban be grootffe potentaten / be 
o?b?e bie in be naefïe f of 6 jacen toa£ gebmyftt / na* 
mentïjjft/ bat ïjet boïft ban ooiïoge ontfangenbe aï* 
Ie 48 bagen een boïïemaendfoïög/ en afcefteninge 
ban be veile/ baer mebe belooft ïjabben met beïan* 
ben gebult te ïjebben tot beter gdegentljeyt / batbe 
ïanben ïicïjtdrjft fouben ftonnen ftomen tot fuïfte ge* 
fïdteniffe / bat in ftoiten tijde be acïjterfiaïlen fouben 
mogen betaeït tooiden : rnaer bat ben tegentoooi* 
bigen fïaet / f'uljt fonber mine niet mocïjtc toda* 
ten ; fy beftenben bat be gemeene fttijcïjsS-duyben 
toeï reben dabben tot afcefteninge / ban mocïjten tod 
berfeftert 5ijn bat ïjen-ïuyben baer in foube tooien ge* 
geben rebdijft contentement/ en bedjaeïben be appa* 
rente muyteryen ontfïaen te oBeecttupbenberge / 
3Bo?cum/23ommeï en anbere pïaetfên/maer bat’t feï* 
be ooft niet tegenfïaenbe fy in be naefïe x jaren toeï 
5 maenben mtnbec ïjaööen ontfangenaï^fy-Iieben/ 
ïjen nocïjtan^ rebeïijft ïjabben laten binben / batfe 
baerom ïjoopten batfe ban geïijften fouben boen, 

JÉiaer aïfo be boo?f5. foïbaten / niet tegenfïaenbe 
aïïe befe en meer anbere bermaningen en tnbnctten/ 
blebcn perfifïerenDc bp ïjaer boojnemen/batfe tenboï* 
ïentoiïbenbetadt3ijnin mamece booffj. 50 ftonben 
öefe commiffariffen niet met aïïenuytrecgten/ ber* 
Ijaïbenfytoeberombertrocften/ 50 toij£ fy geftomen 
toacen / en öeben rappojt ban ïjaer toeberbaren. 

©en 20. f eb?ua. ïjeeft fijn <ét*cdï. boojnoemt toe* 
öerom aen be booff5*gemutineerbefolbatenbinnen 
JBebenblift gefcïjjeben / bat ïjy met be Ifeeren ^ta* 
ten ban ijolïanb eenige rebdijfte pjefentatie ïjaö* 
öe geconcipieat / bie ïjy fjen-ïuybenbegeecbe te boen/ 
begeerbe baerom bat fy ban fïonöen aen eenige 

nyt ben ïjaren fouben Öeputeten en bertoaert^ fen* 
ben / om bojber^ met ïjen-ïuyben in befeïbe faftete 
treben / en na afïjanbeïinge ban bien ïjen-ïuyben 
baer by aïïe rebeïijft contentement te boen/tot toeïften 
eynbe }ïjn€reeïï. be gebepnteerbe bie fp by ïjen-ïuybm 
fcïjicften fouben / toa£ gebenbe b?y gdeybe en ^auif* 
conbuict/ om aïbaec te ftomen en b?yIijfttoeberom 
te fteeren tot iBebenbïift / boclj gaben boo? anttoooj*' 
be / bat fy aïbaer niet begeeeben te ftomen: en ber* 
focïjten by gefeïj?ifte/ betoijï fp baerinftoatigïj^Pö 
maeftten / bat be commiffariffen aïbaer by ïjen fto* 1 
men fouben : toaec op fijn Ctceïl. ben n. toeber* / 
om aen ïjen-ïuyben fcïjieef/ bat ïjy toeï bertoonbert 
toaö getoeefï / uy t ïjaer-liebec fcöjijben te fïen be ftoa* 
rtgöeben bie fytoarenmaftenbeomïjaregebeputeer* 
be aïbaer te ïaten ftomen / nabemad bat op ïjen- 
ïnyben begeerte fonber eentg mifïroutoen fijne ge» 
bepnterrbe tod by ïjen-ïupben geftomen toacen, 
©erïjaïben / begeerben atè noeïj / batfe niet fou* 
ben ïaten aïfuïfte perfonen "tot ïjen bertoacct^ te la* 
ten ftomen/ aïg fy bequaemfï btnöen fouben om in 
iien-ïuyöec namen t’famentïift en op ’t todbcïjagen 
ban be gemeene ïlcijcö^-ïuybenmctïjemenbegebe* 
puteerbe ban be ïfeeren Staten ban Üoïïanö en 
3Befï-b?iefïanb in bojbec communicatie en afyanbe* 
ïinge te ftomen : beïobenbe ïjen-ïuyben by bojfïeitj* 
fte trontoe en geïobe / befeïbe gecommitteerde b?y 
en onbefcïjabigt teïatengaenen fteeren / 30 bihitulö 
aïp ’t fjen en tjaer-ïuydcn foube gdieben : en 30 fy 
ftoarigfjeyb maeftten om be ftofïen / beïoofben bie 
ooft op ïjen te nemen/ en ïjen ban aïïc£ te quijten / en 
batfe andere niet fonben fïuyten/ ban’t gene by ge* 
meenen accoo?be ban ïjen-ïuyben aïïe foube rebeïift en 
biïïift gebonden too?ben. 

I^iec op ïjebben fy toeber gcanttooojt/ batbe ge* 
metne ïirijdjs ïuyben memant toiïben fenben / en 
bat fy-lupden ïjare meeningen ïjabben berftïacrt. ^c* 
gcecenbe nieMe-mtn bat fijne kreeft, baer sobanige 
Commiffariffen foube fenben/ afê ’t ïjem geliefde/ bie 
fy b?y gdeybe piefenteerden, ^ijne Crcdï. en be ge* 
beputeccbe ban be Staten ’tfdbeberfiaenïjcbbenbe 
en fienbe ïjnnne obfïinactïjeyb/ ïjebben goet gebonden 
aïbaer te fenben meefïer j^icïaeg S3jupninft / tlaeb 
ban fijne Cteeïï. en S5artïjoïbum Cuilljeïmi/ bienaec 
beé gobïtjften tooo?bö tof Haoïn / dooi detodfte fpöe 
gemeene fenjcft^-ïuyben ïjebben aengeboben te geben 
afcefteninge ban ïjare dienfïen / te betaïen een maend 
foïbs’ op befeïbe afcefteninge / en boo?t£ beïofte te 
boen/ bat fy ban be refïe op gelpe boet en op geïijften 
tijd fouben tooiden berfeftert en betaeït aï£ andere in 
dienfï ban ben ïanbe toefende/ in-boegen bat fy ge* 
tcacteert fouben tooiden aïgdebeffe/ en bat mende 
gene bie in Ianb$ bienffe fouben toilïen bïijben/nocïj 
een maenb foïb^ betaïen foube op ïjare acnfiaende 
bienfïen / en batfe ban ben ïopenben dienfi fouben 
tooiden betaeït afó be befte. Cn ïjeeft men ften ïuy* 
ben booit^bectoput/ bat in ’t betmogen ban be ïan* 
ben niet toa?/ meer te boen/ en bat fy-ïuyben ïjen baer 
mebe bdjooiben te ïaten genoegen / ten regarbe fy- 
ïuyben aïdecbefï toaren betaeït getoeefï: en bat fy- 
ïnyben meeft ïanbfaten toefenbe/ïjaer baberïanb/ïjacr 
eere en reputatie ïieber beöoo?ben te ïjebben / ban bat 
fy in ’t epffcïjen ban ’t gene onmogdift toa£ te boen/ 
be mine ban den ïanbe fouben begeeren: rnetpiote* 
fïatie 30 fy ïupöen tot rebdiftïjeyt niet toiïben "ber* 
ffaen ƒ fijn Ct*cdï. en beB^tn Staten / fjen toiïben 
booi Cobt ben i^eeve onfcïjuïbig ïjouben/ ban aïïe 
b’inconbenienten bie baer nyt fonben mogen ont* 
fïaen. JlSaec toat deboicbetoog.gecommitteerde 
beden met goede inductien / ’t toa# eben beeï / fy per* 
fffïeerben baer by/ batfe ten bolïen toiïben betaeït toe* 
fen. löarcGin be gecommitteerdetocdecbertcocften 
na B°o?n/ tn beden aïbaer ïjun rappoit. 

Biadjten ooft mebe ditnaboïgendcgcfcïjiifteban 
befeïbe foïbaten. 

Elgeboren Vorft Mauritz, geboren Prince van 
Orangien , Grave van Naflau, Marquis van der 

Veer, Vliffingen, Gouverneur en Capiteyn generaelde- 
fer geünieerde Provintien, &c. 
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Vervolg der Nederlanfed Oórlogen. 

U Excel!. Mifllve aen ons gefchreven , hebben wy 
ontfangen , d’inhoud welverftaen,en de Gefanten , te 
weten Bartholdus WilhelQÜ, Minifter des godlijken 
woords , en Nicolaus Bruninx als Commiflaris van U 
Excel, alhier ontfangen,hebben defelve wel fcherpelijk 
hare meninge met de prefentatie aen ons gedaen, en 
»t felve de gemeene krijgs-luiden in vollen rink t’ famen 
in prefentie dervoorfz. Commiflarien voorgehouden, 
dan defelve prefentatie is ons nietaengenaem, en zijnde 
eendragtig met den anderen gerefolveert * by den an¬ 
deren te leven en te fterven , zo lange wy ons ganfche 
betalinge hebben fullen ,’t welke ons is geprefenteert 
van de landen hier omtrent , te weten * de gemeene 
-huys-luyden : dan zo het ons is aengedient, het de huis- 
luyden verboden is,ten anderen,zo uweExcell. fchrijfr* 
in uwe Miflive van date den 16.Febr.en ons waerfchout 
van andere quaetwilligen, die alle liften fullen vóórt¬ 
brengen om ons te bedriegen * door gedigte perfuafien 
niet te laren verleiden,’t welke wy ook met alle naerftig- 
heyt hebben gedaen en goede opfigt en wagt gehouden, 
rn niemant geen geloof gevende,en defelve garnifoenen 
begerende te houden tot uwe Excell. dienfte, maer 
in fulker voegen , dat de landen ons contenteren. En 
20 fijn Excell. en de landen qualijk middel hebben , als 
ons de Commiiïariften hebben aengedient : zo zijn de 
krijgs-luyden nog tevreden het garnifoen in te houden 
tot fijne Excell. befte, zolange tot dat wy alhier ful¬ 
len betaelt wefen, en een yegelijk opfijnvrye voeten 
geftelt die het begeert. Biddende God denalmagtigen, 
uwe Excell. te willen fparen tot een lange gelukfalige 
regeringe en goet leven. Adtum Medenblik den 
24. Februa. 1588. Onderftont, uwe Excell. gunft- 
willige t’fampt de gemeene krijgs-luyden. 

mg fijne CrceH.eetfï tot Hao?n toag geftomert/ 
50 toeröe 3!onbec banCfieunen / anöergge* 
naemt Haefïregt / Capitepn ban ^onopg baenöel / 

* Dat binnen Hoorn lag/ ’g anderen Daegg fmo?gcng 
- op ’t &teöe b«Pg ontboben / altoaer Ijem booigebou? 

ben toeröe / bolgenDe Den lafïen commiffïe ban öe 
Staten ban l^oHanö / fïjnCrceïl. enöegecommit? 
teerDc ban De Staten gegeben/ Den eeD aen fijn 
ceïï. en De Staten te Doen/ bolgenDe Ijet foimuliet Dat 
top in ’t naefïbcoigaenöe boefi becïjaeït ïjebben. HP 
beeft booi eerfi eenige uptbïucbten gefogtentoepge? 
ringegeöaen : maer onöerrigt fijnöe ban Der «ètatert 
bafïe cefoïutie / beeft bp Daec in bectoiïïigt / en beeft? 
fe gcDaen. SÖaer op toerOcn tcrjïont De folöaten ban’t 
baenbel in De grote iüethe bergaDert / altoaer Den 
3Cöboraet ©löenbarnebelö en ttoee anDere ban De ge? 
committeetDe / alg namentïijb Den ï$eere ban tfa? 
maté en Claes 25oulig/ Officier ban Der fïaö alDaer/ 
Öen-lnpDen bootgeljouDen en bermaent ïjebben/ öatfe 
’t epempel ban baec-lupöer Capitepn fonDen bol? 
gen / en Den eeD aen fijne excellentie alg Couber? 
neur en Capitepn generaeï ban Hollanö en ï©efï- 
b?ieflanö/ enpetïanD piefieren/ ’t toelbe fpgetoep? 
gert hebbenen niet toillen Doen: toaerom na bat fp- 
hipDen tot ttoee repfen toe om aDbrjg aen fgnCxceï? 
ïentie en D’anDcre ïfeeren gecommitteerden ban De 
Staten ban Hoïlanö gefonDen baDDen / Defelbe boo?? 
gebouDen btbben Defe D?ie pometen : öatfe fouDen 
DefaDboperen’tgenebpDe Soldaten totjlfêeöenbïift 
boo?getoenö tooide: Datfe De geünieerde $iobinti? 
en / namentlgft Holland/ geland en IBefï-bgefïand / 
fouDen gebou en getrou bïijben en fijn Excellentie 
ban cfèaffau / alg Couberneuc en Capitepn generaeï 
Der boozfj. landen ban Holland / geland en 3Beft- 
bjiefïanö bennen/obed (eren en refpectecen: en Dat? 
fe Den boteren ter plaetfe Daerfe in garnifoen fouDen 
leggen / geen oberïafï fouDen Doen/ nocb tegen Defelbe 
fïeDen of intooonDeren Der fèlbec in ’t generaeï of 
particulier p^t te attenteren / fondet bebeï ban De 
5Surgemeefïeten Der felbcr / maer alfo fp Daer in f toa? 
rigbeptmaebten/ beeft menfc ban baren öienfï be? 
Danbt en ban baren eeD ontfTagen : met betbïarin? 
ge / Dat De gene Die ontfïagcn fouDen begeeren te big? 
ben / men Die met pafpoojit en afrebeninge redelib 
contentement foude gebeu en laten bectcecben / en 

D’anDere fouDe men op nietig aennemen en ecöm. 
foIDaten Dit borende / toierden feer berfïoojt / en 

liepen alg cafenDe menfcïjen upt De ïterbe na De pïact? 
fe/ gelgb of fp betfïeDe-b»pg(bettoeïbeongeflotert 
toag) toilDeu in nemen: maer een 23o?ger Die bp ge? 
bal op De plaetfe ginb toanDeïen / fienDe ben Dug aen? 
bomen / liep baefielgh De trappen op / en tooclj öe 
poo?te of öeure ban bet ficDe-bupg na bent toe / Daec 
Doo? bet fcïbe belet toeröe. ^lg fp nu op De plaetfe 
toaren / bebben fp ben met Den anderen toat beraden/ 
en becöeelDen ben Daer na in De ftojtegaerDen/fomnu? 
ge onder bet IftaeD-bupg/ anDere aen De pookten / en 
rondgom De fïaD inde getoone toacbt-bupfen. 

(Cegeng Den abonD beeft fijn Cjcccl. De ftapitepnen 
ban De febutterpe bpbemontboDen/ enbenacnge? 
fept / bat bet onbeboo?lgb toag / Dat foIDaten Die ge? 
caffeert en upt baren Dienfï toaren/ enDaeromgcen 
tooo?b baDDen / bnec Daer ober nocb in De bojtcgacc? 
Den en toacbt-tjupfen fouDen bouDen / begeerde Daec? 
om Dat men Die ban Daer foude beïafïen te gaen/ en 
febutterg in De plaetfe fïcllen. 5^e ïHapitepnen namen 
fulje aen / Docb berfocljten Dat eenige commifTariflen 
en eenige ban fijn Cccell. ?lDeï mede fouDen gacn/ge? 
Igft gefcbieDe. 3Nen bolgenDe 5gn eerfï gcgacn op \yet 
bloh-bupg bp Deltoe-pooit/ Daec De bofbruptg molen 
alg boe fïont / beden fp De foIDaten / met buïpe ban be 
burgecg öie baer omtrent en eïDcrgtoae&ten / ban 
Daer bertreeften / ’t felbe Deden fp boojtg aen ’t 0o? 
fïer-boltoecït / en boiDerg aen alle De toacbtbupfen 
rontom De fïab : maer bomende Daer na aen De: 
plaetfe / bonden fp alDaer / bupten bate meenin?' 
ge/ alle öe folöaten bp ben anberenbergaöert/ 3a 
toel öiefe upt öe toacbt-bupfen baDDen Doen bertcec? 
ïicrt/ alg öie baer te boten toaren/en eenige anöcre/öe? 
toeïbe fepöen / öatfe niet toilöen bectcechen* !©e C>f?= 
ficier ban Der fïaö / toiïlenbe Ijen een bjeefe aen jagen/ 
nam een ban De fïontfïefpjcltergbp’tbooft / maec 
ö’anöere Dit fïenöc / liepen alle toe met geladen muf? 
betten/ roepende en tierende alg uptjnnnigemen? 
frben/ 30 bat öe ïfeecen Commiffaciffen en andere in 
pecicul toaren : öaec en-tuffeben ging öe Capitepn 
ban öe Cuacöe ban fijn Cjccelb fïillebcngbanbacc 
af / eri bergaöecöe met’er baefï fijn bolb bp öe$S 
finten ^óf/ en gnarn Daec meöc tn fïacbo?ö?e tree? 
ben öe Itecb fïrate op/ en fïelöeIjemboo?’ttoaeg- 
bupg ineenbalbemane/ metmecningeomD’anDe? 
re met getoelt ban öe plaetfe te Djgben. ifet toag tuf? 
feben 9 en 10 neen in De boo?-nacbt / De fabe fïont 
pericuïoog / bpfonder boo? De i|ecren / Die bafï 
in bet miööen fïonöen. Co?ntïig ban 23ecbbout /. 
Die oubeSSncgemeefïertoagenöetoacbtop’t^>taö-( J5'; 
bupg baööe ging tnffcben bepöen / en b?acbt 50 
beeï te toege/ Dat De folöaten Dien nacbt öaecble? 
ben en De pïaetg in bïtlöen/ enÖeCuaröebanfïjn 
Ctceïïentie troeben na ’t Hof. <£tog moigeng troc* 
ben öe folöaten ban De plaetfe en togen in öe^aïg- 
berbe / tot’ec tijö toe Datfe met be Staten fonDen 
bereenigt 5bn. €>p ben fclben Dag qtiam Capitepn 
ïïoöenbnccb met fijn ©aenöeïbneebren boo? öe 3©e? 
fïer pookte/ Dit maebte een nien rumoer inde fïaö: 
maer al5o menbebonö DatföoDenburcb/ tot^jo^ 
bec bnben bcfcbtpöen sgnöe / öoo? bet pg Dat De 
monö ban bet § baDDe becfïopt/ niet b^öbe bon? 
nen boojtbómen / toag genootfaebt te ïanöe te gaen/ 
en alleenlnb booj-bp öe fïaö te pafferen / gelgb bet 
óob gefcbieDe / en toeröen tot Dien cpnöe öe fïo? 
ten tuffeben De 3©efïec-pookte en ^oo?öer-poojte 
met bruggen oberïept / en toag Daec mede Die 
ftoarigbepö gefïilt. 3£ocb be folöaten öie in Öe ^alg- 
berbe lagen bleben eben batönccïiig / en toiï? 
Den na geene redenen berftaen ƒ toant 3p toeröen 
onder De band en ban eenige oob opentlgb in 
baec bootocnien gefïgft / 50 Datfe na öe ;aengcbo? 
Den conDitien niet toilöen boten: Dit paffeeröe 
nlöug ttoee of ö?ie Dagen; ten lefïen beeft fijn Cc? 
cellentie De ïHapitepnen ban Der fïaö of febutterpe 
bp bem ontboden / en fcpöe baer Dat bet fcbanöc toag 
Dat een baenöel gccaffeeröe foIDaten / 30 beeï moep? 
teng fouDen maïten in een fïaö bol bollig alg De 

ïï % fïaö 



tC(j Vier en TwïnticMe Boek. 
ftab ban #oo?n bjn£ : toactotn 3pfouben een ban 
brpöen ïuefen/of befe foïbalen frtfê boen bectreclien / 
ofbatfc pare 2a>o»gcr£ maer föubenpil pouben / fo 
tuilDepp’tmrtben fijnen boen. ©cCapitepnenbei* 
Jbcputtemeluarcnop fullien piapooft niet öetDagt / 
en begeerden baetom paerberacb/ ’ttodfipacxtoer? 
gtm£3nnbe / tjdrben ’£ boojlïel ban fpn Excellentie 
met ben ^urgemeeflecen geccmmumceert / en gas 
ben fpn Excellentie ter anttooojbe / fpn Excellentie 
foube met Den fpnen rufl pouben/ 3p tjccpoopten bie 
nog met goebigpepb te ftiïïen / of bie De£ anberen 
Darcpé met pare Bo?ger£tc boen bectreclien / m*r£ 
bat fpn Excellentie be JèolDatcn foube beloften pare 
afrdieninge / met een maenb foïb$ / bexgeürnge ban 
aïïc$ / en een goebe pafpoojt boo? be gene Dieniet 
fcneöex toiïben Dienen, ©tt areo^Deerbe fpn Excd? 
lende: baer op gingen fp tetfïont na De halbaten toe/ 
bebenfebe ftaojfdjjeöen piefentatic / bie fpnaex ftede 

de voorfz. Nederlanden > en dat wy daerjna in de plaetfe 
van den doorlugtigen, hooggeboren Furftea Heere * 
den Prince van Orangien,H.G. ons Heere en vader be¬ 
roepen en gecommitteert zijn geweeft in het Gouver¬ 
nement en Capiteynfchap gencrael van Holland, Zeland 
en Vries-land,en in den ftaetals Admirael over de Ne¬ 
derlanden, niet anders voorgenomen hebben, dan om 
volgende de voetftappen van ons voorfz. Heere en va¬ 
der , en andere onfe Heeren en oomen , ons perfoon én 
goederen op te offeren voor den welftand der voorfz. 
landen en ingefetenen der felvcr, byfonder van den lan¬ 
denvan onfen Gouvernemente, tot handhoudinge van 
de ware chriftelijke gereformeerde Religie en de vrye en 
fuyvere exercitie van defelve (zijnde het principael fun¬ 
dament van den voorfz. welftant)eenfanientlijk de vryhe¬ 
den, privilegiën en lofiijke gebruyken der felver lan¬ 
den : en hoewel daer toe voor al nodig is , en dat de 
goede Ingefetenen zo van de fteden en platte landen, in 

töepgecingz epnbelpïi 3f« namen / baer Op fp pen goede eenigheyt,eendragt, betrouwen en confidentie 
Baenbeï Ober gaften ill panben ban öcCapitepnen gelieft en gehouden worden, om des te beter met 

't9cr$Qefï 
bas Kapt; 
teint Dac; 
llcegtaen 
jli.isigrccïï, 

fHaceact 
öan fijn 
oEjccetl. 
öan ,i^afs 
fan lunnen 
l)?002li ljf= 
publiceert/ 
tot ftttltw 
ge ban be 

■ücroerten 
«laaer, 

bepSdurgerwe / ’t ftudft tot een ban befdfte Capitep? 
tien in pup£ geftjagt toext/ en na 4 of 5 Dagen toet? 
Denfe betadt. 

©erg eer De betaïtnge gefchfebeftjepgcrben De £ioe? 
tdaer pen be bof? / en DcftJijle 3P geheet geengeïö 
pabben om pen t’onöerpouöen / begonben eenige 
pun geftoccr om hlepn gelb te fterliapen en te fterfet? 
ten. ©e Eapitepn (facficegt b?cfenbe bat pet ge? 
biecr ban pet gepede ©cnbeï pem fonbe beetneemt 
bjcjörn / beeft aen fpn Excellentie in alle onberba? 
nigpcpb bp requefte ftccfocpt / bat l)p foube bjilien 
gebaeptig 51311 Den getroutoen Dteufi / bptopïenfij? 
«en babec gebaen / bcueffend be tien jaren baliinli? 
fcöapenfriifïratiebanallefijnegoeberen/ en in ben 
fdben biciiff conthiucrenDe / toa£ aen be 3ijöe ban 
fijn Excdlenm ^ecu babec poogf. mem. gefepoten/ 
gdtjl» ooft fijnen fttoeöec binnen Ji^afincpt boo? ben 
bpanö toa# gebleüen / en bat ïjp continuecenbe ra 
ben fdben bienfl en gctroubngïjcpb / ooft nog baer in 
begmbe te eontinneren tot ben laefien bmppel 
bloeb^ toe. ©crfocljte berpaïben in alre onbecöa^ 
nigljcpb / Dat fpn excellentie biiïbe fpneeomniiffie 
poe eer poe ïieber bernieuiben / op bat pp be folbatett/ 
Die pp poopte alle gelph of ten meefïctt bede hu fpn 
exedh en Der laiiDcn Dien ft te bdjouben entebjeffeï 
ren / mogt üertroofïen en metter baeö oisbexponb ge? 
ben / eniba^Defexeqttefte onbertenfient / 

Thiery de Haeftreehc- 

l>iec op peeft fijn Cxcdïentie pem nieutoe 
eommiffle gegebcw en berirent / en pp nam De gene 
bie Dienen biiïben tueberoni aen/ onbex ben nacm 
ban be Staten en fijn excellentie / enpiec meöe toa^ 
bit cumocx geflifl. 

,Ctuee of b?ic Dagen baer na quam Capit. ^eft/ban 
^tofïcrbam 7 in’t^biaccp/met ontrent 100 man. 
©eö anbeccn öaegd bebe fijn speelt Capitepn ©ku? 
«en of^aefïccgt / met fijn nicu aengenomen bolltbe 
tacfïerpoo’t uit-tr dillen/ al toaec Pem rneeft al’t bolli 
bat op be been getucefï paöbe / boïgbe/ om be fcïbatcn 
tegdepben: al^ 5P nu upt blaren /toojbebepoojte 
agter pen-lupben gegoten; enbebjijïe be cingel tuf? 
fepen be ü)dïcc en be Jloo?bec-poo?te nog niet ge? 
macht biad/ mogtenfe niet ban De btjït / bacr-cn- 
tufjepen bicct Capitepn Mek tot be üïoe poojtein-ge? 
laten / pet toclli pjn Excellentie begeert pabbe / en be 
23urgcinceffadtoc flonbcn / ban fommigc Capitep? | 
nen paööcn fulx niet geernc gepen / Dog piec böo? 
quambepab tueöcrom tot boïftomcn rupe: boo^td 
bocxbc upt bennaem ban pjn Excellentie afgdefen [ 
bit naboïgcnbe ^ïaccaet. 

Auritz, geboren Princevan Orangien, Grave van 
Naflau, Marquis van der Veer, &c. Gouverneur M 

goede eouragie, eendragtig gemoed,en een manlijke re- 
fohïGie ’t voorfz. loffelijk aengenomen werk , door Go- 
des hulpe ten gewenfchteneyndete helpen brengen: 
20 hébben wy nogtans, tot onfen feer groten leetwe- 
fen verftaen , dat binnen der ftede en onder de goede In- 
woonderen derfelver, eenige beginfelen van twedragt, 
oneenigheden ,en nadenken fijn ontftaen, waer van den 
voortgank tot feer fchadelijke confequentie tegens den 
welitan d en onfe goede meninge foude ftrekken.En aen- 
gefién wy wel geinformeert zijn , dat fulx principalijk 
is fpruytende uyt oorfake dat eenige meenen en andere 
vrefen , dateenig onderfoek , agterhael, of moleftatie 
in toekomende ty den fal werden gedaen* van’t gene den 
voorleden Paesdag en anderfins binnen defer ftede is 
gefchred. Zo ift, dat wy om alfulken meeninge en vrefe 
weg te nentetT,en om onder de borgeren en inwoonderen 
deferftede alle eendragt , eentgheyd en goede betrou¬ 
wen te maken en doen onderhouden , by advyfe van de 
Gedeputeerde van de Heeren Staten van Holland en 
Weft-vriefliand;, onfe goede meeninge en intentie om 
tot welftand der landen by handhoudinge van de voorfz 
ware chriftelijke gereformeerde Religie, en de vrye era 
fuyvere exercitie van dien-, eenfamemlijk der landen ea 
fteden vryheden, geregtigheden, privilegiën en loflij - 
ke gebr,uyken,te volgen de voetftappen van onfen voor- 
fchreven Heer en vader, H. G. een yegeïijk wel willen 
openbaren. En alzo wy ons wel verfekerr houden, dat 
’t gene ten voorfz. ty de anderfins binnen defer ftede is 
gepaffeert, gefchied is uyt fuiken misverftand,daer door 
ook de aldcrgetroufte voor de gemeene fake fijn mifleyt 
geweeft', en onfe meeningeen intentie niet is , dat daer 
van eenig onderfoek,agterhael, of moleftatie by yemanc 
of jegens yemant gedaen fal worden,maer tot de onder- 
houdinge van eendragt, eenigheid en goede vrund- 
fchap onder de goede Burgeren en Inwoonderen de¬ 
fer ftede alle geleden en gepafleerde faken van alle zy- 
den, fullen worden geftelc in vergetinge en als niet 
gefchiet. Zo belaften en bevelen wy defen wel expref- 
lelijk*allen Officieren en Jufticieren van de landen, 
fteden en dorpen van onfen Gouvernemente, enna- 
mentlijk den Officier en Geregte defer ftede en allen 
anderen, dat zy de voorfz. fake houden als niet ge¬ 
fchied , en dat fy ter oorfake van dien niet doen nog 
gedogen gedaen te worden, eenig onderfoek, agter¬ 
hael , of moleftatie in regte of daer buyten in eeniger 
maniere. Ordonerende en bevelende voorts den Bur¬ 
geren en Inwoonderen defer ftede,met malkanderen 
te houden alle eendragt, eenigheyd en goede vrund- 
fchap, fonder ter oorfake van’t gene voor datum van 
defen , van alle zijden gefchied is , malkandereo mee 
woorden of werken te miffeggen of mifdoen in eeni¬ 
ge manieren, op poene van arbitralijk geftrafc te wor¬ 
den , als infra&eurs van defe onfe bevelen, alzo wy 

en Capiteyn generael over Holland, Zelanden Well- ’t felve tot der landen dienft en v^elftand nodig be- 
vrielland , en Admirael, &c. vinden. Gedaen binnen der ftede van Hoorn , (onder 

Doen te weten , dat wy van den tijd af dat eerft de onfen naem en Cachet van wapenen hier op gedrukt) 
Heeren Staten generael van de vereenigde Nederlan- i den 2,3* Febr. lf8S. en was ondertekent 
den belieft heeft ons te beroepen en te:committeren , j 
met den Raed van State, tot de generale regeringe van Mwrite de Naflau. 

Lager 
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Vervolg der Nederkndfe Oorlogen. 
Lager (lont , ter ordonnantie van zijne Excel¬ 

lentie, ondertekent, 

jWilander. 

Hebbende een opgedrukt Cachet in roden waflehe. 

Ctoecfïen &onop ooft beraDbettmt 5Önöé 
ban ’t gene binnen ïf oo?n toa£ gefdjieb / meeftte biel 
bat 3jjn falie ban Dage te dage in etgetfiategerael^ 
te/ Derbalben beeft !jpommctïjaeftigobecballente 
bjcuben / ïjem toat beginnen te fo?tificetert / tót tod; 
ïieri eunDe bjïeben gefc&eüen bjecDcnupt Den name 
ban DefócijeD^-ïupDen in gacnifoen ïiggenDe tot Me* 
öenbïift / ban Date Den ffeb?. aen eenige naeft-ge; 
ïegen Doppen / om ben te homen ïjeïpm fo?tificecen 
bcn ïupöec fojtrcfle tegen De£bpanb£ aenbaett/ eb 
xa xn Deg in gebjefte bïeben / Dat fp Öaec in feïfê booj; 
firn fouDenv benige bart be feïbe b?ieben 3tjn in ban* 
Den ban fijn €jccclb getaebt / en onbet anDerc tem/ 
Daet ban bet opfcïjpft toaó aen De ^utgeméefiec^ 
bau<©pperboe£. 

&ijn ^teeïï. tod metbenbe / Dat De ^»oïDaten ïjett; 
neebig bïeben in bun p?opoo|ï / ban Dat fp toiïDen 
betacït 3pn ban baet acljtct-tocfen / ïjaDDe met De 
gene Die pent tot föaben bpgeboegt toateti / en De 
dïBagiftcaten ban De fïcDen ban pet ^oojDet-quat; 
tiet / eenige Dagen te boten raeDfaem gebonDen / in 
bet paefï noep eenige Compagnien ^oïDaten / 30 te 
boet al£ tepaecDe/ bp pemteontbieDen/ ’ttodïtgc; 
homen spnöe tot henmffe ban DenïïaöebanJbtate 
Dct beteenicpDe jOeDetlanDen / blaren bettüonDert 
Dat pp pen lupDen Daet ban geenc aDbcttentie geöaen 
paDDe/en b?eefenDe Dat pier meer anbere ftuangpeben 
upt fouDen mogen fpjuptcn en naboïgen / 30 pebben 
3P goeD gebonDen aen fijn €jcceU. te fepjpben Defe na; 
boïgenDeJBifTibe. 

MYn Heere > wy hebben verftaen dat het uwe Excel. 
heeft belieft by hem te ontbieden eenige Compa- 

gnien, zo te voet als te paerde , niet wetende tot welken 
eynde, als dat’t geruchte gaet, dat uw’Excell..foude 
wefen van intentie, die datelijk te employeren tegen de 
ftad en het garnifoen van Medenblik : en hoewel wy 
geen oorfaek hebben om feer begeerig te zijn, ons vele 
daer mede te moeyen, nochtans aengefien den laft en 
plaetfe die wy houden en noch continueren op ’t ernfte- 
lijk verfoek van mijne Heeren de Staten generael voor 
een weynig tijds, en konnen niet nalaten in *t dóen van 
ons devoir, en uw’ Excell. te doen gedeneken , dat, 
hoewel men wel oorfake heeft van defe al te indifcrete 
manieren van doen defer gemuytineerden aen te trec- 
ken, dat nochtans uyt oorfaken van fuik een daed irre- 
parabile inconvenienten fouden konnen ontftaen, zo 
ten aenfien dat den vyand, die alreede zijn volk gereed 
houd, fich fal vervorderen elders onfe fortreflen en (le¬ 
den aen te taften, verftaende dat men ’t volk dat wy 
hebben, employeren tegens onfe eygen (leden en Sol¬ 
daten , dat men ook moet vreefen , dat alzo daer ook 
anderegemifcontenteerde garnifoenen zijn , dat zy niet 
een periculeufe fake attenteren, exempel nemende aen 
het tra&ement dat men die van Medenblik doet, en 
dat de Soldaten felfs in’t generael, gelijk zy gewillig 
d’een den anderen fijn querel helpen dragen, niet (lellen 
tot muytineren : noch daer by gevoegt, dat hare Maje¬ 
fteyt en fijn Excell. als niet zijnde daer van zo partinen¬ 
telijk geinformeert, weynig contentement daer van ful- 
len hebben, ’t fel ve interpreterende, als of men geweld 
van wapenen dede tegens de gene, die zy houden voor 
hare geaffettioneerden, ’t welk de gemeene faken en 
den Staet general defer vereenigder Provinicieri wel 
fwaerlijk fouden mogen beklagen en gevoelen, wy we¬ 
ten niet in wat termen de faken aldaer llaen , ook is ons 
noyt advertentie gedaen federt het vertrek van u Excell. 
hoewel het volgens onfe vocatie wel redelijk foude zijn 
geweeft, en wy fouden daer in hebben mogen dienen 
met ons devoir en advijs: maer zo veel is’t, datwy 
wel geraden vinden, dat uw’Excell. believe alle faken 
in een zo dangereufe concurrentie wel rijpelijk te over¬ 
wegen , en denken dat van eene vonk wel een groot ge- 

IV deel. 

vaerlijk vyer foude konnen ontfteken, ’t welk met zo 
licht foude zijn te bluflehen, als wel aen te [(leken. En 
derhalven, nadien wy niet anders konnen doen, zo 
bidden wy u Excellentie niet vreemd te vinden, dat 
wy ons houden ontlaft van ’t ongeval dat daer uyt foudé 
mogen ontftaen, ’t welk God verhoede , den welken i 
na dat wy ootmoedelijk gèkuft hebben de handen van u 
Excellentie , wy biddden , darfty defelve Wil nemen in 
fyn heylige hoede. In den Hage, den 22. Februarij, 
if 88.^was geparaphreert 

l Valt, Vt. 

Lager (lont, u Excellenties demoedige dienaren, dis 
van den Rade van State der vereenigde Provinciën ®h 
fijn Excell. 

Ondertekent, 

Chr. Huygenr. „ 
%ict op peeft fijn «Öfrcdïentie acn De petten UaDeU 

ban &tate boo? amtooojöc gcfcp?eben Defe nabol; 
genDe.ïBiffibe. 

MYneHeefén: Alfoik feer wel wetedat hetcom- anttooot; 
portement van den Colonel Sonoy , federt eeni- fcebaufljn 

gen tijd her waerts U. E. E. wel is bekent, en ook de- ^tfea 
wijle gy weet dat de muytinatie onder ’t garnifoen jjaöe tiatt 
van Medenbljk, al voor myn vertrek uyt den Hage was <^tate, 
aengévangen, fo heb ik geacht onnodig te wefen U.E.E. 
daer van eehig ander advertiffement te dben, maer he¬ 
den, de Miffivedié gy rtiy hebt gefonden, ontfangen, 
en de redenen daer in verhaelt, gefien hebbende* fó 
heb ik niet willen na laten defén aen U. E. E. ite fchrij- 
yen, óm defelve te adverteren, dat ik tot nóg toe niet 
hebbe getragt nog gedagt , yetwes te doen dat foude 
mogen fyn buytende charge, daer in myne Heeren de 
Staten van Holland, Zeland en Weft-vriefland ben ge- 
fteltj welkeis hen teaffifteren metalle doenlijkemid- 
delen om haer landen té befchermen , fo tegen den ge- 
menen vyand defer geünieerde Provintien , als tegen 
alle andere fwarigheden, die hen foude mogen over¬ 
komen , het welk myne Heeren, my U. E. E. feez 
affettueufelijk doet bidden te willen geloven, dat myne 
komfte in defe quartieren, en ook de vergaderinge, die 
ik gedaen hebbe van eeiiig Krijgs-volk , geenfins is 
ftreckende tegen de diénaers en gcaffedlioneerden van 
hare Majefteyt, in’t getal van dewelke ikverhopedac 
weynige inde landen meer fullen doen, als ik , rtiacr 
wel om te employeren tot befcherminge van het volk 
ten platten lande rondom Medenblik, die alrede waren 
gedreygt en geftelt op onverdragelijke exa&ien (gelijk 
mede de goede Burgers der voornöemds ftad ) felfs tot 
devóórfz. gemuytiheerde Soldaten te betalen alle her 
achter-wefen, dat fy pretenderen van 72. maenden her- 
waerts, een ónmogelijke fake, na den tegenwoordi- 
gen daet , om dat op te brengen. Ik foude wel van 
ganfeher herten hebben gewenfcht en gewilt , gelijk 
medeittyne Heeren de Gedeputeerden van Hollanden 
Weft-vrieftand , die hier by my fyn , dat men de voorfz. 
gemuytineerden tot reden hadde konnen brengen,door 
billijke aenbiedingen en prefentatien die ik hen hebbe 
doen voordellen, door twe diverfe afzendingen aen hen 
gedaen : maer nademael nog reden , nog vertoninge 
heeft könrten profiteren, fo ben ik genoodfaekt geweeft 
om myrt devóireenigfins te voldoen, fulke ordre te (lel¬ 
len , dat door advijs van de gemelde Heeren Gedepu¬ 
teerden het felve voor ’t alderveerdigfte en behoorlikfte 
is bevonden tot confervatie van’tvoorfz. arme volk, 
U-E. E. biddende , myne Heeren, defe myne goede 
intentie niet anders te willen interpreteren , want ik 
betrouwe vaftelijk, dat hare Majefteyt niet qualijk fal 
nemen , dat men ordre (lelt tegens degene , die niet 
willen gehoorfamen, nog myne Heeren de Staten ge- 
rterael, nog den Rade van State , nog eenige andere 
Overighey d, die hen in defe landen heeft te gebieden , 
maer werkende confufie in den gemeenen daet > (lellen 
fyhe’n tot fo gevaerlijke muytinatien , fonder eenige 
dringende nood, en verfoeken fo hertneckelijk onmo¬ 
gelijke faken. En hier mede, &c. uyt Hoorn den 
Februarij 15S8. 

$5 3 ®it 



lcJ% Vier en Twintichfte Boek. 
35ie ban ben tïabe ban Jitate al - eet fp be ant* 

tboorbe ban fijne teellende padden ontfangen / 
naerdcr gelet pebbende op be fafte ban IBedenbïift/ 
feer beduept jtjnbe en brefende boor meerdere jtoarig* 
peden bic ï)iec naboïgen fouden mogen / ftebbengoet 
gebonben JBeefier ï©ilïem 25atbefiu£ / töaeb ban 
&tatel baren mebc-broeder / bp fijnCrcellentiein 
’t Jïoarber-qnattier te fenden/om te fien of baer geen 
middel foube buefen om befe falie fonber buapenen 
ter neber te leggen en te fieepten/ en fepreben aen 
fijn excellentie befen naboïgenben brief* 

ban Ö£H 
ïïaüeban 

HOoch en welgeboren Heere Graef: Hoewel wy 
niet twijfelen of uw’ Excellentie fal volgende on- 

Jbtateaen fe voorgaende brieven van denzx. defermaend, inde 
©labe^* te?ens den Ovevften Sonoy , en het garnifoen 
jüaumï binnen Medenblik , in fulker voegen procederen , 
|?an jUifs en daer in fulke moderatie gebruyken , dat daer door 

na de tegenwoordige conjunóture en gelegentheyd des 
tijds j geen vorder ongeluk of fwarigheden oprijfen, 
diegewiflelijk de landen zijn nakende, als met de wape¬ 
nen in defe fake foude moeten voorts-varen, gelijk wy 
by defelve onfe brieven breeder verklaert hebben. Als 
wy nochtans defelve fake in nader deliberatie genomen 
hebben , volgende ons devoir en goeden yver die wy 
als getrouwe lief-hebbers des Vaderlands tot de ge- 
meene fake zijn dragende, en om U. Excellentie in 
defer fake van onfer zijden, teafiifterenvanonfenad- 
vijs en andere mogelijke middelen, die daer eenigfins 
tenderen mochten tot vergelijkinge van defen handel. 
Zo hebben wy goet gevonden , ten refpeóte van de 
bequaemheyt en getrouwigheyt yan onfen mede-broe- 
der Meefter Willem Bardefen , den felven te verfoe¬ 
ien hem derwaerts aen , by uw’ Excellentie te willen 
vervoegen , de wij le hy in dien quartiere wel bekent 
is, en met den voorfz. Sonoy dikwils getra&eert heb¬ 
bende , om uw’ Excellentie in alles van fijnen goeden 
advijs en raed (op dat de fake zo vele mogelijk, mach 
neder geleyt wordend te dienen en by te ftaen , zo 
verre uw’ Excellentie des felven dienft in eenige faken 
van node foude mogen hebben , hoewel wy nochtans 
den felven onfen medebroeder voor defe reyfe uyt onfe 
vergaderinge qualijk hebben konnen derven : bidden¬ 
de daerom feer gedienftelijk, dat uwe Excellentie ge- 
gelieve defe onfe goede meeninge ten beften te verftaen, 
en den voorfz. Bardefen in alle het gene hy uwe Excel¬ 
lentie fal mogen aendienen , de voorfz. fake belangen¬ 
de , te geven goede audiëntie en volkomen geloof : 
Hier mede hooch en welgeboren Graef, bidden wy 
den Almogenden uwe Excellentie te nemen in fijne 
heylige hoede en prote&ie. In ’s Graven -hage den 
2+. Febr. 1588. onderftont uwe Excell. ganfeh dienft- 
willige., de 

Traden van State der vereenigde Nederl. 

Het opfchrift was, aen fijne Excellentie Mauritz, 
Grave van Naflau. dcc. 

^ijn boorfs- Excellentie ban Jkaffau/ bpabbp'fe 
ban de gedeputeerde jataten ban Rolland refolutte 
genomen pebbende / om te procederen tot befettinge 
ban be boorfs. fiebe ban Jlfêedenbïift en baer toe te 
gebrupften/ beneffeng be Soldaten bp der pand toe* 
fenbe/ eenige 23urgerg en ^cputter^uptdefieden 
ban ben j^oorber-guartiere ban Rolland en ïöeft- 
b?tejïanb/ a$2llftmacr/ ©oorn/ Cnftpupfen / E* 
dam/ H^unnicftenöam en ©urinerende / m$gader£ 
eenige pup£-ïupden ban ben fcïbcn quattiere/ontfan* 
gen pebbende ben boojf?. brief ban ben Habe ban 
«ètate / geïijft pp ooft feprpben pabbe ontfangen ban 
de Staten generaeï / bat pp boep (30 ’t boenïpft toa* 
re) be fafte foude fien te pandden en te herdragen fon* 
der tot bewapenen en d’extremitepten teftomen/ 
peeft goed gebonben boor cerfï noep aen denbooi* 
fepreben ^>onop en fijne Urgcpp-lupden te fenben ben 
boorf3. JBeefier IDiftem 23ardef en / Bacdbnn Jita* 
te/ om ben ©bcrfïen en fijne gemeene Hri)cfi£-ïup* 
den ban paer ongeftjft te bereepten/ en pen tot re* 
ddpftpept te btboegen: tot toeïften epnbe defdbe, 

25ardefiu£ pem ben 27. februarp / na ontfangen? 
Mcte ban brp geïepde/ omftomenengaen/ bande 
boorf5. Brficpg-ïupden geobtineert/pem binnen JBe* 
benbftft gebonden/ en op pet &tadfiup£3ijnbcaen 
den t^berfien Hientenant 3!aqueg Crifiaï / ©op* 
man JBoïfëbbinfteï / en diberfe andere / diealdaer 
bp pem guamen / peeft in ’t ftorte de rebene ban 3pne 
ftomfie berpaeït / en berfoept bat pp fijnen ïafi en 
berfoeft in prefentie ban den (©berfien &onop 
(afó aen den seiben fpeciaeï ïafi fiebbende) foude mo¬ 
gen boen / en toaer ’t mogeïpft op ’t ©up£ of op pet 
^tadftupg / om alle ronfnfie die in den ring fomtptjS 
balt / te fepoutuen. 3f£ pem daer op boor anttooorbe 
gegeben/bat be boorfs. 23ebel-pebberen en gefament# 
ïpfte mrpcpö-Iupben berdragen tnaren / geen berfoeft 
te mogen poten / dan in bp-spn ban de gemeene 
ïirficpg-ïupden / en dat fp den #berfien daer mede 
bp brengen fouben* 3©aer op ben ringopbemerftt 
gefiagen 3pnbe/ $ pp daer in gelept/ en peeft den 
#berfien ^>onop aïdaer gebonden neffen^ de Hapis 
tepnen / Crifiaï en 3©olfi-toincfteï / en na dat pp 
den <©bcrfien/©op lupben/25ebeï-pebber^ en gemee# 
ne Soldaten pabbe gegroet / enbeïangebienfienin 
den felben quartiere en fonberlinge liefde die pp tot 
bepoubenifie ban ’tfcïbe/ en aïlebjelbaertcnboor* 
fpoet die pp ben boorfj. 0berfie upt nader brieud* 
fepap en broederfepap de^ geloofd / 25ebel-pcbber^ 
en ïtrpg^-lupben toag dragende/ pad berpaeït / peeft 
pp pen-ïupden berftlaert/öat 3pne ffceren^pne mede¬ 
broederen/ be Eabe ban ^tatc der bereenigde j^eber^ 
landen / beneffen^ fpn ^tceïïcntic den <6rabe ban 
Hpcefier / met grote droefenifie padden berfiaen / 
pet mifberfiand en border gebolg aidaeraïreöegere* 
fen tuffiepen fpne €rcelïentie ban^afiau/ in qua^ 
lite / alp Stadpoudcr en Capitepn generaeï ban i%aU 
land/ Eeland en ïBefi-briefiand/ en den l|eeren ^>ta^ 
ten ban ©olïand/ en den 0berfien en ïtrgg^-lupden/ 
en pem daerom af padden gefonden / om na commu* 
nicatiemet fpne boor fepreben Crceïlentieban Èaf- 
fau / en den gedeputeerden der boorf3. lieren 
Staten border daer in te doen / tuaerom ppaïdaec 
koasberfepenen/ en dien boïgenbe berfocpteuptöec 
felber name / dat fp-ïupden / boïgenbe paren boor^ 
gaenben pber en getroutoigpepd tot dienfie ban be 
gemeene fafte / fouden toillen infiendielangdurige 
horloge / en d’opftomcne acpterpepd door befelbe 
ban be gemene ïanben/tot toederfiand ban de Jbpaen* 
feSInquifitie of tprannpe / ooft be gefiaïtemffe bet 
gemeene fafte / en paer daerom in alle redelpftpepd en 
bilïiftpepd op pare geprefenteeröe aepter-toefen toil^ 
ben laten binden 5 toant of pen ’t felbe na up* 
terïpft reept toeï mogte toe ftomen / fo mofien fp 
dunften/ dat om fuüïö t’enemaeï te betalen / in’t 
bermogen ban’t land nu niet toa£; geïpft ooftdift* 
toil^perticuliere in’t paer niet ftonben doen / en bat 
pet daerom nu in geen reden befiont/ om ’t felbe aï£ 
nu in defen gdegemftcpö te epffcpen / tot ogenfeppn# 
ïpfte oorfafte ban border inconbenienten / ja ruïne 
ban de gemeene faften; dat ooft in lange jareu nopt 
&epfer noepte Honing paer Hrpcftp Jupden padden 
ten bollen betaelt : dat fp-ïupben lagen en lange 
padden gelegen in een quarticr daer alle ïpftocpt op 
de befie ftoop/ daer ooft beter betalinge aï£pebjer§ 
eïderp gebalien tuab/ en de minfie nood bandebp* 
anden geleden padden : bat ooft andere/aï^bie ban 
IBoudricpem knel 8 maenden meer aï^ fp-ïupben/ 
tenaepteren inefende/pen met 2 maenden betalinge/ 
pooft boor pooft/ padden laten bernoegen. ©aer op 
pp ben boorfepreben <0berfieu / ©op-ïupden en 25e* 
beï-pebberen bermaende / de boorfepreben faften tneï 
teobertoegen/ en de goede panden pare autoritept 
daer aen te bullen pouden / dat fulr bp de boorfepde 
flrpcp^-ïupden mede moept boerden geboïgt. 

öoort£ bermaende pp ben^berfien/ boorsobeïe 
pem in’t befonder acnging/ dat pp pem aldaer in’t 
befonder boel builde berftïaren / bat de confirmatie 
ban fijn €rcelïcntie ban Hpceficr pem gegeben op de 
€ommiflïe ban boijlen de ©unce ban #rangien / dat 
bp eendraeptige ccfoïutie ban ben fïade ban &tate 

bet* 

IDtlletn 
23arbefcti 
JÜaeö hai 

tombüti 
nenjde-. 
benblift 
geftinöen 
aen öm 
©bergen 
^>onop 
en5jjne 
örijetjif* 
lupütn/er 
5jjnt)auDe 
ItngeaU 
Daer, 
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berftlaetttoa?/ en 5tjn boo?f5- excellentie ban Hp* 
cefïec/ bp «Bebeputeecbe ban ben scïben ïSabe fcb?if; 
telijft toa? aengefept / Dat befelbe confirmatie onbom 
bieb en ban geenber toaerbe toa? / en confeqUentelqft 
aMe bet gebolg ban bien: maec bat bet ffeïïen ban een 
«©ouberneuc fïonb acn be Staten ban ben ïanbe / en 
het fïclïen ban een perticuïier «Bouberneuc bp ben 
iitabftouber fpn «Trcelïentie ban cBaffau/ in toeïfte 
quaïite ben boo?f5. «©berften ^onopfpneerfïe«Tom; 
niifTïe ban toegen fpn tfucfïeïijfte «&enabeben;©?in; 
ce ban <©?angien / boochï. geb. ooft babbe berftregen/ 
al’t toeïfte bp ooeft berept toa? fcb?ifteïijrt/en in uoob/ 
en bp be? toacrbicb toare / monbelinge aen fpne 
cellentie ban Hpcefïer / ja boo? bare IBajefïept te 
bcrftlaren. ©ermanenbe baecom ben boo?f5.«©ber; 
fïen ƒ fïcb op beboo?f5- confirmatie ban jijn «têxcell. 
ban ïpcefïer bem niet te toillen berïaten noebte baer 
op teopiniatreren/ mact be aengeboben commiflie 
ban fpn «Excellentie pan jlaffau al? &tabboubec 
te toiïien aenbaerbcn. ©et tneïfte fpne boo?&. «Excel; 
fentie ban Baffau lieffï babbe/ of bcïioojïrjfte paf; 
pooit / en ben ^olbaten tot alle billicbept te toillen 
betmanen / en tot acceptatie ban betalinge en afcefte; 
ninge/ grieft baer fcb?iftdijft aengeboben toa?/bo; 
ben ’t toeïfte bet ïanb boo? befen ttjb niet bo?bec ftott; 
be boen : bacr-ïupben gefamentlyft nöcb ernfïeltjft 
bermanenbe en bibbenbe ’tfeïbe bocb aen te toiïien 
nemen. Ce meer / aïfo fp toeï ftonben bebenften / bat 
be falie nu fo berre toa? geftomen / batfp-ïupbenfeïf 
toeï ftonben oo?beelcn / bat be ©eeren Staten ban 
©oïïanb en fpn «Excellentie ban Jiaffau al? ^tab; 
bouber / albu? niet langer in ttobffel ftonben bouben / 
maet bpberbiacb (al? boo?gefïagen toa?) ofbp be; 
btoanftaf mofïe toerben gcbanöclt/ toeïft bebtoanft 
ooft alrebe booifjanben toa? / bocb toertfebte bat <6ob 
fuift? genabeïijft toiïbe aftoenben/om be ergerniffe be? 
«Euangeïium? en ber ©erftc (baer be «£becfïe©op- 
lupbcn en beïè ban ben éolbaten libmaten af toaren) 
en een onberganft banbele gocbe&olbatenaentoe* 
ber-IVben / tot groot booibeeï en b?eugbe ban be alge; 
meene bpanben binnen en bupten / boo? te ftomen. 
©en-lupben nocb bermanenbe / bocb in te toillen fïen 
toatepnbebie ttoebe toeg foube toillen en moeten ne; 
men/betople niemanb cenige fïerftten of fïeben ïjoub/ 
ban op ftopc ban ontfet en een goeb uptftomen/ bie 
bp / fobeïe bem belangbe/ maec ttoe ftonbe bebem 
ften: ©eeerfïe / fo toa? ijem ten bollen be getrou; 
toigbepb ban ben ©eece «©bcrfïe / S$ebeï-bebbecen en 
Solbatcn ban ben meefien tot ben minfïen / fuift? 
beftent / bat hP fpn ïeben baer boo? te panbe toiïbe 
fetten / bat niemanb ban hen-lupben een hap? op bet 
hooft babbe / om te gebenften met ben bpanb te trac; 
teren / bie baer ooft quaïrjft of niet te bnïpemocbte 
bomen. ©et ttoebe aengaenbe oft fp eemgfïn? op 
ontfet ban bare .ïBajeflept mogten benften / batfuïr 
op gene reben of mibbeïtoa? gegront / tnant bare 
JIBajefïept een cb?ifleUjfte beugbcnrtjfte / eecentcou; 
boubenbc ©?mceffc sijnbe / en bp bet tractaet met 
bare JBajefïeptgemaeftt / gecnrecljt / gebob / nocb 
infagin’tminfïebebbenbcbaninbefïeben en fokten 
ban ©ïiflïngen / fiammeften? en ben 23?ielé/ bare 
lïèajtfïept tot becfefecringegegeben/ foube baer fuïx 
in ’t minfïe niet aennemen / fulr ooft bat bet boïft ban 
betfccoec^ ban bare .ifDajefïept ooft ben ïanbe finoe; 
ren. S&bbcnbe en bermanenbe baecom nocb booi 
bet ïaetfïe alle ’t gene bp bem toa£ becbaeït / bocb toeï 
cnneecfïeïöft in te toillen fïen en rifpelijft te obertoe; 
gen / en bem op fpn berfoeft met een bjucbtbaerlgft en 
getoenfebt anttooo^b en affcïjept te toillen bejegenen/ 
en bp fautc ban ’t fcïbe (bet toeïfte bP geenfmö boop; 
te/ en ben Hïmogenbcn <6ob geliefbe genabeïpftaf 
te toenben) toiïbe bp ban toegen ben Öabe ban 
te / fpne^rceïlentie ban^affau/ gebeputeeebeban 
öe Staten / cnboo? Ijcm felben / booi o3ob en allen 
b?omen gcpjotefïeert hebben / ban alle beboic gebaen 
te hebben/ en ganfeb onfcbuïbig te toefen ban alle on; 
gemaft bat bojber foube mogen bolgen. 
ifiec op i^bp upt benrinftbertroeften/ten einbe fp met 

oen anbecen fouben beïibereren/om bem anttooo?bete 

geben / maec fp-ïupben met ben anbecen fto^tcftjft ge; 
fpioften bebbenbe en qualijftnemenbe / batbefe rebe; 
nen ben boojgebouben febenen met bjepgementen ge; 
mengt te toefen / en bat be p?efentatie niet beter toag 
a$ be boo^gaenbe / fepben bat men metbengeftte/ 
hebben tcrfïont ben rinft geloften fonber cenige 
anttooo2be te beflupten of te geben. 23arbefïu^ 
fagbatben (©berfïen toeberom na’tbup^toerbcge; 
conbopeect/ fo i^ bP toegetreben en ben ©berfïen/ 
ifop-lupben en 23ebeï-bebbcrö om anttooo?öe aenge; 
fpjoften/ baer op ben (©berfïcn fepbe/ bat brtboo| 
befe tijb niet anberg toiïbe toefen / enbertroftboo?f^ 
boo?/ eneenige 23ebeï bdJÖeré fepben tot bem / bat 
fp pecfïfïeecben bp baer boojgaenbe fcbjifteïijft ber; 
foeft ban bolle betalinge / en achten bat men met baer 
fpottebe / baer nu ten berben male een fo onbillijften 
P?efentatie boen be / fonber bem bojber anttooojbe te 
geben / toaer op bP boojt^ toeberom tcrfïont ter 
pookten upttoeebe gelept / fonber pemanbgbojbcrg 
aen tefpjeften. 

^o baefï babbe 25arbefïu^ fijn rappoit niet gebaert 
of fpne Cpcellentie troft boo? <fH9ebenbïift / en nam 
ttoe ©cnbeïen &tfjutter£ ban Üoo?n met bem / en 
bebe befgclpft^ ooft upt be anbere fïebcnban ben 
^ooibec-quactiece ban ^oïlanb en ï©cfï-bjiefïanb/ 
al? Blftmaec/ «Ünftbupfen/ Cbani/ iBunnicftenbam 
en l&urmeccnbe 1 mitfgaber? eenigc i|up?-ïupbcn 
ban öen felben quactierc/ en baer beneflxn^bc.^ol; 
baten bp ber banb toefenbe/ en begon bem nocb ben 
felben bag / toefenben ben ^7. Ifebj. 1588. op be 
<&ofïer en IBefïec-Drjft / toeïfte fpn be acnftomfïen ban 
berfïab/tebefebanfen. <©e burgeren baniïöebcn; 
bïift toaren meefien beeï al geblucïjt upt ber fïcbe / na 
Cnfthupfen / J^oojn en anbere fïeben / en tooonben 
baer fo lange be belegeringe bup^be: ^e See boo? be 
fïab toerb met (0o?ïog-febepen befet / en be ©het bim 
nen?bqft?met ^ebupten. 

©en^berfïen ^onopmet be Capitepncnbinnen 
IBebenblift babben ttoe ^olbatcn gefonben in be fïe; 
ben ban Campcn / en anbere pïaetfen baer ben #; 
berfïen ^olbaten in babbe leggen ban fijnen fiegi; 
mente / boo? be toeïfte bP befelbe liet toeten be gele; 
gentpepb binnen !©ebenblift / bcgerenbebpalbienfp 
met bem toiïben bouben / bat fp bem anttooo?be boo? 
eenige foïbaten erp?efTelrjft fouben fenben ban ben- 
ïupben meeninge en intentie op’t boo?f5. fcb?bben/aï; 
fo beeft ben ©opman ^onfter ©encift ban 23?ee; 
nen / garnifoen boubenbe binnen Campen / afge; 
fonbennaHEcbcnblift^erbae? bc Hint / fpnenben; 
b?icb/ en^Ian^Sacobfj. ban <Dcïff/ folbaet onbec’t 
baenbel ban ben boo?f5. ©opman S5?eenen / om bp 
monbebenboo?f5.#berfïen/ ©op-ïupben en^oïba; 
ten ban toegen pet gemeene benbel te berftïacen bacr- 
ïupben intentie op’t boo?f5. berfoeft in beboo?f3. ac; 
te: maer aïfo fp lupben en nog eenige anbere / aï? 
©enrift ^facobfs Co2poraeï en ©opman Scuriaen bennnrh 
ïïoot / mebe ïeggenbe binnen «Tampen / ©leter ban •canv 
Coufterften «To?pocaeï / ïeggenbe onbec ©opman 
3ian Cbonif3. binnen ©arbertobft / en «Tö?ifïiaen lutik aai 
ban’? ©ectogenbofcb folbaet onbec ’t fcïbe ©enbeï/ ^Oliop/ 
ban befelbe garnifoenen uptgefouben aen ben «ütoet; SS. 
fïen binnen Itëebenblift / be? nacht? na IBeben; gen fijn 
bïift toiïben gaen/ fpn fp-lupöen baer ober geapp?e; ^^crU*, 
benbee?tgetoo?ben/ en ben 29. Jreb?uarh 1588. btn; SgeSn' 
nen ©oo?n geb?adjt / altoaer be boo?f5. ^>ccbae? gen en btnj 
be Hint / ©enb?icb / geeramineert toerbe bp be l^tt 
boo?noembe .ïBeefïer HDtlïem 2$acbcf]tl? cn Biclae? engS?- 
25?upninft / ter pjefentie ban Schout en J&ebepe; mineer.' 
nen ber boojfj. fïebe / betoeïfte confelfcerbe en be; 
ftenbe bat ïjpop tooenfbage ben 34. jfeb?uarij ban uaeft>T 
Campen gefebiftt toa? boo? fijnen boo?noemben 
©opman / 25ebeï*bebber? en gemeene foïbaten/ 
na .JBebenblift met ben boo?f5. 3jan 3ocobf3. ban 
^elff / upt fafte ban feftec open patente bp ben 
«©berfïen ©ieberieb ^>onop / fijnen «©berfïen 
Hieutenant Slaque? Crifïal en ©opman iBaerten 
3©oïf?toinftcI gepitfiert engeteftent/ en bu ttoe fob 
baten/aï? eenen onber’t benbel ban ben boo?noemben 
€rifïal/en ben anbecen onbec «JlBacten «Tobbe/ albaec 
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zóó Vier en Twintichfte Boek. icgfc, 
binnen Campen gebracht / bie ben ttoeben baclj na 
dcc felbec Soldaten aenftomfïe tecboocbfïecinfïam 
tie ban de gemeene ItnjcDg-ïupben (diedaerbanges 

,-Foi.jg.) xucDte gebooit Dabden) bp beu $roboofï in ben rinft 
op be faïe ban deg Hopman^ logement / ooft ten 
bp 3ffn en acnboren ban Dem confeflant opentlijft ge# 
ïefen/ inboudende na fijn bcfïe ontbond/ batbpso 
berre ben Hopman 23?ene / 25ebd-hebberen en 
halbaten baec toiïden fjouben acn ben ceb die fp ben 
<C?abe ban Hlpceftec gcbaen Dabben ban toegen ïjare 
IHajefiept en benïanben (30 Ijern beboeftte) en fuïx 
fiaenbe ftouben met ben boorfebreben «©berfïen / 
25ebd-hebberen en gatnïfoencn binnen IBcdem 
blift / bat men ben-ïupden aï$ ban aen bate bolle bet 
taïinge tot ben ïefïen pennmft toe fbube helpen ./ 
’etudfte bp cortfcffant bcrftïaerde ïjetnaefïeinljoub 
bet boorfcljreben acte te toefen/ dieander^todom? 
tcent anöccDalbc 3130e gefcftiiftö toa«J / ban toelfte 
acte fijnen Hopman roppe auctentijfte Dabde ge^ 
bonden / 3ijnde be boo?fcftjcbcn Soldaten boort£ 
met be boorf5. principale acte na SBloftsgl / Üupm 
der en ^raberen gerepfï / om ben halbaten albaet 
b efeïbe te bectonen / gcïgft tot dampen gcbaen toa& 
en aïjo be boorf5. acte onbec anbecen ooft toajS int 
fjoubenbe / bat ben ©berfïcn baec op anttooo?be 
berfoebte boor tlne bie men aen Dem ©berfïe tot fulp 
joube mogen afoeetbigen/ 30 toag Ijp confeffant/ 
met ben bouif?. 3ian 3|acobf3. ban <©df afgefebiftt / 
om bp monbe fonöec eenig gefcb?ifte / ben boorfcDre* 
ben «©berfïen / Hop ïupben en Jboldaten gefament* 
lift ban toegen ’t gemeene ©enbel te becftïacen / batfe 
gefamentïift bp ben ceb in befelbe bccbaeït kuilden 
bïijben / en baec op be betaïingc mebe beefoeften / etc. 

<Dc anöece gehangene toccben bpHuptgen J)em 
toette Jbcbout bec fiebe Cnfthupfen en J>cl)epenen 
bec feïbcc fiebe/ al£ bp fijn excellentie ban kaffan 
baec toe fpeciaftjft gecommtttcect / ge examineert/ 

confefTie en Ijeeft be boorfebreben ^an 3lacobf5. ban 3Bdflf 
banaan genoeg gdijfte confefTie gcbaen/ algdcnboornocim 
SSik öen &erbae$ be 3lint gebaen Dabde / baec bp 

'borgende / bat ïjen-ïupbec Hopman ïjen mebe 
beïafi badde / ftun befte te boen om ttne 
baten ban Ijaec-ïupben Compagnie / bie tot Met 
benbïift mebe muutincerben / te ffelpen fïtïïen en 
te breben te fïdïen / gcïijft ooft be boorfebreben be 
3lmt mebe bccftlacct ïjabbe/ bie bp be Hint ïjabbe 
genoemt te toefen ^pmon ban SHntkoerpen en Hepm 
brift ban Cpnöljoben/ fondeceemgbo|decbebdgci 
ïjab te ïjebbên. 

confeffte Henbrift üacobfs. ban nietenburg Corporaeï ban 
ban i^ens Hopman 3|euriaen töoot / becftïaecbe mebe bat bP 
SbfPban ffjn Benbrtcl) en gemeene nolbaten ban fijn Ben# 
floten* bel om geïtjfte oorfaftetoa^ afgebeeebigt/ om op be 
tmrs* acte ban ’t beefoeft ban ben ^beefien en Hop ïupben 

boorfcljreben boor anttooorbe te brengen aen ben fel* 
ben 0Oecfien/Hop-l«pben en noïbaten/bat fp toeï te 
breben tuaren / ïjace Üetaïinge mebe te epfcïjen / ban 
bat ben «©berfien / Hop ïupben en nolbaten binnen 
HHebenbïift leggenbe/ aïtijb 30 fouben ïjanbelen bat 
fp’tftonben beranttooorben. 

canfcffte i>ietec ban Couftecften Corporaeï / en Cfjrifïiaen 
banpetei ban’^ Htttootnbofcf) ,^olbaet onbet be Compagnie 
XenTen ban Hopman 3)an C()onif5. leggenbe binnen Hac^ 
ciutdtaen bectoijft / becftïaccben bat feftec fcljrijbcn ban ben 
Balveer* Obccficn ^onop aen ben boorf5. Hopman en fijn 

Compagnie gefonben toag / inDoubenbe a$ ijicc 
boren bp be anberc gehangeneberlilaectiji / en bat 
fp confeffanten baec op bpbeboorfcïjreben Hopman 
en be^ fcïfê gemeene ^oïbaten toaren afgcbaccbigt 
na lïöebenbïift / om ben ^berfien te beïjanbigcn 
ben brief bie Den bp Daten Hopman toaö gegeben / en 
nu ban totgen fijn excellentie toaö afgenomen/ im 
Doubcnbc in cfecte / bat Dp Det fcD?Dben ban ben 
^berfien Dobbc ontfangen / en gecommunicecrt 
met fijne S5ebel-Deftberen / en eenigc ban fijne ouöfie 
^>oïbatcn / cn batfe tot bien epnbc ober fonben be 
boorf3. gieter ban Couftecften Corporaeï / en CDr^ 
fiiaen ban ben SÖofcïj met fpeciale ïafi cn macDt / om 
ban Dem Spebel-Debbexen en ^oïbaten toegen / 

te boen aï’tgenc toat totbeborberingeban 'oien no^ 
big toefen foube/ toeïbecfiaenbebatmenfoubeDam 
beien op be geboegïtjftfïe en bequaemfic manierc Dcm 
ïupben borberïift cn’t gemeen bcfïe niet Din&ecïift 
3fjhöe / tot todften epnöe fp 5yn CDeïen raeö cn ab^ 
bgö fouben fjebbeit te gebrupben / alp toefenbetjaec 
^berfie en getroutoen boor-fianber in ’t gene fp 
recDtbeerbeïift toe gerecDtigt toaren en in befen btireu 
tgb 30 Doodjlgft ban boen Dabben / en aengaenbc 
’t poinct / om na be ontfangen afrefteninge en bet 
taftnge / op brpe boeten gefïcït tetuerben / aÏ3ofp- 
lupben fijn excellentie be érabe ban liucefiec al^ 
$.uptenant ban Dure IBajefiept ban Cngeïanb/ en 
Conbexneuc en ^apitepn generadbanbebereenig^ 
be Bebexïanben met eebe berpïicDt cn berbonben toas 
ren/ acDten fp-ïupben geen anbecopbrpc-boet-fidï 
ïingc ban noöe/ ban banbenfdbeneebontfiagente 
toefen / ban ben genen bie fulx biïlift competeerbe; 
befen brief toa^ gebatcertöen2 3.fcb|.i?88.fepDen 
boort^/ bat 50 ben ©becfïen bracgbeDoebenHop^ 
man baec aen toa^/ bat DP baec op foube feggen/ 
bat ben HopmanbïeefbpbcneeöbieDpgebaenDab? 
be/ en boort^ te onberjiaenDoebatDctmetben^ 
berfien en Soldaten fionbe. 

^>gn Cxceï. ban «kaffan quam ooft baec na in Dan * ^ctüiibcn 
ben een IBiffibe ban Hopman ^acob ïBuer/leggenbe ™ 
in be ïmpnöer/ Öaer bp DP anttooojöe op feftete Mif* tob 
fibe ban ben (Sberfien ^onop aen Dtm gcfcDrebeu/ «ptöe 
Dem bermanenbe tot bolDecbmge ban ben eeb ben ^'tönct 
OBrnbe ban 3Lpcefïec al^ oBonberncuX generaeï tot €>ber(tfn 
bienfï ban be bereentgbe ïanben gebaen / toaer op 
Dp fcD?gft bat ben «©berfien fig baec in niet beïjoeft teöeDaen' 
beftoacen / maer bafïdift bectrontocn bat Dp niet 
aïïe fiantbafiigDepb en bromigDept tot ben ïefïen 
brnppeï bïoeb^ fbube continueren / en fijn beboïen 
gacmfoen tot bienfie en tbdbaren beg ïanb^ aÏ50 
betoaren / bat Dp berDoopte naefi Cobt / fijn Cx* 
ceïïentie en fijne CefirengDept / goet contentement 
tegeben. HP ffmb Dtm ooft ober coppen ban feftete 
brieben ban fijn excellentie ban kaffan/ aenïjem 
gefcD?eben ben 22. fxbruarij 1388.uptHoorn/ im 
Doubenbeincffccte: bat ftp met ben Cebeputeerben 
bec Staten ban Holïanb geftomen toab binnen 
Hoorn / om be mifbexfianben ontfiaen tuffcDen Dcm 
en be Staten ban HoïïanDtcceence/ cnöcn«©ber^ 
fien ^jonop cn fijne tiapitepnen en Soldaten ban fij* 
nen ïiegimente / te boen beflicDten en ben Soldaten 
alle téOdgft contentement te geben / en bebonben 
Debbenbe een groot onbexfïand tnffcDeri be Soldaten 
ban ïtapitepn H^cfirecljt / enbatDpbefdbeuptDa^ 
ren bienfï ontffagen ïjabbe / en Dem ban nteuïue 
commiffic boorffen / baec op Dp fijn ©fficicrcn en 
meerenbeeï ban be Soldaten in bienfie ban ben ïam 
be koa^ acnDouDcnöe/ fcoaer ban DpDtm bid Dabde 
koilïen bertoittigen / ten epnde DpbanbebiaerDcpb 
bericDt 5ffnbe / geen quade rapporten / gelooft: 
begecrcnbe boort£ / bat DP in fijnen bienfï getrom 
toeïijft foube boïDexben/ kuaer tegenö fijn Crcdlens 
tic niet foube na laten Dcm en fijne ^olbatcn ui aïïe 
rcbdgftDept na Det bermogen ban ben ïanben te boert 
tractercn en ondet’Douden / en foube onbertuffcDen 
mebe beeforgen / bat binnen 10 of 12 dagen Den een 
maenb foldpe ban be ïopenbe bienfïen foube biorbert 
betadt : D? fond aen ben boorf3« ^onop ooft obee 
coppc ban feïtere biieben bp be Cebeputeerbe ban 
’t Moorber-quartier / en ben Üabe ban ^>tate aert 
Dcm gcfcD?eben. <©c lïaden ban ’t j^oorber-quarttec 
fcDrÖben bat Du fijnen fcDigber ober fenben foube obex 
$ of 10 öagen/ batfe Dtm ordonnantie fouben bec^ 
ïeenen/ en bat DP boort£ foube fijn Cxcdïentie aï^ 
^tab-ljoubec ban Hol^uö en ïHefï-bjieflanb toilïen 
obediecen/ en fijne autonteptDdpenDand-Douben/ 
mitfgaber^ ben ïanben getrouküdi'ft te dieiïen / ge? 
ïyft Dp tot nocD toe gebaen Dabde / aï$ fp Dem ooft 
ban betten betroutoen / niet ttoijffdenöe of Dp fom 
be baec in continueren en na aïïe eere en biomigDepb 
tracDteu / baer aen ben ïanben fonderftnge bienfï 
foube gefebieden / en bat Dp ffjn excellentie ban fijn 
goeöe affectie en meemnge foube aöbexteren, ^ie 
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ban ben fïaöe ban &tate fepjeben pem ooft batfe om 
öertiept toaren / bat öw <2£>berfien &onop toaö 
tcacptfiibe / om pem tf bfrtoeckeu tot fcpaödtjfte 
intitinatie in be gemeen* fafte / geïrjft pp tc toege ge<= 
luadjt Ijabbc binnen Ifêeöcnbïift / om feftere fijne 
particuliere omtefunöeéröe querden / bacr infpim 
fknbe be quabe en Dangemtfc ineonbenienten bie 
baec lipt apparerttdift fionöcn te bertoadjten / tot 
meckelijfte Ptcftefftmge bejö bpanöO en «ptécïijfte 
rwine ban ben lanbe / geecne fouöen booten / en 
jjoetoeï ft; penganfepriift toaren btcïatcnöc/ batfp- 
liebeii al? gettoutoc bienacrö ban ben ©abctïanbe 
en feïftf erbaceil ïtctjcpg-lupben öCnbootfepbcn 
nop geen getjóo? öait in fouben gebett / maet in fijnen 
goeben Dicnfie met alle getcdtimigptpt en fiantba= 
fiigljcpt ten brénfie ban ben lanbe perfcbcrcccn i bc= 
geeeen ooft bat pp fbube ober fenben affuift fcï)?rjöen 
ai? ben £>öerfien ,^>onop aen peut maept gebaen peb 
ben / of eoppe aiitentpft ban bien. alk befe 
ï>?irben pabDe pp gefepjeften / bat pp tot bcnïefien 
D?opprï bïocö£ pent in alle gettoutoigpeptten bienfic 
en toelbaect ban ben ïanbe fotiöe geb?agcn / en in 
alk Piomigljcpb continueren / en fijn beboltn gat# 
nifoen ui alle getcoutoigljept betoaren / becfbeftenöe 
bat fp boigcnöc pen-ïupben toefegginge / be betahm 
ge tobben iaten bofgen/ om aïfe ineonbenienten en 
mnpterpe te booromen / en op bat pp fijne 
baten in afte tucljt en öifcipïme moeftte erpalöcn ,* en 
ara ben tube ban <ètate feJpecf pp bat pp binnenben 
tijb ban een maenb geen fcijttjbtn met aften ban fijn 
£>üecfïeu pabbe geftregm/ en ’t gene pp booi bate 
ban bien maept gcfcpieben Rebben/ toajSfufr in 
’t minfie noeftm ’t meefie niet roecenbe. ©an ge^ 
ïrjfte pabbe ïioeïaut j?ofiet upt 20Ioft5#l aen fijn <ëp 
attent ie gefclj?eben / bat pp tot ben ïefien bjuppeï 
bkwb0 ft» fijn en’? ïanö? Ötmft totlöe pctfePcr eten / 
bftfociKe obec ftrtft^ bat om aHc ineonbenienten te 
bftljocben / be betalmgc tot ’t minfie nabeeï bet 
fepamek foïbaeen mocljte gefrpitöen. 

©8 fafte in befen fiate tuefcnbe / tuffepen ben Met' 
ten ban ^oHaubcn fijn ^cellentie ban .©affaw / en 
ben Oöccffen ^vonop / en bat baet aïfe ’t ïanb boeg 
bede üjeentóe piopoofieu geïjouben toeröen ban beft 
p?oeeöucen tegen ^>onop / 30 ifïêc in bjuft upege^ 

ssoeekm feomen een boepfcen ban omtrent bge qtrateenen 
mpm° ®aot I niet beien titnï: tioit berfjad ban’t gene 
gegeüén. geftauöeït i& met ben i^ber fién éonop / en be ^oïs 

„ baten feggenöe binnen JBebenbïift: 3©aer upt een 
pegrftjiimadjbctfiaen/ ben oojfpjonften boo?tg«ift 

1 ban be onöanftbaei^ervt / bjeöcrljocigljcpt / mnp= 
” terpe / rebeifte / onbetjoojljjfte en biolentc pioceburen 
” bp ben baaifo. öbeefien ftlfs / en ben ïitpïjë-ïnps 
» ben binnen Iföebcutóift geb^uaftt/ ’t toeïft npfgtfto' 

men3jjnbc/en bat bate inbe ècaten ban ^oïïanö Ije? 
repiöccötiren biaren jufiiftcercube / fo ïjeeft Öeboo^ 
noeinben <6mï..ï©ofiactt/bate ban top alccmetó ber? 
Öaeï gemaeftt ftebben/ ficijbaec baw-fcer bertoonbert/ 
en ïaren lupöeu bat ï)p baec tegen ftljjijben en ’t ffelbe 
tocberïeggen toiïöe : ftem toaö ban ben Obecfïen 
cecï)t booj be bdcgccinge ban .fföeöenuïift geconjcn^ 
teert ua Btïinnaer te treeften / plactfe fijnber ccflöem 
tie/om aen fijn ^jcceflentiebanBafiluf en be geöcpn# 
teerden ban be Staten ban #olïanö fccreteïift teber^ 
tanen/ ïjoe bat ben €>becften lionop ban §et gar^ 

f rol. jo.) nifoen gcötoongen toasi / bien toeg in te moeten gaen/ 
en bat ïjp be fafte tocl anberö toad toenfcljenöt / en 
bat befe faften toornt fpmptcnöcuptquaet beemoe* 
ben bie be baojfcftitben Staten ïjabben t’onrecïjt 
tegen ben €>ber^en genomen / boo? quabe en baïfcfje 
rapporten ban ccitigr öofe en pactijbige ptefonen / 
bic men te becï geloofd gegeben Qaböe / om' boo| 
fuïfte miöötïcn te bekteen en booste ftomcn (inbien 
’t mogelift toare) be ftrenge crpeöientien / bie tot be 
boonioemöc bclcgcrmgc geceet gemaeftt toerben / 
aïso be boojnoembe Mofiaert aen een ban be 23urge 
meefieren ban iioopi gefcïjieben Ijaböe / om booï 
3obanigen mibbeï in bicöct communicatie te fto/ 
men/ tnacc be boojnoemöe .fEofiacrt booi eenige 
ban fijne bpenben getoaecfcöout 3tjnbe/ bat be boo?; 
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noembe ï^eere <£>?abe S>autitind ban ^affnu en be 
Maten ooft een quabe moeb tegenj» ïjcni genomen 
ïjabben/ en bat ïjpfïcïj toacïjten foube/ i? ïjp ban 
ftup^ bectcocften / op ötrecftt / ban toacr ÜP baer 
na getogen i^ op ©liffingen / ïjcbbenbe ectfi ban 
üttecïjt gefcïjjebcn aen be fBagiflraet ban^ïïft= 
maer / en fijn berrreft orttfcbulbigt / en berfocïjt 
batfe ïjem toilben ïaten toeten beoo?faftentoaetora 
men na ïjem aÏ50 ïjabbe geinquireert / mede antï 
tooojbenbe op eenige befcljHïbinge bie (jpftaböeber* 
ïjoegt bdt obee ben <0berfien en ïjem toaren gebaen/ 
om bob? bien mibbeï nodj in communicatie te ha* 
nien/ om naber onberrecïjtmge ber faften te boen/ 
of mogelift be ftenniffe ban bien / eenige mibbeïen tot 
fiiïïinge befer bioefïijftec beroerten foube mogen 
boojtgebjaeïjt toerben : maer alfa ïjp nribbclertijb 
in ïjanben ftrecg bit boegfeïgeben ftojt bertjaeï ban 
’tgene met ben <^berfien ^onop en ben foïbatcn 
binnen B>ebenbïift toa^ getjanbeït / etc. %a öocljt 
ïjem botter geen tjope meer tot aceotgttoa^/ enak 
30 ÖP berfïont bat confonn ’t feïbe gefcljitft ooft be fa? 
fte toas: obec gefcbieben aen be Iftoninginne ban 
gcïanb/ 30 ïjeeft ïjp booj ïjem genomen figna^n? 
geïanb te traufpo^teten / om ben boo^fcïjieüen €> 
berflcn bu ïjare lÉajefiept te ontfcfjuïbigcn / en re 
befien toat mibbeï ïjp foube mogen binben om boo? 
mibbeï ban ïjarc IBajeflept tot een goéde nptftomfie / 
becïicïjtinge en berloffinge. ban ^ouop te gecaften / 
om fijne fafte onberïjmbert te mogen beranttooojben/ 
Öocïj boo? fijn öertreft fteeft Ijp aen lilkeficc JBiUcni jr.oftacit 
25arbefisto Baeb ban Mate upt ©ïrffingen gefdjje? 
ben / fijn boomeinm toa^ na Cngdanö terepfen/ Willem 
bocij feïjjtjftösft ïjp met bcupTccfïebJocfïjepö bebam 23atöes 
gen toa^ / fienbe bit t^cr 30 poog örttfïcften en beflus* 
betbitterïjept 30giorot / bat (ten toare begeereboo? 
fijne goetïjepb een onbecïjoopte mibbeï toerftte) hp 
geen goebe nptftomfie befer fafte fag/ boefj bat pp 
ïjem in ber fafte aïso bragenterlbe / bat bijeen fonbe 
bat pp niet anbecjé ban boen beebebinge ber teaecf 
ïjepb/ tot b?ebe en eenigïjept toa^arbepbenbe/ ’t toeïft 
ïjp ïjem toeï ftaböe toiïïen berabberteten / aï5o pp 
begeerde bat befeibe fijneö fjaubeïé toetenfepap foube 
pebben: pp peeft ooft beo? fijn Oertreft aen^onop 
gefepjeben/ pem animerenbe bat pp tod gemoeb toik aac?01 
be 5pn / bat pem <&ob niet berïaten foube / noefjtoe- fdjjgft 
ïaten bat pp t oncecptoberbaïïentoeröe/ maer foube aea 
fto?tdijft een uptftomfie gebe«/ bat pjnreept foube mimen" 
mogen berpoojt toojben: pp beïooft niet na te ïaten/ De en troo- 
aïïe^ toat mogdpft i£ te boen tot gepeeïe en boïïto= pcnöe‘ 
imn afboeninge ber faften / mibbdertijbbo?berenbe 
be p?obpioneïe becïicptinge en becïoffmge / om pem 
onberpinbert te mogen beranttooe?öen / toaer toe 
fcMft tot gepceï nodigtea^/ baeppaïfefrpnfte* 
ïijfte acten foube prepareren ban aïïeg baf tot fijne 
jaffiftcatie foube brenen / toant fcpjpft pp / fp gepen 
npt bat H.'Ê. be mupterge felfö gefiicpt Pebt / gc^ 
ïpft pp foube mogen fien upt pet biuft tegen pem upt^ 
gegeben/ etc^ 

j©iböeïectpb bat IBofïaett na€ngdanbrepfbc / 
peeft be ïkminginne ban €ngeïanb gefcpiepen aen 
ben üJeere ^eregcijn JDilïugDp / (6otiPccncuc ban 
pare |©ajef¥ept^ fecouc£/ om Dcfe faftenen ttoifïte 
mogen1 mibbeïen en ter neOet leggen / Derpaïbenpp 
ban Streept nb ben ^age gerepfi i0 / en pceftöcn 
n. .ïiBartp aen1 be Staten generacïgebaen be|ena^ 
boïgenbeprbpöfïtïe. 

MYn Heeren', ’t heeft haer MajfeiVeyt belieft iü/ r)20iXlfltte 
onlattid te fenden fekere brieven , dewelke my ban Den 

behandi^t fijnde’in de ftad Utrecht, en daer itl vin- ^^ron 
dende fekete poinóten met U. E. E. te communiceren , 
eil heb ik niet willen laten my datelijk hietna toete Staten/ 
begeven, omkeffeét van mijn lafte te vertonen , vol- &cn ccrflett 
gende de goede correfpondentie die ik in alles met °|Urttt* 
U. E. E. begere te houden , tot onderhöudïnge van uÏ8, J 
’t traóïaet tuffehen hare Majefteyt ert defe landen ge- 
maekt , zo fal U. E. E. dan believen te weten , dat 
haer Majefteyt verftaernhebbended’ extraordinaire we¬ 
gén , waer door onlanx geprocedeert is geweeft tegen 
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loi Vier en Twintichfte BoeL uSI. 
de perfonen van Sonoy en andere, die men weet tot 
haer geaffe&ioneert te zijn, in rcgard en ter oorfake van 
de liberaliteyt byhaervoorfz. Majefteyt gebruykt, en 
van haer fecours aen dit land gedaen, zo heelt fy die 
vvijfe van doen feer vremt gevonden , hebbende dat 
ook. aen uwe gedeputeerde in Engeland verklaert* En 
genierkt hare Majefteyt acht haer eer (in fuiken refped) 
grotelijx geraekt te zijn , en dat gy-lieden daer in wey- 
nig dankbaer zijt, niet aenmerkende dat fy haer zo veer 
en diep om uwe fake in moeyten geileken heeft,zo heeft 
haer gemelte Majefteyt belaft u dat andermael te verto¬ 
nen , u-lieden aenfoekende te gedenken de weldaden , 
die fy daeglijx t’uwaerts gebruykt heeft , en daer in 
noch continueert, om u-lieden welvaert, volk, mu¬ 
nitie noch geld gefpaert hebbende. Hier en boven 
heeftfe haer gefteken ineenefeerpericuleufeen kofte- 
lijke oorloge, tegen een van de machtigde Monarchen 
van Europa, en veele andere met hem verknocht en in 
ligue, die (ter oorfake van ’t fecours datfe u-lieden ge¬ 
daen heeft) een feer fterke en machtige Vloot toe-ge- 
ruft heeft, zo in Spangien als in de Nederlanden , van 
intentie haer Rijk aen te vallen; om welke Vloot te 
wederftaen , haer gemelte Majefteyt bedwongen is 
groter koften te doen om haer fchepen ter Zee te wape¬ 
nen en toe te ruften , dan fy gedaen heeft om te mainte¬ 
neren het volk , *t welke fy herwaerts-over onderhoud, 
tot u-lieder befchcrminge in defe landen. Daer by voe¬ 
gende , dat ook behalven alle dele lafteo , d’onder- 
ï'aten van haer Majefteyt grotelijks geinterefieert zijn in 
regard van de interruptie van haertrafijke, waer in lich¬ 
telijk te remedieren waer geweeft met de befluytinge 
van een pays met den Konink van Spangien, waer van 
opening gedaen is geweeft by na anderhalf jaer geleden , 
maer haer Majefteyt weygerde die aen te nemen, om 
de grote zorge en begeerte die fyhadde dat u-lieden in 
defelve pays en vrede mede mocht begrepen worden. 
De overweginge van welke fake u-lieden oprechtelijk 
behoorde te bewegen, (fodaereenigedankbaerheyd 
in u-lieden is) om alle faveur te bewyfen den genen, 
die fig tot haer genegen , devoot en geaffedlioneert 
tonen, en dit gemerkt d’affedtie die fy belijden haer 
Majefteyt toe te dragen , die alleen herkomt uytde for- 
ge , die fy getoont heeft te hebben voor haer conferva- 
tie in haer vrybeyt van confcientie en relige, en de 
handhavinge der vryheden en privilegiën. 

Vorders ftaet te aenmerken, dat by de voorfchreven 
preceduren den vyand grote opening gedaen is, door 
de des-urlie en oneenigheyt, dietegenwoordelijk on* 
der u-lieden regeert, waer uyt niet anders ftaet te vol¬ 
gen, dan u-lieder eygen verdeif-, alfo gy*lieden on- 
eenig zijnde, gemerkt de grote macht des voorfchre- 
ven vyands , die u-lieden de Oorloge aen doet, wiens 
mogentheyt alreede gebleken is door het geleden ver¬ 
lies van veele lieden en provintien, niet habil of beftant 
genoeg wefen zult (na des menfchen oordeel, en fon- 
der de goddelijke hulpe ) om hem langer weer te bie¬ 
den. En derhalven, fo gy-lieden niet en laet te proce¬ 
deren op de voorfchreven wijfe, van te vervolgen de 
perfonen die haer Majefteyttoegedaen zijn, en hen in 
refpedl van haer traclaet in alle faveur, ook zo gy-lie¬ 
den niet datelijk eenigen goeden weg van raed aen- 
vangt, om weg te doen de tegenwoordige oneenigheyd 
die onder u-lieden regneert, en die tot prognofticatie 
dient van u-lieder merkelijke ruine , en kan haer voor¬ 
fchreven Majefteyt niet laten u-lieden opentlijk te ken¬ 
nen te geven, dat fy vaftelijk gerefolveert is u-lieden 
haer macht en byftand , die fy u-liederi rechte- 
voort doet , te rugge te houden en te ontnemen, 
en u-lieden te laten geworden om u-lieden te befcher- 
men zo gy-lieden zult mogen. En ter contrarie, fohet 
tegenwoordige tradlaet met den Konink van Spangien 
niet vergefelfchapt fal zijn met fodanige conditiën, die 
apparentie mede fullen brengen vaneen volkomen fe- 
kerheyd, fo voor dit land en volk , ais voor haer felfs, 
en fal haer Majefteyt niet laten haer faveur en aftiftentie 
t’uwaerts te continueren in foamplen voege als fy van 
den beginne aen gedaen heeft. 

Ik fal hier kortelijk aenroeren , door ’t bevel voorfz. 
het ftuk van Leyden, ’t welke, na dat haer Majefteyt 

te kennen gegeven is, haef dies te meerrigOreusen 
extraordinair fchijnt, om dattet in ’t werk geftelt is te¬ 
gen eenige wel-geaffedlioneerde , niet belaft zijnde 
met eenig capitael crime (gelijk haer Majefteyt geinfor- 
meert is) dan om d’intentie die fy hadden van te hebben 
willen pradhferen de ftad Leyden te ftellen in handen 
van den Grave van Lycefter, Lieutenant generael van 
haer voorfchreven Majefteyt, en u-lieder Gouverneur , 
als of d’overleveringe van eenige ftad (fo haer intentie 
fodanig geweeft waer) in handen van haer eygen Gou>- 
verneur (of al had hy maer Lieutenant generael geweeft 
van haer voorfz. Majefteyt, en herwaerts overgefon- 
den tot u-lieder behoudenis) gehouden foude werden 
voor een capitael crime, een fake die haer Majefteyt 
dies te vreemder dunkt, aenmerkende uweprefenta- 
tie hier voren gedaen, van fodanige fteden en provin¬ 
tien in haer handen te ftellen als by haer verfocht foude 
worden, hebbende ook in der waerheyt d’intentie des 
voornoemden Gouverneurs noyt geweeft de voorfchre¬ 
ven ftad Leyden, of eenige andere, in fijn eygen fub- 
jedlie te brengen. 

Aengaende ’t verfchil onlangs verwekt tufichen de 
Staten van Holland en die van Utrecht, haer Majefteyt 
verftaet, dat volgende het xxvij. artikel van het tra- 
dlaet, de decifie van ’t voorfchreven gefchil aen haer 
gefteld moet worden , of aen haer Gouverneur gene¬ 
rael (welke plaetfe ik tegenwoordelijk beware) metad- 
vijs van den Raed van State van dit land, en derhalven 
verfoekt hare Majefteyt dat gy-lieden onder u-lieden 
felfs wilt middelen foeken tot eenige goede vereeninge, 
door ’t tufichen fpreken van haer Gouverneur en den 
Raed van State voorfchreven : anderfins dat eenige 
perfonen van beyde zyden indifferentelijk genomineerf, 
mogen met goede inftruélievan de queftien tufichen de 
voorfz. provintien wefende , na haer Majefteyt ge- 
fonden mogen worden , op dat fy daer volkomen 
kennifle van mach nemen, en daer na fulke ordre in 
ftellen, als in reden en billikheyt tot profijt van den 
algemeenen ftaet der landen beyonden fal worden te 
behoren. 

Haer Majefteyt ook verftaen hebbende, dat eenige 
yah haer Compagnien te peerd, ter oorfake dat fy ge* 
leyt fijn in garnifoenen , daer by faute van middelen 
van provifien en duyrte grotelyx verfwakt zijn, en dat 
fy niet fouden kénnen geredrefleert werden dan met 
feer grote laften, dattet haer Majefteyt dunkt niet quaec (F0L40 
té zijn , dat menfe veranderde in Compagnien te voet, 
en dat voor de 300 peerden mochten gefurneert wer¬ 
den 400 voet-knechten , ’t welke fo U E. E. goetvin- 
den en fig conformeeren na den wil van haer Majefteyt, 
fal daer adle in forma af mogen gemaekt worden. 

Siet daer mijn Heeren’t dfedl van ’t gene haer Maje¬ 
fteyt belieft heeft my te belaften u-lieden te vertonen. 
En bid u-lieden daer fuiken inficht op wilt nemen (met 
aenmerkinge van u-lieder tegenwoordige ftaet, als gy- 
lieden in uwe Raden en difcretien bevinden fult te be¬ 
horen, met behoorlijk refpeft tot haer Majefteyt, op 
dat fy daer fo goeden contentement van ontfange, dat 
fy fie dat gy-lieden haer in eftime houd, na dat fy door 
d’affedie en weldaden verfcheydentlijk aen u-lieden 
bewefen, verdient heeft; waer door ik welblydefal 
wefen te verwachten en ontfangen u-lieder goede en 
veerdige refolutie,u-lieden van mijnent wegen verfeke- 
rende, dat ik u-lieden helpenen de goede hand houden 
fal in alle u-lieder aólien, ftreckendetotgemeene wel- w 
vaert, en tot confervatie van defen ftaet, als mede tot 
welken eynde ik my altijd en over al bereyd vinden fal 
met U E. E. alle goede en fincere correfpondentie tc 
houden. Welverftaende dat ik fie en mach getuygen, 
dat gy-lieden foekt en devoir doet t’onderhouden het 
traólaet met haer Majefteyt gemaekt, endatgy-lieden 
volgende ’t felve den Raed van State oprecht, die met 
den Lieutenant van haer Majefteyt moet commande¬ 
ren, en ordre geve tot weder-oprichtinge van denge- 
meenen ftaet, en in alles te voorden , ’t welke den 
dienft en behoudenis defer landen betreft, de welke 
feer verflapt by gebreke van fodanige autoriteyt en com- 
mandement, als daer toe vereyfcht werd, als meer 
dan hoognodig, en by ’c yoorfz. cra&act geaccordeert 
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en gearre (leert is, waer over U E. E. fal believen ful- 
ke forge te dragen , regard en opfigt te nemen, gelijk 

’t behoort. 

iSTtoceDagenfitetna/ namentïpDen 1 Maartij/ 
heeft ooft Delf ccreftüïcgcep/ ÖacD ban togen gare 
ittöajcfïept inDen ÖaDeban^tatc/ fe&ere pjopofc 
tte geöaen tnöc j*tatcngeneracl/ na Dat Dart ma.' 
jefïept Den 2z.ffe&?uarg/ acn De teö|-|>eeren 
JDeefïct SeDafïiaen Wen en 3LeonacD üafen; 
D200D boen anttooto gegeben tjaDDe / op feftece.me; 
niocie Doo? De boojfcffêcben HaeDp öeecen gcDepu; 
tcetDe ban De Staten generael aen pare IBajeflept 
gepjefenteert/ Dat De Ifeeren Staten generaeï niet 
ftonDen nart) gecaDen bonDen eenige CommiflartfTen 
neffeng De Date te committeren / om ban bjeDe te 
hanDelen. ©eanttooo?De bp ïjace .ftföajefïept gege* 

„ . ben taag ; <£n fjoetoï eene fuïfte topgetinge &aec 
BE?’ JBajefiept met rechte fouDe mogen becoo?faften boo? 

iöanmffiifc fjacc felfé eenen b?eDe apart te maften/ en hart niet 
!«£*“ meer teonDertonDenbanïjunnefaften. &aifïnort); 
mSn ran£ Dat befeïbc ftare gefanten ejtppflfcfijtai bebolen 
1 ijeeft aen heeft / ecmge openinge boa? ïjnn aen Die ban Den 
M***" ïtortinft te Doen/ aï eer ban Ijaer epgenDtfferenten 
KL gcïjanöeït Uw?De: namentlpen boo? ïjcn-ïupDen te 
taoob. behingen / Dat aïle£ brat boo?-ljeen gepaffeert \$! 

„ ten eenbjigen Dagebcrgetcnbïpbe/ Datfjetgoubet; 
„ nement toDerom faï gcfïelt toeben in fijnen eerfïen 
, fïaet en conDitie / boïgen£ De ouDe bjpfteDen / ge; 

’ tnoonten en ppbrtegien ban De lanDen/ en epnDItjft 
” Dat (jaer-lupDèn fibectcpt ban confcientien en religie 

” faï toegeïatensgn- „ „ 
<25e ptopofitie Die De boo?fcö?eben ïfeece Mlegrep 

aen De staten generael geDaen heeft / toag meDe 
noch eenfoeefê betreffcnDe Den b?cöe-l)anbcl met Den 
ïianmft ban -èpangien / en anhcrDeefë beroeren; 
De De p’ocetmren Die gcDacn torDcn tegenjS Den 
öberfleh i&onop / Die fp feer gnalijft bra.s nemen; 
De/ gelijft uptDenaboïgenDcpjopofïtietefïeni$. 

$2opofme ft Yne Hecren , hare Majefteyt heeft my door hare 
gebaru jVJ. Miflive van den 1. Februarij if88. ftylo antiquo , 
it^er Mu belaft u Edelen van haren t’wegen te feggen, alfo zy 
legrepaen langen rijd gewacht hebbende na de wederkomfte van 
uL^*1;tgn haren dienaer den Heere Herbert, met de antwoord van 
jen j J U E. E. nopende de voorgenomen communicatie van 
iÏRartjj eenen vrede, die daer gehouden foude worden met de 

commiffariflen van den Konink van Hifpanien , en we* 
fende geadverteert dat den Hertoge van Parma door het 
dilayeren eenige finiftre opinie hadde gekregen van de 
oprechtigheyt van hare Majefteyt, in defe procedure 
fo is fy endlijk genoodfaekt hare commiflariflen tefen- 
den na de ftadOoftende, om aldaermetdecommifla- 
riffen van den voornoemden Konink te ftaen over de 
voorfchreven vrede-handelinge. 

En alfo hare Majefteyt heeft verftaen , dat herwaerts 
over vremde geruchten worden geftroyt, te weten : 
dat defelve alreede met den voornoemden Hartogeee- 
nig heymelijk accoort gemaekt, en onder anderen be- 
floten foude hebben, dat de plaetfen met haer volk be- 
fet wefende, hem in handen geftelt fouden worden , 
fo vind fy haer door de voorfz. valfche en quade geruch¬ 
ten grotelijks geledeert, fodoor de zayers van fodani- 
gen calumnien , als door dien men ganfeh geen moey» 
te heeft gedaen, om te weten wie de autheurs daer van 
waren , en daer over ftraffe te doen na hare verdienden. 
En niet tegenftaende d’ondankbaerheyt, verfcheydent- 
heyt, in haer regard gebruykt, en voornamelijk in dit 
ftuk van dilay om de propofitie van hare hooch-gemelte 
Majefteyt te beantwoorden (welke was om u Edelen 
nevens hare Majefteyt in de voorfz. vrcde-handelinge 
te vervoegen, ’twelk u Edelen eerftelijkisgepropo- 
neert door uwen Gouverneur den Grave van Lycefter, 
en naderhand door den Heere Herbert) fuffifant genoeg 
was om hare Majefteyt te bewegen om haer in defe fa¬ 
ke met uw’ Edelen niet meer te bemoeyen : defen niet 
tegenftaende, vermits hare Majefteyt acht dat ’t voorfz. 
dilay alleenlijk voort-komt van de pradijken van eeni¬ 
ge , fonder dat het van de (leden cn gemeenten is geap- 

probeert ofgoet gevonden, welke hare hooch-gemel- 
de Majeft. verhoopt (conlidererende hoe veel fy door 
verfcheyden vertoninge in hen-luyder regard heeft ge* 
meriteert) tot haer wel te zijn geaffeétioneert. Zo heeft 
hare Majefteyt fiende op haer eere, goet gevonden, 
niets achter te laten dat eenigfins mochte ftrecken tot 
haer welvaren. En derhalven, na dat fy den tijd van 
feven maenden na u voorfz. antwoorthadde verwacht, 
fonder eenige antwoort of excufe te ontfangen , fo 
heeft hare hoochgemelte Majefteyt goet gevonden na 
Ooftende te fenden hare voorfz. commiflariflen, die 
gereet fouden wefen den 11 • Febr. left-leden te Douver 
t’fchepe te gaen , hebbende hare Majefteyt ’t felve niet 
wel langer konnen uytftellen , gemerkt fy op de hope 
van u antwoort alreede langen tijd geleden den Hertog 
van Parma hadde belooft hare Voorfz. commiflariffen 
over te fenden. ’t Welk d’ecne tijd voor, d’anderena, 
uytgeftelt wefende , fo was den Hertog van Parm* 
eyndelijk beweegt te denken dat hare Majefteyt niet an¬ 
ders dede als met hem fpelen, om welke oorfake de 
voorfz. vrede-handelingc was komen te ftaen, op dert 
voet om t’eenemael omgeftoten te worden. 

Hierom, gedurende den tijd van de vrede-handelin¬ 
ge , na dat U E. E- beter infigt hebben genomen op de 
voorfz. propofitie, die tot geen anderen eynde ftrekt® 
als tot uwe gemeene welvaert , gelijk UE. E. felfslig- 
telijk konnen fienen bemerken, indien fy doorpafiic 
niet zijn getranfporteerc, fo fullen fy goed vinden eenige 
commiffariffen na Ooftende te fenden , om lig in de 
voorfchreven vrede-handelinge, op fo danige faken als 
U E. E. fullen mogen raken neffens de commiflariflcn 
van hare Majefteyt te vervoegen. Hare Majefteyt heeft 
fonderling bevel gegeven aen de voorfz. commifiarif- 
fen,te vorderen alle’t gene dat foude mogen ftiecken om 
de voorfz. landen te brengen tot een gewenfchte vrede 
en rufte , in-vóegen als fy hier vorens daer van hebben 
gegaudcert door het'weg-fenden van vreemde Krijgs¬ 
volk uyt de voorfz. landen , en de confervatie van de 
religie (die hare Majefteyt altijds in alle hare aólien 
ogenfehijnelijk voor al de wereld heeft betoont in fon- 
derlinge recommandatie te hebben ) en tot reftablifle- 
mentvan eenfodanig Gouvernement, als met uwe ou¬ 
de vryheden en privilegiën foude mogen accorderen. 
Welke intentie van hare hoog-gemelte Majelleyt niec 
voortkomende als van een koninklijk en chriftelijk 
herte, bekommert voor u welvaren in’t gemeen, heeft 
harecommiflariffen noch daer-en-boven belaft te vorde¬ 
ren en te beforgen, hoewel U E. E. niemand fondea 
om fig by die van hare Majefteyt te vervoegen, welke 
niet tegenftaende alle uwe vreemde manieren van doen 
in haer regard, voor God en de menfehen haer doen* 
halven gerechtveerdigt fal blijven. Zijnde voor hare 
Majefteyt niet-tè-min een grote wonde en hertfeerte 
fien, de gene, voor de behoudeniffe en welvaert van 
de welke fy grote extraordinarife forge heeft gedragen , 
foopiniater om te refuferen felfs, ’tgeneisftreckende 
tot haer eygen welvaert, cn fonder’t welke eyndelijk 
niet anders foude konnen volgen als hare, en der lan¬ 
den ruine. ’t Welke in ’t effe# is , het gene, dat wy U 
E. E. van wegen hare Majefteyt hebben te verklaren. 

Refteert alleenlijk een poin<ft van een ander fubjeft , 
daer van hare Majefteyt feer gefaceert is, te weten, van 
de procedure, die men houd tegen den Cononel Sonoy 
en andere diergelijke meer. En alfo defelve procedure 
noch v>ert eecontinueert, fo heb ik uyt den name, en 
door laft als boven, UE. aen te feggen, dat fo verre 
gy-lieden niet defifteert van fodanige maniere van pro¬ 
cederen , by wege van feyte en hoftiliteyt tegen defelve, 
en hen-luyden niet en doet gevoelen dat haer faveur hen 
heeft geftrekt tot beter traftement na defen , fo fal hare 
Majefteyt genoodfaekt wefen, hare gunden enfeeoers 
U É. E. tot noch toe vergunt, t’eenemael in te hou¬ 
den , enu alfo plat opu felven te laten, fonder haec 
meer met uwe faken te willen bemoeyeq. Daer van ik , 
fo veel tny belangt, ten hoogden Jsedroeft foude we¬ 
fen, enu derhalven rade als vriend, als eene die na fijn 
vermogen uwe fake altoos heeft gefavorlfeert en by-ge- 
ftaen, behoorlijk regart te nemen, en fo veerdigltjk te 
refolveren om aen hare Majefteyt in alles billik conten - 
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tement te geven , als gy fuk bevinden de hoogwigtig- 
heyd van uwe faken, en den tegenwoordigen ftaec tc 
vereyfchen, als zijnde dienelik noch geraden te dilaye- 
ren , veel min te (pelen met Princen en Potentaten , die 
wel weten te oordelen waeruytfodanige manieren van 
doen zijn fpruy tende, die noch met reden noch met po¬ 
litie konnen werden geexcufeert. Dit hier by latende, 
ftelleik hecfelve ter difcretie van U E. Ë. defelve bid¬ 
dende , dat fy my believen te geven adte , dat fy defe 
verklaringe van de wille van hare Majefteyt uyc myne 
handen hebben ohtfangem En hier op fal ik verwach¬ 
ten de veerdige antwoord van U E. E. voor hare Maje- 
fteyc, op dat fy geen oorfake meer heeft te klagen, over 
fo lange uy tftellingen, als boven gemelt. 

<ÊBe baojfë. ^ceteMïegcep / öcffttenboojfs» ba* 
ge nocïj bo?Der gcpjopanecct Dit imboïgenDc. 

„ ft yr Yn Heeren , overmits die van der ftad Veere ver* 
öcbooif?. JV1 moeden met alleen van de quade betalinge van ha- 
ÜtUegrep re gagien,maer ook van qualijken getradteerc te wörden, 
frlBsn^a' om dat fy ge weygert hebben eenige compagnien die al¬ 
ge ijeeft ” daermöéftengarnifoen houden, hare Majefteyt om te 
gep2opoï fehouwen de valfche rapporten die de quade daer van 

fouden mogen ftroyen , dat fy van meeninge foude 
(Fol. 4,) 2*Jn geweek de voorfz. ftad te enparcren, heeft goet 

gevonden u te vermanen (gemerkt hoe veele de voorfz. 
plaetfe importeert de gemeene fake, en hare Majefteyt 
in ’t particulier, ter fake van de ftad vanVlilfingen) 
fulke ordre te willen ftellen , dat fy in toekomenden tijd 
geen quaet tradtemenc ontfangen', ten opfien van hare 
foldye of anderfins hen te beklagen of te doen dat den 
landen namaels foude mogen leer wefen, gelijk eenige 
andere onlanx hebben gedaen. Door welke rondigheyt 
van hare Majefteyt gy-lieden wel bemerkt mijn Heeren, 
dat fy niet verdient de valfche calumnien, die men in 
verfcheyden oorden ftrooyt, tegen dc onrechte meenin- 
gen en handelingen van hare Majefteyt. 

En overmits men geweygert heeft te ontfangen de 
compagnie van Monfteur Rufiel in’teyland van Wal¬ 
cheren , ontfangende daer na een andere compagnie, 
tegens de beloften van mijn Heeren van Zeland, zo 
heefc hare Majefteyt defe maniere van doen zo vreemt 
gevonden , dat fy my heeft bevolen u te adverteren , dat 
indien men perfifteert in alfulke en diergelijke , fyge- 
nootfaekt fal wefen te wederroepen hare gunften en 
affiftencien, als onwaerdiglijk getradfeert zijnde, en 
fonder refpedt van de feer grote en gratieufe goetheyd, 
die fy altijd heefc betoont tot het welvaren van defe ge¬ 
ünieerde Provinciën. 

en was ondertekent 

Kjllcgrey. 

heeren Staten generaeï fjebben op Defe p^opo* 
fitten Pan ïü)lïïugbp en ïjtlïegtep ïjare öeliberatien 
genomen / en op Defdbe Daer na kare anttooo^Den 
fcljjiffeïijft ober gdebert / gelijk top ter gdegenDcc 
pïaetfen fulïen bcrljaïen. 

^icc-cntuffdjen ig Den ©berken &onop een b?tef* 
ken fonöer onDcrtekcningc upt Htrcckt gcfonDen / 
(fjet toeïefe bp nip gcfïcn jiijuDe / ik boo? De kanb ban 
De SSurgcmccfrct <S>cbcntët acngefïen kebbe) inkou* 
DenDe boïgt: € Dclc/gcfkaige/mitp Defen Doen top 

” tc toeten/utoerC. en Den beamen manhaften foïDaten 
5» onöer utocn bebeïe / Dat Defecte ban JDiïïugbp/ pet 

fonDerïiugS ïjare IBajejIepr$©öUbctneuc generaeï/ 
S uan bermitë ’t af toefen ban fijn €jccell. ban befeïbc kare 
Btrecijt jBajeft bueben en ïafï ontfangen fjeeft / ittoc ge* 
gefonöen. fkeugkept / en utoe onDcckcbbettbe foïDaten/ inïtfga* 

55 Deep aïle anDece ïjare 4Bajeflcpt£ toegeDanert in fan* 
5> DcdingcrecammanbatietckouDcn/ aïïc toegen ban 
„ fepten/ entoapeuen/ookaïïeanDererigoreufepioce* 
„ Duren af tc Doen; niet alïeen met tooo^Den en reinon* 

fïcanticn/ maec ooïnnettec DaeD / ensoDctooc^Dcn 
met bjengen cffcctudtjkcn / tot toelken epnDc fijne 

55 4$cflx. amflontp bettrchr na Den $agc / gerefoïbeert 
” na boojgaenöc communicatie / en bpo?Dcne’tboïk 
3> ban oo^ïogc ubcnautoenDeteDoenfcpcpDen / enken 
„ af tc Doen manen. So Dan 30danige kare JBajefïcpt^ 
„ m fijne bebelen geen pïact^S gnipen / aïlefttïkeanDc* 

ce mi&Ddentetoaterenteïauöe te geb?«pben/ baec it 
meDe u <0efïr. en onbecïjebbenDe foïDaten gefrifl en „ 
ontfet fuïfen 3ijn en bïijben / middeïertijö niet onDcc*' 
ïatenDe op utoe bctaïmgeaïïcmagcïijkeojDjetefieï*’s 
ïen/ en Daer tnfuïhp te becflenj Dat u <éefïr. en onder*3t 
ïjebbenDe foïDaten oojfaïtè fuïlen ïjebben flclj te be* » 
Danken : in geïijftec boegen ook met Die ban Beet* >» 
DenaïceeDegeljanDeït'tooiD/ Die goeD en fianbbaflig „ 
bïijben ; ïjebt goeDe toacïjt enbïijftboïïjerDig/ bec* 
toacötenDe Den tijd / op Dat men geen fake confnfeïik »| 
obec-pïe. ^Bcn ItïmogenDen <0oD flcrkc u ; Datum * fi\ 
Uttedjt/ Den zó. |feb?. 158Ü. (Dati^Dcny.dBartij ’s 
nieutoe fïijï.) » 

14. Martij sfjrt eenige geDeputeccDe ban De 
Staten ban JtoïïanD tot ^ïtrccïjt getocefï bp Den ^ej5Cre 
i|ecce 25aron ban IDiïïngbp / en bccfocïjten bjieben y:apoo(icu 
na BaccDen aen Capitcpn Bcncïjp: toaec op Ijp ant* 9«h“«ön11 
tooojDe/ in-gebalïe’tbolkboo^ ji©cDÊiibïiktocclj-3e* öSa, 
nomen toecDe/ DatDatgcotegempgenifTegcbenfou* ron30ti, 
De ban ïjaren goeDen toiïïe/ omtcbcrnocgenDebe* 
geecte ban ïjare iBajefïept. IDacr op ïjcm geü?aegt DepHt«J| 
toerDe/ of fp-ïupDen Öare fleöen toiïDen in-nerneni ban De 
’t toelk ï)P fepDe geenfin^ D’intentie te 3ijn: maer tod jfaEna[i‘V 
ban fekecc perfonen te befekermen tot Dat kare fake ta«ö, 
berkoo^t fouöe 3tju/ kenboojfldïenDefekcreacteon* 
ïang$/ fb kP fufïineerDe/ gemaekt en gepubïicecct 
fonüer eenige ojDje. d*p anttooojDcn / Dat fp a$ ab* 
foïüte heeren möckten D’oo?ïogc boeren tegen Dm 
genen Die ’t ken goet Dadjt. ^ier op fepDe JDiïïugbp/ 
Dat fijn €jccdï. ban Ipceflcr ïjun <0ouberncuc ge* 
Sbo^Den toa^ / kebbenbe Dicntkaïben abfolut ceni* 
manöement in ’t jïuk ban oo^ïogf. ^e geDeputeer* 
Den fockten te iufereren Dat DatopkieïDDoo^bigeuc 
ban fijne commiffte : toaer op JBiüugbp bertoonöe/ 
Dat De Staten generaeï k£m<JBoub. gencraeï gemaekt 
kaDDeu ban kare p?obintien / en fijnen ïafï Die pjoce!» 
DeerDc ban kare dBajefï. om aïïcenlik ober kaec boïk 
ban ïjertoaert^ ober te gebieben / onDecfckepDenDe De 
pïaetfenin ttoeeonDerfckepDcnïaflen. ^oenbjaego 
Den kern De geDcputeerDe / toat kP ban Dc Staten bnï* 
De makenlkp anttooojbe k^ndupDente refpeeteren na 
kaec epgenc p^ibiïcgiitt / acten en contracten; en toe* 
DechoincnDe op’t flnk ban BaerDen/b?aegDcn fk kem 
of kP ken toilDc toepgeren Dcbjiebenboo^jBaerDen 
te fek^ijben / Daer op kP fepDe ja / ten toare men kem 
anttooo^De gabeop ’t fïukbanlBcDenbïik/ D’eene 
fake particulier jijn&c / ö’anDece generad/ fïceckeu* 
Dc tot katc toelbaert / DaeropfepDcnfpDatDebebe* 
ïen Der Staten toepnig gcrefpecteert toterDen: Daec 
op kP Ujeöerom fepDe / Dat ’tberfoek ban kare |©a* 
jcfïept bed mingeackttbo?De: toaer op bpkcn-ïup* 
Den toeD erom bp gebackt toerDe / Dat ïjare JBajefE. 
met Defe fake niet tc Doen kaDDe / nock De <6?abe ban 
3Lpeefïer ook: kP fepöe / Dat aïtoarenfp maer met 
ken aïïecn inbcrb&uö/ fp tod bermockten te track5 
ten te miböeïenDcbcrfckiïïenenttoifïcn/ toaer upt 
ïicktdijk Ckjifïen-bïoeb foube mogen hergoten toer* 
Den/ en Dat Dooj eenige quaettoiïïige/ eiiDaereenig 
groter mifbecfïanD tot aentoafck ban ket toantcou* 
toen / upt te bettoadjten fïonD / en öic£ te meer/ 
öetoijïe fp-k'eDcn k^c .ïlBajeflcpt geüeöen kaööcn / 
kaecdieben befckecminge bp Der ïjanD te nemen / m 
Dat fp-ïieöcn bo|Dcr^ Den ^|cerc <6?abe ban Hpceflcc 
felfg (föouberneuc generaeï gemaekt kaDDcn / en 
Derkaïben Docktet k^ni rebenDat fp-lupörn niet 
mockten Difponcren ban af te fïeïïen Den genen Die kp 
in ampte gcjïclt/ cn kem ecD geDaen kaDDcn / en Datf c 
feïfp niet cene acte maken mockten tegen kcni of De 
fijne fónber fijn confent / en eenige anDere p^opoofteti 
meer bp Den boojfs. JBiïïugbp aengetekent/en bp Den 
23urgemeefler ^ebenter met fijn kanö gecojcigeect- 

(SBp Defe pjoyooflen ip onïatir Daer na ecnkïepn 
tractaetgen in öjuft uptgekomen binnen Mtreckt ^Der(ifl, 
gebeukt /met Defen tititï: Cen treffelijke toaerfekou* m öjuü 
toinge en bermamngebooj ben mtooonDcren Der ge* wwm 
unieerDe Nabinden/ tegen^ Den grenen Die fïg roe* 
men en noemen Jianberpne ^eeren ban Defdbe / 
tod acco^DerenDe op De bcranDcriugc ban Den ja* ” 
re 1588. ' ’» 
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ffbcltn 
fe tt)ö 
ptSfc 
oen. 

Auteur ban bit boegen tocrö gcïlotE 
ben tè loefen D«i boo?nocinbeti ';3tu:gcmceflcc <©e; 
benter / en $ Dacc ooit meDe Dcfcïjulöigc en l)£ni 
te ïafïe geïcpD ten tijbe DlJ &»« na gehangen toet? 
De / eitüiccö ooïi öp ectuge rebenen Daec in geinen; 
tioneect geevanimeett/ Dcg bp onthcnDe Ijct fclüe 
geniacïit te ïjcbOcn; en öetoijl men Uct gefrtjnft 
niet ïidiiDe beftomen Daec uptfirt geö?uftt toa?/ 
cn Den ©jueftee Die fijne berauttooojDinge en be 
jKifflueu op Den naem ban ben ïSaeö en Jl>agi- 
tïcact ban Httegt in ö?ub uytgegeben ïjaDDe/ Daec 
ban ooit niet ttiiïDe boeten /5a tüietbbctebentoel op 
hem gcljotiben: niacc bp Ijem ontkent / Dog tft bp 
gebat binnen Htregt tocfeuDc/ Ijceft mpöcn D?uc* 
het* 3Ian Co^ucttfê. feïfé Daec ban een ejrcmplaec 
geDaen/bciieimcnDe’tfcïbc bn öem geDjuht te 31)11/ 
en Dat Dp Ijct ejcenipïaec of eoppe ban ^eüentcc 
tjaDDe ontfangen: top fullen 'tïjiec Dacrom eücn? 
toet laten balgen aï£ een libel fonDcc naem / Daec 
lipt men Dan genoeg De pactpfcljap in Dcfe tijD in ’t 
ïanö gctocefl 3Ö11ÖC/ fcan af nemen; öct inïjoub 

lupDcnDe a!DU£. 

NOyt hebben de vrome liefhebbers des gemey- 
nen beften , meerder oorfake gehad met bedroer- 

fenifle lig te verwonderen over het voorftcl der ge¬ 
deputeerden Raden van de Staten van Holland, als 
nu, zedert dat fy verftaen hebben dat den Bander- 
heere van Willugby in de conferentie met den felven 
gedeputeerden den 14. defes maends Martij gehouden, 
voor antwoorde foude gegeven zijn. Dat fy als ab- 
folute gebiedende Heeren d’oorloge maken cn voe¬ 
ren mogten na haren welgevalle , dat hare Majefteyt, 
nog ook fijn Excellentie met.haer-lieder fake niet te 
doen hadden, en zo het anders toegaen foude, dat 
fy op haer ftuCken fouden moeten verfien. 

Wel is waer, dat onder ’t dekfel van de fouverai- 
ne heerfchappye, alle des lands faken (met het ver¬ 
lies van de omliggende fchone landfehappen enmag- 
tige fteden ) tot fo deerlijken verloop gekomen zijn, 
dat hare Majefteyts hulpe en alle fijner Excellenties 
moeyten ons niet hebben geprofiteert, nog in fuiken 
geftalt nimmermeer profiteren fullen, dat wy eynde- 
fijk onder de beleydinge van defe fouveraine Heeren, 
dagelijks meer en meer afnemen en van lid tot;lid als 
niet een kleen vyer uytgeteert moeten worden, het 
welke by den verftandigen over lange voorfien, maer 
niet by yederen, zo des behoorde gade geflagen , 
Veel min betragt worden om te beteren, voorwaer 
onfes verblindheyds eene feer grote ftraffe, dat wy 
fchijnen willens en wetens niet alleen luft te hebben 
om verloren te gaen, maer den genen dié onfe faken 
tot daer toé met hare fouveraine hecrfchinge verdor¬ 
ven hebben, hare autoriteyt tegens eer en eed,regt 
en billijkheyd nog fceken te ftijvén. 

Defe fouveraine Heeren konnen niet ontkennen, 
fy hebben in de oogftmaend van den jare 1585. hare 
Majefteyt met veel biddens en fmekens demoedelijk 
verfogt, dat haer believen wilde eenen Gouverneur 
van voortrèffelijken aenfien herwaerts over te fchic- 
ken, door den welken haer vervallen autoriteyt we¬ 
derom opgerigt mOgte worden. De Koninginne om 
te betonen hare milde goedhertigheyd t’onswaert, 
hoe lief en weerd fy ons hadde, heeft haer niet be- 
lwaert ons te fchicken een van de voortreffelijkfte 
Heeren hares Koninkrijx, en is over fulks in den tra¬ 
slate vanEngeland uytdruckelijken verfproken geweeft, 
dat hare Majeft. of den Gouverneur generlei van ha¬ 
rent wegen met den^Rade van State voorfien foude, 
op de verrigtinge van de gemeyne autoriteyt, als de 
welke in den lande feer gekrenkt en vermindert 
was. 

Is ’t dan met de autoriteyt van hare fouveraine 
heerfchappye in den jare ty8y. der maten geftelt ge¬ 
weeft , dewelke zedert met der landen verminderin- 
ge zo feer gekrenkt is, als eenen yegelijken bekent, 
waer toe willen fy nu dan op haer aller-fwakfte tegens 
d’autoriteyt van fijn Exceü. die fy lelfs hare Majefteyt 
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afgebeden hebben, hare fouveraniteyten opfoeken en 
in tegenftelhnge verheffen ? daer fy ter comraiie 
behoorde om des lands-welvaren te wenfehen , dat 
d’autoriteyt van fijn Excellentie hadde mogen ge- 
fterkt worden, om de hare door de fijne te verrigten, 
wel wetende dat fijn autoriteyt, foude fy de onfe na 
den tradlate van Engeland verrigten kunnen, veel 
fterker als de onfe wefen moefte , dat ook fijn Ex- 
cell. volgens ons eygen felfs verfoek , hier gekomen 
is, om dat onfe autoriteyt door de fijne, niet de fijne 
door de onfe, geredrefleeit foude worden. 

Defe fouveraine Heeren hebben immers tot onfer 
landen fwarekoften, periculen en verderffeniflen ge¬ 
noeg konnen leeren, dat krijgs-faken fonder fouve¬ 
raine magt en gebied niet te beleyden zijn,datfeook 
niet by velen, maer by een hooft alleen moeten be- 
leyd worden , haer confidentie tuygt haer, hoe qua- 
lijk ly die fouverainiteyt tot nog bcleyd hebben, toe 
wat elendigen ftaet de gemeyne s’lands-faken verbrot 
zijn, cn zo fy nog een jaer lank die fouverainiteyc 
beleyden, dat dc reft van den landen , even alfo gelijk 
Brabanden Vlaenderen verbrot fullen worden, daer 
toefy alredezo goede fundament gelcyd hebben, mits 
hare vrienden, bondgenoten en eygen mede-lidma- 

I ten met den gemeene s’lands-wapenen aengrijpende , 
| hare Majefteyt en fijn Excellentie trorferende traóia- 
ten, trouwe en geloof brekende, als of fy den Ko- 
nink vanSpangien fulx gelooft en gefworen hebben. 

Onder defer lieden forgelijke beleydinge heeft de 
Koninginne haer geld en middelen, hare edelen en 
onderdanen bloed , haer eere en reputatie niet vul¬ 
len wagen, daerom is ’t dat fy in den traffate met ons 
gemaekt, de voornaemfte poinften vaneen fouverai¬ 
ne regeringe tot hare of haers generalen Gouverneurs 
difpofitie met den Rade van State behouden heeft r 
voor eerft, de krijgs-beleydinge beyde over haer en 
onfe magt te water cn te lande, nieuwe ligtinge van 
uytheems krijgs-volk, de handhoudinge van de krijgs- 
dilcipline ,’t gebod over de particuliere Gouverneurs» 
de reformatie van de munte, d’inneminge van de ge¬ 
meyne s’ landspenningen en contributien, d’afdoe- 
ninge van de misbruyken en lorrendraveryen daer in 
gevallen, de beleydinge en d’uyrgeveii van defelve 
penningen ten meeften oorbaer tegens den vyand te 
wateren te lande, met den Konink van Spangien 
nog met eenige uytheemfe Heeren of Potentaten geen 
traaaet of handelinge aen te gaen. Zonder hare Ma¬ 
jefteyts of hare generale Gouverneurs voorgaende 
confente, den vyand geenen toevoer te doen, debe- 
figtinge aller voorvallende fwarigheden en gefchillen, 
tuflehen de provintien en fteden of leden , de verrig¬ 
tinge van de gemeyne autoriteyt, in fomma d’in- 
ftellinge van alle goede wetten en ordonnantiën tot 
den gemeynen lands oorbaer ftreckendc; op alle defe 
poindten en aenklevende faken heeft hare Majefteyt in 
de voorfz. tradfaten, zo wel en wijftelijk voorfien, 
dat niet defe die fig noemen fouveraine Heeren , maer 
haren generalen Gouverneur met den Rade van State 
ordineren en difponeren foude, om dat de landen 
door de vorige confufien van raden, even gelijke magt 
van de particuliere Gouverneurs en quade beleydin¬ 
ge van fouveraine regeringe niet ten ondergank ko¬ 
men , nog hare Majefteyc van haer hulpe geen fchan- 
de nog fchade lijden foude. 

Waer toe dient dan datfe haer roemen te zijn fou¬ 
veraine Heeren, of datfe hzer by den KeyferKarolo 
vergelijken willen , anders dan om partyfehappen en 
te twiften onder de provinciën , vervremdingen en 
verbitteringen onder den groten te veroorfaken , bun, 
ons, en onfe nakomelingen, tot eenen fpot temaken 
by alle Vorften en Potentaten des werelds. Hans 
Schijtpeper, Hans Meersdrager , Hans Brouwer, ttbbjjs 
Hans Keeskoper, Hans Meulder, d’inftrument we- 
fende van de fouveraine Penfionariflen. Zo worden ban*©ert- 
wy vaft in vremde Koninkrijken begekt en befpot, hier nemarft. 
mede doet den Spangiaert zijn profijt, dit zijn de bate- 
menten en fchoufpelen die men in Spangien ,in Vrank- 
rijk, inBraband, en aller wegen van onfe fouveraine 
» Hee- 
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Heeren fpeelc > en waer met hare maeltyden en banket¬ 
ten gehouden worden. 

En waren wy niet in eenen verkeerden {In overge¬ 
geven, jagende na ons eygen fchade, fchande en ver- 
derffenifle ? zouden wy fo uytfinnichlijk dood-braken, 
datwyin onfe uyterfte fwarigheden d’eenige vriendin- 
ne, die naeft God macht en wille heeft, ons in on- 
fer ellende by te ftaen, en die wy alleen onder alle 
Voihen en Potentaten hulpfaem en medelydich 
bevonden hebben, met fo groten wederweerdich- 
heyd, ondankbaerheyd en verbitteringe verwerpen 
fouden. 

’t En valt voorwaer in geenen menfchen oordeel 
dat yemand zo verkeert fot fouden konnen vvefen, 
als defe fouveraine Heeren metter daed bevonden 
worden , die den Banre-heere van Willugby , uyt 
den monde hebben dorven feggen, dat fy oorlochj 
voeren mogen na haren welgevalle, en dat noch de 
Komnginne noch fyn Excellentie met haer faken niet 
te doen hebben. 

Daeroni is ’t dat alle verftandige [fulke vermetende 
raferyen overwegende, en fiende dat de vyanden gee¬ 
nen meerderen dienft fouden konnen wenfchen, fig 
in haer gemoed verfekert houden, dat defe Sóuverains 
met den Hertog van Parma fecretelijk moeten veree- 
nigt zijn , foekende daerom fig meefters te maken . 
op datfyde verkogte landen des te beter fouden kon¬ 
nen leveren, ’t Welk niet te vergeefs noch fonder 
merkelijke oorfaken gefeyd word , aengefien onder de 
Staten van Holland fulke lieden compareren, die korts 
na datfe over ’tonnofel bloed van Leyden geftaen 
hadden, fig beroemt hebben tegens trouwe vrien¬ 
den , dat fy de commiffie van’t gouvernement van 
Vlifiïngen van den Hertog van Parma al verkregen 
hadden. 

Maer wat reden hebben fy de fouverainiteyt fich 
aen te meten, want door de verlatinge des Koninks 
van Spangien geenen anderen Heere in fyn plaetfe ge¬ 
komen zijnde, is wel de beleydinge en het gebruyk 
van de fouveraine magt gekomen aen den genen die 
het volk van den lande ftaets-gewijfde zyn réprefén- 
terende, maer aengefien dat fy luyd des tradlaets van 
Engeland, defelve beleydinge en ’tfelve gebruyk 
hare Majefteyt, durende haer fecours of hare Gouver¬ 
neur generael, dat is fyn Excellentie met den Rade 
van State hebben overgegeven, en ondertufifchen o- 
ver de poin&en eenes louverainen gebieds, hier vo¬ 
rens aengetogen , geen difpofitie altoos behouden 
hebben , dan alleenhk dat fonder haren advyfe geen 
uytheems krijgs-volk geligt, geen impofitien verhoogt, 
geen munt verandert, nog in geen handelinge met 
den Komnk van Spangien, of defes lands vyanden 
mag getreden worden , zo is’t niet anders dan eenfotte 
opgeblafen ydelheyd, fig aen te meten, ’t gene fy voor 
eenen fekeren tijd hebben overgegeven. 

En of fy fchoon beweeren koften dat fy inde plaetfe 
van Komnk Philips getreden, niet alleen ’t gebruyk, 
maer ook als fucceffeurs ’t regt van fijne fouveraine 
heerfchappye verkregen hadden, waer by dan -alle 
Vorften en Potentaten van Europa geërgert en tot 
meerder ongunfte verwekt fouden worden. Zo waer 
hetdogal even-.wel te vergeefs fig te beroemen ’tgeen 
fy volgens den voorfchreven traólate by haer fel ven 
nier fouden gebruyken nog in’t werk leggen mogen. 

Wat heeft het hen geholpen dat fy voor den trasla¬ 
te van Engeland ’t fouveraine gebied in haren han¬ 
den gehad hebben , ’tis immers waeragtig dat fy niet 
hebben kunnen beleyden nog immermeer beleyden 
fullen, dan tot der landen ganfche en geheele ver- 
woeftinge, en daerom is’t dat men hares Majeft. niet 
alleen hulpe, maer ook voornamentlik eenen Gou¬ 
verneur generael verfogt heeft. 

En wat was de natuerlijke redenen gelijkmatiger, 
dan dat hare Majefteyt befonder des verfogt zijnde, 
alfulken voorwaerden befpreken foude,als totbdey- 
dinge van de fouveraine magt, en om van hare hul¬ 
pe gewifler vrugten te fien, van node waren, want 
daer men vtrfoekt hulp enbyftanda wie fa! daer wet¬ 

ten en conditiën ftellen, die hulpe verfoekt, of die 
verfogt wort? die den nood dringt om hulp te bevor¬ 
deren, aenbied fig alle redelijke en vriendelijke wet¬ 
ten te ontfangen. Gelijk die gene die fig regtevoort 
roemen fouveraine Heeren te zijn van aenbegin , den 
gedeputeerden van Utregt in vollen Rade verklaert 
hebben , als’t blijkt uyt de brieven die deshalven in 
voorleden Septembri in Holland gedrukt zijn, dat 
fyn Exeellentie hier gekonien was om te regeren, 
niet om geregeert te worden: om te gebieden, niet { 
om geboden te worden : om wetten te ftellen , /, 
niet om te ontfangen , maer is by den vromen lief¬ 
hebberen des gemeynen beften wel gade geüagen, 
dat defe fouverains op dac poinót niet een woord 
geantwoord hebben noch weten te antwoorden , 
dewijl fy federt aengenomen hebben fyn Excellen¬ 
tie felfs wetten te ftellen , om de mate van de fchan- 
de, confufie en verwoeftinge, daer mede defe landen 
gedreygt worden, des te eer te vervullen. 

En al is’t dat hare praSiijken daer metzy den Prince 
van Orangien zojammerlijken gekruyfigt hebben , meer 
als oyt bevorens onder den gouvernemente van mijn 
Heere den Grave van Lycefter gebruykt fijn gewor¬ 
den , oorfake dat zijn Excellentie feer weynig her- 
waérrs over te wege gebragt, de Koninginne ook 
van hare hulpe feer geringe vrugten gefien heeft, zo 
weten de Sóuverains nogtans ’tgene fy felfs hebben 
gepraSiifeert, fijn Excellentie en den Engelfen op den 
hals te leggen, even in gelijke wegen als fy hare 
Majefteyt foeken allefins te lafteren, om dat fy na 
zo veel ondankbare wederweerdigheden den vrede¬ 
handel voorgenomen heeft, van den welken hoe zy 
hen meer gelaten befchroomt te fijn, hoe fy hare Ma¬ 
jefteyt daer toe met valfche blarnatien en verfierde 
calumnien meer zijn porrende, fulx dat men met 
meerder waerfchijnlijkheyd foude mogen feggen, 
dat fy door zodanige bedekte omwegen eerft hare Ma¬ 
jefteyt op’t hoogfte verbittert hebbende, den Her- 
toge van Parma belooft hadden, defes lands faken 
tot eenen vrede te helpen dryven. 

Want al is hen aenvankelik geraden en gebeden 
geweeft , dat fy om de Koninginne van de vredehan¬ 
del af te wenden, hare Majefteyt en fijn Excellentie 
beter contentement geven fouden, met beftandigër 
ordettinge om den krijg te mogen continueren, zö 
hebben fy nogtans daer op niet willen letten , mae* 
hebben alles contrarie gedaen, mits zedert voorge¬ 
wend hebbende meerder oorfaek van verbittering', 
zo met vervolgen van hare Majeft. getroufte dienaers, 
als in’t verklaren dat fy fouveraine Heeren d’oorlog 
voeren mogten na haren welgevalle, dat hare Maje¬ 
fteyt met hare fake niet te doen hadde, en andere 
ontallijke onverdragelijke daden tegens fijn Excellentie 
t’haren fpijte voorgekeert, hare Majefteyt daer mee 
te forceren, datfe immers haer voornemen tot vre¬ 
dehandel geenfins veranderen foude. 

En voorwaer is’t alzo, dat fy als fouveraine Hee¬ 
ren den krijg na haer goeddunken voeren mogen, 
dat ook hare Majefteyt nog fijn Excellencie met haer 
faken niet te doen hebben, fy-luyden daer met be« 
tuygende, dat fy het traftaet van Engeland van hare 
zijde alrede voor gebroken houden, aengefien fulx 
met den felven trattate geenfins beftaen kan, wac 
laten fy dan geheel, waerom hare Majefteyt denvre- 
de-handel niet foude bevorderen. Zo is nogtans ha¬ 
re Majefteyt defen allen niet tegenftaende, ten opfien 
en uyt medelyden ran de eenvoudige onnofele ge¬ 
meente, die des niet vermag, niet gemeynt met den 
Konink van Spangien anders tc handelen dan voor- 
behoudens de vrye oeffeninge van de gereformeerde 
Religie, en op zodanJge verfekeringe, niet als on¬ 
derdanen van haren Prince, maer zy felfs als voor 
haer eygen onderfaten van haers gelijken fal mogen 
eyfehen. 

Of nu oyt van aenbegin des werelds eenige natie 
van een chriftelijke Overigheyd zo veel weldaden ge- 
fchied, die nogtans by defe Sóuverains zo qualijk 
bekent en zo verkeerdelijk opgenomen zijn , wil¬ 

len 
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len alle vrome liefhebbers des gemeynen beften den 
ingefetenen defer Nederlanden te bedenken gegeven en 

(Fol. 4j.) gebeden hebben : fy willen hun des betuygt houden , 
dat defe faken hun niet fijn voorgedragen, door haet, 
nijd, of andere quade affe&ien , fonder alleen uyt ee- 
nen oprechten yver des algemeyn welvarens. Ziende 
voor haren ogen de elendigfte verwoeftinge die oyt 
Gods toorne opaerden heeft gefchieden laten, byalfo 
wy in tijds ons felven niet anders aen ftellen , het welke 
zy eeds en confcientie halvenindit openbaeraenftaen- 
deen dreygendende perijkel langer niet hebben kon- 
nen verfwijgen. Ten eynde alle vrome Land-faten op 
defe redenen met ernftiger aendacht lettende, aen hare 
Magiftraten voorts doen bevorderen, dat hare Maje- 
fteyc over den tradfate van Engeland in alle zyne 
poindten en fijn Excellentie over d’autoriteyt hem 
competerende, genoech gedaen worde, wefende d’ee- 
nich middel dat ons naeft God Almachtich tot onfe be- 
houdeniffe en afwendinge van des vyands liftige praktij¬ 
ken overgebleven is , en fonder het welk onmogelijk 
is, dat de landen als bald niet vallen in d’uyterfte ver¬ 
woeftinge. 

<S)acc $ nod) omtrent öen fclbcn tijö ooft in 
Hptgeïiomcn / een ‘tSjctract upt feftere b?teben ben 
jfHeert 1588. na ben olbenftrjl / gefct)?rtjen enge# 
fonben aen een aUbeïman tot 23?emen/ etc.’ttoeïft 
menacfjte frp ben fclben Auteur beiert en gefïropt 
tefgn / ban tnerbe ontïtent a$ boren: ïfetmöouö 
Daccbantna£ lupbenbeafêboïgt. 

Cttract Ifter avond hebbe ich hier tydingebekomen, dat 
ban feftere VJ op de vergaderingevan de generale Staten in Hol- 
bztefata jancj geiefen [s een akte , gedaen by den doorluchti- 

méngekos gen Forft und Heeren , Heeren Robbert Grave van 
menjtjiu Lycefter in Decembri left-leden onder fyn hand und 
üe* zegel , daer mit hy fich zynes Gouvernements , fo in 

den Nederlanden gehad , ontflagen heeft und ontfiagen 
haldt, waer mit het meerendeel van de felvige Staten 
fogants und gacr verblijd fijn, dat fy bald allen onluft 
van de muy teryen in haer landen verrefen, in den wind 
geflagen, und der vergetenifle bevolen hebben, niet 
■nochtans fo ich aen d’ander zijde verfta fonder grote 
bedroeffenifle des gemeynen volks, und myner erag- 
tens zijnd fy beyde niet wel bedacht , de eyne om 
fich daer in te verblijden , d’ander om fich des te be¬ 
droeven, doch moet ik bekennen dat der droeffeniiïe 
groter oorfaek zy , des confufions halven , die daer 
uyt te verwachten ftaet , anders dunkt my enkele 
narrerye zijn , fich te funderen op fulke refignation, 
die niet in Engeland, noch binnen den Gouvernmente, 
maer in defen Nederlanden und in der Staten algemey- 
ne vergaderinge daer toe verzamelt, richtelijk hadde 
behoren gedaen te worden, want in gelijker voegen 
moet dat af-fcheyd wie dieaenkomfte gefchien ; fulks 
uw’ E. L. gedenken mach aller wegen felfs in minder 
faken gedaen te zijn. Het is ookyeder menfehe ken¬ 
nelijk, dat fodanige refignatien aen te nemen, genen 
Lands-ftende vry ftaet, fonder daer toe voor al van de 
Gemeynten gelaft und geautorifeert te fijn , waer toe 
dan eerft de land-fchappen hadden moeten befchreven 
worden, om tot haefder by-een-komfte te verhande¬ 
len in wat voegen de refignatie behoorde te gefchieden, 
of de forme wel und recht gehalden waer. Zo ja, of 
ook den landen nut, oirbair und eerlijk zy de felvige 
aen te nemen , uyt wat oorfake die gefchied, en hoe 
defelve oorfaken fouden mogen gebetert worden , und 
hare Majefteyt gebeden , der refignation niet tegen- 
ftaende den gemelten Grave van Lycefter wederom in 
den Nederlanden te fchicken. Hier-en-tegens word 
ick bericht, dat fonder op eenige der voorfz. faken ge- 
delibereert te fyn, de Gedeputeerden van de generale 
Staten v dn gemeyne vergadering geleyd hebben , om 
op der landen regeringe , als door de op-gemelte re¬ 
fignation genoegfaem vacerende aenftonds te verfien, 
niet jegenftaende’t felvige met advijs van de Koningin- 
ne gefchieden moefte , und heeft my eéner van hare 
Raeds-genoten te kennen gegeven, dat al bevorens eer 
men van defe akte wufte te fpreken op fekere geringe 
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lit-tekenen van refignatie,de by-een-komfte op de vèraft- 
deringe van regeringe uyt gefchreven was , het welk 
voorwaer der eerbaerheyd niet gemeflig is , en waer 
met te feer blood ontdekt worden d’ inwendige paffien , 
door de welke de faken van defe Nederlanden fchijnen 
tot de tegenwoordige ellende verlopen te fijn, my er¬ 
barmt der armer gemeynten , die van hare hoofden fo 
trouw’looflijk verleyd worden , en wil uw’ E. L. des 
genoech verfekeren , dat ich noyt gelooft hadde dat 
onder hare Regenten alfo vele onredelijkheyds ge- 
fchuyld hadde, als ich uyt de vreugde defes refignati- 
ons, enuythetgenefy-luyden daer mit voorhebben, 
gefpeurt hebbe, daer mit fyd’eere defer Nederlanden 
en ’t gemeyne nutz fchijnen , om de handholdinge 
van hare gewaldige heerfchappye , verkocht te heb¬ 
ben. DeKonink van Dennemarken en funft alle Duty- 
fe Forften willen defe oneerlijkheyd und ondankbaer- 
heyd gewiftelijk ten hoogften opnemen , und ben des 
beducht dat het denNederlanden noch niet wel vergaen 
wil, infonderheyd daer ons bewuft is , hoe qualijk op¬ 
genomen word in ’t Hof van Dennemark, dat men 
den Grave van Lycefter fijnes traklements halven in 
den Nederlanden fo weynig gelijks gedaen fol heb¬ 
ben, dat daer middelen follen zijn voorgenomen , die 
den felven Nederlanden tot een eeuwige fchande ge- 
dyen willen. My word hier fekerlijk verklaert dat 
der gemeynte dit alles onbekent zy , en des te trouwe- 
lofer word met haer gehandelt , dat de genige die 
der landen profijt en eere te vorderen gefworen heb¬ 
ben , in beyde te feer godloos door fodanige voor- 
ftellen bevonden worden. Zo is my daer-en-boven 
noch ter handen gekomen , wat fy voorhebbens zijn 
in ’t veranderen van defe regeringe te wege'te bren¬ 
gen, den Banre-heere van Willugby, dien wylaeft- 
mael in des Koninks Hof van Dennemark gevonden 
hebben, denken niet anders te erkennen als Gouver¬ 
neur generael over het fecours van Engeland , en 
fchijnt datfe daer mit trachten ’t geheel bewind van 
de Nederlandfe regeringe beyde in krijgs en politife 
zaken tot haerder difpofitie te behalden , und fo men 
hier vermoedet, defelve den Grave Mauritio van Naf- 
fau, als haren generalen Gouverneur ter eerftergele- 
gentheyd in handen te ftellen , doch degene die felfs 
uyt den Staten van Holland fulks my vertrouder wijfc 
hebben mitgedeylt, fonder genoemt te willen wefen , 
hebben fich daer in befwaert van wegen den traklaet 
met de Koninginne aengegaen, uyt oorfake datfe my 
vertrout hebben’t gene haer Gefanten de Majefteyt op 
de eerfte legatie klaechlijk voorgedragen hadden. Als 
te weten, dat yeder Provintie ’t opperfte gebied by fich 
behaldende vele middelen van goede aenllagen bedor¬ 
ven worden , geen gebied noch gehoor in de landen 
was, d’een trachtende den anderen te verkorten , of 
d’een alfo vele niet doende als de andere, gelijk in de 
munte, contributien, en meer faken dageliks te fpeu- 
renwas, waer door dan de koopmanfehap en neerin- 
gen vertrocken worden , partyfehappen en oneenig- 
heden waren rijfrr.de, tot verderf van landen en luy- 
den , het welke federt de aflijvigheyd van den Prince 
vanOrangien genoech gebleken fijnde, eenfamentlijk 
hoe groten afbreuk de gemeyne autoriteyt geleden 
hadde en de landen door gebrek van een hooft, ten 
uyterften gekomen , over fulks genootdrukt waren 
geweeft eenen Gouverneur generael, voortreffelijkes 
ftands aen de Koninginne te verfoeken , dat daer op 
hetcontradl van Engeland befloten waer, en den Gou¬ 
verneur generael van der Koninginnen wegen volko¬ 
men autoriteyd gegeven , om met den Rade van State 
te verfien op de navolgende ftucken, als op’t bewind 
van des lands penningen ten meeften voordeel, op 
de reformatie van de munte , tegens de confufien 
van Raden, tegens de befwaerniffen enongemacken 
herkomende uyt gelijke macht van de particuliere Gou¬ 
verneurs , op de verfekeringe van de gemeyne auto¬ 
riteyt, op de krijgs-difcipline te wateren te lande , op 
de inftellinge van den Raed van oorloge, opdever- 
gelijkinge der gefchillen tufTchen den Provinciën val¬ 
lende , eyndlijk op de bevorderinge aller goeder or¬ 
donnantiën , dienende tot de behaldinge des gemeynen 

S 2 beften, 
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beften, welke ftuckeri ontwijffelijk begrepen onder 
was , alles wat eenen generalen Gouverneur tot uytvoe- 
ringefijnes ampts , over politijkeen krijgs-faken nood¬ 
wendig en betamelijk is, dat daerom het zelve contrad 
in zijn geheel blyvende , geenen generalen Gouverneur 
van der Koninginne wegen herwaerts over wefen kon- 
de, die met beyde over alle ’t krijgs-volk, en over den 
landen in den Soven-genoemden punden te gebieden 
hadde, om welk by hem met meerder autoriteyt ge- 
daen te worden , fy felfs eenen generalen Gouverneur 
van hare Majert. van Engeland verfogt hadden , enfeer 
inftantelijk gebeden, dathaer believen wildehaer au- 
toriteyten bevel over den landen en inwoonderen van 
dien te gebruyken , niet meer of min dan of fy de heer- 
fchappye der felver hadde aengenomen , welke faken 
hy my toonde uyt feker ftucken injulio en Auguft.iySs. 
alfo in Engeland verfogt, ingewilligt en befloten te 
zijn. Ik was derhalven uytnemende feer verwondert, 
en verdroot my , dat met (oeene Koninginne, en met 
fo eenen vorft als den Grave van Lycefter, fo ganfch on- 
weerdelijk gehandelc was, en voorgenomen nog voort- 
aen met den Gouverneur van hare Majefteyt fo trouwe¬ 
loos buyten geloof, eer und eed te handelen , UE.L. 
zullen verftaen ’t gene ïch uyt den mond van delen mij¬ 
nen goeden vruntgevaec hebbe , dat onder den Staten 
van Holland weleenige zijn die de zaken regt begrij¬ 
pen en geerne beter beley d fagen, maer fy worden van 
haer Penfionariffen alfo onder de roede gehalden, dat 
hare goede meyninge ydel en fonder vermogen is , ich 
onderrigte hem nog wyders wat tegenftrijdingeen con- 
jraricteyt het waer, te zijn Gouverneur generael van 
tier Koninginnen wegen en geen andere dan particulie¬ 
re magt over haer fecours te hebben, dat het ook fpotte- 
lijk was en ongehoort over het krijgs-volk eenen Gou¬ 
verneur te ftellen, waer over men tot aller tijdKapiteyns 
geftelt heeft, gelijk over landën en policye der felver 
Gouverneurs, daerom de Stadhouders van de vorften 
defer Nedei landen aitijds gedragen hadden den tytel 
van Gouverneurs en Kapiteyn generael, dog dat defe 
faute den onverfogten Advocaten en Penfionarilfen te 
vergeven was, als van krijgs-faken geen verftand heb» 
bende, ook niet overleggende waer toedenRaed van 
Staten in zulken geval dienen of nut zijn zoude, als 
het Hooft van dien niet anders wefen fol, als Gou¬ 
verneur generael van het fecours van de Koninginne, 
allen ’t welke ik uw’ E. L. volgens mijne beloften, als 
wy van Breemen fcheyden , geerne hebbe toe-gefchre- 
ven, begeereude het zelve den Borgermeefteren met- 
gedeylt te worden, ook ten eynde de Majefteyt van 
Dennemark van alles nader bericht bekomen mach, 
zo hem aen de zake niet weynig gelegen. Wat de 
Koopluyden belangt en de Wiflel-brieven daer uw’ 
E. L. my van belaft hadde, hope ik felfs goede tydin- 
ge te brengen, makende mijn rekeninge mits Godes 
hulpe overmorgen teverreyfen, &c. Ylens datum Am- 
fterdam den XXV. 

■foü data. Ik had vergeten ’t gene mijn voorfz- goede vrund 
my noch treurig geklaegt heeft, dat alle Holland door 
geen geld te bekomen is om de fteden Doesburg , Deu- 
tecum , Lochum en andere plaetfen des Graeffchaps 
'Zutphen te behouden , maer om de ftede Medenbhk 
te beleggen , en van den Qverften Sonoy haren wil te 
krijgen, gelds genoeg. 

r Foi 44) JlBlöödcr-tijö öat öefe faften boot-biden / t£ men 
kottier niet öe pjoceöucen tegen£ Den Etoerfïen ^onop al 

|janö'eiin= bao?tgeöaccn / met hefdjamfen enbefetten öcrfïaö. 
SS’eu Excellentie ban Jlafiau iS toeöerom naec ben 

ïfage gexepfi / en bootte na Edanö/ om alöaer o^ 
ten l«n"£n Djc te fieiïen fo op öe ©late ban Öe Staten tegen öen 
fettk' ^Pnnöcn / alp op öe gucflien alöaer gebaïlen te 

• nemupen / ter ©eet en elöetp / öaer ban top biet na 
toerbaeï maften sullen/ en öaet ban / te toeten ban 
öet ©eere ooft eenige mentie gemacftt sp in öe pto; 
po fitic ban öe flecte litfïlegrep. ^tjn Excdl. liet boo? 
.liBeöenblift hebei ober bet tirijgp-bolft öe ïjcere 
iBaetfcbaift ©illet£ / (öie onlang^ tipt fijne gebam 
fceniffe geftomen toas» / fo top ïjebDen btrïjaelt) öe 

ïfcere ban fania/ en anöete <©berfïe en Capitepnen. 
tDetoijïe fijn Excellentie ban j&affau in Eeïanö 

toa£ ten epnöe boojfs. fo iSöen*2CömixadbanEm 
gclanö / .ïIBiïotö Eljatlcp ^autoert in Eecïanö 
gearnbccct met acfjt grote fcljepen ban Ijare IBa* 
jefiept en eenige #pnaffcn; met ïjem quant ebee 
öen boo’fcljjeben ©jeöicant ban <£5Liotcb?odï / 3ian 
JBicljiclfj. of fofjponöerteftenöc/ Jehan le Michiel. 
<E5eS 2£öniiradS fcljepen gingen feet öiep / en ïjaö?« *:Q 
öen bpna ttocc fcljepen beeïoten / toaet ban Ijct cc* m»raei I! 
ne aïaenöcngtanösijnöe/ met gctoelö ban fcljepen uan ^n>/L 
öie öaer fïralftl alle öe 3toacrte uptlidjtcu/ bebom fomlmt 
öen fê gebleben. ^efe onboojficne ftomftebanöcn Oo?iog- 
Hlömitad in Edanö / biadjt een toeujö acljtciöen^ gwenm 
ftenenopfp?afteinSdanD) elft een fijne opinie feg« ^ilfeen 
genöe/ fommigc lieten Ijcnöunftencnflocgenupt/ b?euiD ag5 
afó öat ijp geftomen tors om Ijem meefiet ban Ijct tetbeuiten 
Cpïanö te maften/ en fijn excellentie ban Bafiau sar* 
na Cngeïanö te boeren/ anöere/ en bpfonöer De 
boo^feïjjebcn Jan de Michiel, ötc gaf lipt/ öatöcn 
^ömirael alöaer geftomen toa£ om eenige fcljcs 
pen ban oorloge na IBeöcnbïift te fenöen / om Ijct 
beleg ban öe Staten te öoen opbjeften / en 
nop te ontfetten / fulft^ ÏJP ooft aen öen boo^ 
fcljjeben ^onop fcïjjecf bp .fiBiffibc ban öen 15. 
.ïiBartij uyt Bïiflmgen : maer Ijet bïecft anöct$ / 
toant öe^ Hömiracfö lafï toap allecnlrju om 220000 
guïöcn^ in gclöe seftedijft ober te bjengen/ tot 
betalinge ban öcr lioninginnen ftrrjg^-boift; ’t i.S 
toeï toaer öat Ijp ooft ïafi Ijaööe om aen öen S5aron 
JBilïugbp en öenHaeö^-ïjeereïïillegrep eenige b?ie= 
ben boojt te fenöen / en bp aïöien fijn Excellentie 
ban i^affau in Eeïanö mocljte toefen / Den feïben 
te fp?cften nopenöe De fafte ban öen 0bcrfïen^onop/ 
öat öct üïoningiuncnernfiigebcgccrtetoa^/ öat De 
gucfiie en öifferenten tuffcljen öe Staten / sijnEx5 
cdlentic boojfcljjeöen / en ^onep bp begtiame miö= 
Delen mocljten berötagen en geaccojöecct baojöen / 
alfo Ijare JBajcfi. niet anöers ftonDebcrfiaen/ Dan 
öat öe tocpgecinge öie öe booifs. ^>onop öcöe cm 
Ijem te boegen na ’t begeexen ban öe boo?fcfj?eben 
Staten/ Dact tipt bexoo?faeftte en befionö / om Dat 
ÖP aen öen <6?abe ban Êpceficr ccö gcöaen Ijaööe 
om Ijem tegefjoojfamen. ©enSeömiradbcrfiaem 
öe öat fijn Excdl. ban Baftau toa^ in öe Blote/ Ijeeft 
aen ïjom gefonöen eenen Engdfen Hiööer ban frjn 
macgfcljap/ gciiaemt^)p?eEöutoaxt^obbpe/ met 
b^ieben ban creöentie/ om Ijcmö’intenttebanljaxe 
.ïBajcfi. te berftïarnt / om te miööden bet boojft. 
mi^berfianö / maer fijne Excdl. Ijeeft De fafte be? 
ïecfödlft gerenbopeert aen öe Staten ban ^olïauö / 
en öat bp fijne .ïBajeflcpt fouöc fcSjujbcn öe gelegene 
bept öêx felber fafte / en fijne pjaceöuxen : alfo ijl 
öen 3lömiradöen 18. JBaxtg / ijebbenöebequamen 
toinö / toeöerom na Engeïanö bectrocften. ïDic ban 
Eampbere en flirnemupöen / Die ben genoegfaem 
aen öe 3pöe ban öe Engeïfe baööen berïiïacxt tegen 
öe Staten/ öoo? oproeftinge ban öen Eoubernnic 
ban ©ïilTmgcn / öe ïjecre Buffel / toaren feer bet^ 
bïijö met öe ftomfie ban öen ^lömiraeï / meenenöe 
öat bP alöaer in Ij en fabenr geftomen toa£/ öeöen 
een groot banguet berepöen/ öaer fp Den 2ïömL 
rad mctöcnüccre Buffel en anöere Engeïfe Eöd- 
ïicöen öeöen noöcn / maer öen ^Cömirael öe toinö 
toactnemcnöc/ ïjecftfe beïecföeïiïi bcöanftt / alfo öat- 
fe in Ijaer Ij o pc bcöjogen toaren. 

<Bc boo?f3.3ian.ïÖicbidf5. ^cöieant/ Die metöe 
fcljepen ban öen boo^fj. #eere ^ömiracï oberge^ 
ftomen toas / beeft aen öen €)bcffkn Jimnop ebem 
tod eenen bpcf obcrgcfanöcn na JBeöcnbïift/ ban 
öefeu inbouö; 

MYn Heere, ik ben in Zeland gearriveert den ^cfjpêïi 
13. Martij , met den Admirael van Engeland, ban jJlatt 

en tot acht grote fchepen van hare Majeft. en fes Pi- pjeöicant 
naften , waer van eenige fchepen by hare Majeft. ge- banlos 
deftmeert zijn tot u fecours , in-geval de Staten het te^0£{! 
beleg voor Medenblik niet op-breken, ’t welk hare (©üer(t”a 
Majefteyt den Heere Killegrey en Mylord Willugby &onop. 

door 
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door hare brieven heeft laten weten, om de voorfz. Sta¬ 
ten dat wel naerftelijk te vertonen, gelijk mijn Heere 
den Admirael wel duydelijk gefchreven heeft, om hem 
van wegen hare Majefteyt ’t felve te bidden, en heeft 
fijn fchoon-foon, den Ridder Eduward Hobbyeaen 
hem gefonden met creantie, om hem wel perticulier- 
lijk d’intentie van hare Majefteyt te verklaren, dewel¬ 
ke is, fo hy ’t beleg niet wil opbreken, hem dat te doen 
doen met geweld : Gr. Mauritz is op de vlot# voor 
Biervliet. Ik fende U E. de copye van hare Majefteyts 
brief aen U E. die ik by mv gehouden hebbe tot de 
komftc van de voornoemde fcnepcn. 

Mijn Heere > bidde God U E. te verfterken met vol- 
ftandigheyd en vroomheyd, den if. Martij vanVlif- 
fingen, onderftond, uwen volkomen vriend en die- 

Vervolg der Nederlanfed Oorlogen. 

nacr. 

ondertekent 

foban le Michiel. 

Coppt 
art een 
ttefin 
Jngetó 
efctjjeben 
en Den 
oozfrt 
tn'giah 
ïïatctjtelfj 
» ben 
ïtabe 
au lip. 
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't Opfchrift was , aén mijn Heere , mijn Heere 
Sonoy, Gouverneur van Noord-holland, totMeden- 
blik. 

botst Daec noch lip ten coppe ban tenen b?fef 
ban Den 45?abe ban Hpcefïet aen ötm in Cngeté ge? 
fcljjeben' en bp tjcm «pt’t Cngcté obetgefet/ lupDrrt? 
Deatéboïgt: 

m: 
r. Michiel, ik hope gy korts wefen zult by mijn 
goede vriend den Colonel Sonoy : en dat met al- 

fulken brief als den Admirael u fal mede geven, gy fulc 
hem en fijne compagnie brengen goede vertrooftinge, 
om welke ik God bidde dat gy ’t meugt doen in fuiken 
tijd als ik wenfehe , ik hope gy in een goede tijd fult 
komen, en ik bidde u hertelijken mijne groetenifle aen 
hem te doen, en verfekerr. hem van mijnent halven, dat 
hare Majefteyt genadelijk en vriendlijk tot hem geneygt 
is, en wil fonder faute fterprincclijk met hem hande¬ 
len, en fo fal ik in een gedurig verlangen zijn, totdat 
ik van UL. wat nieus van daer fal verftaen. Ikbevele 
u in de befcherminge deS Almachtigéh. Uyt het Hof 
den 2. Martij ftilo veteri» onderftond» u verfekerde 
vriend 

Volhert Lycefcef-, 

Noch ftond onder met Lycefters eygen hand gefchre¬ 
ven : Maekt u haeft derwaerts, dat uwe vriend machin 
tijds vertrooftinge ontfangen. 

<0nöcc Defe gettanflatectDe coppt fïonb met Dc 
fjanb ban 3ian De IBicbtel gefcïueben: <&efen té mp 
Den 17. nteutoe fiift binnen ©IijTïngen sriebett / met 
eenpacftetaen Den ^Dmicael / Dte betteoft mfjaefï: 
Den ©ice-^Dmicaeï $ecrp kernei / fone ban Den 
lÜettoge ban ^ommeefet / quam giet boo? DeflaD 
aen gronD / een getoelbtg fctjip met tod 40 metalen 
fïucftcn / Den ^Dmicael genaemt SCtftc töopad Dacc 
op tft toag/ blaften ttoee Cabclg / een Sllnftec / en feet 
bpatnDegconb/ foDatïip b?eefbe metfuïftefcljepen 
biet lange te leggen/en treeften nu Itëoflect en ift ober 
te fjacfïen utoe faften / <©oD boeetmpnenatbepD en 
moept en angfle boo? utocC. <0oD b;enge onö met 
bjeugbe bp utoe <&. ifttoenfcfteban <6oD niet meet. 
M) fïonD onDet tetjijöen bpDeljanDbandnifelf? 
Den: SMbegonDe Doet utoe <6. feet groeten:!45eet^ 
tfupDenbetg fenDen biet / toiïïen eeD Doen aen bate 
Ilajefï. fo bommel / (&ieït / ^o?t beeft eenige Dup? 
fent DaelDei# gefonden tot <6eerttupDenberge / om 
De foïDaten te tjouden in Die meeninge. ^ft toen? 
febe ban betten Dat fijn genade <ü5?aef$tëaurit5 met 
baet IBajeflept lieffelijft becöjoegen / Die fo een fone 
té/ baet ©aDet en <©onté ïeben booj De ïanDen hebben 
gelaten. a©p bebben eenig bettoog aen bate itëa? 
jefieptgebaen/ Dat fijn «Excellentie <6?abel©autitj 
até <l5ottbetneut genetael moebte etfeent jnn / en een 
Cngeïg Heet obetDen ftcrjct$-ï)anbel / nietobet De 
fpohtien / ennocb moeten topaté bpanDen ban Den 
Dtipfeban ©ajfan gepouben toetbm; men beeft bit 

op mp en Ifècetftetften begeert in gefrftbft te fei¬ 
ten / om Den ttoubel te papfeten / fo té Dat een poinct 
Dat feet goeD gebonDen toag. 

©efebn'ebenbeeftbp aen een becttoutpecfoon ge- 
fonDen/ om aen Den <0berfïen fo ïjacfl mogelijftbe? 
fielt te toetDen / Docb Den naem ban Den felben op bet 
opfebjiftffaenDe / té onleejSbaet gemaeftt/ en De co? 
ppe ban Den bjief ban De Itontngmne/ Daec mentie af 
gemaeftt toojDe in fijnen b?ief / fcbbnt obetgefet te 
fijn bp Den felben Jan le Michiel, ’t fp upt bet <£ngeté 
of jFtancopjS / maer té fo fluaïijft obetgefet Dat men 
naulijfté be fïn Daec upt ftonDe metften / en bangt niet 
aen malftanDeten / Docb na mijn bcfle bctjlant is Dit 
Den fïn: 5&at baet J©ajefl.gefcb?eben beeft aen M? 
legtep en JBillugbp/ ten epnDe fp fouDen onDetfoeften 
De teebte gelegentjjept ban Defe queflien/ en Dat De 
fake/ fo lange Die in ejcaminatiefuïlenbangen/ alle 
rigoreufe pjoccDurcn foUDen ten bepDen sijöen opbou? 
Den/ en Dat bate j©ajefleptbelooftbo?geteblijben/ 
Dat bp C^onop) niet fouDe pet attenteteu Dat tot na? 
Deel ban Den lanDe fltecften fouDe/ etc. 

5^aec i^ nocb een b^ief aen Den boo?fcb?eben <0bec? 
fïen ^bonop gefonDen/ ban Daniël de Dieu, ©?eDicant 
tot ©lijTingen/ lupDenDe até bolgt: 

Genade en vrede door J. Chrifturo. 

EErweerdige feer beminde Heere , na hertelijke 
groetenifle aen U E. én fijne huysvrouwe, fal U E. 

weten, dat Jan Michielfz. t’famen met Moftart ( die 
hier van Utrecht twee dagen te voren gearriveert was ) 
vrydach left-Ieden, met twee Koninginrie fchepen na 
Engeland vertrocken is, enverhope met Gods genade 
datfe daer voorfpoedelijk gearriveert zyn , als heb¬ 
bende daer toe eenen feer treffelijken wind gehad. Be- 
neffens het expres fchrijven van Milord Willugbyen 
M. Killegrey aen hare Majefteyt tot fecours van uwe E. 
en het ernftich fchrijven en aenhouden van onfeh Gou¬ 
verneur (hy meent de Heere Ruffel) ten felven eynde % 

die wy daer toe wonderlijk geaffe&ioneert vinden, fijn- 
fe ook beyde door ’tadvijs onfes Gouverneurs derwaers 
getrocken om de fake teverhaeften, en met eenen om 
hare Majefteyt van üweE. gerechtige fake ^informe¬ 
ren tegens velerley calumniendie mondelijkenookin 
druk iuwe E. werden na-geftroy t. Tot welken eynde 
Moftart voorgenomen heeft met den eerften eene Apo¬ 
logie , tegen het gedrukt boexken, beyde in Francoys 
enDuyts druckeIijkuyttegeven>op dat een yegelijk van 
de waerheyd tegen die menigvuldige leugenen geinfor» 
meert worden. Hoewel hy feyde fommige ftucken hem 
te ontbreken die U E. t’onder heeft, maer, feyde hy, 
foude den lefer refereren aen *t naerder bewijs van U É. 
in ’t gene daer hy te kort foude komen: hy feyde ook 
dat hy fchriftelijk aen diverfe fteden en perfonen uwe E. 
verantwoord hadde, maer bevond het nodichdathet 
voortaen in druk gefchieden foude. UweE. mitfdefen 
biddende wel gemoed te willen fijninfulke rechtveer- 
digefake. Tandem bana caufa triumpbat , gedenkende 
aen de fpreuke Petri, 1 Petr. 2. Dat is genade, is ’t dat 
yemand om derGodlijkerconfcientie wille fwarigheyd 
verdraecht, lijdendet’onrechte : wantwateeris’t,is’t 
datgy verdraecht, als gygefondigc hebbende geflagen 
wort ? maer is’t dat gy verdraegt als gy wel doet,en nog- 
tans te lijden hebt, dat is genade byGod. Hier-mede 
uwe E. den Almogende Heere en fijner genade beve¬ 
lende, biddende dathy degerechtigheyd deronnofe- 
lenalommewilbefchermeni en uwe E» een goede uyt- 
komfte in alles verlenen. Met haeften, datum tot Vlif- 
fingen, defen 18. Martij ftilo növo 1588. onderftond, 
uwe E. dienftwillige vriend en dienaer, 

ondertekent 

Daniël de Dieu. 

Opfchrift was \ den eerwaerdigen , wijfen, feer 
voorfienigen Heere, mijn Heere Sonoy, Gouverneur 
binnen Medenblik. Per amisque Dieu garde. 

& 3 USriri 
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&5G Vier en Twintichfte Boek. 
JSèecc ante ögïeben ï>cfe Öen boo|fcï)ieben ^0' 

nop ontfangen in öefe Oelegettnge / nietjcgenfraeni 
fee fcfjccpe ïnacöte Die geïjouöm teert ora fuï&£ te 
öeïcften. 

®c®«w ^e vraten ban ïjoïïanfe en flj'n^rceïïentscïjcfc 
ïwti?/** ken 00?* «He öcboie geöaen om fee fïaö te beïiomen / 
SBtirDeftiis csi jfjcöbcn gecommitteect fee ^eece ban Jpamar^/ 
Eii^aratfïï genecacï ban fee artïllerpe / commanfeecenöe ober 
ncrtf^gr* Öd bolfi ban oojïoge ïeggenöe boo? iBeöenbïtft/ 
taimm/ jBeefïec JBilïem '23atöefen/ Haeö ban^>tate/ en 
m'-bsw «SpnioiilÊeiinectrs.tefatnenofttoeebanïjen-ïupöen 
itizme3 om met fee gemeene ftrijcï)£-ïupöen / ïeggenöebinnen 
ftrijffa- Ifêefeenbïib of ïjaec-ïupöer gcöeputecröen I met aö= 
SoiSts ban fee jBagtfïtaten of coïlegie ban ^co^t-ïjoL 
fèuaiiiu ïanö en JBefï-bjieflanö te ïjanöeïen / feaer toeïjen- 
nnict-te te ïnpöen gegeben ï?fcïj?tftelljïietnfïtuctfe/ om öefeb* 
Sollen be te beïoben bergetinge en bergebinge ban aïïc 

?tg«nt gepaffeert toa?/ fonöer öatpcmanöenöaec 
ban fauöe too?öcn gemoept of acïjterljaeït: fouöen 
mogen beïoben öat ben ütgcljg ïupöen eïje ïjare afre? 
ïirningc ban ïjare geüane öien|ïenfouöetoojöenges 
macht binnen ioof ii öagen: fouöen mogen beïoben 
op feefeïbe afreftenïnge een / ttoee of ten ïjoocfjtïcn 
fe?ie maenfeen foïö? een pegeïtjït te betaïen / of up* 
terïijït 50 becï fee Uirijcï)^ ïnpöen ban ïjare ïeninge of 
beïoofbe betalingc / tc toeten ban 4-8 feagen 1 maenfe/ 
ia öc nacfie 1 jaren t’acïjteren srjn gcbïeben / en no* 
pcnfee’tgunt fp-ïupfeen meer ten acïjteccn mocïjten 
3tjn/ fouöen öffeïbc beïoben öat fp feaer ban bctacït 
fouöen toeröen aï? miöcren öen ïanöen gröientïjtö* 
benfee/ fuïjc öat fp feaer ban getractecrt fouöen too^ 
feen aï?fecE»efïe: öat fee gene öiebegeeren fouöen fee 
ïanöen te feiencn / in feienfïc geïjauöen en getractcert 
fouöen too|öen aï$ anfeecen: en feie niet en begeeren 
te feiencn / fouöen eerïpe pafpoo?t ontfangen. Web 
bcrfiacnöe öat fp pier jegen? beïoben foufeen fee fïafe 
ban iBeöcnbïiït te fïeïlenmïjanöen en onöer 
biet ban fijne «Öjcceïï. ban kaffan al? (gouberneur 
en ifóapitcpn generaeï ban üoïïanb w 3©efï b?te^ 
ïanfe/ om Dpöen feïben ban toegejt fee ïanöen betoaert 
te toojfeen / gcïrjfs ïjp bebinfeen foufec te bedoren. 
3ftem / öat boo? fee onfeerïjouömge ban aïïe en een 
pegcïijfe ban fee boo?fcf)?eben poincten / goeöe ber* 
feïicrïngc ban bepfee sjjöen fouöe toojöen gegeben: 
en fouöen öcboo?fcïj?ebengecommitteeröefijne^ 
eeïïentic en öen ïjfcercn Staten ban ï^oïïanö of ïjare 
gecommitteerde waöcn ban ïjare befoinge en aïïe 00= 
cuirentien getroutoeïijft aöberteren / om feaer op 
naüec te refoïbcrcm 2tïfo geöaen in öen ^agefeen 
21. .iBattij 1588. 

onöertebent 

Maurice van Naffau. 

ter ojfeonnantie ban fee gefeeputeeröebanöe 
Staten ban toïïanö. 

onfeerteftent 
C. de Rechtere. 

Cn $ öefdbcgecommitteccfeefeaertoeboiöerïafï 
en commiffïe gegeben ten feage en jarc boo?fcï)?eben/ 
onöer fee ïjanben banöcnboo?noemöenl|eer4Bam 
rice ban jföaffau / en ban toegen fee gefeeputeerfee 
boo?fcïj?eben / onöer fee ïjanfe ban öen ^ecretari? fee 
iïcrïjtcre. 

©e Jbtaten ban ïfoïïanfe ïjaböcn öen 12. Martij 
tc boren aen fee gemeene &rijcï}£ - ïupben binnen 
JBeöcnbliïi gefcïjjeben / feen naboïgenöen bpef. 

ban 
öf Staten 
ban 
lanb acn 
öe gemeen 
nc i;rtjgs= 
ïuyöeu 
binnen 
.JTUöeru- 
feliü* 

Anhafte vrome krijchs-luyden , door dien wy 

-iVi bevinden en fekerlijk weten, dat gy-lieden met 

valfche opfetten en voorfteilen wortmifleyt, 20 wor¬ 

den wy veroorfaekt u-Iieden uwe fake by defen naekte- 

lijk voor ogen te ftellcn, op dac gy klaerlijk meugt 

fien waer toe gy-lieden tegen uwen goeden wille en 

oude getrouwigheyt word mifbruykt , te vleten om 

de ftad van Medenblik tegen vólle van fijn Excellentie 
van Nafiau, Gouverneur van Holland, Zeland en Weft- 

vriefland, en van ons reprefenterende de Staten van de 

felve landen te houden» en dat gy®Jieden de wapenen 

| die u by fijn P. Excellentie H.G. en ons 2ijn in handen 
1 geven om ’t land te helpen befchermen tegen den Span«= 

' giaert en fijnen aenhangeren , zijt gebruykende om 

j fijne Excellentie van Naffau en ons uyt defelve ftad (die 

den lande is toebehorende en onder fijne voornoemde 
! Excellentie gouvernement ftaet) te vieren, en om ons 

defelve ftadt te onthouden ; dit alleen is het voorne¬ 

men van den Overften Sonoy, om voor hem felven te 

j bedingen ’t gene hy tot fijn begeerlikheyt goed vint. En 

! alfo zijn Excellentie (van wiens Heer Vader hy fo veele 

weldaden heeft ontfangen , en die gy-lieden fo lange 

getrouvvelik hebt gedient) te ftoten uyt ’t gouverne¬ 

ment van Weft-vriefiand of Noord-holland , cn om 

j 3t gene voor hem alleen te behouden, indien wy ons 

hadden willen laten dwingen om hem daer toe te laten 

1 geven commiHie, hadde niet van noode geweeftdefe 

j queftie aen te nemen, en hy foude noyt van den eed 

van den Grave van Lycefter noch van u-lieden dienfte 

of betalinge vermaent hebben » die hy nu alleen ge- 

bruykt om u-lieden te verleyden. Want uwen eed heefe 

noyt tot anderen eynde geftrekt, dan om’t land, van 

welk gy u betalinge en leentngealtijds ontfangen hebt, 

en van ’t welk gy-lieden betalinge van uachterwefen 

begeert te hebben, getrouwelik te dienen , en om de 
fteden en landen getrouwelik te helpen befchermen als 

vrome krijgs-luyden toeftaer, en die te houden en leve¬ 

ren in de macht van den lande, die defelve alleen toe- 

behooren , daer toe de komfte van fijn Excellentie dot 

Grave van Lycefter ook alleen heeft geftrekt, dewelke 

nu ook by hare Majefteyt van Engeland is wederroe¬ 

pen , van fijnen ampte verlaten, en in fijn plaetfetoe 

Lieutenanten Gouverneur generaeï van hare Majefteyts 

fecours in defe landen geftelt, en by de generale Stateti 

van de Nederlanden ontfangen en ge-eed , den Baron 

vanWillugby, gelijk gy-lieden meugt verftaenuytde 

copye van zijnen gedane eed, die wy hier by overfen- 

den 3 en belangende uwe dienften , die zijn ons altijd 

feer aengenaem geweeft, en daerom hebben wy fulke 
forge voor u-liedèn gedragen, dat gy-lieden altijd beter 

zijt betaelt geweeft dan eenige andere krijgs-luyden, 

in dienfte yan den lande zijnde of oyt geweeft zijn , ja 

fo wel als oyt Keyfer ofKonink in fo fwaren geftadigen 

oorloge zijn krijgs-volk heeft betaelt, en willen wy u- 

lieden voorts verfekeren, dat onfe meeninge noyt is 

geweeft om u-lieden te caftèren of af te danken , gelijk 

wy verftaen dat men u-lieden wijs maekt, en heeft ook 

het felve geen fchijn van waerheyd, dat wy onfe oudfte, 

befte, en meeft betaeldefoldaten, die wy de importan- 

fte (lurkten van den lande fo lange jaren betrout hebben, 

fouden af-danken , en andere in dienft houden j en 

daerom wilt ernftelik letten op uwoeëre en eed, en ge« 

deneken dat gy-lieden landfaten zijt van den lande, en 

die als oude getrouwe foldaten,';fo vele liefs en leeds 

met ons hebt gehad en geleden, daer voor gy-lieden on» 

fterffehjke eere hebt behaelt by alle natiën, endatwy 

noch met den anderen moeten leven enfterven. Wy 
Tullen niet na-laten u-lieden voor fülks te erkennen den 

1 felven te geven goede afrekeninge, en alfulke betalin¬ 

ge' als eerlijke krijgs-luyden ons in defen nood foudeft 

mogen mét reden eyfehen. Maer dat gy-lieden foud 

meynen de ftad van Medenblik van hetland van Hol¬ 

land te fcheuren , of den Overften Sonoy met geweld 

te voeren in fuiken gouvernement als hy begeert, en 

zijn Excellentie van Naflau daer uyt te ftoten, dat fou¬ 

den wy niet konnen lijden, maer liëvër:alles daer voor 

wagen : fult daerom uwe eere en eed in fuiken weer¬ 

den houden als ’t behoort, altijd de getrouwigheyd des 

Vaderlands, de loffelijke getrouwe dienftenvanmijn 

Heer de Prince van Orangien hoógl. ged. en hoe hoog¬ 

lijk gy-lieden aen fijne Excell. van Naffau zijn foon en 

fiicceffeur in ’t gouvernement daer voren gehouden 

zijt, voor ogen houdende, fonder te letten op’t aen- 
fien van eenige perfonen die lichtelik veranderen en be« 

drieglik zijn, die wy ons verfekeren dat u-lieden bedrie¬ 

gen tegen uwe meeninge, en daerom zijn wy als noch 

te vreden u-lieden eerlik en ter goeder trouwen te 

trapleren en alles te ftellen in vergetelheyd , daer mede 

wy-lieden betrouwen dat gy-lieden als vrome getrou¬ 

we en eerlijke krijgs-luyden u-lieden fult genoegen y 
fon* 
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der verdere partijdigheyt, queftien en ongehoorfaem» 
heden van den voorfchreven Overften Sonoyutegens 
\iwe vaderland en zijne Exccll. van Naflau u-lieden 
Vorders te laren verleyden. 

Hier mede manhafce , &c. bevelen wy u-lieden God 
Almachtig. UytdenHage, den iz- Martij anno iy 88. 
onder ftond gefchrcven , ter ordonnantie van de Sta¬ 

ten , 

ondertekent 

C. de Rechtere- 

De Tuperfcriptie was aert de vrome manhaftekrijgs- 
luyden binnen der ftad Medenblik. 

?®efm fyicf fdjijnt ben 18. iBatttj bp bcbao?fdj^ 
ben ftrrjfté-lupöcn fdjjiffcltb beanttiioojt te bieren: 
maec alfo ift bic niet ^ebbe bonnen behomen/ fofal 
i'b ïji'cc laten bolgen ben b|ief bie bn fijn €jcccïlentie 
en be gecommitteecbe ban be Staten ban i^oïïanb/ 
öaec op biebeeom gefclj?ebert aen be felbebnjg^ 
ïupben/ baec upt nien ecnp*beeï^ïjaecfcI)2Dbenftan 
bemccben/ ïupbenbe aï£ boïgt, 

MAnhafte vrome krijchs-luyden , uyt de brieven op 
uwen naem aen ons=luyden uyt Medenblik den 

18. defermaendgefonden , hebben wy volkomentlijk 
verftaen , dat wy ons met hebben vergift in ’t fchrijven 
van onfe voorgaende aenu, daerby wy u hebben ver- 
witticht, dat wy wel bemerken dat gy-lieden fchan- 
delijk by den ÓverftenSonoy werde mifleyd , ook je¬ 
gens uwe goede meeninge , aengefien de voorfchreven 
brieven fulks klaerlijk medebrengen, danopdatgy- 
lieden rondelijk van de waerheyd en van het voorne¬ 
men van den voorfchreven Overften en de vreemdelin¬ 
gen j die met hem u aldaer na hareappetijt jegens uwe 
vaderland regeren en ophitfen, en wat in zijn regard is 
gedaen , mocht worden bericht, fenden wy u-lieden 
daer van een kort verhael, niettwijffelende of hetfel- 
ve by u-lieden gelefert en verftaen zijnde, u begeven 
tot ’t géne van u-lieden tot behoudeniffe van uwe eere 
en goede reputatie word begeert. 

Wy achten nodeloos het lange inhoüden vari de 
voorfchreven brieven te beantwoorden , vorder als by 
*t voorfchreven verhael is gedaen : alleenlijk willen wy 
u-lieden verfekeren , dat de ophoudinge van uwelee- 
ninge door den voorfchreven Overften en niemand an¬ 
ders by gekomen is , door dienhy jegens zijne belof¬ 
ten en handtaftinge de bevelen van fijne wettelijke ove¬ 
righeden niet heeft willen gehoorfamen. 

Dat gy-luyden ons vooiftélt de caflatie van Hae- 
ftrecht en Marten Cobbe, in den voorleden jare.ge- 
daen , daer in doet gy-lieden ons ongelijk , nademael 
defelve caflatie van wegen den Heere (jJrave van Lyce- 
fter gedaen, en door fijne Excellentie van Naflau en 
ons , den voortgank van dien belet is geweeft. 

En beroerende de afdankinge van het Vendel van 
Haeftrecht, nu in Februario laeft-leden gedaen, de¬ 
felve is om wettelijke redenen gefchied , en is den Ka- 
piteyn , Officieren en* Soldaten , binnen 4. dagen na 
defelve afdankinge, hare afreketiinge en redelijke beta- 
linge gedaen, wefende dén Kapiteyn en fijne Officie¬ 
ren , met her meerendeel van dc foldaten, van nieuws 
in dienfte genomen , daer op zy ook gemonftertzyn, 
en een volle maend folds óp nieuwe dienft ontfangen 
hebben. ‘ 

Wy verwonderen <9ns dat gy-lieden u fo verre laet 
verleyden ,-dat gy van ii geeft, dat zyne Excellentie van 
Naflau of wy , met den Koninkvan Spangien gemeen- 
fchap fouden hebben , nademael wy u-lieden met de 
waerheyd mogen verklaren , dat het mifverftand tuf- 
fchen zyne Excellentie van Naflau en ons ter eenre , en 
den voorfchreven Overften ter andere zydén, daer’uyt 
principalijk is ontftaen, dat wy hem fo verre met alle 
goede middelen hebben gefocht te brengen , dat hy we¬ 
tende of onwetende in derSpangiaerden geweld, het 
quartier hem bevolen , niet foude brengen. Wy heb¬ 
ben over jaer en dach wel konnen merken, het gene in 
de naefte vier maenden eerft openbaerlijk is aen den dag 
gebracht, en na fo verre gekomen, dat de Commifla- 

riffen van hare Majefteyt van Engeland , en den Konink 
van Spangien althans van beyde zyden in Vlaenderem 
zijn , om een vrede ook voor defe landen te maken , als 
gy-lieden uyt de propoficie nu onlangs by een van de 
Kaeds-heeien van hareMajefteyt den Staten generael ge- 
proponcert, daer van dubbelt hier by isgaende , fule 
verftaen, hoewel fyn Excellentie van Naflau of wy in de¬ 
felve handelinge noyt hebben geconfenteert , daer op 
wy begeren dat gy-lieden , byfonder die geboren fijt 
onder het Gouvernement van fijne voorfchreven Excel¬ 
lentie intijds wilt letten , en fogy daer aen twijffelt, dac 
gy eeuige van den uwen wilt uytfenden,die wy de waer¬ 
heyd daer van lullen laten onderfoeken. 

Gy-lieden word bedrogen, meenende dat den Baron 
van Willugby voor de komfte van den Grave van Ly- 
cefter is geweeft Lieutenanc of Gouverneur van hare 
Majefteyts feeoers , alfo het felve te dier tijd is geweeft 
de Generael Noritz, maer den Baron van Willugby is 
nu in Decembri left-leden by hare Majefteyt gemaekt 
Lieutenanc en Gouverneur generael van haer fecours , 
volgende zyne commiffie , daer van hier mede co- 
pye gaet; en daer op heeft hy den eed nu onlangs ge~ 
daenaen de Staten generael, dat fijne Excellentie den 
Grave van Lycefter by den Staten gemaekt is geweeft: 
Gouverneur generael van de Nederlanden , is gefchied 
uyt oorfake dat hy Gouverneur generael van hare Maje¬ 
fteyts fecours was gemaekt, en óp hope dat te beter de 
faken van de landen fouden worden beleyd , het welke 
(God betert) niec is gefchied apparentelijk by toe-doen 
van den geenen die wiften van de voorgenomen en na 
opgeborften vrede-handelinge met den gemeenen vyan- 
den, maernadathare Majefteyt zyne Excellentie nietal- 
leen wederroepen, maar den voorfchreven Baron van 
Willugby in zijn plaetfe gecommitteert heefc : item 
dat zijne Excellentie aen de Staten adieu genomen , en 
de regeringe van de landen geftelt heeft, volgende hec 
tra&aet met hare Majefteyt gemaekt , kan hem nie¬ 
mand op fijne Excellenties autoriteyt , nochte op 
den eed hem gedaen (die toch , volgende u-luyden 
eygen bekentenifle alleenelijk voor den Staten van den 
lande, zijne Excellentie en uwe Befolds-heeren is ge¬ 
daen geweeft ) hem beroepen : gelijk ook noyt heefe 
mogen gedaen worden, jegens den Staten van den lan¬ 
de , die hem geftelt en gecommitteert hadden. 

Ook word gy-lieden bedrogen , meenende u-lieden 
vry te ftaen op de qualiteyt van zijn Excellentie van 
Naflau te fpreken en te fchrijven na uwen welgevalle , 
in allen fchijn of hy lichtveerdelijken den titul als 
GouverneurenCapiteyn generael van Holland,Zeland, 
en Weft-vriefland ware gebruykende, en of’t felve wac 
nieuws ware, nademael fulks over 100 jaren is geweeft: 
den ordinaris titul van de Stadhouders van Holland, 
Zeland en Weft-vriefland, het welk ook eene van de 
piincipale gerechtigheden defer landen is , fulks dac 
gy-luyden-qualijk doet , dar gy den Overften te geval¬ 
le , op de landen gerechtigheden en d’autoriteyt van 
zijne Excellentie van Naflau gedoocht gefchrcven te 
worden. 

Niet-te-min alfo zijne Excellentie van Naflau voör« 
fchreven en wy wel volkomelijk zyn verfekert, dat defe 
en gelijke faken in de voorfchreven brieven ver vatet, en 
andere die gepafleert zijnde, niet komen van degemec- 
ne KrijgS'luyden , maer van den anderen , dieu lieder 
bederf en ondergank focken : fo willen wy st felve en 
alle andere faken die aldaer gepafleert zijn, ter goeder 
trouwen in vergeteninge ftellen , en willen boven dien 
alledegemeenekrijgs-lieden, die hen tot redelijkheyd 
en afftand van het quaed voornemen van den Overften 
willen begeven, de ftad van Medenblik in handen van 
zijne Excell. van Naflau , en den Staten van den landen 
leveren, of hem uyt de ftad begeven, ’t zy met gehele 
Vendelen, Corporaelfchappen of anderfins, eerlijken 
wel tra&eren, ofrekeninge van hare dienften geven , en 
daer beneffens fo vele in baren gelde , als de jegenwoor- 
dige gefteltenifle van den lande kan gefchieden , im- 
mersten vollen’t gene fy van deleeninge of geordon¬ 
neerde betalinge ten achteren zyn , en den genen die 
den landen vorder begeren te dienen, in dienfte te hou¬ 
den , en die met begeren te dienen, eerlijk pafpoort 
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te verlenen. En nopende de refte van de afrekeninge,ecn 
yegelijk van u-luyden traceren en betalen als de befte* 
Vermanende by defen allen den K.rijgs-luyden, en by: 
Tonder die in de landen van Holland en Zeland geboren 
zyn, dat fy hen vorder niet laten verleyden, of die fa¬ 
ken brengen tot meerder befwaernifte van de ftad van 
Medenblik, de goede borgers derfelver, enbyfonder 
van hen felven, hare huyfvrouwen, kinderen en vrien¬ 
den. Verwachtende hier op aen fyne voorfchreven Ex¬ 
cellentie en onfen gecommitteerden ( die aldaer in de 
Schantfe of tot Hoorn zijn ) een korte antwoord. 

Bevelen wy u-luyden manhafte vrome krijgs-luyden, 
God den Heere Almachtig. Gefchreven in den Hage 
den2i,Martij r <> 88. Onderftond, ter ordonnantie van 
de gecommitteerde van de Staten van Holland s met 
voorweten van lijne Excellentie vanNaffauj 

getekent, 
C. de Rechtere. 

De fuperfchriptie was , aen den vromen, manhaften 
gemeene krijgs-luyden binnen der ftad Medenblik. 

«dm- ©ier-en-tuffeben fesa® ^talïtam JBofïert Én Cnge* 
ijitffarts' ïanD geftomen met Den DooinoemDen 3jan IBtcbieïfj» 
Ommant en baöDe Deg auDercn Dacg$ na 5tjti aenftomfïe au? 
sKJE®* Diende in DcnBaeD/ en alle Dage te ©obe gaenDe/ 
«ng/ianb ïicefe De faïtc ban &onop aïDaer DerDeDigt/ enfeïiere 
cm be fa; fdmfteftjfte tcmQnfïrande tot DienepnDeobct-gege# 
gSS* benaenljatelBajefïept/ Die top biet na u-lieDcn me* 
^onoVau De-Depïen fuïïen/ ommeciBaecIi^öonÖettÉcïjttefon 
&ajïte uan |jCt gene ten bcpöra spöen gcaïïegeect toeröe: 
nen 11 ten laetfïen beeft bP ooft met fjate IBajefrept fd'm in 

bare $|oebe-hamer familiaedijft gefpio&en/ öctocï* 
fte (foftpoberfdjiijft) met lange eourtoifeenbeoffe 
tooo|öen berfefaeeöe öegceöe toegenegcntljept Die fp 
haööen om Jionop te beïpen / en öoe aengenaem 
ga ec toa$ te boren öe goeDe afeet ie Die Defdbe ^onop 
tot baer toa$ D?agenDe/ öaer ban De ©eere <£?abe ban 
Epceffet bare *Ba jefïept genoeg beifdtert baböe / fp 
ïjaöDe aïceDe in fpnfabeut gefcbieben aen Den 2$anm 
ban SMïugbp en gaten föaeb#-beece Mïegrep / en 
fouDe nocb Dobber fcljiijben en öetn upt fijnfmatig* 
ïjepD helpen / Detopïe ïjpom D’affectle Die bP ffaïJöe 
tot baren Dienfï / inbefemospte geraeftttoajS. 3Dcn 
blief Die fp sebert De p;qpofïtie Op ïDilïugbp aen De 
Staten genierad geDaen / aen Den booinaemDen ïMh 
lugbp gefcbieben fjaöDe / toag aïDi$ ïupbenDe. 

ElifabethKoninginne, &c. 

SEer lieve byfondere , wy groeten u Teer, byuleft 
fchrijveti aen ons als ook aen den Grave van Lyce- 

fter, verftaen wy, dat niet tegenftaende het vertoog by 
u in onfen naem gedaen, als ook by onfen dienaer Kil- 
legrey aen de Staten generael, van het quaet behagen 
dat wy hebben van haer continuatie in het procederen 
tegen den Overften Sonoy , gy geenfinshebtkonnen 
’tfelve beletten. Wy hebben dies*halven nodich ge¬ 
vonden, aifo ons is te verftaen gegeven dat de princi¬ 
pale oorfake, waerom den felven Overften weygerin- 
ge maekt hem felven te voegen na dc begeerte der 
voorfz. Staten , confifteert ten refpedc van fijnen geda- 
nen eed te gehoorfamen onfen Neve den Grave van 
Lycefter , Licutenant van onfen volke aldaer , van 
wiens refig natie van ’t gouvernement het fchijnt dat den 
felven Overften en andere geen fekere kenniffe hebben §ehad, uyt oorfake dat onfen dienaer Herbert (wien 

cfelve refignatie gefonden was om geprefenteert te 
werden aen de generale Staten ) gefcheyden was uyt 
den Hage voor d* ontfank der felvige, dewelke wy fint 
doen fenden hebben aen onfen dienaer Külegrey, om 
overgegeven te fijn, en niet en| twijffelen of defdveis 
hem voor defen ter hand gekomen. Sois ons goet- 
dunken, dat de voorfz. Sonoy eenige notitie van defel- 
ve refignatie gedaen werde, mitfgaders ook dat hy ge¬ 
raden fy( ten aenfien van’tdangier ’twelk apparent is 
te gefchieden, door continuatie van de inwendige di- 
vifie onder hen felven ) hem te voegen nopende de twee 
principale poinden hen te Me gcley t, d’ eene in de re- 

JtMffifcS 
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baitdgns 
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tip / ben 
ï7.4iKeert 

formatie of veranderen van fijne commiffie: dender in 
verminderen van het garnifoen binnen de ftad Meden¬ 
blik, in der voegen, dat hy in fijne charge aldaer mag 
blijven , op alfulke verfekertheyd als fy*l. yan ons Tul¬ 
len ontfangen, dat den felven Sonoy hem dragen fal met 
aller gehoorfaemheyd, en te volbringen alfulke beve¬ 
len als hem t’allen tijden by defelve Staten, nopende 
fijn gouvernement, gedaen fullcn worden. En op das 
den Overften ons begeren dies-aengaende te beter mag 
verftaen, en te eer gebracht hem te voegen, fofultgy 
van de Staten verfoeken, d2tfe ueen Edelman na hem 
fenden laten, om, nopende het gene voorfchreven is 
met hem te handelen, op dat de diflentie, die nu 
regneert onder hen-lieden, grotelijks tot avantagie van 
den gemeenen vyand, te eer mach ter neder geley t wor¬ 
den. En om de fclve Staten des te eer daej toe te brtn* 
gen, die wy verftaen hebben u fulks toe te laten, gat!- 
fchelijk afgeflagen hebben : hebbe daerom begeert dat 
Ortel veïfocht foude zijn fulks van hen-lieden te ver¬ 
krijgen uyt onfen name, aengefien de oorfake van ons 
fchicken aen den voornoemden Overften alleenelijk is, 
om hem te bewilligen fich te willen voegen, als een za¬ 
ke by hen-luyden ganfehelijk verfocht, en geen oor- (Fof. 4?.) 
fake weten van weygeringe. Dan indien fy-luyden 
fulks niet willen gedogen , dan fouden wy geraedfaem 
vinden, dat gy door eenige fecrete middelen foudet 
foeken om een brief in de ftad te fenden, hem te ver¬ 
ftaen gevende van des Graven fijn refignatie, en ons 
advijs enmeeningeis, dat hy hem voegen fonde in alic 
poinden» fo voorfz. is, mitfgaders hen te verftaen ge¬ 
ven hoe grotelijk wy ons achten in hem gehouden, heb¬ 
bende fo goede getuygeniffe of bewijs gedaen van fijne 
conftante affedie en devotie t’onswaerts, waervangy 
hem moogt verfekeren wy alfulke princelijke confide- 
ratie fullen hebben, als wy onfes eeren wegen fchul- 
dig zijn. Gegeven tot Groenwich, den 17. Meert 1588. 
ftilo Anglie, in ’t 30. jaer van onfen Rijke» 

Hiace iiBajeff. Ijaö&e ooft U boïen aen fijn «CjecdL 
Dan j&afTau gsfcftiefeeiï Dan De falie DetoecenDe Dc 
PiaceDurm iegenf Den «©beefïen ^onop / en toonDe 

ffige pioceDnce / Dae? in 0ace iBajelïept mccnDeDa* 
niet alken Den Dooifcöieöen <©Decfien ^onop en ooft 
Den <6|aDe Dan EpcefieeongelijftaengcDaentoeeDe/ 
Us3.ec Dat ooft ïjaec mt in fuïftg gecaeftt toa^ / be^ 
geeeDe Dat öaceom Daeïinaïfuïfteo|D|egefïeïtfouDc 
DieeDen en ïjmt fuïfte Decnoeginge enfatijSfactieges 
Daen DöecDe rd^ fteftcoiDc. 

^>nne ^pceïïentïe beeft ïjiec op aenftare jt&afe* 
fïept feee DdeefDdijften geantDaoojD/ en f)em geeje^ 
cufeect Dan De öefdjuïDinge Die Dien aengaenDe oüee 
ftetn t’oiuxcftt aen ftate Mafeft. fouDe mogen geDaen 
toefen / Dat l)p toa.ö een ootmoeDig Dienaec Dan ftare 
JMajefïept / Dat De pioceDuten geDaen toaten Dooj 
nooD / tot Defeöeeminge Dan De platte lanDen / en om 
De ^olDaten Die Defdoe <§>onop binnen IBeDenblift 
yaDDe/ tot teDelftftöept te biengen / Die fouDeu ge^ 
Diepgt ftebben De platte lanDen te Doen becDimftert/ bp 
alDien men ftatenioslle niet toÉÏDc Doen ; öaenn/ Dat 
men öaet-ïieDen en ’t gefteeïe Regiment fouDe Doen 
afeeftemnge en Dolk betalmge ten mlnfïen ban z8 
maenDen/ ï)et toelft in ’t Dermogen Dan Den lanDe 
niet / etc, €n baD bare IBa|ef!tpt te commits 
teren eenige petfonagien met eeren en Dan quaïi« 
teptl Dos? öetaeïfteppfijnetactiefouDemogenrefte^ 
ninge geDen en ftem wföficecen / etc. 

^odj aen Den öaDe Dan ^tate DanftarelBa/e^ 
fïept beeft Defeïbe jijn CreeïïentÉe b|eeDec gefcbie^ 
Den / begeerenöe Dat DefelDe fouDen gdicDen fijne 
Defenfie aen te nemen/ tegen De gene Die fijne actiën 
t’onrecfjte toaren bïametenDe/ geïijft De ïefer^ bp 
Den fdben b|ief fuïïen mogen fien / Die top tipt Den 
i'rancopfen getranfïateert biet bp boegen fuïïen. 

^ocb De ©eeren Staten generad böDbcn aen ba^ 
relBajefïept nopenDe Defe 3afte/ bp baren b|ieben 
ban Den 8. jBartg i?88. bier Doren gemfereert / ooft 
bieebet Derbad Defen aengaenDe geOaen / totjufï^ 

fieatle 
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ficati'r Uan Defe en an&ece faften/ fa men aïbaec 
ftanleflm* 

<j£en ban 5tme «Sfrcdïcnti'c acnöe petten 
ÏSaöm ban lyate «JBajcfïept iupöcnöe aïöug. 
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MYn Heeren, gelijck U E. E. by hare Koninklij¬ 
ke Majeft. geitelr zyn om te horen enteverftaen 

alle faken haren dienft betreffende , principalyk in fa¬ 
ken van feer groten verlange en confequentie: fo heb 
ik ook de ftoutheyd genomen van my te addrefferen aen 
uwe honorable vergaderingc, om breeder te verklaren 
*t gene ik , om haer Majeft. niet al te moeyelik te vallen, 
fuccinótelyk begrepen heb in den brief, waer mede ik 
geantwoord heb op ’t gene hare Majeft. belieft heeft my 
te fchrijven op’t ftuk van den Colonel Sonoy, op dat na 
u devoir (’t welk ik my verfekere dat gy-lieden my niet 
weygeren fult) het U E. believe myne defenfie aen te 
nemen tegen de gene die myne aólient’onrecht blame¬ 
ren , en ten erchften verdrayen , en my by hare Majeft. 
te excuferen, van dewelke ik een feer ootmoedich die- 
naer blyven fal, wat men ook van my rapportere. Het 
is waer, mijn Heeren , dat ik hier bevorens qualik op 
den voorfchreven Sonoy te vreden geweeft heb, om dat 
hy brieven van Gouverneur in’t land van Holland, Pro¬ 
vincie van mijn Gouvernement, buyten mijn weten 
verkregen had, en particulieren eed gedaen, fonder my 
in eeniger voege geadverteert of gecommuniceert te 
hebben. Want het is in dit land noyt tot eeniger tijd ge- 
pradfifeert noch in’t werk geweeft, dat de particuliere 
Gouverneurs van plaetfen ,Colonels ,Capiteynen, le¬ 
den en Officiers der compagnien eed gedaen of hey- 
melyke brieven van de fouverain Princen of Lieucenan- 
ten generael gekregen hebben , fonder die gecommu- 
niceert te hebben met de Gouverneurs der Provinciën, 
fonder wiens confent en autoriteyt het niemand geoor- 
loft is Krijgs-volk door ’t land te voeren , fonder pa¬ 
tente der voorfz. Gouverneurs te hebben : en ik gelove 
niet dat mijn Heeren van Norts en Warwijk zouden 
willen verdragen dat eenig Edelman of Capiteyn foda- 
nige heymelijke commiffien nam, alfo dit haer eer en 
reputatie ongelyk gedaen foude zijn, als offe haer 
Souverain niet getrou waren. En hoewel in eenige 
landen de Gouverneurs der Provinciën fo veer geko¬ 
men zyn, datfe met geweld de gene ontwapenden, 
die fich fodanige dingen onderwonden, vanwatqua- 
litey t of conditie fy ook waren, gelijk het by onfen ty- 
de te Parijs gefchied is, doe den Hertog van Montmo- 
xencij den Hertog van Guifeen zyn oom deCardinael 
ontwapende, en fommige van haer Edellieden dode : 
nochtans achte ik dat ’t veel eer de plicht van een gemo- 
dereert Gouverneur is te procederen door wege van ju- 
ftitie , fieb beklagende by de geene die autoriteyt heb¬ 
ben zulke fauten te beteren, en twijffele niet fofoda- 
nich inconvenient de Gonverneurs van Nort Warwijk 
of andere wedervoer, of haer wijsheyd foude de zelve 
weg in gaen. Dit is de oorfake geweeft, dat ik den 
voornoemden Sonoy in geener voegen konnendepcr- 
fuaderen dat hy ftch aenftclde gelijk ’t behoorde , na dat 
ik alle fachte en gemodereerde middelen aengewend 
hadde ,bedwongen geweeft ben te klagen aen den Heer 
Bukhorft , doe Ambaffadeur van haer Majeft. die my 
beloofde my daer van reden te fullen doen geven, het 
welke waerom daer na niet gedaen is, wete d’occafie 
daer van niet, en wilde ik noch doe noch daer na eeni¬ 
ge dadelikheyd tegens hem voornemen noch gebruy- 
ken , de naem van hare Majefteyt eer en reverentie toe¬ 
dragende , die hy tot dekfel nam : en ’t is zo ver van 
daer, dat den voorfchreven Sonoy daer na gedefifteert 
of afftand gedaen heeft, dat ter contrarie , zijnde te 
Medenblik, de kleynfte ftad van ’t land , hy een on¬ 
behoorlijk getal van Soldaten vergadert heeft, en ge- 
noech om te bewaren ten minften vier zulke plaetfen 
als Medenblik , en alfo fulke onkoft de Staten onno¬ 
dig fcheen, heeft den Raed van Scate hem bevolen , uy t 
den naem van fijn Excellentie, fich te laten genoegen 
met 150 Soldaten, getal meer als fuffifant tot bewa- 
ringe der felverplaetfe, hem verklarende dat men daer 
geen meer gedelibereert was te betalen , endatdereft 
iö andere Frontier-plaecfen gebonden foude wordeu. 

het welk hy weygerde te doen, en toonde fich rebel 
tegens den zelven Raed , in fyn garnifoen houdende 
meer dan 600 Soldaten : waer op verfcheyden perfo- 
nen van qualiteyt by hemgetrocken zijnde , om hem 
te bidden den voorfchreven Raed te gehoorfamen, en 
fich na de reden te voegen, is’tfo verre van daer dat 
hy foude hebben willen gehoorfamen, dat hy ter con¬ 
trarie hoge en vermetele woorden heeft begoft te ge- 
bruycken , feggende nu, fo men hem geen geld gaf, 
dat hy ’t geheele land verdrenken zoude : dan , dat hy 
een Brandtfchat van 100000kronen foude doen: dan 
weder, fo Holland een glas was, dat hy’t met de voet 
foude verbreken, gelijk eertijds dien tyran van Ro¬ 
men dede , die wenfchte dat het geheele volk van Ro¬ 
men maer eenen hals had, om die met eenen hou af 
te hacken : hier-en-tufichen niet in de mond hebbende 
dan de Religie, die fulke wreedheden niet leert, en 
fich deckende met den heyligen name van haer Maje¬ 
fteyt, die al haer leven vyandinne geweeft is van wreed¬ 
heden en defordre: daer op zijn in onfe handen geko¬ 
men fekere expeditien , waer by fich niet contenteren- 
de met fyn opentlyke quade wille t’onfwaerts, hy noch 
wilde ontfteken een bloedich vuyr, in alle de lieden 
daer een deel van fyn Regiment was , tegen fyn eed en 
beftel-brief, die dat expreftelijk verbied oppenevan 
’t leven, eereengoet. Ziende dan de faken tot zulken 
extremiteyt gekomen, zyn de Staten bedwongen ge¬ 
weeft hem de middel te benemen om fo vele arme luy- 
den te ruineren, hebbende hem niet-te-min te voren 
by drie legatien aengeboden , hem fo veel betalinge te 
geven, dat het herte van wat Soldaet het foude mogen 
wefen, hoe gierich hy ware, occafie foude hebben 
fich te laten genoegen, fierlijk antwoordende, dat hy 
fyn afrekeningen van 71 maenden wilde hebben, en 
fich in allen gevalle niet willende contenteren dan mee 
de betalinge van z8 maenden, ’t welk heel onredelik-en 
onmogelik was. En hoewel hy meriteerde op eene an¬ 
dere wijfeaengetaft te worden, nochtans heeft men fich 
gecontenteert hem te beletten ’t land te verdrenken , en 
in defolatie te brengen het arme volk, en vele Edel-luy- 
den van goeden ouden huyle. Siet daer, mijn Hee¬ 
ren , de blote waerheyd van ’t gene gepafleert is, ’t wel¬ 
ke ik bereyd ben ftaende te houden waerachtich te zyn 
voor fodanige perfonen van fuffifante eer en qualiteyt, 
als haer Majeft. believen fal te committeren. En alfo ik 
my verfekere van u-lieder oprechtigheyd, dat gy-lieden 
tegen my niet fult willen handhouden een fodanigen , 
die fo feer verbonden is aen de memorie van wylen mijn 
Heer mijn Vader, en het fo qualijk erkent dat hy on- 
derftaet van my te fpreken als van een fchavuyt en ben¬ 
gel , noch hem favoriferen tegen een land van ’t welke 
hy meer dan 100000 kronen genoten heeft, daer niet 
dan de kale kap en ’t rappier in gebracht hebbende : 
maer hebbe een vafte hope datgy-lieden van dit ftuk in 
recht, billicheydengerechtigheydoordeelen fult, en 
het mainteneren in gelijker voegen als uwe honorable 
predeceffeurs gedaen hebben , die tot verfcheydenmael 
gemainteneert hebben de fake van Heeren van mijn 
qualiteyt en mindere, niet tegen fimpele Edellieden , 
maer ook tegen d’eygen kinderen, broeders en broe¬ 
ders kinderen der Koningcn van Engeland, en niet 
toe-Iaten fult, fo’t u-lieden belieft, dat onder dekfel 
van den naem van haer Majeft. haer fuiken overgroten 
ongelyk fal aengedaen worden, dat een fimpel Capi¬ 
teyn dit land in fo groten gevaer ftelle, eninfoperi- 
culeufe conjnnófure van faken : maer dat u-lieden be¬ 
lieven fal te helpen kaftijden zodanige ongeregeiche- 
den, die den geheelen ftaet fo prejudiciabel zyn , en 
die miflehien noch andere fouden mogen omfteken. 
By aldien ’t haer Majeft. door u-lieder middel belieft te 
committeren bequame lieden , dat fyn perfonagien die 
weten wat eere zy, als degene die van doorluchtigen 
en edelen geflagte zyn, of die door hare deugden en 
vromigheyt tot de eeren en ftaten van ’t Koninkrijk 
opgetrocken en verheven zyn, ik hope fo goede reke- 
ninge van myne handelinge en adtien te geven, dat 
men daer in niet te berifpen fal vinden , en dat in my . . . 
meer middels, liefde en atfeétie is om haer Majeft. feer 
ootmoedigen dienft te doen,dan de gene die niet in den 

mond 
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mond hebben ctan den dienft van haer Majeft. en niet 
foeken dan metter daed fich met fuiken koftelijken be- 
hankfeltebedecken om haer beurfen te vullen , onder- 
tuftchen dat ik en de mijne metter daed ons leven en de 
middelen die ons refteren , employeren tot den dienft 
van God en haer Majeft. en der landen, en niet-te-min 
geen ander dink of recompenfe van haer Majeft. foeken 
dan haer goede gratie en koninklijke faveur. Ikbidde 
U E. E. ootmoedelijk , mijn Heeren, mydaerinte 
©nderhouden,en UL. fodanige tot my-waerts te tonen, 
gelijk alle lieden van u-liederqualiteyt niet lyden noch 
gedogen moeten , dat d’eer van de gene die u gelijk zijn 
fo onrechtveerdelik metalderley injurie, fmaet en on¬ 
recht vertrapt en met voeten vertreden worden , en dat 
by lieden van fo kleyne qualitey t. Hier mede defen eyn- 
digende my ootmoedelijk aen uwegeheele honorable 
vergaderinge gerecommandeerthebbende, falikGod 
bidden, mijn Heeren , U E.E.tehandhoudeninfijne 
heylige hoede en prote&ie. Uyt mijn fchip , defen 
i v Marty, 1588. onderftond, uwe leer ootmoedige om 
U Ë. E. dienft te doen, 

Maurice de Najfau♦ 

Het opfchrift was, aen mijn Heeren , mijn Heeren 
van den Rade van State van de doorluchügite Konin- 
ginne van Engeland. 

ïkntcnffcantie öetodïie <6tnUtam IBoffacrt 
tjoc2f5- tot antfdjulöinge üan öen^üetfïen^onop 
l)ceftobec-gtgehen/ ïupöcnöealöu$. 

demons Ti/|Yn Vrouwe, alfo door brieven onder dennaem 
ftrautte JV1 van de generale Scaten aen uwe Majeft. van den 

fchulöins S • en van de Grave Maurits aen den Raed van uwe Ma- 
ijcüanöÉU jefteyt van den f. Meerte, den Overften Sonoy met mc- 
<©ber(ieu njgerley blamatien en mifdaden belaft en befchuldigt is, 
mn fceïiOi te weten dat hy hem heeft doen verfien met vele en ver- 
ntngiune fcheydene commiflien regens de unie en rechten van 
feanCit* den lande van Holland, en tegens het officie van den 
Slftsun Gouverneur van de voornoemde Provintie : dat hy met 
Jtlojïaert gewapender hand den Gouverneur van Holland belet 
obetgeie* heeft te komen in de ftede van Medenblik : dat hy de- 

felve ftad en de invvoonderen aldaer overlaft heeft met 
confufie van denftaetvan den lande, van 3 of400Sol¬ 
daten meer als ’t behoorde : dat hy fo veel foude gepra- 
dlifeert hebben , dat’s daegs voor de infinuatie van ette¬ 
lijke refolutien der Staten , dat de ftad Medenblik ge- 
noegfaem foude voorfien wefen metgarnifoen van iyo 
mannen; zoude te wege gebracht hebben dat de Sol¬ 
daten houdende garmfoen in de voornoemde ftede, 
zijn gemutineert: dat om te verfterken de voorfz. muy- 
terye, de voornoemde Overfte Sonoy gemaekt, gete- 
kent en gezegelt heeft een verbond en rotterije met den 
Kapiteynen wefende in de voornoemde ftad Meden¬ 
blik. Waer op verfcheyden perfonen van qualiteyt by 
hem gegaen zijnde, om te bidden dat hy zoude willen 
obedieren den Raed van State en hem ftellen tot alle re- 
delijkheyd, dat verre van daer is dat hy heeft willen ge- 
hoorfamen : maer ter contrarie begonnen te gebruyken 
hooge en vermetelijke woorden, eenmaelfeggende, 
ten ware men hem geld gave, dat hy het geheele land 
verdrinken foude. De andermael, dat hy een brandfehat 
maken wilde van 100000 Kronen : de andermael feg¬ 
gende , indien Holland een glas ware, dat hy ’t met den 
voet in ftucken ftoten foude ; dat de Staten hebbende 
door drie verfcheyden legatien hem doenprefenteren 
te geven fo veel betalinge, dattet herte van eenig fol- 
daet, hoe gierig’tfelve ook foude mogen wefen, oor- 
fake foude hebben om fich te contenteren, trotfelijk 
sonde geantwoort hebben, dat hy wilde en begeerde 
sijne afrekeninge van 72 maenden, niet willende te 
vreden zijn dan met volle betalinge van 28 maenden, 
en al hoe wel hy haddegemeriteert op een ander wijfe 
aengetaft te worden (fogefeyt werd) dat men te vreden 
geweeft is hem te beletten ’t verdrinken van den lande, 
de verwoeftinge en defolatie van de arme gemeynte, en 
van menig Edelman van goeden en oude huyfe: dat hy 
van den lande foude getrocken hebben, meer als 
100000 Kronen , hebbende alleen daer in gebracht den 
mantel en rappier. Sois’t dattet goet geacht is, aenge- 

fien de nauwe belegeringedaer door de voornoemde 
Overfte beflotenjis, dat hy fich niet kan befchermen 
nochte verantwoorden op de voornoemde befchuldin- 
gen,daerafte maken met luttel woorden een korte ver- 
antwoordinge uyt zijnder name , ten eynde wy uwe 
Majeft. niet belettig nochte verdrietig vallen, by de¬ 
welke zijn onfchuld klaerlijk fal mogen gefien worden 5 
daer mede hem de Staten en Graef Pdauritz van NafiTau, 
indien niet door moetwille, ten minften door licht- 
geloovigheyd (dewelke nietis zonder grote fchuld) ten 
onrechten befchuldigt en geblameert hebben. En fo 
veel aengaet de commiftie van den voornoemden Over¬ 
ften Sonoy van denGouvernemente vanNoord-holland, 
is genoegfaem beantwoord door mijn Heere den Grava 
van Lycefter, ook by de Apoftillen op het gefchrift by 
den Staten van Holland uytgegeven , nu onlangs den 
Raed van uwe Majefteyt over-gelevert. En om uwe 
Majeft. met geene overvloedigheden moeyelijk te val¬ 
len, zal hem rapporteren aen het gene aldaer verklaert 
en by gebracht is, alleenlijk daer by voegende, dat 
zedert de Staten daer in fwarigheyd gemaekt hebben, 
den voorfchreven Overften dezelve nóyt bedient of ge- 
exerceert heeft, hem gedragende in ’t gene by de voor¬ 
noemde Grave van Lycefter en Staten daer op foude 
geordonneert worden. En dat de Staten feggen van vele 
en verfcheydene commiflien, is niet dan overvloedig- 
heyd van woorden , om dat boven de voorfz. commiflie 
van Gouvernement, hy geen andere gehad heeft, dan 
tot bewaringe van den Kafteele van Medenblik, de¬ 
welke Graef Mauritz in zijnen name hem federt zelve 
gezonden heeft, mit conditiën hy hem eed doen fou- 
de : waer toe de voornoemde Overfte niet kennende 
verftaen zonder confent van den Grave van Lycefter , 
aen wien hy daer te vooren eed gedaen hadde; het mif- 
verftand heeft begin genomen in de maend van Meerte 
’t voorleden jaer 1^87. gedurende hetafwefen van den 
Grave van Lycefter uyt de Nederlanden. Want na 
dat de Staten van Holland zedert het verlies van de ftad 
Deventer met hare brieven en fchone woorden den 
voornoemden Overften na de fteden Campen en Zwol 
verfonden hadden, onder het dekfel van te voorfien 
en beforgen de garnifoenen en fortificatiën in die 
quartieren , de voorfchreven Overfte niet min din- 
kende of vermoedende , dan het gene hem zedere 
overkomen is , dat men hem fochte te verfenden „ 
ook niet lettende dattet de Staten van Holland niet toe 
quam te voorfien en ordre te ftellen op de faken van 

, een ander Provintie, haer wijd afliggende, maer dat 
zulks roerde de generale Staten ,"niet twijffelende 
of zoigende voor eenich lift of fchalkheyd , heeft 
fich ter goeder trouwen en zonder eenich achterden¬ 
ken Over-ze in de voornoemde fteden getran- 
fporteert. De voornoemde Overfte was fohaeftniet 
vertrocken , men fond in alder diligentie een vendel 
knechten na Medenblik ( alwaer hy zyne woon- 
plaetfe was houdende) met patente en ordonnantie van 
de voornoemde Grave Mauritz, om aldaer te verbly- 
ven fo lange tot by de voornoemde Grave anders fou¬ 
de geordonneert wefen , met bevel dat des Overften 
vendel, het welke weynig tijds gepaiïeert aldaer ge¬ 
komen was , foude vertrecken , verdeylt in verfchey¬ 
den plaetfen, een zake vreemd en nieu , om dat daer 
te voren de garnifoenen van dien quartiere, en die 
fterkten Over-ze die met de compagnien van zijnen 
Regimente bewaert worden, altijd door zijn laft en 
bevel verandert hadden geweeft: waer van de voor¬ 
noemde Overfte Sonoy veradverteert zijnde, wifte niet 
watpeyfen , en weder-kerende na de ftad Medenblik. 
Zo haeft hy aldaer gekomen was, quam byhemeenen 
cpmmtflaris met brieven van den Graef Mauritz , met 
commiflie en inftru&ie, om agtervolgende de formu¬ 
lieren van de Staten van Holland, hem , zijne Capi- 
teynen en Soldaten eenen nieuwen eed af te eyfehen, 
in de welke niet een woord vermaent of mentie ge¬ 
maekt zijnde van de Grave van Lycefter Gouverneur 
generael. De voornoemde Overfte hem voelende be- 
fwaert zijnen eed te veranderen, heeft direótelik ge- 
weygert, en met de voornoemde commiftaris door 
zijne brieven aen den Grave Mauritz geantwoord, hem 
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verklarende fyne redenen en fwarigheden waerom hy 
niet konde verftaen tot het doen van den voornoemden 
abfoluten eed, al-eer hy ontflagen en gevrijd ware van 
.de gene die hy de Grave van Lycefter gedaen hadde, 
hem beklagende dat men hem verfonden en daer-en- 
tuffciien getocht hadde’t garnifoen (het welke fijn ven¬ 
del was] uytdeftadtedoenvertrecken, enaldaereen 
ander te lenden, om de voornoemdeftad tegens hem te 
verfekeren , verklarende dat men geen redenen hadde 
fich van hem te mis-trouwen als niet verdient hebben¬ 
de alzulke v^rgeldinge voor alle voorgaende trouwe 
dienften, die hy den landen , en hoger gedachten den 
Prince,van Qrangien zijne Heer en vader gedacn had¬ 
de , dewelke hy verhoopte veel eer verdient te hebben, 
dat men van fijne ftantvaflige getrouwigheyd geenfins 
hadde behoren te twijfelen , dan dat men in zulke* ma¬ 
nieren regens hem procederen foude. Dat niet tegen- 
ftaende hy fijne Excellentie verfekeren mochtefijnen 
ouden yvei; -pn afteéïie ten dienfte van den lande en der 
chriftelijker Religie geenfins verandert , en dat hy 
gerefolveert was daer in te continueren , ten dienfte van 
fijne voornoemde Excellentie. Eyndelijk biddende, 
dat zijne Excellentie believen foude defe fijneexcufe in 
het goede af te nemen , en niet lichtelijk geloven al- 
Zulke , die t’omechte zijne Excellentie van hem trach¬ 
ten te vervreemden. Drie dagen na dat de voornoemde 
Commiflarfs met de brieven vértrocken was , en de 
voornoemde Overfte, van verfcheyde plaetfen waer- 
Lchouwingen kreeg, dat de Hceren Graven Maurirz en 
Hohenlo een quade en toornige moed jegens hem had¬ 
den , de voornoemde Graven verfelfchapt meteenige 
Capiteynen en gedeputeerden van de Staten van Hol» 
hnd , zonder eenige antwoord op fijnelbrieven en 
klachten , ofdeminltewaerfchouwingegedaen te heb¬ 
ben , zijn gekomen na MedenbUk, waer afdevoor- 
noeinde Overfte in pofte geadverteert zijnde, fichvan 
hen-lieden waerfchouwende,en twijfelende dat fy qua- 
men om te executeren de refolutie van de Staxeruvan 
Holland van den 6-February i <587. dewelke fégt: dat 
alle de gene dierwe.ygeren zouden te nemen commifllë 
yan de voornoemde Graef .Mauvitz en doen den voor- 
fchreven eed , .(alfo hy ’t geweygert hadde) verlaten en 
gecj^Teert uzpn-den zijn $ ’t welke hyfofeer niet foude 
onefeyd hebben , indien op andere wijle en maniere 
gepiocedeeft en gehandelt hadde geweeft , en dattet 
felve met, fijner eere hadde mogen gefchieden , al¬ 
fo hy dochte wel verdient te hebben. En vrefende 
dat hem door haeftige gramfehapeenig groot quaed of 
ongeluk hjidde,mogen overkomen , hadde voorgeno¬ 
men twee mannen hem tegen te zenden , om te bidden 

4<5’ fiat Jiem zoude believen hare voornoemde wech en rey- 
fe van Medeohhk te wenden ^ tot dat den voornoem¬ 
den Overiie, om te vermyden het quaed dat in alfulken 
gelegenthcytte vreefen was , vernoeginge van de voor¬ 
schreven mifirouwingen foude hebben : maer de voor¬ 
noemde Graven en gefelfchap zijn eer voordepoorte 
gekomen,, dan de twee, om hem-lieden tegen te gaen 
uytgetrocken waren. Waer door den Overften zeer 
ver.baeft en bekommert fijnde om de i-edenen voorfz. 
belloot en 1 efolveerde van twee nocdfakelijke quaden, 
het minde te wefen de voornoemde Graven niet in te 
laten , om te fchuwen de grote quaden en dangieren 
die hyfach merkelijk daer uyt te moeten volgen , niet 
twijfelende dat daer na zyne redenen en ontfchuldin- 
gen verftaen zijnde , ( dewelke hy eenfdeels voor de 
poorte dede doen by de voornoemde twee gedeputeer¬ 
den) defe daed beter foude zyn te repareren en verfoe- 
nen , dan het ander dat te bevrefen was > alfo ook de 
voornoemde Qverfte des anderen daegs daer na den 
commiftaris Moftai t verfocht hadde, hem te vinden by 
mijn Heere Graef Maurits , wefende in de ftad van 
Hoorn , om te doen zijne ontfchuldingen , en verkla¬ 
ren dc redenen door dewelke hy beweegt en gedwon¬ 
gen hadde geweeft te doen ’t gene dat aldaer gefchied 
was. Waer op de voorfchreven Heere Grave gefonden 
hebbende by twee ïegatien van lieden met eeren en qua- 
liteyt om hem te bewegen.en te raden fich te voegen na 
de voornoemde refolutie der Staten van Holland. Den 
Overften Sonoy heeft hen-lieden geantwoord 3 dat 

behoudens zijne eer en confcientie, hy niet mochte 
verftaen tot vernieuwen zyneseeds, for.der weten en 
toelaten van den Grave van Lycefter , aen dewelke hy 
achtervolgende de ordonnantiën en placcaten der Sta¬ 
ter! getrouwigheyt en gehoorfaemheyd gezw.oren had¬ 
de , waer van hy verftond al-voren te moeten ontflagen 
en verlaten wefen, biddende dat haerbelieven foude 
hem niet te dringen in zyn confcientie, totdathyant- 
woorde van de voornoemde Heere Grave van Lycefter 
foude hebben , aen dewelke hy om defe zake wille , 
expreffelik gezonden hadde, verklarende dat hoewel 
by ftch na de voornoemde refolutie niet vermochte te 
fchicken ,'d.lthy nochtans aen de voornoemde Grave en 
de Staten vSn den lande tot handhoudinge van de rufte 
en gemeyne befte bekende verbonden en verobligeert 
te zijn > protefterende dat daer-en-tuiïchen van zijnder 
zyde geene dingen tot haren achterdeele voorgenomen 
of gedaen föuden wefen (alfo hy ook niet meyndege- 
daen te hebben) dan tot fijnder befcherminge en verfe- 
keringe , en op defe zyne verklaringe hebben de voor¬ 
noemde Heere+i, Grave en Staten by hare brieven geant¬ 
woord, dat fy de zake hielden voor nedergeley den ge- 
accordeert. Maer mijn Heere de Grave van Lycefter 
heeft dit alles tot zijnder wederkomfte Uytgeftelt, aen 
wien den Overften Sonoy t’fij nder eerfter aenkomfte in 
Zeland niet heeft achtergelaten te fenden , Om te verto¬ 
nen het gene hier voren is;verhaelt, en bidden dat hem 
foude believen ordre tcftellen daer door de voornoem¬ 
de queftie en gefchil mochte geflift en ten eynde ge- 
brocht worden : maer de voornoemde Grave van Ly¬ 
cefter heeft altijd geantwoord , fo wel aen de voor¬ 
noemde Sonoy als aen fijne gedeputeerde , dat de Sta¬ 
ten felve hem vooralle dingen wederom infijné gewoo- 
nelijke en oude amoriteyt fouden moeten ftellen, en 
de queftie en gefchil eerft fliflen en klaer maken (waer 
afhy verhoopte van dage tot dage een eynde te hebben) 
dat hy als dan op de zake van den Overften Sonoy ordre 
ftellen foude : federt eenige van den Raed van State mee 
den Ovérften Sonoy tot Hoorn daer opgecommuni- 
ceert hebbende , en de voorfchreven Grave met de 
voornoemde Raed totAlkmaergekomen, ferinftan- 
tie en begeerte van den voorfchreven Sonoy, heeft den 
Raeds^heer Bardefen op den 2. Novembris laeft-leden 
de voornöemde Grave van Lycefter in prefentie van 
den Raed van State, het ftuk van de commiflie van den 
voornoemden Sonoy voor-gehouden , als doen de 
voornoemde Grave dede ’t felve ftuk by den voorfchre¬ 
ven Raed examineren, eh deCancelaervanGelderen 
Leoninus 3 doende het woord, vraechde den felven 
Raeds-heer Bardefen, waer in dat de Staten befchadigc 
waren , en of de voornoemde Sonoy uyt krachte fijn¬ 
der commiflie j yets geattenteert hadde tegens de pri¬ 
vilegiën van den lande ? waer op antwoordende den 
voornoemden Bardefen , dat neen , maer dat defelve 
commiflie was tegens de privilegiën , en tot quade ver- 
noeginge der voornoemde Staten. Wel dan , feydede 
voorfchreven Cancelacr , nadien daer geen brekinge 
van de privilegiën is , wat fchade of intereft hebben fy 
metter daed daer in, dat het gefchil op deautoriteyt 
van zijne Excellentie eerft geflift zy , als dan fal in defe 
fake, daer by geroepen de Staten vanNoord-holland 
en de voornoemde Sonoy , ordre geftelt worden, ’t wel¬ 
ke als doen by de voornoemde Raed achtervolgt werd, 
en de voornoemde Cancelaer bevolen a<fte daer af te 
maken, om aen den felven Sonoy copye te geven. En 
alfo zedert voor ’t vertrek van mijn Heere den Grave 
van Lycefter in de maend December laeft-leden, de 
Raed van State fchreef aen den voornoemden Sonoy , 
dat hy (om de gereetfchapdiedevyandin Vlaenderen 
was makende, om in te vallen (alfo ’tfeheen) eenig 
deel van de Provimie van 'Zeland) een van de twee 
Compagnien knechten, liggende binnen Medenblik , 
na Zeland fenden foude. Den Overften verhopende 
dat door de begonnen ordonnantie voorgeflagen in den 
Raed van State, de voorfchreven queftie door vriénde¬ 
lijke en redelijke middelen nedergelcyd zoude worden, 
heeft fijn eygen vendel groter of meerder in getale zijn¬ 
de dan andere gemeene vendelen,cn van uytgelefen vol- 
ke, aldaer gefoaden. Daer-en-tuftc#en heeft hem 

mijn 

1T 
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mijn Heere Grave Maurits by refolutievan de Hecren 
Staten van Holland (dewelke door eenige quade fcha- 
delijke rapporten en vermoedingen, een ydel mis¬ 
trouwen regens den OverHen Sonoy fchijnen gevaec te 
hebben) tot Enkhuyfen getranfpoiteerc, bedektelijk 
daer in brengende een van fi ne Compagnien, om vol¬ 
gens den raed van de Magiflraet, en refolutie van de 
Staten van Holland, de Compagnie van denLieute- 
nant Colonel van de voornoemde Sonoy (die aldaer 
garnifoen hield) indien hy door bevel niet hadde wil¬ 
len uytgaen, met geweld te doen vcrtrecken , af Hel¬ 
lende onder ander Officieren de Waek-meeHer der 
voornoemde flede Cornelis Pieterfz. een man alfo 
wacker, oprechten getrouvoor de religie, ’tvader¬ 
land en fijne Heden, als men in de geheele provin- 
tie ('oude mogen vinden , fonder hem te verklaren an¬ 
der reden van alfuike fchande, oneere en verminderin- 
ge, dan dat hy de voornoemde Sonoy en fijn Lieute- 
nant te feer coegedaen hadde geweefi. DenOverHen 
Sonoy hem fiendein fodanigen Haet van mis-trouwen , 
en dat men aengreep degene die hem alleenlik toege- 
daen en geaffedhoneert waren , konde daerafzoook 
van de voorleden daden , anders niet befiuyten (indien 
eenige expenentie en vooifienigheyd in hem was) dan 
dat de voornoemde Heeren hem felfs veel meer quaeds 
fouden willen , ’t welke hy niet verdient hadde, en 
daer af hy geen ander occafie konde bedinken, dan een 
verkeerde opinie en qualik-gefondeerde mis-trouwin- 
ge, daerom vrefende hem yet ergers overkomen moch- 
te , befioot volgens de expieife ordonantie van de 
Grave van Lycelter voor zijn laetfie vertrek, hem door 
’c roepen vah het voornoemde vendel dat uvt Enkhuy¬ 
fen getrockenwas, te verfekeren, tegens fijne quaed- 
willige, van dewelke een groot getal felve in de Had 
Medenblik was , ’t welke verfiaen hebbende de Staten 
van Holland , hebben gevordert door middel van den 
Raed van State, dat ’t voornoemde vendel foude geroe¬ 
pen en ook na Zeland gefonden worden. Maer de voor¬ 
noemde OverHe voornende dat men pra&ifeerde’t gene 
een weynig te voren in ’t Collegie van de Staten gefccht 
Was , dat men hem fijn vleugelen fo veel korten foude, 
dat hy geen middel foude hebben om veel te vliegen, 
antwoordé dat om de beleydingen en quade proccdu- 
ren tot Enkhuyfen, hy niet gerefolveertwasfichvan 
fijne Herkeen bloot te maken, maerverfekerthouden 
totter tyd dat vandefequeflienenmis-trouwingeneen 
eynde foude zijn,ten eynde door faute van dien hem niet 
over quarne ’t gene hy niet verdient hadde, aengefien 
dat de hefcigheyd der jaloufye en paffien , door voor- 
oorueelen en haeHige refolutienj, menigmael oorfake 
van onbillijke exploten en executien gegeven hebben, 
waer af het berouw dikmael ten prijfe en koHe van 
’t ChriHcn-bloed weder gekocht word. Op defe refolu- 
rie van den OverHen na ’t vertrek van den Grave van 
Ly ceHer , heeft den Raed van State verfocht door brie¬ 
ven aen den voornoemden OverHen , hem in perfoon 
in den Hage te vinden , onder verfekeringe van de Sta¬ 
ten van Holland , om van defe queflie een eynde te ma¬ 
ken , en te beletten en voorkomen alle quade inconve- 
menten, die anders daer uyc fouden mogen volgen. De 
voorfchreven OverHe gewaer geworden zijnde de pra- 
ctijken en loofheyt van fijne quaetwilligen, die hy 
door brieven gefchreven by den Burgemeefieren van de 
Hede Medenblik , fonder eere en trouwe , ontdekt 
hadde, en hem mis-trouw,ende van de Staten , van de 
Heere Grave Maurits en Hohenlo , om de proceduren 
en executien voorfchreven, en door het gefchriftby 
den Grave van Hohenlo jegens de Grave van Lycefier 
uytgegeven , in ’t welke fonder recht, reden of fon¬ 
dament de voornoemde OverHe van ongehoorfaem- 
heyd , ondankbaerheyd , ongetrouwigheyd, en mevn- 
edigheyd befchuldigt en geblameert is , antwoordé 
den Raed voorfchreven hen-liedenbedankende, dat 
haer beliefc hadde zijn fake in handen te nemen i en 
hoewel hem niet lievers gefchieden mochte dan het 
eynde daer af te fien, fo konde hy nochtans om de re¬ 
denen voren verhack, fich niet refolveren in perfoon 
te verfchijnen , maer dat hy eener» foude fenden fijnen 
vertrouwen, die volkomen kenniffe van fijn zake had¬ 

de, om met hen-lieden re communiceren en trace¬ 
ren , en hadde te dien eynde gefonden den commiflaris 
Mofiart, dewelke in den Hage gekomen zijnde, en 
verfiaende dat by den Staten van Holland, deordo- 
nantien van den Raed van State voor de ordinariebeta- 
linge van de knechten gearrefieert waren, heeft hem 
geaddreflfeert den 8. January in de Had van Delft aen 
den Advocaet van den lande van Holland, den Heer 
Barneveld , hem biddende dat de voornoemde beta- 
linge niet langer worde opgehouden , want het felve 1, 
niet anders dan een groot quaed in zulken gelegent- f\ 

heyd konde veroorfaken, door dien den OverHen en 
Kapiteynen voor zeker cn gewis geinformeert waren , 
dat men anders niet fochte noch trachte, dan de folda- 
ten te bewegen en beroeren tot muyterye , maer dat 
het felve foude mogen nemen een ander eynde , dan de 
geene meenden die ’c waren praCiferende, en dat de 
inconvenienten en overwinnelijke fchade daer af feer te 
bevrefen waren, het welke ook de voornoemde BaF- 
neveld hem alfo toefiond waer te zijn , belovende den 
Staten daer af te fpreken. Van daer heeft fich de voor¬ 
noemde MoHart begeven by den Ambafladeur van uwe 
Majefieytj den Heere Herbert, om hem te bidden de 
zake van de vooi noemde Heere Sonoy aen den Staten te 
recommanderen , alfo ook de voornoemde Heere Am- 
baffadenr dien (elven dach voor zijn vertrek gedaen 
heeft* Den io. der felver maend Januaty is defelve (rol. 50J 
MoHart getreden in communicatie en conferentie met 
den Raed van State , op het Huk van de commifiie, ten 
bywefen van mijnen Heere Graef Maurits en Advocaet 
Barneveld. En overmits dat de voornoemde Barneveld 
hem vraechde , of den OverHen Sonoy hem onder ’t ge¬ 
bied van de voornoemde Heere en Graef foude willen 
Hellen , en van hem fijne commifiie accepteren ? De 
voornoemde MoHart antwoordé, dat ja , fo verre hy 
alfuike commifiie en autoriteyt mochte verkrijgen, 
als hy achte hem toe te komen, en fo na gelijk fijne eer- 
He commifiie als de autoriteyt van de Grave Maurits en 
de privilegiën van Holland konden toelaten , maer in¬ 
dien hy die niet konde bekomen , en dat men alleenlik 
hem accorderen wilde alfuike commifiie als hem gele¬ 
den ontrent eenjaer, gefonden was, dewelke hyaea 
te nemen geweygert hadde, dat hy liever fich ontfla- 
gen wilde van alle bedieningen, en gaen leven in alle 
Hilligheyd op hem felven. Waer op de voornoemde 
MoHart belaH werd , nademael dat de comfnifiie aen 
den voornoemden Heere Sonoy gefonden hem nietbe- 
haegde, dat hy by gefchrifte Hellen foude de poinCert 
en articulen dewelke hydachte hem toe te komen, en 
de voornoemde Sonoy foude accepteren , ’t welke des 
anderen daegs gedaen zijnde, de voornoemde MoHart 
prefentcrende defelve aen den Raed van State , dewelke 
die in handen van mijn Heere Graef Maurits en den Sta¬ 
ten van Holland gefielt hebbende, werd hem daer na 
gefeyd datter eenige de privilegiën van Holland hin¬ 
derlijk waren. De voornoemde MoHart antwoordende 
en vertonende dat neen, verfochte met de voornoem¬ 
de Staten in conferentie en communicatie te komen, 
om teverflaen hare redenen, en vorder met hen te han¬ 
delen : maer hoewel de voornoemde MoHart aenfion- 
de om een eynde daer af te hebben , fo hebben fy noch¬ 
tans niet geweerdigt in eenige communicatie met hem 
te treden, fpottende in haervergaderingemethemen 
met fyne articulen. En hoewel de voorfz. MoHart aen 
den voornoemden Raed van State geantwoord hadde, 
dat het garnifoen extraordinaire onlanx te voren in de 
voornoemde Had van Medenblik getrocken, gefchied 
was door de proceduren en handelingen van de Staten 
van Holland, en de voornoemde Heere GraefMauritz 
in de Had van Enkhuyfen, van dewelke de voornoem¬ 
de Heere Sonoy een fodanige grote mis-trouwinge be¬ 
grepen hadde, als ook van gelijken van de Heere Gra¬ 
ve van Hohenlo, om ’t gefchrifte by hem uytgegeven, 
dat hy meende tot fyn behoudenis en ten ey nde hy niet 
verraH werde , nodig te wefen hem van of voor fyne 
quaet-wiïligen , dewelke een groot getal in de Had wa¬ 
ren , en door dien de Magiflraet felfs tegen hem pra- 
diifeerde, te verfekeren, ter tijd toe dat alle gefchil- 
len geeyndigt en veraccordeert fouden fyn. En hoewel 
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dat de voornoemde Moftart dikmael aen de voornoem¬ 
de Raed vertoont hadde, dat daerom gedurende defe 
handelinge (dewelke hy begeerde dat meer foude ge- 
vordert worden) de voornoemde ordinare betalingen 
niet langer behoorden opgehouden te worden , om te 
ontkomen de quade en apparente dangieren die in al- 
fulken gelegentheyd merkelijk mollen volgen , door 
dien dat defe uytftellinge voor ontfeggen en weygeringe 
beduyt en genomen werd, ook door d’opruydingen die 
dagelix onder den foldacen gedaen werden, niet alleen¬ 
lijk by veel van den gemeynen volke , benyders en 
quaetwillige van den overften Sonoy, en van alle die van 
der gereformeerde religie in de ftad Medenblik, maer 
ook by deMagiftraetfelfs , fo wel van den voornoem¬ 
den ftede als van Enkhuyfen , opentlijk feggende dat fy 
geen betalinge te verhopen hadden , ten ware fy alvo- 
ren haer overfte en kapiteynen by den halfe grepen , fo 
is ’t nochtans verre van daer geweeft, dat de voornoem¬ 
de Moftart yet konde verkrijgen, dat ter contrarie de 
Staten ven Holland twijfelende (fo ’t fchijnt) aen de op- 
rechtigheyd van de voornoemde Sonoy, en by avonturc 
ook van de voorfz. Moftart, van dewelke fy nochtans 
over langen tijd goede en volkomene proeven hadden , 
hebben de voornoemde t’famenfprekinge en handelinge 
geheel gebroken , verlatende de fake principale van de 
commiflie, en door eenigeydele quade vei moedingen 
hebben bedagt en genomen een geheele contrarie wech, 
om hen-lieden van haer onnodige intentie teverfeke- 
keren. En hoewel defelve Moftart daer-*te voren aen de 
voornoemde Raed van State rondelijken vérklaert had¬ 
de, dat de beere Sonoy en kapiteynen by hem zijn¬ 
de , met een fodanige diepe wantrouwen bevangen 
waren , de voornoemde Moftart haer verfekerende 
dat zy die niet fouden konnen van hun weeren, ten 
ware de caufe principale af-gedaen ware (dewelke hy 
bad dat men voor al foude vorderen , hem verfekeren¬ 
de dat van wegen de voornoemde Sonoy , die daer 
een eynde af begeerde geen faute wefen foude) en fatis- 
fa&ien en vernoegingen van d’een en d’ander fyde 
gegeven , ’t welke de voornoemde Moftart dachte dat 
fy hadden behoren te doen , indien fy eenich goet eyn¬ 
de daer af waren begerende. Niet tegenftaendealhet • 
gene voren gefeyd, zijn fy onbeweechtgebleven, en 
na dat de fake verlengt was, hebben gevordert door 
den Raed van State dat aen den voornoemden overfte 
gefchreven foude worden , na-dien fy door de propofi- 
tien van Moftart verftaen hadden,dat den voornoemden 
heere Sonoy te vreden was in fijnen dienft te continue¬ 
ren , en te gehoorfamen den heere Graef Mauritz gou¬ 
verneur en kapiteyn generael van Holland, en daer geen 
andere fwarigheyd meer refteerde, dan opdeforme, 
ampliatie en reftridtie van de commiflie, dat fygoed 
vonden dat men voor alsnoch foude ophouden de voor¬ 
noemde commiflie te maken , maer dat de voornoemde 
Sonoy aen de voorfz. heere Graef Mauritz een aóte fen- 
den foude , by defelve belovende getrouwigheyd aen de 
Staten en gehoorfaemheyd aen den felven Heere en Gra- 
ve als Gouverneur en kapiteyn generael van Holland, 
en dat men daer na tra fleren foude, hoe en in wat manie¬ 
ren de commiflie behoorde gemaekt te wefen, en een 
yegelijk in fijn regard redelijke voldoeningen en ver- 
noegingen gegeven fouden worden. Verloekende vor¬ 
der en ordonerende aen-den felven Sonoy , dat behou¬ 
dende in de ftad alleenlijk i ^o foldaten,volgens de taxa¬ 
tie nieuwelijk by de Staten gemaekt, voor ordinaris 
garnifoen der voornoemde ftede, hyalledereftein de 
andere plaetfen wederom fenden foude , hem verfeke¬ 
rende dit gedaen zijnde hare gewoonlijke befoldinge 
fouden betaelt worden, en dat van wegen de Staten , 
noch van de Graven Mauritz en Hohenlo of andere , te- 
gens hem niet voorgenomen of gedaen foude worden. 
Defen brief aen de voorfz. Moftart gecommuniceert 
zijnde, feyde dat hem dit niet dogte middel te zijn , om 
de voornoemde watftrouwinge te ftillen,en neder te leg¬ 
gen , maer veel meer geheel de contrarie, waerom men 
niet liever,nademael hy tot dien eynde geroepen en ont¬ 
boden was, eerft af dede en flifte (volgende de begonnen 
oorden) alle de gefchillen, en gaf die fatisfaólien en ver- 
noegingen, door dewelke fy ligtelijk tot hare meyninge 
IV. deel. 

komen fouden , winnende tijd en mbeyte: waer op by 
den Raed van State geantwoord zijnde, dat fy niet an¬ 
ders vermochten,protefterende hen befte gedaen te heb¬ 
ben , en nadien dat byadvijs van den felven Raed daer 
geen profijt meer te doen was, nam hy fijn affeheyd t’fij- 
nen groten leedwefen , fig vindende bedrogen in fijne 
goede hope en betrouwen die hy hadde, dat door de ge¬ 
nade des Heeren en fijn middel alle het quaed en onge¬ 
luk by hem te voren veradverteert en bevreeft, vóórge¬ 
komen en wech-genomen foude geweeft hebben. En 
hier in is niet gefaelt, want den felven dag als de voor¬ 
noemde brieven met feker Commiflaris geexpedieert en 
gefonden zijn geweeft, is gefchied de droeve en onge- 
luckige muyterye der knechten, beftelt als voren in de 
voornoemde ftad van Medenblik , dewelke tegens hare 
hoofden en bevel-hebberen gerevolteert en afgevallen 
zijnde , hebben onder hun gekoren en geftelt eenen 
Raed by hem genaemt Krijchs-raed, dewelke om te 
gebieden volkomen autoriteyt hadde , en hielden haer 
overfte op den Kafteele fo nauwe beftoten en be- 
waert, dat niemand inofuytgaen, noch eenige brie¬ 
ven ontfangen mochte fonder haer wete en toelatinge, 
gebiedende over hem noch meer noch min als overeen 
ïlecht en fimpel foldaet. De voornoemde commiflaris 
in de ftad van Hoorn gekomen zijnde, enverftaende 
de oproerigheyd voorfchreven, fond na Medenblik 
om te hebben verfekertheyt , vryelijk aldaer te mo¬ 
gen komen en uytvaren, jt felve by de voornoemde 
Krijchs-raed toegelacen zijnde , vraechde hen lie¬ 
den de oorfake van hare alteratie , en zoekende die 
eenichfins te ftillen (maer te vergeefs) hebben hem door 
hare eygen bewegentheyd en onder haer, haren eyfch 
by gefchrifte over gegeven, om te hebben hare afre- 
keninge en volle betalinge, verfoekendc dat hem fou¬ 
de believen aen de Staten rapport te doen, ten eynde 
fy mochten gecontenteert worden, en hen-lieden de 
antwoorde en meyninge van de voornoemde Staten te 
doen verftaen. Dewelke vertrouwende, hebben daer- 
cn-tuflchen de voornoemde quaetwilligen en benijders: 
van de heere overfte Sonoy , en van alle die van de 
gereformeerde Religie , niet opgehouden door alle 

1 mogelijke middelen de oproerigheyd te drayen en kee- 
ren tot hare meyninge (’c welke fy tot haren wille en 
wenfche fo haeft niet konden by brengen , door dien 
dat de auteurs van de muyterye, die daer toebeftelc 
en toe gemaekt waren, alle de foldaten, jafeerwey- 
nich in getale , tot hare wille niet konden krijgen) 
en van arbeyden , raedflagen en pradiferen die van 
de ftad met de voornoemde toe-gemaekte hooft- 
muytmakers en hadde mate noch eynde, tot dier tijd 
dat hopende haer proces gewonnen te hebben (door 
dien door haren raed de voornoemde hooft-muytma- 
kers, fo veel gepradlifeert hadden , dat fy haer overfte, 
kapiteynen en principale bevel-hebberen fo nauwe be- 
waert, gewacht en beftoten hielden , dat niemand haer 
mochte fpreken fonder haer confent en bevel , door 
angft en vreefe die de voornoemde vierftokers haer in ’c 
hooft ftaken , dat haer overfte , kapiteynen en offici- 
ren met hulpe van de confiftorie ( want alfo noemen 
fy die van de Religie) op eenigen dach hun meefter ma¬ 
ken en haer over hen-lieden wreken fouden ) ontboden 
aen de Staten en Graef Mauritz heminalder diligentie 
tot Alkmaer te vinden , om met correfpondentie te ko¬ 
men ten eynde van haer voornemen en aenflagen,’t welk 
fiende de voornoemde overfte , en merkende dat hy 
verraden en verkocht was, en daer niet ontbrak dan 
de leveringe, dede vertonen den f. February aen de 
voornoemde Krijchs-raed , dat hy fiende de onbehoor¬ 
lijke handelingen van fijne vyanden , niet langer in 
fodanige angft en benautheyd mochte nochte begeer¬ 
de te blijven j daerom indien fy hem leveren wilden , 
’t felve kort fouden maken, en door hare handelingen 
hem fo veel doden niet deden fterven. Waer op ant¬ 
woordende dat fy van fulker meyninge niet waren, hy 
haer dan bad te confenteren en toe te laten dat hy mee 
fijn huys-vrouwe, fijn dochter en familie uyt de ftad 
mochte vertrecken, en dat fy met den Staten emmijn 
heere Graef Mauritz na haer goetdunken en geliefce 
handelen en tra&eren fouden , ’t welke fy hem 

(C gewey- 

è.ïj 



2l8 
VierenTwintichfte Boek. 

seweveert hebben, en door dien den 7. de gedeputeer- 
len van de Magiftraet der ftede toe Alkmaer by mijnen 
Heere Graef Mauritz en de gedeputeerden van de Sta¬ 
ten geweeft hebbende , om hen-heden te rappor¬ 
teren dar fy haer werk wel befchikt hadden , niet 
anders meynende dan dat fy door middel van haer toe¬ 

rol. 51J gemaekte muyt-makers fouden komen tot hare inten¬ 
tie, hadden brieven gebrocht van de voornoemde Gra- 
ve aen de hoofden en auteurs van de muyterye, by 
dewelke de voornoemde Grave haer was prylendeen 
bedankende van hare getrouwigheyt, belovende haer 
goed contentement te doen geven, verfoekende dat 
fy hare gedeputeerde tot Hoorn fouden fenden , om 
met hen-lieden te communiceren en handelen, hun 
verweckende en opruydende jegens hare hooiden, die 
fy noemen bedriegers en vyanden van den lande, op 
welke brieven by hen-lieden geantwoord werd, dat 
fy niet konden verftaen om eenige van haer gedeputeer¬ 
de te fenden, maer indien ’t de voornoemde heere Grave 
daer beliefde te fenden , fouden vryehjk mogen komen 
en weder keeren. Den voornoemden Sonoy fiende dele 
heftige extraordinarie en kromme proceduren, dat ny 
was in fodanigen ftaet om door alfulk een fchandehjke 
maniere van doen , te moeten vallen in handen van de 
gene die door voor-oordelen , paffen, en onwaeracli- 
tige rapporten, en ydel vermoeden, tegens hem ge¬ 
heel verbittert en oncftelt waren, beraedilagende mid¬ 
delen om het felve te beletten , en tijd te winnen om fijn 
ftuk te verantwoorden , en fijn fake in fekerheyd te be- 
fchermen , en alfo te beter door reden en met eere hjne 
onfchuld des te klaerder doen blijken en erfchijnen, 
was bedwongen door fecreet advijs van de kapitey- 
nen (dewelke hem alle mogelijke hulpe en byftand 
toe-feyden) om zulk een dangier voor te komen, den 
felven dag de knechten te prefen'teren hare afrekeninge 
en contentement in een maend daer;na, met belo te 
van terftond in’t werk en rekeninge te treden , het 
welke verftaen hebbende fijne weder - partye in de 
ftad , merkende dat daer door de voornoemde Over¬ 
fte, Kapiteynen en Officieren in haer autoriteyt weder 
geftelt fouden worden , dewelke (door een ydele vrefe 
by hun begrepen , als voren verhaelt is) hen-lieden feer 
bedenkelijk was , en dat fy door dien geheelijk van 
haer hope , meyninge en voornemen bedrogen ton¬ 
den wefen , hebben al haer macht 111 ’t werk geftelt, om 
door middel van de beftelde muyt-makers om te ftoten 
het gene de voornoemde overfte geprefenteert had- 
de , alfo fy ook door hare contrarie wijs-makingen 
ie wege brachten , den foldaten belovende de hand te 
houden , dat fy in korten tijd van de Staten betaelt 
fouden worden , dewelke daer in verbonden waren , 
en niet haer overfte, aen dewelke men felfs fchuldig 
was . dat haer overfte defe middel verfiert hade om we¬ 
der in fijn gebied en autoriteyt te komen, met hare 
kapiteynen en officieren , en door die middel haer 
te betalen met ftraffe en kaftijdinge van de gene die 
hy achte te wefen auteurs van de muyterye, met min 
denkende dan om haer te betalen , ook dat hy de mid¬ 
del niet hadde, &c. Én maekten fo veel , dat des 
anderen daegs wel vroeg, den 8. van de voornoemde 
maend de foldaten by haren krijchs-raed vergadert 
werden, aen dewelke vertoont worde het gene hier 
voren gefeyd is , maer defe vergaderinge is vergaen 
in een geheel ander eynde dan defe tegen - gravers 
wel gemeynd hadden : want de knechten maekten 
onder hun een accoord , en befloten van de Staten 
en niet van haer overfte afrekeninge en betalinge 
te eyffchen, en dat voor hetgeheeleregiment, waer 
’t fake dat de voornoemde vendelen van buyten 
hg wilden confirmeren en met hem houden , niet al¬ 
leenlijk voor den foldaten ( alfo men praótifeerde ) 
maer ook voor de overfte , kapiteynen en officie¬ 
ren, met andere conditiën voor dewelke fy hun on¬ 
der elkanderen verbonden , het welke befloten heb¬ 
bende , zijn in groten getale na het kafteel geko¬ 
men , rapporterende aen haer overfte ’tgene by den 
krijchs-raed en alle de foldaten geaccordeert en beflo¬ 
ten was, verfoekende dat hy foude willen compareren 
in haren rink cn vergaderinge, om fig met haer te con¬ 

formeren. Hy was in den eerftenaenfien wel verbaeft 
en verwondert , verftaende een fodanige refolutie : 
en hoewel dat het geenfins fijne meeninge was het 
land te dringen tot faken die met alleenlijk onmoge¬ 
lijk , maer eenigfins fchadelijk waren (alfo het ge¬ 
noeg blijkt, door dien hy van meyninge was te ver¬ 
wecken , indien hy verlof hadde mogen hebben) 
nochtans overdenkende dat het geenfins geraden noch 
mogelijk was fuik een rafende loop van knechten te¬ 
gen te ftaen , die meer door geweldige drijvinge , 
dan door redenen waren geregeert , en dat het no¬ 
dig was fig na de gelegentheyd des tijds te voegen , 
om tijd te winnen en andere bequaemheden waer te 
nemen en verwachten , heeft bedwongen geweeft 
in haer accoord en refolutie te vervvilligen , en na¬ 
dien fy defelve bygefchrifte geftelt hadden , te on¬ 
dertekenen en zegelen met zijne kapiteynen. Dit is 
het verbond en rotterye waer van men fo groot werk 
en geroep maekt , mogelijk daerom , dat defel- 
vc een rechte en waèrachtige middel geweeft is , daer 
met den aenflagvan fijne partye gebroken en de voor¬ 
noemde Sonoy van het perijkel en dangier daerhym 
was , verfekert geworden is , alfo wel gewaer ge¬ 
worden zijn de commiffariflen die by de voornoemde 
Graef Mauritz en den Staten gefond,en , korts na dat de 
voornoemde refolutie gemaekt en befloten was, aldaer 
gekomen zijn , waer af fy geene waerfchouwingen had¬ 
den, want geleyd zijnde in den rink en vergaderinge 
van de knechten , vervolgende de propooften van de 
voornoemde brieven, prijfendeharegetrouwigheyd, 
en hun ontfchuldigende van ’tgene gepafleert was, 
daer mede belaftendë hare hoofden , en foekende door 
verfierde waerfchouwingen van ettelijke vendelen En- 
gelfen, die fy tot hulpe en affftentie van hare hoofden 
feyden te komen om hen-Heden te ftraffen, en meer 
andere middelen te houden en ftellen den foldaten in 
fcheydinge tegens hare voornoemde hoofden, hebben 
wel vernomen door de antwoorde van de knechten , 
dat fy daer af bedrogen waren, en dat fy haer leffe en 
fprake moeften veranderen , en met een feer grote 
droefheyd wel verbaeft fonder yet uyt te rechten zijn fy 
wederom gekeert, en dat niet fonder reden hen fien¬ 
de van eender zyde bedrogen in ’t gene fy verwacht 
hadden, en van de andere zyde dat de oproeren niet al- 
tijds nut en profijtelijk waren, volgende ’t zeg-woord 
of zententie van Machiave! , maer veel eer oorfake 
van verfcheyden quaden. Voor de belegermge is 
zedert noch twee mael daer gezonden geweeft , maer 
door dien de foldaten het Gouvernement hadden, 
en dat de voornoemde overfte fonder haer wille en 
confent gene dingen doen mochte, ja felfs niet wijs 
was aen welke zyde hy hem keeren of wachten fou¬ 
de , uyt oorfake der voornoemder onbehoorlijke 
handelingen , en behoorde men hem niet te befchul- 
digen dat daer af niet met allen uyrgerecht of volbracht 
aeweeft is , door dien hy geen autoriteyt noch ge¬ 
bied hadde tot den 17. dag van de voornoemde maend 
Februarij, op den welken dat hy met fijne kapitey¬ 
nen fo en fo in fijn autoriteyt wederom gefteld is 
geweeft. Na de laetfte legatie en fendinge op den 
17, van de voornoemde maend , «jefchiede ten 
felven dage de belegeringe , door aMchanflen van 
beyde de dijken, welke zijn de aenkomften van der 
ftede, en daer na op de zijde van de Zee met eem- 
ge fchepen van oorloge , gelijk het zelve als noch 
word geecontinueert , daer door verre van daer is 
dat men de voornoemde overfte’t land te verdrinken 
belet heeft, dat felfs noch alle uren zy middel hebben¬ 
de, door een half ure dagwerk van binnen deftad, 
de voorfchreven landen te verdrinken , en ook in bran- 
de te ftellen , om te trecken zo veel brandfehats 
als hem believen foude , daer door klaerlijk blijkt 
ter contrarie, dat hy noyt de wille gehad heeft, en 
dat felfs in alle fijne uyterhjke noden en extremitey- 
ten veel liever heeft te verdragen alle’tgene de Hee¬ 
re hem fal believen op te leggen , dan de minfte fchade 
aen de landen te doen , waer van hy de befchermmge 
met een ftandvaftige en trouwe affe&ie en zorge al- 
tijds volherd en achtervolgt heeft. Indien men 
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van de voornoemde Overfte niet miftrout hadde, en 
met fodanige wegen van een muyterie nietbeftaenen 
gefocht iiadde fich te behelpen en van hem meefter te 
maken, en de hoofden ( tot hare grote fchande en on¬ 
tere en verderfenis) in haer handen te krijgen , dit 
quaed feilde noyt gefchied hebben, engefchiedzijn¬ 
de , indien men als-ncch met de voornoemde Over- 
fte Sonoy hadde willen raedllagen en communiceren 
(alfo hy wel 'gewenfcht foude hebben) dit voornoem¬ 
de quacd foude over lange gemiddelt en gebeten: ge- 
weeit hebben, maer nadien men fich behielp tegens 
hem met alfulke middelen als voorfchreven is , en 
dat door opruydmge van fijn eygen foldaten tegens 
hem gearbeyd en gepradtifeert werd, is daer wel ee- 
mqh menfehe van goeden verftande , die niet foude 
oordelen voor dwaesheyd te geven ftofte, middel en 
voordeel aen de gene die hyfach hem fo veelquaedste 
gunnen, om fich daer mede te behelpen tot fijnen ach¬ 
terdeel en verderftenis, nochtans overleggende d’im- 
portantie en quade oonfequentie van den voornoem¬ 
den handel , en vrefende te fenden om de redenen 
voo.fchreven aen de voornoemde Grave en gedeputeer¬ 
de van de Staten , wefende tot Hoorn , fo heeft hy 
nochtans voor de belegeringe de voornoemde Moftart 
t’fijnder begeerte toe-gelaten na Alkmaer te vertrec- 
ken, een van de naeft-gelcgene fteden enzynwoon- 
plactfe , om aen de voornoemde heere Grave en ge¬ 
deputeerden van de Staten , fecretelijk te vertonen 
de waerachtige gelegentheyd en handelinge van de fa¬ 
ken der ftad Medenblik, ook om hen-lieden te ver¬ 
tollen nvt eenige dolinge en qliade vermoeden , diefy 
door fehadelijke en valfche aengevingen van eenige 
bofe en partydige Burgermeefteren der voornoemde 
flcde begrepen hadden, om door alfulke middelen te 
beletten en voor te komen (indien ’t mogelijk ware) de 
ftrenge en uyterlijke expedkien , die tot de voornoem¬ 
de belegeringe gereet gemaekt werden, alfo ook de 
voornoemde Moftart aen eene van de Burgermeefteren 
van der ftad van Hoorn alrede gefchreven hadde (al- 
waer de voornoemde heere Graef en Staten waren) 
om door fodanigen middel in breder communicatie te 
komen , maer de voornoemde Moftart door eenige 
van fijne vrienden verftaen hebbende dat de voornoem¬ 
de heeren Grave en Staten , een quade moed tegens 
hem hadden , en gewaerfchout zijnde hy fich des 
wachten foude, is tegen fijnen dank en refolutie (om 
dat hy iich van geen quaedfchuldig kende) en alleenlijk 
door vermaning?, van fijnen huyfe vertrocken, en 
Avas ook lo haeft met vertrocken hy werd gefocht en or¬ 
der geftelt aen de poorten van de ftad en op de wegen 
langs het ftrange, om hem te betrapen en in handen 
te krijgen , het welke oorfake was dat de voornoemde 
Moftart fiende fulke heftige en hittige proceduren ,en 
vrefende dat door eenige valfche rapporten hy foude 
mogen lijden het gene hy niet verdient hadde , nadat 
hy hem voor ettelijke dagen verborgen hadde gehou- 
oen , heeft fich federt door het vertrek verfekert. 
Maer aengaende dat de brieven van mijn heere Graef 
Mauricz leggen dat den Overften Sonoy van de landen 
meer als icoooo Kronen getrocken heeft, daer niet 

Fol. 51.) in gebrocht hebbende daif de mantel en rappier, hoe¬ 
wel Jt felve geen grote wederlegginge weerdich is, fo 
heeft nochtans den auteur des bnefs fich getoont door 
padie en partydigheyd gedreven te zijn, en daer door 
grotelijks gemitt te hebben in fijne rekeninge, heb¬ 
bende vergeten den voornoemden heere Sonoy den 
tijd van xf jaren in dienfte van den landegeweeft zijn¬ 
de, niet kan op veel na de helft getrocken hebben, 
door dien hy met anders geprofiteert heeft (als wel 
mogelijk den Auteur na hem felven oordeelt) dan 
fijne gewoonlijke gagien , dewelke noch hy nochte 
andere hem behoorden te benijden , en indien de 
yoornoemde heere Sonoy ( dewelke in Holland over 
iange tijd voor een Edelman van goede huyfe en quali- 
teyt bekent is geweeft) niet anders dan den mantel en 
rappier gehad hadde, hy foude de middel niet gehad 
tob oen om te doen t’fijnen Kofte de goede dienften, 
grote en lange reyfen die hy gedaen heeft aen wijlent 
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gedachtenis , gedurende fijn uytïandigheyd. Dit is> 
mijn vrouwe, de waerachtige en eenvoudige hiftorie 
van het gene, aengaende den Heere Sonoy, gCpsfieeic 
is , by dewelke klaerlijk en opentlijk fijne onfchuld 
blijkende en aen te merken is, tegens de accufatren en 
blamcringen van de voornoemde heeren Grave en Sta¬ 
ten , dewelke fy door haer gefchriften , fondereenig 
ondcrfcheyd van tijden verdonkerende de waerheyd, 
verwert en geconfondeert hebben, het welke zyniec 
door mqedwille , maer door licht-gelovigheyd Ton¬ 
der voorgaende kennifte van faken gedaen hebbende , 
is geen kleyne noch lichte faute in de gene die hande-' 
len faken van ftate en van fo groten gewichte; volgen¬ 
de het feggen van Cicero : Credulitas vitiitm ejl ctiam 
magis quam culpa. Gedaen tot Londen, den 17. Meert 
1588. ftilo veteri. 

boo?fdj?ebm £omnitffati£ JBofïcrt/ ïjreft fijn jpmpart 
toeberbaren in Cngdauö ncnbcnbootfdjtebcnSa# fctmjftsid 
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cn bedjadt baet in be goebe gencgcntïjcpb bic fjate Sei«n& 
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Dat liatc IBajefiept ïjem bdafï ïjaDDe fuift# acn Dm no!?oü£i* 
bocgfdjjeben Sonop obec tc fcl)$bcn / fanö bent ooft 
aüct febete miffïbc bp Ijare JBajefïcpt acn ben boot? 
noemben Sonop fdf# gcfcïjtcben ban ben 5- / 
tnttfga&et# coppe ban Ijare ÉSajcfïcpt# b$kf acn fijn 
^teellende ban jSaffau gefcötebcn / bctodfoc top 
tccfïont Dïcc na mcöc sullen laten boïgcn; fcïpecf 
bent botbee# / bat bate IBajcfïcpt gecommitteert 
babbe bc ïlcctcn IDiïfugbp cn Mïcgrcp / om tc ï)o? 
ten cn examineren bc faften/ bic tuffcïjen fijne <Ei*x? 
cdïeutic en ben Staten / cn bem lotion in contrei 
beefie mochten 5tjit / om ïjntclBajcfieptrappottte 
boen / en bat imDDdectijb alle dgoreufe pjorebüixis 
fouben opïjauben / cn bat Dp ftoD öaec na fonbc eegtt? 
ïecen/ cngcöcnftcn/ 

Dat wel dikwils vrienden kijven, 
Ende nochtans vrienden blijvens 

Ba bet latyn^ fpjcch-toöojö / 

Amantium irx amoris redintegratio eftj 

’t 3©dïï (febfflft ÖP) ÏJict gebed tc paffe bomt * 
want in bet bacb cn toacdjcpb fo U %. bper.b met 
ben Staten cn sD?acf'iHautit^/foeftcnïic niet anbcré 
alsl bc toacc cbnfXeïtjftc gctcfo^mcctbc ileligic m 
’0 ïanb^ todbaten tc Omberen, ^n bntbcfënttoifc 
cn gramfdjap bt« tuffeben ingdepot &/ boo^msb^ 
beïen cn ooifabcn betodlte acn toebet-jijden Dooj tan 
öcïij&e cn biuntlijfte communicatie fulïen bonnen 
toedj genomen toofocn / bos^ öien elft 3tjne fauten 
ïtcbtcïijfe fonbc bonnen betnetben / toacc toe (fcïjjijft 
bp) ibbopcbefaltenfullcngebjoebttoojben / foto 
tc bc betten <6;abe B5audté cn Staten bet felpm 
ben ban ïjate iBojeflcpt fnUen na bomen: toacc dp 
tnp bunbt ib faï moeten toacbtcn / om nm bare na te 
tcgnïetcn; toant fo bc boo?fcb?cbcn becten ben tot 
banbdhtge ftiïlcn bctftaen / faï ib tet ccrfïct gde* 
gentljcpb moeten ober bomen/ fo niet/ faïboö?t£ 
moeten foïlicitccen suïbg Den ttjbbanfaïmcbcïto 
ben. €n fo ijatc SJajcfïcpt alle baae anttooo^be 
bcttoaebt/ tocct ib niet meer tcfcbjijbcn/ Dan bat 
top niet nalaten fulïen toat tot H brtanttooo^ 
bingc en fltïïingc befet fcbabdb'bet (jetociten / tot 
onfet aïïet tod nobige ccnigbepb bienen faï: ib bet? 
moebe bat De boo|fcb?eben beeten H H. boo? befen 
baten ïafï fulïen fcljtiftcltjk boo^-gebouben bebben / 
en baec bp bctbïactt bat fijne »£cteeHetttie (bp meent 
Dpcefïcc) fijnen OBoubftncmentc getefigneert beeft / 
toacc boot II %. ban fijnen ceö ontfïageii fcljijnt 
tc 3ijn / ban 3,an .IBidjidft. bic tb in ’t fditfjbcu 
ban befen bectoacbtc / fö bp fijn €tcdïentic / om on? 
bet anberen 00b tc bobberen bact ban fcbbfteirj&e 
acte / en becmttp Dm Spoöe toecb tptl / moet ib ’t biet 
bpïaten/ (|c. 
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^en ban gare Jj&aMïept am ben boojnoom 
ben ,§onap / toa£ ban öefcn mljoube: 

.Jifóiffïbe 
ban öe 

1 Sicmins 

■ Yn Heere de Colonel. Sr. Moftart , brenger defes 

^>onop/ 
Denhals 
VÏU15-88, 

M fal u wel konnen feggen, dat volgens d’inftantie 

iTtm'eban ^Y ons van u went wegen gedaen heeft van de hand 
CngeianD te houden om u te verloflen uythetperijkeldaergyin 
acn Dm zjjt t hy ons daer in gevonden heeft feer veerdig en geaf- 
«Dbetfien fe<5Honeert om te doen al mijn beft en goede devoiren, 

die gy mocht hopen in erkentenifte van de leer weerdige 
uwe merken t’onswaert, en dat hy particulierlijk ver- 
focht hebbende dat wy noch eenen anderen briefaen de 
Staten generael in u faveur fchrijven fouden, wyge- 
accordeert hebben hen den voórfz. brief te fchrijven , 
welkers teneur in fubftantie is , dat wy hen vertonen 11- 
we intentie geenfins te zijn , den Grave Maurits van 
Naftau uyt het gouvernement van Noord-holland te flo¬ 
ten, om u felfs daer in te ftellen, of ook de ftad Meden- 
blik van Holland af te fcheyden, hem vermanende tot 
eene goede en volkomen reconciliatie, waer toe wy be¬ 
loven dat gy van u zyde ook heel veerdig wefen zult om 
te accorderen: en daer na hem biddende tot conclufie 
’t beleg op te breken en fo t’lamen te verdragen, dat gy 
coramiffie van hem neemt, of by faute van dien dat gy 
hen de ftad in handen ftelt, onder conditie, nochtans 
dat fy u honorable pafpoort en verlof geven , mefafre- 
keninge van uwe voorleden dienften , en redelijk con- 
tentement van’tgene men u fchuldig is: hen verfekeren- 
de, dat, fo fy dae r toe met verftaen, wy met eenen occa- 
fie lullen hebben om ’t felve ons ernftelijk te belgen. En 
bidden u ook dat gy, gelijk wy forge dragen dat wy niet 
en proponeren ’t welk niet en zy tot u welvaert, eere en 
confervatie, gy van gelijke van uwe zydeu wilt veerdig 
en bereyd tonen om u na de reden te voegen en daer toe 
te verftaen, gelijk wy het voor u belooft hebben, op dat 
defe oneenigheden en verfchillen,die’s lands ruine drey- 
gen , dies te rafter geftilt mogen worden. Hier mede, 
mijn Heere Colonel, fullenwy God bidden, dathyu 
houde in fijne heylige hoede. Gefchreven in onsHuys 
vanGroenwich, den y. April anno i^S, Lager ftond, 
uwe goede vriendinne , 

ondertekent 

Elifabet R. 

öjief ban öe Honinginnc aen fijne <£]ccrift <s3?a- 
be jjBatiritjS ban kaffan / baer mentie afgemaeftt 
tg / teap ïuuömöc aïöu£: 

jfëifiibe 
ban öe 
ïionins 

Mijn Neve, BY uwe brieven aén ons geaddrefieert 

1 ' 

en by de 
gene, die gy gefchreven hebtaen onfen Raed , in¬ 

houdende ’t felve fubjeft, om u te purgeren van ’t gene 
Cnr^nD Inen u geweten heeft in regarde van de rigeure envio- 
arnjgiié1 lentien die gy gebruykt hebt tegen den Colonel Sonoy, 
«Srccil. __ bid gyons, tot uwer groter juftificatSe, en ook dat wy 

te beter onderricht werden van de occafien en motiven, 
die u geinduceert hebben om in fulke rigoreufe maniere 
tc procederen, dat het ons believe te committeren ee- 
nige perfonagien met eeren en qualiteyt, om de redenen 
na de waerheyd te verftaen. Waer op alfo wy niet anders 
willen, dan dat gy in dit regard procedeert met eene pu¬ 
re oprechtighey d en rondeur, om ’t felve te volbrengen, 
zonder eenige intentie van ons te abuferen (gelijk wy 
ook feer bedroeft fouden wefen , dat’er eenige, hoeda- 
nige die ook ware , occafie voorquame van ons te doen 
veranderen defe goede opinie, gemerkt de grote vriend- 
fchap die wy wylen mijn Heere de Prince, uwen Vader, 
toe-droegen) hebben wy te defer oorfake te vreden ge- 
weeft de proeve daer van te doen. En derhalven hebben 
wy den Baron van Willugby onfen Lieutenant generael 
derwaerts-over, perfoon ten vollen gequalificeert na u 
begeeren , en den Heere Killegrey , een van onfen Raed 
derwaerts-over, laft gegeven de kennifle der fake te ne¬ 
men , en fo van uwer zyden d’oorfake der voorfz. rigeu- 
ren te verftaen, als ook van des voornoemden Sonoys 
zyde, ’t gene hy fal mogen allegeren in defenfie van ’t ge¬ 
ne men tegen hem pretendeert, en ons van alles na de 
waerheyd te verwittigen. Wefende hier-en-tuftchen wel 
redelijk, dat van uvvent wegen ceffere alle datelijkheyd 

tegen Sonoy, op dat hy felfs in perfoon, of door yeniand 
anders in fijne ftucken wel onderricht, opentlijk figmag 
begeven ter plaetfe, die tot defe affaire gedeftineertfal 
werden, om daer te antwoorden op’t gene men hem 
voorwerpen fal. En nopende dat men twijffelt dat hy de 
dijken foude doorfteken , of op eenige andere wyfe hee 
land befchadigen , wy fullen borge voor hem zijn , dat 
hy geenderhande fake tot fchade ofprejuditie van dien 
doen fal. En hier mede, mijn Neve ,&c. 

ïjebftm ïjier boven beraadt bat öe Staten ban: 
ïfoïïanö ai öc ^cere ban 3pamar£ / 33aröcfïugt 
cn s>nmon jjBcpnectfó. gccommittecrt ïjaööen / 
om nut öe gemepne ftrgd}£-ftcöcn binnen IBeöen? 
bïift te mogen fjanbeïen / cn meöe / om aai ötfcïbe 
ober te ïebcrai öm b?ief ban öe gccommittccröc ban 
öc Staten ban ïfoUanb/ öienenöc boo?an£tooo?öe 
op ben ftaren ïjiev boren beraadt. ©are ég goet ge? 
boiibcn/ bat men ben feïüen bJiefboo’-eerf! met eert 
tëTtomfïagcr baer binnen fouöefcnöcn / to£ lueïftert 
cpnöe be £?ecce banf amar$ aen ïjeu-ïteöen ectifSrctn- 
fiager ïjccft gefonöeu/ 0111 ïjen tebetffaentegcbcn 
öatter befloten bjieben aen fjen-ïieöm toaren ban be 
©ceren Staten ban ^oïïanb / baer op fp na lange 
bjacftfen boo? anttoaojöe gaten / öatfc geen fyucbett 
cn ïoilöcn ontfangen/ tmmaveïjenccrfïöeCrom? 
pette gefonöen toatc: bit fjeeft be Heere ban famar$ 
aen ben boajnonnöni ^aröeftnmgefcïfêeben / tm 
cpnöe be Ijf eeren albacr tot E)oom t’famen fouöen aö? 
biferen/ öp bennaebe öatfc ben Éronipetter ban WiU 
ïugbp mcenöen/en aïfo 3jjti$ bcbmiften^ men öcn niet 
feonöe ötpingen bneben t’ontfangen/toifi baer in niet 
hjpöerjSteöocn. '•Bit gcfcöiebeben n.6. B)artij. 'Ben 
trompetter ofiCanbotirijn banïPiïlngöp aïöaec 
geïtomen met pafpoo?t ban 3ijn <èrceïï. ban kaffan / 
om binnen JBeöenbïib tc mogen treeften / boef) toeeïs 
ÖP ebentöeï opgefjouben omeetfiantbooojDban&en- 
ïieben te Rebben : rnaer al^ men benfeïben baer na 
baer binnen ïjabbe laten gaen / en bat men gen aen? 
boot öe bneben ban Dekraten ban Ifollanö/en boo?t^ 
commiffarifTen om mctgemteïianbeïen/ toetbïjen 
ban boegen be gemepne ftnjcï$-ïnpben trotfeïgft ge? 
anttooojö; bat fp niet ban ffii toaren pet ban be J>ta? 
ten generael norï) particuliere Staten te ontfangen/ 
tm toare men eerfl getbeïegopbjafteenbanbeffaö 
bertrocfte/boïgcnbe get bebcï ban öe ïioninginne ban 
<£*ngeïanö / cn öatfe afó öan te b^cöen toaren te ïjan? 
öeïen of b?icbcn tc ontfangen / mfofpmetbertroc? 
ften/ öatfe raeö toiflen gen-ïieöcn öat te boen bom. 

<6ertopbo?bcr ban befe fafteïjanbeïcn/fuïïenlop 
b’antbJGQjbc ban be Staten generael opbepjopofi? 
tic ban ben SSaron ban HOtïïugbp/en ö’anttooojbc op 
be pjopofitie ban ïliïïegrep ï)icr laten boïgen. ant? 
bioo^bc op öe ptopofitie ban öcnboojnocmbmJBiï? 
ïugbp / toa^ Defe: 

(Vol .ff.) 

Mijn Heere, 

DE aenwefende gedeputeerde van de vereenigde 5Cnttooo:; 
Nederlandfeprovinciën, gecommitteert by hare u^o/irtit 

refpe&ive principalen ter jegenwoordige vergaderinge aenöcge; 
van de Heeren Staten generael der felverprovintien , tierale 
hebben verftaen , gefien , en rijpelijk geexamineert het 
gene by uwe E. hen-l,opden 11, der voorleden maend Dm n. 
uyt de brieven van credentic van de KoninklijkeMajeft. JKatttj/ 
van Engeland in date den 12. Februar. left-leden, ftilo ^fr™. 
Anglie , is geproponeert en in gefchrifte overgele- hterebatt 
vert, en na deliberatie daer op gehouden, hebben uwe 
E. met alle behoorlijk refpe# voor antwoord willen 
voegen : eerft dat fy uwer E. ten hoochften bedanken 
van de aenbiedinge in defelve propofitie gedaen , van 
dat hy begeert, met de Staten te onderhouden goede 
correfpondentie, tot de onderhoudenifle van het tra- 
ófaet tuftchen hare Maj. en defe landen gemaekt, alfo 
hen-Jieden ’t felve uyt ganfeher herten verheugt, als we¬ 
fende den rechten weg om alle misverftanden te doen 
cefteren, den dienft van hare Maj. te vorderen, den wel- 
ftand defer landen te conferveren , en ’t felvige doende, 
uwe E. een eeuwige eere en loffelijke reputatie, niet 

alleen 
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alleen in defe landen , maer in alle rijken en landen te 
verwerven. En willen U E. verfekeren, dat fy-lie¬ 
den defelve met gelijke correfpondentie en pumftuel 
‘onderhoudingé van ’c voorfz. tra&aet ook getrouwelijk 
ten eynde voorfz. begeeren te feconderen en bejege¬ 
nen , en altijds dankelijk na haer-lieder vermogen uwe 
E- goede genegencheyd j wille, aftedie en dienften, 
defen lande bewefen , en noch te bewijfen te erkennen. 
Maer zijn uyt ganfcher herten bedroeft, dat dequaed- 
'gunders van den welftand defer landen (welke landen 
im 16 jaren de laften van fö befwaerlijken oorloge ge- 
trouwelijken en ftandvaftelijk niet alleen hen felven , 
maer ook ten deele eenige van hare nageburen, (die 
het Paufdom verworpen , en de ware Chriftelijke reli¬ 
gie aengenomen hebben) ten leden tegens de gemey- 
ne vyanden van Godes H. woord gedragen hebben) by 
hare voorfz. Koninklijke Majeit. van Engeland boven 
de Staten, en wettelijke Overigheden defer landen 
fo veel credits fchijnen te hebben , dat fy hare verfier- 
deen onwaerachtige voordellen , den Staten,en andere 
wettelijke Overigheden ongehoort en ongedefendeert 
fulx gelooft worden , dat men op hare naekte adverten- 
tien of rapporten , alfulke proceduren tégen den be¬ 
droefden daet defer landen fouden verdaen te gebruy- 
ken als de voorfz. propofitie mede bréngt. Want het is 
fo verre van daer, dat fy-lieden tegens den genen die 
hare Majed. oprechtelijk tot vorderinge van den diend 
van hare Majed. met confervatie van den weldaad defer 
landen, by handhoudinge van de ware Chriftelijke re¬ 
ligie en der landen vryheden , gerechtigheden , privile¬ 
giën , en loffelijke cöduymen (voor de be-houdeniife 
van dewdke, de landen en goedeingefetenen der fel- 
ver in defe befwaerlijke oorlog hebben moeten komend 
en de onderhondinge van 6t voorfz. tradïaet met hare 
Majed. ten felven eynde gercaekt, geaffeclioneert zijn, 
eenige extraordinaris proceduren fouden gebmyken , 
of gedogen gebruyktte werden. Dat fy-lieden altijds 
verftaen hebben , en ai • noch verdaen , defelve als hen 
felven in recommandatie re houden. Sonder dat fy-lie¬ 
den onder defelve geaffccHoneerde konnen begrijpen, 
de gene die hun veynfende tot hare Maj. meer als ande¬ 
re geaffeótioneerr te wefen , onder pretext van dien haer 
ambitie en avaritie foeken te vodden en denweldand 
defer landen te troubleren, contrarie ’t voorfz. accoort 
en tot vorderinge van de ruine en ondergank van den 
lande. Niet konnende geloven dat hare Majed. alfulke 
perfonen voor haer wel geaffedioneerdeis houdende, 
nademael fy hen volkomentlijk verfekert houden , dat 
hare Maj. goede meeninge en intentie is, defe landen 
te den geconferveert en niet geruineert, en dat de gun- 
ften, weldaden enbeneficicn, die hare Maj. defe landen 
beliefc te bewijfen , endekoden, daer in hare Maj. en 
het intered van de traffijke, daer in hare Maj. onderfaten 
ter oorfaken van het fecours , defe landen genadelik 
geaccordeert, eenfamentlijk hare Maj. fonderlinge for- 
ge voor defe landen tot der fel ver welvaert en conferva¬ 
tie zijn dreckende. En daerom fullen de Staten en in¬ 
gefetenen defer landen altijd willig en bereyd blijven de¬ 
felve hare Maj. gunden en weldaden niet alle dankbaer- 
heyd onderdaniglijk te erkennen, niet alleen tegens ha¬ 
re Maj. maer ook tegens uwe E. als Gouverneurgene- 
rael van hare Majed. lecóurs, en andere Heeren van de 
"Engelfe natie, die in ’t felve fecours gebruykt zijn , en 
vorder gebn.iykt fullen worden , wefende haer-lied. van 
herren leed dat den ftaec defer landen (federt*t voorfz. 
traftaet) in fo groten verloop en confufie gebracht is , 
dat hen onmogelik is ’t felve meer te bewijfen, alsfy 
gedaen hebben. 

Wat nu aengaet den O verften Sonoy, en de procedu- 
ten tegen hem gehouden, willen fy-1. U E. niet verfwij- 
gen, dat eenige dagen geleden, de ged. defer landen aen 
haer voorfz. Maj.gefonden,overgefondën hebben dub¬ 
belt van een memorie, hen-1. van wegen hare Maj. ge- 
levert, in dewelke onder anderen , mentie isgemaekt 
van de proceduren ,tegens den overdenSonoy gebruykt. 
Waerop fy-1. volgende haer-lieder devoir,aen hare Maj. 
geantwoord hebben, als uwe E. uyt de brieven aen hare 
Ma; gefonden hierby gevoegt, fal believen te verdaert. 

Waer uyt, en uyt het kort verhad van alle de hande- 
IV. deel. 

lingen, met den voorfz. Overden Són'oy eén geheel 
jaer gedurende gehouden , hierbygevoegc, klaerlijk oï 
verftaen is , dat den felven Overden den naemvan hare 
Majed. en van fijne Excell. den Grave van Lyceftertot 
geen ander eynde gebruykt heeft, dan om by midde¬ 
len van dien, zijn eygen avaritie en ambitie te voeden , 
en tot hem te trecken een ampt ofauroriteyr, tegens 
de eenigheyd en gerechtigheden der landen van Hol¬ 
land en den Gouverneur der felver drijdende. Wanc 
behalven dat hy over jaer en dag belooft heeft, hem 
met de onwettelijke en onbehoorlijke commifiien , 
fonder kenniiïe van den Raed van State fubreptivelijk 
van fijne Excellentie verkregen, niet te fullen behel¬ 
pen , en daer op ook hand-taftinge gedaen heeft. So 
blijkt klaerlijk uyt het gefchrifce, noch onlanx by Guil- 
liaem Möftart zijn Agent in den Raed van State overge- 
levert , dat geen ander different tufïchen de Heeren 
Staten met den Gouverneur en Kapiteyn generael van 
Holland en Wed-vriefland ter eenre, en den voorfz. 
Overde Sonoy ter andere zijden, is, dan dat hy So¬ 
noy van den felven Gouverneur wil hebben een com- 
mifiie en autoriteyr, na fijn eygen welgevallenen tegens 
der landen gerechtigheyd, en dat hy om fulke com- 
miflien en lad af te dwingen , voor en al-eer de minde 
proceduren tegens hem , of zijn onder-hebbende ge- 
muytineert krijchs-volk begond, zijn fo fchadelijke. 
en fchandelijke handel gedreven heeft, ook in vili- 
pendentie van de refolutie van den Rade van State en 
alle overigheden in den lande wefende, die over hem 
te gebieden hebben, als by den vyanden van den wel¬ 
ftand defer landen, felfs bedagtfoudemogen werden. 
Sulx dat fy-licden niet geloven dat hare Majefteyt ten 
rechten daer van bericht zijnde , hem eenichfins fal 
willen toedaen , en veel min uwe E. die hem tot vorde¬ 
ringe van den welftand defer landen, byeede fpecialijk 
verpligt heeft : maer veel eer dat hare Majeft, als een 
Princefte van God den Heere met alle Koninklijke ga¬ 
ven begaeft, en UE. wefende een Heere, van heroi» 
que couragie, verftaen fullen dat fuiken Ichadelijken en 
fchandelijken handel, van fo quaden confequentie ex- 
emplaerlijk tot confervatie van het recht, en wettelijk 
Gouvernement van den lande, eenfamentlijk de publij¬ 
ke autoriteyt, behoort gerecht te worden, gelijk ook 
de Ridderfchap,Edelen en fteden van Hólland en Weft- 
vriefland , na voorgaende rapport , elx in den haren 
daer op genomen , en na deliberatie daer op gehouden 
tot quijtinge van haer ampt, eed en beroepinge, verftaen 
dat behoort te gefchieden , daer op fy-lieden ook fijn 
Excell. als Gouverneur en Kapiteyn generael van Hol¬ 
land en Weft-vriefland ( volgende zijnen gedanen eed) 
ernftelijken hebben vermaend, en de middelen daer to® 
nodig , geprefenteert, niet-te-min om te betonen datfy 
hare voorfz. Koninlijke Maj. en uwer E. in alles begee¬ 
ren te believen , fo veel den welftand van den lande mag 
lijden , fonderlinge om des te beter door goede corre¬ 
fpondentie met uwe E. tot nederlegginge van alle voor¬ 
leden misverftanden , by de bequaemfte middelen te 
mogen procederen , fo fijn fy-lieden te vreden , dat by 
fijn voorfz. Excellentie met uwe E. en met bewilligin- 
ge van de Staten noch voor de lefte-mael, een redelijke 
prefentatie aen hem fal worden geformeert, die men den 
voorfz. Overften en fijne krijchs-luyden binnen Me- 
denblik fal doen aenbieden, alvoren met rigeur jegens 
hem fal worden geprocedeert.Sonder dat fy-lieden kon¬ 
nen verftaen, dat tot fo groten endienfte en befwacrniffe 
van den lande, de fake buyten en binnen de ftad Meden- 
blik langer in fulke poindien mach gehouden werden , 
als die jegenwoordelijk gehouden word. 

Het bedroeft de voornoemde gedeputeerde ten 
hoogften, dat door de voorfz. en gelijke fchandelijke en 
fchadelijke proceduren (die nu eenigen tijd in defe lan¬ 
den gedreven zijn , en noch dagelijks gedreven worden 
(ftreckende om van den Spaenfchen Efcovedo te maken 
een propheet) en defe landen (die met uyterlijk geweld 
niet en zijn t’onder te brengen) by des-unie, oneenig- 
heydendiflentie onder malkanderen te bedwingen , en 
dat de gene,die der landen geld en befoldinge verdienen, 
hare perfonen en wapenen tegens defelve gebmyken,ge- 
bedijk te ruineren, en den gemeenen vyand (die gewel¬ 
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dlg en fterk is) by middel van dien den wech te berey- 
den, om dele landen onder fijn abfolut geweld te bren¬ 
gen. En willen fy-lieden uwer E. ter goeder trouwen 
en met oprechter confcientie verklaren, dat hare a&ien 
noyt tot anderen eynde geftrekthebben, nochtemet 
Godes hulpe, tot anderen eynde ftrecken fullen , dan 
om met behoorlijke en bequame middelen tegens 
de voorfchreven des-unien , oneenigheden, diflen- 
fien en andere onbehoorlijke handelingen te helpen 
voorfien , ook met pun&uele onderhoudinge van ’t 
voorfz. tra&aet met hare Majefteyt gemaekt, hebben¬ 
de een vaft betrouwen dat hare Majeft. of uw’ E. in ha¬ 
re Majeft. name van defe landen niet anders begeeren. 

Wat nu aengaet de fake van Leyden , alfo in de 
voorfz. memorie daer van mede menrie gemaekt is , fo 
refereren fy-lieden tot beantwoordinge van’t felve 
poindl, hen tot ’t gene fy-lieden dies aengaende, aen 
hare Majefteyt op de voorfz. overgefonden memorie 
hebben gefchreven. 

Of nu ’t gene binnen Leyden geperpetreert is ge- 
weeft na gemeene rechten en gebruyken defer landen 
capiralijk ftrafbaer is, fal by feker difcours , daer op te 
maken (’t welk uwe E. eerft-daegs ter handen geftelt 
fal worden) noch klaerlijken gededuceert worden. 
Sonder dat fy-lieden kennen verftaen , dat by yemand 
van wat qualiteyc hy ook zy , in of jegens de goede fte- 
den defer landen , fulke proceduren mogen inpune ge- 
bruykt worden. Sonder ook , dat het traftaet, met hare 
Majeft. gemaekt, of het gouvernement,eercijds fijn Ex¬ 
cellentie gedefereert, fo verre hebben mogen geexten- 
deert worden 

Beroerende de differenten , tuftchen de Heeren Sta- 
(rol.54.,) ten van Hollanden Utrechtontftaen, en weten fy-lie¬ 

den geen ander te wefen dan dat de Staten van Holland 
hen beklagen dat de unie tuftchen den lande van Hol- 
land en Utrecht, in den jare 1(534. by KeyferKaerle 
gemaekt, om ten eeuwigen dage onderhouden re wor¬ 
den , by eenige, wefende in de regeringe van de ftad en 
lande van Utrecht, tegens het gebruyk van defelve unie 
tot den dage van het overlijden van mijnen Heere en 
Prince van Orangien Hoogl. ge. toe word geinfrm- 
geert , tot groten ondienft en fchade van beyde de 
voorfz. landen, ftrijdende tegen het tra&aet met hare 
Majefteyt gemaekt. Om ’t welk gerepareert te hebben, 
ter oorfake van dien de Heeren Staten van Holland aen 
fijn Excell. in der tijd Gouverneur van het fecours van 
hare Majeft. en den Raed van State hen beklaegt heb¬ 
ben, dan hebben ter oorfake van dien , de Heeren Sta¬ 
ten van Holland voornoemt noyt anders gedocht, of 
denken te procederen, als inconformitevan’tvoor- 
fchreven trattaet, en de vordere violente en onbe¬ 
hoorlijke handelingen in de ftad van Utrecht tegens de 
gemeene unie, in denaefte2omaenden tot bedroeffe- 
nifle van alle vrome,' en apparente ruine van denge- 
heelen ftaet der Nederlanden door eenige , indevoor- 
fchieven ftad vreemd, niet gegoeyt, nochte gevrund 
wefende, gebruykt en doen gebruyken, jegens de 
oude en getrouwe burgers en ingefetenen der voor- 
fchreven ftad, in defelve ftad geboren, gegoeyt en 
gevrund wefende, en raken de Staten van Holland in ’t 
particulier niet meer als andere Provinciën die al gelijk 
daer van redres begeeren tot confervatie van defelve 
ftad en landen in ’t gemeen en particulier. 

De voorfchreven aenwefende gedeputeerde zijn wel 
geinformeert j dat het fecours by hare Maj. defe landen 
genadelijk geaccordeert (befonder van de ruyteren) 
niet compleet is, maer konnen in ’t voorfz. tradaet 
geen veranderinge doen, of het paerde-volk in voet¬ 
volk veranderen , fonder confent van alle de provin- 
tien. Sulx dat fy-lieden met den eerften deprovintien 
van den voorflag, defen aengaende, fullen adverteren, 
om daer op by den felven gerefolveert te werden , fulks 
als bevonden fal worden te behoren. Begeerende daer- 
en-tuiïchen , dat U E. met de Heeren Raden van Sta¬ 
te wil refolveren en ordre ftellen , dat ’t voorfz. fecours 
buyten kofte van den lande ,foin den Briele als elders 
mach worden onderhouden , om alfo eens tot ordre te 
komen en in fulke poinften den ftaet defer landen te 
mogen brengen, dat uyt de contributie n, alle het volk 

van oorloge, redelijk contentement mach gegeven 
worden , ’t welk anderfins onmogelijk is te doen, waer 
door den ftaet van den lande, van dage te dage in 
meerder confufie en verloop vair. 

Biddende uwe E. defe antwoorde , (die fy-lieden 
rondelijk en finceerlijk, na defer landen gebruyk , met 
alle behoorlijk refpeft: geven) ten beften te willen ver¬ 
ftaen, en de goede hand daer aen te honden , dat die 
by hare Maj. ten beften mach worden verftaen. Bedan¬ 
kende uwer E. andermael van de goede aenbiedinge { 
van de afliftentie en goede en fincere correfpondentie, - /( 
tot confervatie van den ftaet defer landen , met belof¬ 
ten , dat fy-lieden alle hare aftien , daer na fullen diri¬ 
geren, dat het traftaet, met hare Majefteyt gemaekt, 
punftuelijk mach worden onderhouden. En dat uwer 
E als Gouverneur generael van het feeoers van hare 
Majeft. met den Raed van State , fal gebruyken d’auto- 
riteyt. den felven in ’t voorfz. tra&aetgeattribueert. 
Tot welke eynde de nieuwe inftellinge of continuatie 
van den voorfz. Raed, ook inalderhaeftefal worden 
gevordert. En verhopen dat’t felve gedaen, een yege- 
lijk in fijn ampt, recht en autoriteyt gehanthaefc zijn¬ 
de, den verlopen ftaet van den lande fal worden ge- 
drefteert, en alle faken met fulke ordre en correfpon¬ 
dentie beleyd, dat Godes eere en glorie, den dienft 
van hare Majeft. en den welftand defer landen fal wor¬ 
den gevordert, ook rot uwe E. eere en loffelijke repu¬ 
tatie. Aldus gedaen en gerefolveert in’s Graven-hage, 
den 4. dach in April, An. r 588. onderftond, ter or¬ 
donnantie van de Heeren generale Staten. 

getekent, 

C. Aerffeni. 

©o|ön$ fjebben 6c fleren Staten gmetaeï ooft 
op De pjopofme ban Den tïaeD£-öccre Éiïïegccp Defe 
naboïgenDe amtooojDe jjegeben. 

Efien by de aenwefende gedeputeerden van de ^n{toooJJ 
T vereenigde Nederlanden, gecommitreert ter te- öebanDe 

genwoordige vergaderinge van de generale Staten der 
felver provintien, den gefchrifte hen-lieden den 9. de- pnerafl 
fer maend over-gelevert by den Raeds-heere Killegrey , op De pjfc 
uyt de Miffivevan hareKoninkl. Majeft. van Engeland 
van den eerften en 12. der maend February voorleden, ^‘ecrefófla 
hebben na examinatie van defelve daer op voor ant- legrep* 
woord verklaert, eerft fo vele aengaet de fake van de 
vrede-handelinge met den Konink van Hifpanien of 
den Hertog van Pa: ma aen tegaen , dat fy den voorfz. 
Heere Killegrey indachtig houden, dat daerom aen dc 
Staten generael geen propofitie is gedaen van de inten¬ 
tie van hare Maj. voor den 9. en if. Odfobris left-leden, 
en dat niet tegenftaende daer wel tevoren eenige pread- 
vertentien uyt verfcheyden oorden waren gekomen , 
dat nochtans wel duydelik en expreffelijk met hoge 
woorden en eeden ’t felve ontkent is geweeft , en daer¬ 
om is wel te verwonderen dat men de Staten den eer¬ 
ften Febr. en over fulx binnen de 4- maend van defelve 
propofitie wil te lafte leggen,dat hare Majeft. 7 maenden 
heeft gewacht op de antwoord van de Staten , te meer, 
nademael fy-1. (niet tegenftaende de onbequamen tijd 
van den winter) binnen de 3. maend daer op fo in de 
particuliere provintien , als generalijk refolutie geno¬ 
men,en ook hare commiftarifen aen hare Majeft. geion- 
den hebben met alfulke laft, die fy voor God de Heer 
Almachtig en voor alle de wereld als redelik verhopen 
te verdedigen. 

Welke laft by de voorfz. Commi/TarifTen eerft aen de 
Heeren van hareMajefteytsRade, en daer na aen hare 
Majefteyt felfs geopent zijnde, na datum van de voorfz. 
brieven van den eerften February. En hare Majefteyt 
belooft hebbende daer op te letten , en de voorfz. Com- 
mifiariflen hare goede intentie te verklaren, zijn de 
voorfz, gedeputeerden meer verwondert van den in- 
houden van de voorfz. fchrifcen , dies aengaende ,alfo 
het refpeft, ’t welk hare Majefteyt en den landen toe¬ 
komt immers niet toe laet in prejuditie van’t gene hare 
Majefteyt geremonftreert en by defelve hare Majefteyt 
daer op geantwoord , of geantwoord fal worden, een 
fake van fo groten gewichte, eenige andere refolutie 

te yor- 
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te vorderen, voor en al eer de Staten daervanfullen 
wefen verwittigt. 

De voorfchreven gedeputeerden weten niet dat al- 
fulke gerugten in dele landen geftroyt worden, als de 
voorfchreven gefchriften mede-brengen , namentlijk, 
dat hare Majefteyt alrede foude hebben gemaekt een 
fecreet accoort met den Hertog van Parma ,en datby 
’tfelve accoort foude wefen overkomen, dat de plaet- 
fen met hare Majefteyts volk befet, den gemeenen 
vyanden fouden worden overgelevert, fulx dat fy daer 
tegens geenordre hebben konnen hellen : maer inge¬ 
valle den Heere Killegrey of yemand anders fulx fou¬ 
de weten te bewijfen, fal daer in voorden worden na 
behoren. 

En geloven de gedeputeerden niet, dat immermeer 
fal bevonden worden dat de Staten in gebreke zijn 
geweeft , het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt, ge¬ 
trouwelijk na te komen, of dat fy nagelaten hebben 
behoorlijke dankbaerheyd ( nadefer landen gebruyk) 
aen haie Majefteyt voor hare gunften en weldaden 
defelanden gedaen , te bewijfen. 

En is vreemd dat by den voorfz. gefchriften gefeyd 
word, dat hare Majefteyt nog antwoord nog excufe 
op hare intentie van de handelinge van den vrede met 
den gemeenen vyand van de Staten foude hebben ont- 
fangen, nademael in Novembri anno 15:86. voor het 
eerfte vertrek van zijn Excell. na Engeland, op de 
vrage ten felven tijde den Staten gedaen, wat zijne 
Excellentie hare Majefteyt voor advijs van wegen de 
Staten foude verklaren , in-gevalle haer eenige condi¬ 
tie van vrede by den gemeenen vyand werde aenge- 
boden, de Staten wel klaerlik hebben verklaert, dat 
niet alleen het befluyt, maer ook de communicatie 
van de vrede, na apparentie der landen ruine foude 
mede brengen , en dat in de maend van Februario daer 
na gekomen zijnde tot kennifle van de Staten, *tgene 
nopende den vrede-handel paffeerde, defelve by hare 
brieven aen hare Majefteyt klaerlijk en nader hebben 
vertoont de fwarigheden en periculen, die daer uyt 
gefchapen waren den ftaet defer landen over te ko¬ 
men , en daerom vertrouwen de Staten, dat by hare ! 
Majefteyt geen prejudiciabeleofprecipitanteprocedu ! 
ren in de voorfz. faken fullen worden gebruykt. 

Aengaende de proceduren gebruykt jegens den Over- 
ften Sonoy, de voorfz. gedeputeerden houden defel¬ 
ve proceduren volkomelik gejuftificeert by het gene 
fy aen hare Majefteyt daer van hebben gefchreven , en 
lijn Genade den Baron van Willugby, Lieutenanten 
Gouverneur generael van hare Majefteyts fecours, voor 
antwoord gegeven. En zijn ten hoogften verwondert, 
dat nademael het voornemen van den voorfz. Over- 
ften Sonoy, en zijne onderhebbende gemuytineerde 
krijgs-volk , leggende binnen Medenblik, notoirlijk 
tot der landen ruine en ondergank is ftreckende,de J 
voorfchreven Heere Killegrey {die daer van wel ge- 
informeert en by eede, tot confervatie van defe lan¬ 
den verbonden is) yet tot voorftand van fokhadelij- 
ke en fchandelijke proceduren proponeert. 

So veele die van Camp-veere aengaet , fijn de ge¬ 
deputeerden feer verwondert, dat nopende hare wan- 
betalinge, eenige klagten of gefurneerde fufpitie fou¬ 
de mogen voorgeftelt worden, nademael fy-lieden 
beter, als eenige garnifoenen zijn betaelt: maer om 
rondelijk en finceerlijk te verklaren het gene daer op 
dient, fo is meer als vreemd, dat nademael de Sta¬ 
ten van Holland en Zeland en zijn Excell. vanNaflau, 
als Gouverneur van defelve landen, en particulier 
Heer van de ftad van Vliflingen , ter goeder tou¬ 
wen hare Majefteyt in handen geftelt hebben de fteden 
van den Briele en Vliflingen , met het Kafteel van Ram- 1 
mekens, in voldoeninge van ’ttraélaet met hare Ma¬ 
jefteyt gemaekt; en dat notoirlijk hare Majefteyt nie¬ 
mand anders als de Staten van de voorfchreven lan¬ 
den geen regt tot de andere fteden van Holland en 
Zeland competeert, en dat over fulx niemand daer in ! 
te gebieden heeft, als de Staten en Raed van Staten, 
den Gouverneur van Holland en Zeland, en de or- 
drnaris Magiftraten van de fteden, en de kapiteynen 
over hare foldaten: en nogtans bevonden word, dat | 

fo in de ftad van Camp-veere, Armuyden, Medenblik, 
Naerden,als elders,tot voedinge van wederhorighe- 
den ,muyteryen jfadlien en andereonbehoorlijke pro¬ 
ceduren , by fommige den eed aen hare Majefteyt, by 
andere den eed aen fijne Excellentie gedaen, en by 
anderen bevelen ontfangen te hebben van niemand, 
als hare Majefteyt of fijne Excellentie te fullen ge- 
hoorfamen, geprotefteert en daer in geftijft en gefterkt 
worden, diredelijk jegens het traftaet met hare Maje¬ 
fteyt gemaekt, totvorderinge van de fcheuringe, on- 
eenigheyd en confequentelijk tot ruine van den lahden, 
daer in voorfien, en een yegelijk in zijn regt gernain- 
teneert, en alle empefchementen daer tegens gepraóti- 
feert afgedaen fullen moeten worden , of is gefcha¬ 
pen der landen ondergank daer uyt te fullen volgen. 

En al is *t fo, dat de Cornette Ruy teren van den Hec- 
re van Villers by fijne Excellentie vanNaflau uyt Wal¬ 
cheren is doen trecken , fo verftaen nochtans de gede¬ 
puteerden niet, by wat recht hare Majefteyt of yemand 
anders den Gouverneur van Zeland fouden verftaen te 
beletten, dat hy het volk van oorloge leggende in fij¬ 
nen gouvernemente, by advijs van de Staten niet fou¬ 
de mogen gebruyken , fo wel in Walcheren als ande¬ 
re plaetfen, tot bewaernifle en verfekeringe van de lan¬ 
den , fteden en plaetfen van fijnen gouvernemente, en 
konnen niet geloven dat hare Majefteyt daer in eenig 
empefchement begeert te gedogen , en veel min dat fy 
uyt fake van dien, haer fecours foude verftaen te weder¬ 
roepen. 

Mits welke, en aengefien de Staten, volgende der 
landen gebruyk, gewoon zijn rondelijk te handelen, en 
dat fy niet konnen verftaen tot wat eynde defe en dier¬ 
gelijke faken ftrecken : fo begeerenfy, dat opentlijk 
en rondelijk met hen-luyden gehandelr fal worden , en 
verhopen dat’t felve doende , fy-luyden hare Majefteyt 
fullen in alles geven contentcment. 

3Bp ïjebben in ’t foeginfeï ban bit öccït bcrbaeï gc? 
macht / bat be <0rabe ban 3lpceflec in Sdccembri 
1587. upt de Jkederïanbcn tri «Engeland gefteert 
3bnde / bare JDajefiept goed gebonden / cn ïjem be* 
ïafi öreft / bat ïjp ïjet Üebetlanbfe tïcgjmcnt fou* 
be refïgneren in banben ban be Staten genctaeï / 
’ttoclft bp bp eene fcf)?ifteïrjfte acte bp ftem op ben 
17. ^rceinfy# gepaffeert/ gebaen ïjceft: toelfte 
acte alg boen gefonben toccbe acnbej|eetïfcrbett/ 
SCmbafFadeuc ban bare Jl&ajcffept/dic bcfelbe eerft 
tec band guam ben zz. 3'anuarg 1588. aï£ bp op 
fijne taebccom-cepfe boaö tot Bhffïngen om na «En¬ 
geland te repfen / en bat lip bcfelbe als boen toedet* 
om met bem na «Engeland nam / aïfo bftbemniet 
gelegen tna£ toederom in Hofland te heecen. ïfarc 
JBajeffept nu aemnccftrnbc bat ben tboifftct S)e? 
bcnbïih en meec andere ffeben bact boor geboeb toet# 
ben/ bat ben «©berffcn&onop en berfebepben fijne 
vEapitepnen in btbeefe plaetfen ïeggenbe / al? ooh 
anbete in Hofland / alg tot .Deerden / «Eet ttrupdem 
betg/ 23etgen op &oom / ooft Stcmupdni / tec ©eere 
en elder£ / ben muptetpe funbectben op ben eeb / 
daer mebe fp betbonben fcDactn aen ben <E:abe ban 
Hpcejfec/ b^eft raebfaem gebonden/bat befeïbere? 
flgnatie foube obetgefonben boorden aen be Staten 
generael / om bic border^ beftent gcmacht 3tjnbe / 
fa aen JbonopaïjJ anbere/fp lieden berffaen fouden/ 
batfe ban ben felben eeb ontflagen toaren / en barr 
op ben niet border babden te ereuferen / gcltjft fp 
dien aengaende ooft aen ben ïjcere JBillugbp ge« 
febjeben beeft ben 17. IDarttj/ dat fp berffaen bab* 
be / bat be principale oorfaftc/ tnaerom ben ©berff en 
&onop toepgeringe maefttc/bem felben te boegen na 
be begeerte ban be i^eeren Staten / baec in confl* 
ffeerbe/ bat bp herbonden toa£ ben <IB?abe ban %\i* 
ceffer upt ftragte ban ben eeb bp bem aen ben fel- 
ben gebaen / te geboojfamen / en bat Ijct febeen 
bat ben felben en anderen geen ftennifle babben ban 
fijne reflgnatte ban ’t goubernenient / tuaccom bp 
ïaff gegeben babde / bat befcïbe fouden obergefon- 
Den boorden aen ben Heere Mïegrep / cn bat &onop 
baec ban bc boete foube gebaen morden / en bat bP 
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Jlföifftbe 
ban ben 
graten 
/©jïefarte? 
ban <©n; 
gelanD en 
ben eerften 
^>ecrei:a= 
Eis ban öe 
ïtamitgtn; 
ne/aen Den 
ïiaeDS- 
i)tm UiU 
ïegretf* 

©c 
ïiaebtf- 
ijeeïe UtU 
icgrep 
tot ö'arte 
ban rejsgs 
natje ban 
fiet gaib 
berncment 
ban öe 
ïauöen/ bï? 
b£tt (02as 
ban lip; 
tefteï ges 
bar.!/ aen' 
Dekraten 
generael» 

tStti ban 
refïgnatfe 
bant gons 
berncment 
ban fee 
bereentgöe 

iariönt / 
bn ben 
(0tabe 
ban 11)34 
ceftet ges 
ïjaca/ in 
ijantten 
ban De 
Staten 
generael» 

fjem Daccasn fouDc boegen thbettoee fafeeft öem te 
ïaflc gdcpö / geïp fpec boren m Den felbcn tyief 
te ïefen $ 5 Dim boïgcnbe t$ De boo?fcö?eben acte ban 
tcfïgnatt'e aen öc boo^fdj^eben f^cece Mlegcep ober 
gcfonöen met een befïoten bp'cf/ uyt Den Cngelfen 
getranfïatecrt/ ïupbenDe aïs boïcïjt; 

NAer alle vriéndelijke groeteniffe, alfo hare Ma¬ 
jefteyt particulierlijken heeft verftaen met wat 

kleyn refpedt en aenfien de Grave van Lycefter, Stal- 
meeffer van de Koninginnelijke Majefteyt, engekoren 
Gouverneur van de vereenigde Nederlanden ter inftam 
tie en verfoek van de Heeren Staten gecradeert is ge- 
weeft by defelve Staten, en dat principalijken t’fyner 
iaetfte aenkomfte in de Nederlanden , door de pradtij- 
ke van feker ambitieufe en fadieufe perfonen: heeft 
der oorfake halven goed gedacht (als nemende defelve 
injurien fijner L. geprefenteert , aen haer felven ge- 
daen) dat fijnen L. ’t voorfchreven gouvernement foude 
refigneren in handen van de Staten generael , en dat 
fijner L. daer van foude maken een inftrument , het 
welke gefonden was aen den Heere Herbert, als doen 
Am ballade ur van hare Majefteyt in defe Nederlanden , 
met brieven en inftrudie van hare Majefteyt, gedateert 
den zo. Decembris, op dat hy het voorfchreven in- 
ftrument foude leveren aen de Staten generael.' Eno- 
vermits de voorfchreven brieven tot fijnder hand niet 
gekomen zijn voorden 22. Januarij , hy zijnde als doen 
op fijn wederkeeren te Viilfingen, met de commifla- 
riffen van de Staten wegen gefonden aen hare Majefteyt, 
fulx dat hy fonder vorder uytftel en hindernifte, van 
den dienft der felve , hy wederom na Holland niet 
kofte keeren , om het felve inftrument over te leveren, 
achtervolgende de Majefteyts bevelen by de voorfchre¬ 
ven brieven; wy hebben daerom goed gevonden ’t fel¬ 
ve inftrument of adle van refignatie tefenden, om te 
leveren aen de voorfchreven Staten generael. Hierme¬ 
de ey ndende, uyt het Hof tot Groen wig den 22. Febr. 
jjSS. onderftond, uwe goede vrienden , 

ondertekent 

W. Burchly. Tra. Walfingaml 

’t Öpfchrifc was , aen onfen befonderen goeden 
vriend, 

Hendrik^ Kjllegrey Efcuyer. 

Een van hare Majefteyts Raeds-heerenindeNeder- 
landfe geünieerde Provintien. 

n fytefmet De boojfcï^cbeit acte ban ccfïgnatie 
beeft De boojnoemDenltïacö^ Ijcccdlüïegrcp cecfï mt' 
fangen Dm' 13. Meent binnen : fufjcöat 
ï)P Dcfdbc niet eet aen De petten Staten gcncraeï 
beeft bannen obeekbeccn boa? Den eetfim ‘Süpnï bact 
aen baïgenbe / beebaknöe D?oo?fabe bjaerom Defeïbe 
niet eer tjaöSse bonnen abergriebett tao^Den/ na De 
ïnfïnictfe cnboojriemeu ban bare lBa)ef?ept/ en na; 
Dien ïjem De bop|fcbjebcn acte gefonöen fcoai? ban 
Den ifeere groten Ctgefo^et en eetfïc Jaéccetari# ban 
bate !©ajefïept / geïijb bïeeb tint fSm-ïicöen b^ief 
ban Dm 22. Jptb?. en ban fjem tot «ÜDojbjccïjt ontfan; 
gen / op öa£ hufz ïjen-ïupben obetlebercn fonDe / 
en betfodjt Daêc ban acte ban öit siJti Debotc tot $ijn* 
Der onilafïmge. <&it $ geferfieö Den eeeffen ^pjsï 
1588. ftilonovo. 

boajfcb?cbm acte ban refignatie ïuuöm; 
De aïöu^: 

RObert,Grave van Lycefter,Baron van Denbich,&c. 
Lieutenant van hare Majefteyt van Engeland, 

Gouverneur en Kapiteyn generael van de vereenigde 
Nederlandfe Provinciën, alle de gene die defe tegen¬ 
woordige fuller, fien of horen lefen faluyd. Alfo het de 
doorluchtige Koninginne van Engeland belieft hadde 
ons te committeren tot Lieutenant over het volk van 
oorloge, geaccordeert tot fecours van de vereenigde 
Nederlanden, volgende het contract met de Staten der 
felver gemaekt: waer op ook de voorfchreven Heeren 
Staten generael ons op gedragen hadden het Gouver¬ 

nement generael der felver Provintien , fo wel over de 
Politie als Juftitie, volgende de commiflieenadfevan 
opdracht daer over geexpedieert, vandatedeneerften 
Februarij anno 158<5. Én mits den tegenwoordigen 
ftand en affairen van dit Koninkrijke , wy gehouden 
zijn en belaft herwaerts over te blijven ten dienfte van 
hare Majefteyt, zo dat mits de oorfake van onfeab- 
fentie , wy ons niet konnen gebruyken te exe¬ 
cuteren de autoriteyt , die ons opgedragen is ge^ 
weeft, alzo fulx vereyfcht en notelijk is voor den wel- 
ftand en het profijt der zelver landen. Doen te we¬ 
ten , dat wy begeerende om oorfake voorfchreven » 
ons te ontflaen en ontladen van den voorfchreven laft: 
van Gouverneur en Kapiteyn generael der voorfey- 
der vereenigde Provintien , ook mede van de com- 
tniffie ons daer over gegeven , dat wy by dit ge- 
fchrift en a£i:e ondertekent met onfe hand , heb¬ 
ben gerefigneert, verlaten en ontflagen, refigneren, 
verlaten en ontflaen bydefen, in der voegen dat van 
nu voortaen , wy ophouden van alle oefteninge en exe¬ 
cutie van de autoriteyt en commiflie voorlchreven , 
ons gegeven by de voorfchreven Heeren Staten , in 
wat manieren het mochte welen , opdragende aen haer 
daer in vorder te voorden by advijs van hare Majefteyt, 
alfo fy fullen dienftelijk en behoorlijk vinden , tot 
welftand en befcheitninge der voorfeyder landen. Ge- 
daen in de ftad van Londen , onder onfen naemen 
zegel onfer wapenen, defen 17. dag van December, 
anno 1587. • 

ondertekent 

R. Lycefter. 

En gezegek met de wapenen van fijn Excellentie, 
lager ftond gefchreven, by oDdonnantie van zijn Ex¬ 
cellentie, 

ondertekent 

D. Burchgrave. 

op ïjefjikii bt Staten generael bert 12. mtï 
een placcact,Doen publiceren/ en colt mömftïaten 
nptgacn / inïjouöenbe / Dat De boa|fcö?eben 5ijm 
<£]CcèUmtie öem L’aDbe berb?agen ban ’t «Souberne^ 
ment en lElapitcpnfeïjap generael Der bereenigöe 
j^eDerïanDeii : Dat ’t boïft ban-ookogc en alle anöe; 
re toaren cntfTagen ban Den eeD aen 30nboo}fclj?e* 
ben <£2rceïïeii£te geDaen / bïijbenDe luet-te-Tmn tn Den 
eeD aen De lanöen / en meer anber£ / aï^ IgecDcc 
in ’t boo^fcïiiebm pïarcaet / ïupDenDe aï,0 boïcljt: 

DE Staten generael der vereenigde Nederlandfe 
Provintien, allen den genen die defe zullen fien 

of horen lefen, faluyd en dileftie. Alfo de Konink¬ 
lijke Majefteyt van Engeland genadelijk belieft heeft 
gehad met den gecommiteerden en gefanten der voor¬ 
fchreven, Provintien te treden in onderhandelinge, 
en. eyndelijk met defelve te befluyten feker traólaet, in 
date den io- Augufti anno ifBf. By ’t welke onder¬ 
linge is verdragen en geaccordeert, dat gedurende den 
oorloge tegens der voorfchreven landen vyanden, 
vreemdelingen , malecontenten en haren aenhangeren , 
hare Majefteyt tot fecours en afliftentie der voorfchreven 
Provintien , en om defelve te hand-houden in de be- 
fchermeniffe van de ware Chriftelijke Religie , en 
van de vryheden , privilegiën en rechten der voor¬ 
fchreven landen, in defe landen fal onderhouden tot 
hare Majefteyts kofte, boven dé garnifoenen van de fte- 
den en plaetfen hare Majefteyt belooft tot verfekerr- 
heyd van, het rembourfement van de penningen byde- 
felve te verfchieten, ’t getal van 5000 voet-knechten , 
en 1000 ruyterén , geleyt door eenen Gouverneur 
generael , wefende een Heere van name , qualiteye 
en refpeft van de ware Chriftelijke Religie, en andere 
goede hoofden : mits dat de voorfchreven Provintien 
in ’t gemeen , en yegelijk in’t particulier, foudenge- 
houden en verbonden wefen , defelve hare Majefteyt 
van hare voorfchreven kollen te betalen , en rembour¬ 
seren op fekere termijnen na den oorlog.: en datöm 
hare voorfchreven Majefteyt van defelve betalinge en 

rem- 
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rembourfement volkomelijk te verfekeren, defelve in 
handen zouden werden geftelt de fteden en forten van 
den Briel, en Vliflingen, met het Kafteel van Ram- 
mekens, dewelke by hare Majefteyt of deffelfs nako¬ 
melingen (de voorfz. becalinge en rembourfement ge- 
daen zijnde) fonder eenige fwarigheyd of eenig recht 
daer aen te behouden, wederom geftelt fouden wor- 
(jen in handen van de Staten van de voorfz. Provintien, 
fonder defelve te laten komen in handen van den Ko* 
nink van Spangien, of andere vyanden van den lande, 
of ook in handen van een ander Prince of Heere, maer 
fouden alleen middelertijd bewaert worden tot verfeke- 
ringe van hare Majefteyt en profijte van de Staten van de 

A voorfchreven landen : welken Gouverneur en twee an¬ 
dere gequalificeerde perfonen by hare Majefteyt uyt ha¬ 
re onderfaten te fenden, en te introduceren, inden 
Raed van State van de vereenigde Provintien , met den 
felven Raed fouden adminiftreren de faken de gemeene 

B defenfie en unie van de voorfchreven landen aengaende. 
Achtervolgende welken traólate, de voorfchreven fte¬ 
den en fterkten geftelt zijnde in handen van hare voor- 

q fchreven Majefteyt, defelve gelieft heeft gehad her- 
waerts over te fenden met commiflie van Gouverneur 
generael over haerfecours, den doorluchtigen hooch- 
geboren Vorft Robert Grave van Lycefter, Baron van 
Denbig , &c. En dat wy goed gevonden hebben gehad 

v defelve daer-en-boven te verfoeken , aen te nemen, en 
te committeren tot Gouverneur en Kapiteyn generael 
over alle de geünieerde Provintien, en geaftociecrde 
fteden en leden van dien. Welke laft by fijne voorfchre¬ 
ven Excellentie aengenomen zijnde, met refervevan 
de hommage of manfehap die hy hare voorfchreven 
Majefteyt fchuldig was. So ware dien volgende alle de 
Gouverneurs van de Provintien, fteden en leden der 
félver, mitfgaders ook alle de Ófficiren, Jufticiren, 
en volk van oorloge aen fijne Excellentie in de voorfz. 
qualiteyt, als Gouverneur en Kapiteyn generael van de 
Nederlanden , mitfgaders aen defelve landen in ’t gene¬ 
rael en particulier by eede verplicht. Dan alfohare Ma¬ 
jefteyt belieft heeft te wederroepen fijne voornoemde 
Excellentie om defelve in andere hare Majefteyts dien- 
ften binnen haren rijke te gebruyken, fulx dat defelve 
fijne Excellentie als mitsdien , niet konnende vaceren 
tot het Gouvernement defer landen , en voldoeninge 
van de laften zijnder commiftien, fulx den tegenwoor- 
digen nood en gelegentheyd defer landen is vereyf- 
fchende , heeft defelve fijne Excellentie hem gequeten 
en verdragen, van den voorfchreven laft van Gouver¬ 
neur en Kapiteyn generael der voorfchreven geünieer¬ 
de Provintien, en van de commiflien by ons, fijne 
voornoemde Excellentie daer over gegeven , en ’t felve 
wederom geftelt in onfen handen , gelijk blijkt by aóle 
onder des felfs hand en zegel, daer van binnen Lon¬ 
den gemaekt , in date den 17. Decembris 1587. Dat 

E ook hare voorfchreven Majefteyt gelieft heeft gehad als 
Gouverneur generael over haer fecours in defelanden 
te committeren den welgeboren Heere Peregrin y Ban- 
der-heere van Willugby, Beke enTherfby, &c. by 
commiflie in date den 24, der voorfchreven maend De¬ 
cember. 4>n bemerkende, dat in defen tegenwooidi- 
gen nood en gelegentheyd van den lande, defelve fon¬ 
der groot perijkel, niet mogen wefen fonder generale 
regeringe : So is’t, dat wy omredenen voorfchreven 
met goede en rijpe deliberatie by defen een yegelijk wel 
hebben willen kondig en kennelijk maken , dat fijne 
voorfz. Excel, volgende de voorfchreven referve, hem 

F verdragen heeft van de voornoemde commiflien : en dat 
wy achtervolgende de goede beliefte van hare Maje¬ 
fteyt en fijne Excellentie, fijne voorfchreven Excellen¬ 
tie daer van verdragen houdende, de generale regerin¬ 
ge vsm de voorfchreven landen , in de faken de gemee¬ 
ne befchermemfie en unie der jelver aengaende , mitfga¬ 
ders de onderhoudenifte van het traólaet met hare Maje¬ 
fteyt gemaekt , hebben geftelt ter bedieninge en ad- 
miniftratie van den Rade van State van de voorfchreven 

G landen, om by den voorfchreven welgeboren Bander- 
heere van Willugby, Gouverneur generael van hare 
Majefteyts fecours , de Gouverneurs van de refpeólive 
geünieerde Provintien , en de twee Raden by hare Ma¬ 
jefteyt uyt hare onderfaten, volgende het voorfchre¬ 

ven traólaet tot dien eynde in den voorfchreven Raed 
geintroduceert, of noch te introduceren , mitfgaders 
de Raden uyt de vereenigde Provintien by ons gecom- 
mitteert, en noch te committeren , beleyt, bedient en 
geadminiftreert te werden, de faken de gemeene de- 
fenfie en unie der felver, tegen den gemeenen vyand 
betreffende: al achtervolgende den voorfchreven tra¬ 
ólate , en de refolutie en inftruólie by ons daer op ge¬ 
nomen en gegeven, en noch te geven. Ontbieden daer- 
oin alle Gouverneurs en Kapiteynen van de Provintien, 
fteden en leden der felver, allen Admiralen en Vice- 
admiralen , allen Overften , Collonellen , Ritmeefte- 
ren , Kapiteynen, Soldaten te water en te lande, en 
voorts allen Prefidenten , Raden, Ófficiren, Trefo- 
riers , Ontfangers , Bailliuwen , Schoutteten , Maer- 
fchalken , Droffaten , Grietmannen, Magiftraten, Ede¬ 
len, Vafalen , burgeren en andere ingefetenen en on¬ 
derdanen defer landen, van wat ftate of conditie die Pt 
zijn, en allen anderen (des nood zijnde) datfy en elk 
van hen, quijt, vry , en ontflagen zijn van haren eed, 
voor fo vele fy daer by aen fijne voornoemde Excellen¬ 
tie den Grave van Lycefter, in dequaliteyten , by hem 
in defe landen gehad, verbonden zijn geweeft: beve¬ 
lende en gebiedende hen-lieden mits defen wel expref- 
felijk, dat fy-lieden hen daer van vry, quijt, en ont¬ 
flagen fullen houden, gelijk fy-lieden daer van vry , 
quijt, en ontflagen gehouden worden by defen , blij¬ 
vende nochtans in volle kracht, wefen en verbintenifle 
den eed by hen-lieden refpedlive gedaen,voor fo vele fy- 
lieden daer mede zijn verbonden, totgetrouwigheyd 
aen de voorfchreven geünieerde Provintien, Staten, 
fteden en leden der felver, en totdegehoorfaemheyd 
van de overigheden by ons over hen-lieden refpeólive 
geftelt, of noch teftellen: welken eed wy hen-lieden 
bevelen, getrouwelijk, eerlijk en vromelijk te betrach¬ 
ten, fulks fy-lieden voor Godalmachtig, en den lan¬ 
den fullen willen verantwoorden: of datanderfinste- 
gens den overtreders van dien, fal worden geproce¬ 
deerd na dat de rechten en difcipline militaire zijn ge¬ 
dragende. 

En alfo met hare voorfchreven Majefteyt van Enge¬ 
land van wegen defe landen, niet anders is gehan- 
dele ,. getraóleert of befloten, dan in manieren voren 
verhaelt : en wy ook by verfcheyden verklaringen 
van hare ^lajefteyt zijn verfekert , dat defelve 1 
geen vorder recht tot defe landen , fteden of le¬ 
den der felver is pretenderende , noch eenich vorder 
toe-feggen aen de voorfchreven landen, fteden, le¬ 
den of ingefetenen van dien begeerende , dan het 
onderhoud van het voorfchreven traóiaet , het welk 
wy van onfer zijden ook altijd hebben begeert , en 
noch begeeren in alles getrouwelijk te achtervol¬ 
gen , en volbrengen, tot goeden redelijken conten- 
temente van hare Majefteyt : dat mede hare voor¬ 
fchreven Majefteyt tot diverfe ryfen wel uytdruckelijk 
verklaert heeft, jegens hare goede meeninge , wille 
en intentie te wefen, dat op haren name eenige divi- 
fien , fcheuringen of oneenigheden gemaekt , of 
onderhouden worden, en wy nochtans dien niet te- 
genftaende fekerlijk bevinden , dat verfcheyden in¬ 
gefetenen van de voorfchreven provintien, qualijkge- 
informeert zijnde van de voorfchreven gelegentheden , 
en onderhandelingen, imaginerende faken die niet zijn, 
vergetende haer devoir , diverfe quade ofheien heb¬ 
ben gedaen, tot nadeel van der rufte en eenigheyd van 
de voorfchreven provintien , in’t generael, en parti¬ 
culier, en dat onder het dekfel van ’t felve , andere 
malitieufe geeften, meeft vreemdelingen, en uytan- 
dere provintien in defen landen gekomen , en niet of 
weynig in defe landen te verliefen hebben , door hare 
natuerlijke ongeruftigheyd en oproerigheyd hen ver¬ 
vordert hebben , met bedekte praóïijken en valfche 
pretexten , d’ingefetenen van den voorfchreven lan¬ 
den te verleyden, en andere in oneenigheyd te bren¬ 
gen , en tot oproerigheyd te verwecken , ja dat eenige 
by den vyand uytgemaekt, getracht hebben het volk 
van oorloge in dienfte van den lande zijnde tot muy- 
terye , en daer na tot verraderye te verwecken , en 
daer toe valfchelijk den naem en autoriteyt van hare 
voorfchreven Majefteyt te gebruykenr dat mede vele 
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në V ier en Twintichfte Boek, 
buyten de voorfchreven landen geboren, hen vervor¬ 
dert hebben op den ftaet van den lande, fteden, en 
leden der felver te fpreken , en daer van te handelen, 
al of die hare licbtveerdigheyd, en oproerigheyd wa¬ 
re onderworpen, en oPt haergeoorlofc ware alle nieu¬ 
wigheden daer in aen te grijpen, die hen-lieden fouden 
goed dunken , fonder ce letten dat fy-1 voor anderen 
hen behoren in alle flilhey d en modeftie te genoegen , 
genietende de protexne en befchermenifte van defe lan¬ 
den , als de ingeborenen der felver: en dit alle onder 
het pretext van den naem en autoriteyt van hare Maje- 
fteyt, die fulks grotelijks is mifhagende, als buyten 
deiTelfs meeninge en goede geliefte, niet anders dan 
den generalen ondergank van de voorfchreven pi ovin- 
tien konnende mede-brengen. Voor de confervatie 
van de welke de vrome en getrouwe ingefetenen der 
voorfchreven landen , en andere vrome patriotten, uyc 
andere provintien ter oorfake van de religie verdreven , 
en in defe landen geweken, fo veelehebbengedaen, 
geleden, en in voorgaende tijden;in fo goedeeenig- 
heyd en geruftighevd onder hare wettelijke overigheyd, 
fo in voorfpoed als tegenfpoed geleeft. So word een 
yégelijk van wat natie , ftate of conditie hy zy, wel 
fcherpelijk geinterdiceerten verboden mits defen, dat 
hy hem voortaen niet vervordere, met woorden * hey- 
melijke pradii]ken , gefchriften of werken te onder¬ 
winden eenige veranderinge , nieuwigheyd , of op¬ 
roerigheyd in den ftaet van den lande, onder den bur¬ 
geren , ingefetenen , of krijchs-volke in dienfte zijn¬ 
de , te water ofte lande , ’tzy onder’t pretext van den 
name en autoriteyt van hare Majeftey tof van fijne Ex¬ 
cellentie van Lycefter, of van yemand anders te vor¬ 
deren , folliciteren of doen , op pene dat regens hen¬ 
lieden fonder refpedf van perfonen , en fonder eenige 
conniventie of diffimulatie by ons , mitsgaders by den 
Staten van de refpedive provintien , of ordinarife Offi- 
ciren, Jufticiren , en Magiftraten van de landen en 
fteden fommierlijk, en fonder figure van proces fal wor¬ 
den geprocedeert tot de ftraffen , na rechte en -coftu- 
me van den lande, jegens deperturbateurs van dege- 
meene rufte geftelt, ten exempele van anderen. 

En ten eynde hier af niemand ignorantie pretendere, 
ontbieden bevelen wel expreffelijk, defe al om te 
doen kundigen , uytroepen en publiceren, daer men 
gewoonlijk is uytroepingen en publicatren te doen. 
Procederende en doende procederen tegéns de Overtre¬ 
ders van dien , tot de penen hier boven verhaeït, fon¬ 
der eenige gunfte, faveur of diffimulatie ter conerarien. 
Want wy’ifelve tot behoudenifle en welftand van den 
lande fulks hebben bevonden te behoren. Gegeven in 
onfe vergaderinge in ’s Graven-hage onder ons Cachet 

(pol. 57.) hier op gedrukc in placcate, den 12. dag van April, 
annoijSS. 

geparapheert 

Egmont Vt. 

Onder ftond , ter ordonantie van de voornoemde 
Heeren Staten generael, 

en getekent 

C. Aerjfem. 

€5p bit pïaccaet ïjcïjbcii eenige oproerige bic be 
ffictjc cn pactpfchap lange rjcöjebcn habben / om be 1 
PocufchjePcn factiën noch langer te Poeöcn cn on-' 
öerbouöen / fefeere Hnnotatien gemaekt / fcggcnöe 
bat fp bitpïaccaet met groter bïljöfdjap habben upt* 
gegeten op ben naem Pan öe Staten genecad öer 
Peceeiiigöe ftbebedanben / noch fonöer feemiifTc Pan 
bic ban tödöerïanb / Edanö / Mttecht / ^tcflanb cn 
t0tec-pffd / gerepjefenteert boot eenige penfiona^ 
riffen Pan Rolland en Eeïanb / cn eenen of ttocc Pan 
©liefïanb / fonbec tactenfchap Pan hare principalen, 

©acc in placcact gcfcpt toerb Pan’t getal Pan öe 
5000 poet-kncchtcn cn 1000 peer ben gelept öotn 
eenen töoupetneuc generael / tocfenöc eenen ©eere 
ban name / etc. #icr op feggen fp kp haer 
tic / batfcboojlooëfjepbterftorjgen/ öatfe öenfdben 
©ouperneur feïfp tot teïepömgc pan’tfecouröpete 
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fccïjt habben/ om booj hfm&ate herballen aitfotk 
tept toeöerom op te rechten / cn bet lanöen arngeno- 
men ^outeramitept (bie Defe ftetiffonariffcn / aï£ 
tot regecinge niet geboren / ten uuterfïen gebracht 
habben) imt eenen ïaacö Pan J>tatê te regeren. 

#p bc tooojöca / niet ben ïaaeö faiiöen ainnuifc 
ffreren öc faken / De gemcene öefenfieen unie aen* 
gaenbc / feggenfe in ijarc linnotaticn / batfe om 
befen 2S&Pocactp ffreeft nader nut te leggen/ fouten 
öaec bp boegen ’t gene defdte ook ïoofltjk Perfincgcn/ 
bat bc macht Pan ben ©ouPerneut generael foboï^ 
konten toa£ / batfe met ben tlabe Pan ^tate / mocht 
bootten en ordonneren op alle fïucken ’t ampt Pan 
een ©outerneut generael betceffcnöc / toanthpge^ 
ïafiet tuajS / bc pecpallcn antoritent ban ben lanöe 
pjcöeront op te rechten/ be kctjch^-bifdpline te hanb* 
houöen / fo tod te toater aïg te ïanbe / te toefen 
’t hooft Pan be pcrticnïire «Soupcnieur^ / en Dien» 
Polgenbe te berften tegenp blnconbcnicnfen / öieöc 
gelijke macht Pan befeïue<6oitPerneitr^Peroo2fackc 
cn ingepoert habbe/ cn in bc PaccrenbetSonbenie^ 
inenten / fo tod Pan be pjoPmtien al^ fcondec-jte^ 
ben cn fïeditcn te Piefen cn te committeren. 5item / 
be munte te reformeren / ïaub^ penningen ten 
meeffen oojbaer te boen in en uptgePen / ook met 
reformatie Pan De abupfen öaer th (ïepber <6oö) te 
groot geüalïen/ alle confujïcn Pan ilaben (öooröe 
memclite öer fclPer) af te fehaffen / be gcfclpÏÏcn tuf= 
fchen be p?oPindcra / flebm en ïeben Païlenbe / te 
Pergelijken / alle goebc oröonnamien / en toat tot 
gemcene ntfïe oorbaer sgnmochte/ te bePoröerein 

0p be tooegben in ben placcate / befefPc hare léa^ 
ï'ejïept gelieft heeft gchaö Ijcrtoaettö oPertefenDen 
ben baorïiichtigen haoeh-ge'üoren ©orlï éobert 
<6rabe Pan Xpcefter / etc» met commifTieban c£3og^ 
berneur generael ober h^er fecotirjS / feggenfe in haec 
Annotatie/ inbten fp baer Pp Ijabben gefieïtöoefp 
Den fcïPen ifêorfï Perfodjt habben / fo fonbenfe hen 
immers fchamen / öatfe fijn excellentie fo ontoeer^ 
öeïtjït gctractcert habben/ alp tfareMate 
ïupöen fdfê Pertoetcn haöbe/ ei: öatfe nu fóbiijbe 
toaren fijne refignatie op h^er feïfè h^nb aen te tte^ 
men/ ntetcommlffle/ feggenfp/ PanoBouPerneuc 
generael ban haer feeour^ / toant fp meenen batfc 
aen haer Winq banken fïacn / om b’oogen ban be 
plompe menfehen te berltïtnben / en fchamen hen 
öer leugenen niet. IBacr heeft men / feggenfe/ opt 
c&üuba-ricite generael gemaekt ober een fecour^ Pan 
6000 krhch^-lteöen I en toaer toe ban Die macht/ 
bie hem afé <6ouücrneuc generael (aen Ijare 
fïept Perfochf om on^ te regeren) Poïgcn£ ben tracta= 
te toaö compcterenbe: tnaer Dit/ feggenbe^llnno* 
tcetbcrjS / mceiieu fp ben menfehen tog^ te maken / 
om haer fdf^atitodtepttebehowben/ cnDen^oti* 
berneur generael Pan hare JlSajcflepf^ toegen toet^ 
ten te ff dien. ©och bc hinbers» fouben ’t oorbed fpje^ 
ken / of be geen bie fuïke autaritept pertoacrtó ober 
al^ Perhaclt / tipt ben tractatc toa^compcterenöe/ 
niet anber^ toas ban <6ouPcrneur ober ’t fecour^ Pan 
hare IBajeffept. 

#p De tooo|ben: top goet gePonben hekken ben 
feïben baer-en koken te Perfekeren/ aen te nemen/ 
en te committeren tot ©oitoemenr cn isapitepn ges 
neraeï. 

ïfierop feggotb’Hnnateerber^: hare.HBajeffept 
heeft it-ïupben te recht Pertoetcn / öatgpopeenbes 
bekte bohbelhept fijn Cxcdlentie eommiffite / Doch 
macr op ’t parnpicr / gegePen haö * toant om be 
lanben toeï te regeren / cn te maken bat hare B5a? 
jefiept^ fecour^ met anPniehtbaer 51311 fouöc / Ijöbbe 
fijn C#cdlentie / gelijk o oh alle anbere aBonPernenr^ 
na Ijem konienbe/ maeijt cn rommiffie genoeg upt 
Den tractate / bc Ijeïfte Pan Detodkc hp noot gcDrupkt 
ïjabbe / hoetod fommige hem habben na gefept / 
Dat hp getracht fonbe hekken öefe lanben / om of 
Doo?’ fïch feïöeii te incorporeren / macr fïet feggen 
fp / befe fchaïke plompe ?HöPoeat£ii / fo maken fp 
haer betoij# rebenen: bat be <öouPcrnenr£/ 
giffraten/ onbttbancn/ krijehS'hooföen en knjch^- 

ïupbeii 
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ftlpben fïjn Cjccelïentie bp eebe 3Ü11 becbonben ge; 
toéefï / ftomt / fcggen fp / upt De cottitnifTie Die De 
lanben bemgcgebcnbebben/ befe commtfTic nu boo? 
fijne rcfïgtiatie cefTcrenöe / fo ceffeert ooft Den eeö en 
becbintcnilTe / (jtcc ober fullcn top ban alle De boo?; 
fcljjcUcn petfanen b?p fpjeften / maer toacc blijücn fp 
ban/ fcggen bcfe ^mioteecDei^ / met Den tractate 
ban Cngelanb i toant fo ïange ’t felbe Duect / bïy= 
ben fp en alle be boo?fepöe pettonen ïjace IBajefïept 
of bare generale «BoubcrncucS ban barent toegen 
betbonben/ ober alle be poincten ban een generale 
regeringe bic bier boben bcrljaeït 3jjn. 

Op be tooojben / bat ooft Ijare IBajefïept gebeft 
beeft / al£ generael ober (jaer fecour£ te committeren 
ben toeïgeboren $>eccc / etc. 

ïfierop fcggen D’3lnnoteetber£ / niet alfa/ maec 
aï£ öapitcpn generael ober (jaer fccour^ en on£ne; 
bcrïanb^ ftrijcbö-bolft / en al£ <6onberneur generael 
ban ïjarent toegen/ bolgenbe benboo^. tractate. 

On Dat top acljtcrbalgenbe be goebe beliefte ban 
bare IBajefïept en fijn Orccllcntic / tjem baer ban 
bcrb?agcn fjoböenbe / be generale regeringe ïjeto 
ben gcfïcït ter bebieninge ban DenBabebanJïtate. 

^ier op toa£ befe Annotatie gefteït: b’ontoeetbtg; 
Ijeben bare JiBajcfïepc in ben perfoon ban fijn Orcelï. 
toeberbaren/ 3ijn D’qo?faftcn ban beboo?f'5. refigna? 
tic / betoeïlic be boo?f5. ^enfïonatiffen met en fionb 
te accepteren / fonber boo?gacnbe befcl)?ijbinge en 
confenten ban be p?obintten / baer toe fo toettdijft en 
epgencïijh berfcb?edcn 3?jnbc/ atë fp 5ijn berfcb?eben 
gemeefï om fijnOrc. aen te nemen/toaer in be lanben 
(beljalben bat baer gcrecbtigbrpö baer onttoeïbigt 
tooto) ooft een eentoigc febanbe too?b aengcbaeni/ om 
allo ban baren Oenerael en Oouberneur te febepben. 
Oat fp ooft be generale regeringe bpbtn-fribcnfïeï; 
len fotiben in Ijanben ban ben ïlabe ban ^tate / fulp 
is in baer bermogen niet/toant offp’t feboon met bol; 
luimen ronfent ban be p?obmtien babben toiilen boen/ 
fo bermocljten fp DeS niet in p?ejubitie ban ben trac; 
tate ban Óngeïanb/ bolgenp betoellie alle befe rege; 
ringe gefïeit té in banben ban ben Oouberneur ban 
bare IBajefïept en ban DenBaebban&tate. Ooft 
b?engt be rcfignatiebanfïjneOjcceïlentiemebe/ bat 
op be regeringe ban ben lanbe berfïen foube toerben / 
met abbtjS ban bare IBajefïept / fonbetbetoelftcfp 
bier in met bermogen. 

Op be tooo?bcn / om bp ben boojfi. toeïgeboren 
25aenber-beere ban ïBilftigbp / Ooubcrnenrgene; i 
rad ban Ijare IBajefïept^ fecourS / beOoubernenr^ 
ban be refpectibe p?obiutien en ttoee ïïaben ban ba; 
re IBajefïept upt bare onberfaten / mitsgaders be 
Sabcn / etc. 

U?icr op toag geannotcert; bet tractaetfepb alle; 
fïnS / bare IBajefïept of ben Oouberneur generael 
ban barent toegen met be Baden ban Jitate: maet 
befe Sldbacatcn toeten bat al anders te becö?apcn: 
bet tractaet fp?eeftt ooft nergens ban be Oouber; 
neurö bau be refpectibe p?obintien/ maer befe nrett; 
toigbeben bjapen fb b»cc in / om baer boa? tot baer 
hermeten te ftomen: ban geïijften berbint bet trac; 
taet bare tllBajeflept niet / batfe Die ttoee ïïaeb£ bee; 
ren ban barent toegen in ben Oaeb ban Staten be; 
foingerenbe / jupfl upt bate onberfaten foube moe; 
ten nemen: maer ïact baer toe bat fpfe baer upt ne; 
men macb. Maci fp fo?gen of bare .ïBajcfteptpe; 
manb upt befrfanben fulp bertroube / bie Ijun-lupben 
niet aengenaemtoaer / en fiaet bier te merften boe fp 
baer tojingen als een en aeï / om te maften bat be 
OouberneurS ban bare .fBajeftcptb toegen / aen 
baer-lieben en aen be particuliere Oouberncucs te; 
gen^ ben tractate en tegcnS baer epgen berfoeft 
moebten gebonben 31311. 

Op be tooojben / bat fp en elft ban ben / quijc / 
b?p en ontfïagen 3ijn / bcpclenbe en gebiebenbebat 
^r-ïieben ïjcn baer ban b?p / quijt en ontfïagen fnïïcn 
bpuben. 

^iec op toaS aïbuS gcannoteert: batfnlrinbaer 
maebt niet toa£ bebften top genoeg berbaelt / toaer; 
om ooft niemanb beboojt bier op fig ontfïagen te bom 

ben/ immerg niet boo? cnalecrb’acceptaticbanbe 
boo?f3. refiguatie toctteïijft gebaen / op be bo?bcre 
regeringe met abbij^ ban bare IBajefïept berfïen 50 / 
en fullcn fpcbentoclbcrbonbenblijbcnaenbarcIBa^ 
jefïept of aen baren Ooubcnicuc generael / bolgcn£ 
ben boo?f5. tractate ober alle be paincten birr borend 
atngctrocften. . 

Op be tooo?ben bat bare IBajefïept geen bo?öcr 1 
reebt of toe-feggen in be lanben i£ bêgerenbe/ ban 
’tonbetboubbanben boo?f5. tractate / 3t toclft top 
troutoclbft begceten te acbterboïgcn. 

ïficr op babben fp gcannoteert: ’ti^toacracljtig 
bat bate IBajefïept geen bojber teebt nocb tocfeggcii 
P?etenbeett ban boïgeng ben tractate I maer Ijoc ge; 
ttontoelbft fp-lieben ’t felbe onberljoubcn beftften en 
begeren t’onberbouben / fal een pcöer nut ’t gene 
boo?f3. loftonnenoo?beeicn. Ocrefïcbanbcmupte; 
tpe en ongerufïigbcbcn bie bitr naboïgen als reebt op 
be boo?f3. pcnfïonatifcn en ^Ibbocatcn pafTenbe / 
toiilen top boo?bp gacn / niitsgaöcrs ooft’tücrbob 
bat fp boen fonber macljtcnbebeï/ ooft fonber co?; 
fafte / fo toepnig aï£ fp macljt en oo?faften gebab bfb; 
ben op baer epgen felfs» autoritcptccnparbontere; 
folberen boo? alle be gencbtcfïgonbecbcnOGHücr; 
nemente ban fijn «ïErceUciitic tegen^ benbtcnfïpan 
ben lanben m$ö?agcn Ijtbbcn / baer in befelbe fijn 
Cjrc. tarerenbe en bp boo2-oo?bceï conbemnerenbc(fp 
bie geen ïïecbter^ 3ijn) partijen ongeïjoo?t/ ben ge; 
nen bic baer in bienfï ban bare IBaj. fijn kreeft en bc 
lanben b?omeftjft gcb?agcn bobben / ftiïr in befelbe 
lanben bp geen tprannen geboo?t / nocb gefien i.S / 
bocb infienbe be pene ban recbt£ toegen geftclt tegen^ 
ben genen bie fig met een publyfte autoritept tjem 
niet competerenbe/ en bie flgtcgeng ben tractate/ 
en fo ontocerbelijft tegen^ fijne ^jcccllentiegcbjagcn 
bebben / toacc boo? top alle in bit jammerlpft ber; 
loop geftomen 3ijn / fo beboo?ben fp-lieben eecfï in 
baer confcientie gebacbt te btbben/ toatparbonfp 
felf^ ban boen babben / bd toclft toen be fïmpclc . F, 9. 
eenbonbigc gemepntc beeft moeten te hennen geben /{ '5 
op bat fp niet ban beeencbtoalingcinbeanbercgc; 
lept too?ben: Oob almachtig toilt ons beïpen. 

i|ier aen fïet men bat’er noebberfebepben toaren / 
bie al foebten be ttoifïcn te boeben/ en niet om bie 
ter neber te leggen. 

Oe faften in befenfïatefïacn/ enbatmenboo?be 
bat ben hertog ban jbarma bafï geceetfcbap inaeftte 
om befe lanben alle afb?euft te boen / fo too?be racb; SSen1 
faem gebonben bat men een epnbc maften foube ban «^onopen 
be fafte ban Jbonop en be gemnptincerbe binnen JBe; 
benbïift: en alfo be 23anre-ljecre ban IBillugbp baer mdcn= 
toe boo? lafï ban bare IBajefïept feerbo?vbcrbe/ fo 
toerbe goeb gebonben / bat ban toegen fïjn v£rceï; 
lentie ban iSaffau / bei^eeren Staten ban i^oïlanb 
en 3Beff-b?iefïanb / en ooft upt ben name ban beu 
i^eete ban HMIugbp albaer toebee gefonbenfeuöen 
too?ben eenige gebepnteerbe / fo aen ben €toerfïeu 
als aen be lïapttepncn enfblbateu/ en befelbe fefterc 
P?efentatien boen tot nebeclcgguigcban be geftbillcu 
en gebeeïe berecnftige: baer toe ban toegen fijn 
ceïlentie en ben Staten ban ^ollanbgccomsmtteert 
3bn/ .SBeefJec ÏÏ^ilIem S3arbefcn/ |BC. ©ictcr ban 
©ilfters p?ebiftant en Baeb ban fijn Crceftcntie/gnc; 
ter ïtie^ 23ttrgenieefïec ber fïeöeban^aerlem/ en 
JB*. .BicïacS 25?upninli iiaeb ban fijn böo?fj. 
ceïlentie / t’famen of ben meefïenbcel ban ijcn-iiebm 
bie baer toe fonben mogen baceren / om ben-ïieöcn 
ncffenS be gebeputeeebe ban ben 23anre-öccrc ban 
IBillugbp te binben binnen JBebenblift / eu be faften 
albaer te befoingcren en banbeïen met be 23urger 
mcefïercn / obccfïcn / ftapitepnen en foïöaten op be 
poincten gn articulcn bp fïjn €pccllentie en bp ben 
boo?f5.23ance-beece alrecbe gcconcipieett / met eoa; 
f ent ban be Staten ban Rolland. 3Dc gccoinmittccr; 
öenbic bp ben ï^eere ban IBiïïugbp toaren gccommit; 
teert / toaren be ^eeren^enrpilillegccp/ itacöin 
be tfaöe ban «^tatc ban toegen bare .IBajefïept/ Mc 
<6uillem Beet/ ®bo. 3©plfo?t en<6ec?gea3Ïïpijn 
^ecretari^ ban ben fiabe ban^tate. Bijnarccl 

fïonb 



n8 Vier en Twintichfte Boek. 
fïonö aïbaer na toe met mlffibe ban ben eerfïen 
2Hp?lIl£ / eerfï ben boorfj. mccfïer JBïïïem2$acDe? 
fen / om Jjern met genoegfaem gdcpb en berfeïtect? 
ïjepb te binbcn binnen JBebenbïllt / omben<gtor? 
fïen te bertonen b’actc ban refignafle ban ben Erabe 
banXpcefïct/ en Ijem ober full$ te bertonen en fo 
beeï mogeïijïi tna0 te inbuceren / bat ïjp Ijem in rcb e? 
ïijïtïjepb foube ïaten binben/’t $p bat ïjp Ijem goettol? 
Jlgïijft tolbe Deporteren ban fijn officie en commiffïe/ 
(in toïïten gcbalïe mcnïjemafreïienlngeenbeljaor^ 
ïijb contentcment fonbe boen ïjebben) of bat ïjp Ijem 
in be qnartieren ban ©bet-pffeï tolbe begeben / be? 
ïobenbe bat Ijem In b’cen of anbercgocbcfatiWactle 
foube boerden gegeben/ maer S5arDefiu£bonbnlet 
goeb op bie boet aïbaer te gaen/ nabcmaeïïjptod 
to'fï bat fuïltjS te bergecfêtofen foube/ cnfjcmnlet 
toe gelaten fouöcn torben ban be foïbaten met ben 
oberfien alleen te fprcïten en eenige fake te ïjanbe? 
Jen / bi$ bleef bat acljter. ^en 23aron ban ffiib 
ïttgbp fcöjeef beu +. 2fp?iï$ ftilo Angii* , acn ben 
boo^fs. ièonop/ Ijocbatljptoï bcrïjooptïjaööcöem 
inperfoon bp ïjen lieden te binbenom teboïhomen 
fjet gene bp tjem alrebe ban 3tjnc $Bajefïept£ togen 
*na£ begafï / bdangenbe fjet fept ban Mcbenbïiït / 
maer obermlt^ d’ inöifpofïtie ban fijnen perfoon / en 
toa£ Ijem bat felbe niet mogelijïi te boen / Ijabde 
bien niet te min om fjem te qultercn ban alïebcïjoo?? 
Jijlibebolr/ exprefTdilt gccommitteert en afgebecc? 
bigt be boojfdjjebcn perfonen Ijler boren genoml? 
neer t / bic öp foube tollen geüen in aïïc£ goeb geljoor 
en goeb gclobe / gelijk of ïjp bacr fcïfê pjefent toare / 
enöefeïbealïe eer en reberentlebetoijfcn/ beefoeïten? 
be bat Ijp en fpne foïbaten ïjen fouben reguleren en 
accommobercn fuïx in alle bllïiïtljepD be falie fonbe 
mogen bcrcpfcïjcn/ ten Dlenfïeban ïjare.ïBajefiept 
en be ïanben / ronfidererende be grote neerfïlgtjcpd 
en moeptc bie Ijare iBajefïept aen-nam boa? Ijare 
getrouto bienaer£ / ooïi confibererenbe bat ben bp* 
anb in grote menigte gereet toa£ om be ïanbente 
oberbalïcn/ eneenigenafb?euït te boen/ ’ttod&ïjp 
gcerne na fpn bermogen foube booromen. 

IBacr alfo be ïjeeren Staten ban Rolland goeb ge? 
bonben Dabben / bat fpne Excellentie ban Baffau 
met öc bcorfj- gebepntecröen Ijem felfë in perfoon lm- 
bcn£ eenige anberc gebeputeerbe fo ban be ebden aï£ 
fieben / na SüUmiaet of boo?t^ baer omtrent baer 
’t fijn Excellentie na gcïcgcndjcpd ber falie fonbe 
goeb binbcn / fouben ïaten binbcn / om een epube 
ban öefe falie te maliën/ baer toe Ijem befcïbe gcöepu? 
tcerbe/ al$ ooit be gebeputeerbe ban be jfUaglfïraten 
cn fïeben ban ben Jloorber-quortietc (bie baer toe 
berfcl)?cben boaren ïjen bp ben anberen tebergabe? 
ten binnen i^oo?n) fouben affïfïeren / fo toaö Defeï; 
be fijne Excdï. ben 13. Spring upt ben ï|agebex? 
ttoclten / en met alle be gebcputeetöe tot ^lltmaer 
i gekomen/ ban toacc ïjpDc£ morgen^ b?oeg mee? 
fier llMïcrn 25ardcjiug gifonben ïjeeft na ^oo?n / 
ten epnbc bic ban benfdbcnquactieretcabberteccn 
ban fijne Excdï. aenfeomfie / en bat fp eenige npt 
ben Ijaren tot raeb en afTifïentic ban fijne Cjcccïl. fom 
öen fcnbrnbp fijne €)rcd.toti€toifdj/cenbo?pgde^ 
gen een blepn mijïlten ban Bicbenblilt / aïbaer fijn 
Cjrceïï. Ijcm ten fdbenbage fonbe ïaten binbcn / ge^ 
ïijït fp bimboïgenbe gebaen Ijebbcn : en na bat fp 
met ben anberen banbe falie gecommunicecrt Ijabben 
op be refoïutie in ben Ifagc genomen / fotoeebegoeö 
gebonben bat men aen ibonop foube fenben ben na? 
boïgenöcn bu'ef/ geteïtent bp fijn €rceï. ban kaffan/ 
be ïjeeren ïbllegrcp / ïDilliam tSecben en JIDplëfojö / 
ïupöcnbe al^ boïcöt: 

ftaf* 
met 
rcöe- 

met U'lieden te doen handelen ; fo hebben \vy góed ge¬ 
vonden dervvaerts af te Veerdigen , en by u-lieden te 
fenden George van Gilpyn,Secretaris van den Rade van 
State j en Nicolaus Bruynink , verfoekende daerom dat 
gy-lieden hen behoorlijke brieven van faulfconduid 
wilt over fenden } om by u-lieden binnen der ftad Me- 
denblik vry en vrank te mogen gaen en weder-keeren , 
hen-lieden voorts in’tgene fy udieden van onfent we¬ 
gen aendienen en verklaren fullen , volkomen ge- 
love toeftellende j als ons, en eenyeder van ons, en 
hier mede. 

Edele , erentfefte , geftrenge , manhafce , difcre- 
te, lieve befondere : onfe Heere God zy met u-lie¬ 
den, gefchreven tot Alkmaer defen if. April 158&. 
onderftond , u-lieder goede vrunden , 

ondertekent 

1588. , • 
öersr De 
ftapitoj= 
»en en fo!, 
Daten btm 
nenjlics 
Denbiih, 

Mamice de Najfaii. William Rieden. 
H. Kjllegrey. Hbo. Wilsjord. 

Het Opfchrifc was, den edelen , geftrengen , eremfe- 
ften, manhaften, onfen lieven befonderen Jonkheer 
Diedrich Sonoy overfte , mitsgaders de kapiteynen 
en foldaten, leggende in garnifoen binnen Medenblik. 

EDeSe , erentfefte , geftrenge , manhafce , dif- 
crete lieve befondere : nadien wy tot volko- 

minge van de goede geliefde en intentie van hare Maje- 
fteyt van Engeland, en om metGodeshulpehetmis- 
verftand tot Medenblik gerefen neder te leggen , ons 
in defen quartiere t’famen zijn vindende, en dat wy 
wel begeren dies aengaende u-lieden te doen onder¬ 
richten , en voorts op ’tgene wyders defe fake belangt 

3be boojfcï)?eben S3aron ban 3©iïïugbp fonb mebe 
noclj een b?icfaenbenboo?fclj?eben^onop/ inïjou? 
Denbe/ bat na D^t bertreït ban fijn ^rccïlentie ban 
kaffan na JfiSebenblift/ met be boo?fclj?ebcr. gebc? 
pntcerbe / Ijp b?icben ban Ijare JBajefiept onrfan? 
gen IjaDbc / totet nnt bïecït bat Ijet üelicben ban Ija? 
re Majeftept meer a$ te boren toa^/ bat l)p foube 
acco?beren met fijne boo?fclj?eben excellentie en be 
Staten be^ lanb^ / beïaflenbe ooit Ijem ïïDjllugbp 
Öcm te cmpïopetcn met fijn befïe mibbelen om Ijet 
boojfcljKben accoo?b te boen effectueren : ï)P acïjt 
nobtg btm t’abbifecen bat ïjp geen ftoarigïjcpb ma? 
lie te accojberen in fulïte rebeïylie cortöitien al^ bo?? 
berlijft bebonben foube too?bcn / fo ten aenjien ban 
fijn particulier / alp tot gemeen nut en tufi befec 
ïanben/ toaer aen bp niet en ttotjffelt: maer bat fij? 
ne eonfo?matie ober een foube ïtomen metbefojge 
ban ïjaer UÖajefïept en be bifpcfitiebanfijnebeffX? 
ftettljcpb te p?ocureren / Ijp bib Ijem bat bit fijn ber? 
facit Ijem betoege om te genoegen in ’t gene bat öare 
jföajcfiept gerefoïbeert ig boïb?acl)t tetuo?ben/ Ijp 
boa^ bebjoeft om bat fijn fieïtte Ijem acljterljiclb / 
bat Ijp b'ecbjaerr^ niet ïtonbe feomen / ban betojïe 
fijn bocto? Ijem abblfeecbebat ÏJP tDcïmoc&t uptgaen/ 
foube Ijp ijem ïjaefien om te bolgen / ban of Ijp Itomt 
of niet / fo bib Ijp ïjemïjettelijlt/ bat ïjpljem foube 
conformeren met alfuïïte polricten alg ban be gebe? 
puteerbe beljoorïijït gebonben fonbe töojben / toa£ 
ban bate ben 3. mp?lï i?88. ftilo Anglico. 

fSen fcïben bage/ uamentljjït bem^.Hprll/ na 
bat €>lïpijn en 23nipnmït toeber upt iBebcnblih tua? 
ren geïtomen / ig na bdlberatie gerefoïbeert / bat 
be £)ecmi Itllïcgrcp / JBiïïlam / Keebcn / 3©pï^? 
fo^t / <i5ilppn / BiUlerp/ ^rtobinlt / fUe^ en 30ar? 
befen/ opberïiregengelepb^-brlef en commlflieibati 

I fijne Excellentie na IBebenbïllt fouben gaen aen ben 
obeefien J>onoy / aï^ ben 16. ig gebaen / en noclj 
boor noen na exölbltle ban De procuratie Ijebbcn fp 
ben obexjien geprefenteect / bolgenbe be refolu? 
tle ban be staten ben 2, &eptembpg inbenj|ag« 
genomen. 

^n ben cerfien fouben ter contemplatie ban ïjare 
ïton.,l®aj. banEngcïanb en fijn Eenabe alle boo?* 
ïeben faïien fo tol ban ben oberfïen aïjS ban Delta? 
pitepnen en ïtrijclj^-Iupben binnen liêcbenbïlït leg* 
genbe / tig anberen ïjen met befeïbe geboec&t &eb? 
benbe / ter goeber troutocn In boïïtomen bergetlnge 
Inorben gefrdb / engeljouöenaï^nietgefcljteD/ fulx 
bat ter oorfaïie ban bleu / nlemanb In recïjtc nocö 
baer bnpten foube tooröen gemoïcfJeert / noclj bp 
ben Staten of pemanben anber^ ter oorfaïieboor? 
fcörtben. 

Én alfa bp acte ban fijne Excellentie Den É?abe 
ban llpceflec / In bate ben 17- ^eccmbpj! ïefi-ïeben 
beöecxcngenetaïe^tatenobergeïebert/ blebe/ bat 

■ 
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fï/it Cjeccïï. üoo?fc|)?.£bcn ten feïbcn Dage affïand ges 
dacn Ijadde ban pet goubernement en ftapitcpnfcfjap 
generaeï (jeu bp den Staten DecbcreenigdeNedcrs 
lauden gedcfcreert / met betftïatinge ban Dat ban 
Dien Dag af alle fijn autontept in Dcfe landen fonöe 
ccffecen / en Dat mitsdien De boojfcl)?cben hapitep- 
ncn en fttijclj? lupden (gelrjft alle anöcce) nietbo^ 
öec mocljtcn bccfïacn tooiden / te toefen herbonden 
oen eciiige eeden of beloften fijne boorfcl)|ebeu <l?X' 
cellcntie gedaen / alljoetoel fp ebentoel de bereenigs 
de landen / en iianieiitïyrt ban Holland en )Befï- 
bjiefïand (ondec toien? bcfoïdinge en eed fp-ïteden 
acngenomen toaren) tot gctcoutoigïjcpd / en de 
Hoofden ober ïjcn-Iupdcn gefïelt tot gepoorfamljcpd 
berbonden bleben / fo toojdc nocïjtan? den boor)'3. 
Ctoecfïcn / (jTapitepnen en tïrijgë-lnpden b?p gefïelt / 
of fp boortaen in der landen dienfie begeerden te blij¬ 
den of niet. 

Met beloften dat fobecre fp lupden in dienfie bés 
geerden teblijben / f|i luyden ban baren toeftomens 
Den dienfïefoudcntoordcn eetlijftgetcactccct aï?ans 
Deren. 

Cn indien fp-ïupDen unt den dienfie begeerden te 
febepden/ dat ben een cedijft abfoïupt pafpoo?tfom 
Detóojdcngegeben / omfoinde bereenicïjde Nedecs 
landen al? daer buuten in brpljcpd te mogen blijben 
enbctfteeren. 

rol. 59.) Cn aengaende de boojïeden dlcnficn / alfo de 
Heeren Staten generaeï gerefolbeert toaren tot af= 
tefteninge ban dien te procederen / fo fonde ’t felbe 
ooft in regarde ban Den boorfj. ^berflcn / Capis 
tepnen en ïlirpcïj?-Iupden gedaen tooiden ] al? ban 
anderen / en fouden die? aengaende getractetrt toor* 
den al? anderen. 

di op den gedanen dienfl foudeeenen pegeïijften 
ttoee maenden fold? tooiden betacït gereet / fo bacfï 
Öcfeprefentatie fouöe mefen acngenomen en gebolgt. 

dl alfo bp de Hecrcn Staten gcncrael / denilaed 
ban Mate / de Staten ban Holland en fpne €rcels 
ïentie tot cedre? ban den flaet banden lande op den 
29.3Jan. ïcfï-ledcn toa? gerefolbeert en gco?doneert 
Dat de fïad ban jBcdcnblift alleenïijft met isofolda* 
ten ban ’t benöcl ban den boojf5. #betfïen foude bes 
fet-gepouden tooiden / fo fouden dr ftapitepnen ban de 
hendelen ban diflaï en 3©cïf?toinftcï met bare hen¬ 
delen en foldaten en alle andere foldaten boben de 
150 in de baorfr. fïede leggende / daerupt terflond 
bcrtcecftcn in fulften garnifocncn al? geonaneerd 
foude too?den/ en foude den boarfj. <ïDbecfïen met 
De boa?f5. 150 foldaten daer in blybcn commando 
rende/ mit? dat IjP commiffte ban fijn Cjreell.al? 
goubeeneur en ftapitepn generaeï ban Holland / Ees 
land en IHefï-bnefland foude ontfangen / en eed ban 
getrontoigbepd aen de Staten ban de boorf5. landen/ 
en obediëntie aen defelbe en fijne OÊrcell. doen / met 
beloften dat bP geen foldaten binnen de boorfs» flad 
boben de booif'5.150 ponden of daer in biengen fou; 
de / fonder confent en oidonantic ban fijn Crccïs 
lentie/al’t toeïft gedaen spiidc/fouden de foldaten boor 
De boorfs-fïede leggende bertreeften/ en fouden daer 
na fijn «Öjcceïl. en genade ben inde boorft. flad JlBc? 
denblift binden / om taffepen de boorfj. <0berfïcn 
en ftrpcp?-lupden / die daer in boor bet eerfle fouden 
blpben / mit?gaber? de borger? en iiitooondcr? dcc 
felber flede goede eenigpepd en accoord te maften/ 
en op de bcrfeftecinge / rufle en eenigpepd der boo^ 
febreben fïede alle bcljoorlijfte ordre te fïeïlcn / toeis 
bccfïacnde / dat alle de boorf?. poincten en articus 
len / niet fouden fïeecften tot pre juditic ban bet traes 
tact gemacftt tuffeben Ijare booifs. JBajefïept en de 
geünieerde Nederlandfe probmrien. 

cn<©3 ^ec op öen °'3cc!ien ^>onop fijn beraedges 
.citen nomen / en al? pp ftoarigbepd maeftte om de foïs 

daten alleen ttoee maenden te piefenteren/ cnboorr? 
iaec en" °P fftne Wte/ 50 toerdc de Ijcere Niclac? 23r”Pninft 
aekt tegen den abond aen fijn aBrcelicntie / en de gecoms 
pangtje; mitteerde ban de Staten en ban ’t Nooröer-guartier 

afgrfcbiftt / om met defelbe te fpreften en delibereren. 
‘Q&m 17- toefende ^ae^dag / 1^ de boorfj. 23^ 

IV. deel» 

ninft dc^ morgen? toedet geftomen / en De? na¬ 
noen? met den dUberfïcn in nader communicatie ges 
treden 3ijnde / beeft den <@becfïen fig betoepen op 
fijne boorgaendc commiffic en fïaet 5 item / op de acte 
ban den 30. jNarty 158 7. bpdcnbccre ban dcc JNij' 
kj Nlclac? 23rupninft en den bürgcmcefïer &cop 
ban Hoo?» geprefentccrt/ ooftdeaengebcdcncom^ 
rniffie ban fijn ‘ttrccllcntie ban Naflau in 3iWlio daer 
aen bolgende / en 3jjn bp de gedeputeerde op de? 
0berfïen? toeïbebagen en berfoeft cenige poincten 
onttoorpen / om die ban fijne ^recïï.cngcdiputccc^ 
detebcrfoeftcncncbtinercn/ te toeten/ cefftdatbP 
Oberfïe / fijn fïaet bp prabifïetotDcuccrftcii^inlij 
fonde bïijben bedienen / en ban fijn <lcjec. ban Naffau 
commifTie obtineren binnen .fHedenblift / met maebt 
om garnifoen daer en eïder? te bcrandcren / doel) fou^ 
de in den Noorder- quarticre / boor den fclbcn tyd en 
om alle mi?bcrfïand tefcljoutoen/ geen ander gacs 
nifoen in de fïcdeu aldaer brengen/dan Die tegentooor- 
dig aldaer toaren ; belangende de garnifocnen tot 
Hardertoyft/ €lbucg/ <0ber-f|ffcl en ©riefïand / foiis 
de daer oberïn ’tbefouder mei fijn «lïjcc. fpreften/ en 
fonder ttoijfeï toel herdragen/ om anderengeubers 
neut? en probintieu niet (prebende te mafteniEot bers 
fefteringe ban ilï^ednibïift tooideberfiacn i^oboofs 
den niet genoeg te 51)11 / en dat fuïjc fijn Crc. foude bes 

ïifbcii te betoiïïigen: dat boort? op de bordere berfes 
fteringe ban fijn perfoon en goede borger? genoegs 
faem foude toerden boorfien. ©oclj infifïccrde de 
boorf3. <0berfïc incefï op be^oorlijfte pafpeort en ccm 
tentement / en bolle ontfiaginge. 

3©aer op den öienacr ©iïiier? / ^rupninft en ïbe? 
de? abond? na fijn Crcelientte tooiden gcfcljiftt / en 
de? anderen daeg? aen fijn <i;rceÜ. rapportgedaen 
3pnde / Ö^eft fijn »iêrccïl. daer op genomen Ijet adbij? 
ban de gedeputeerde/ doel) de gedeputeerde jjebbcit 
bertoont dat paren ïafï en bebeïtoa? geftmiteert/ en 
dat ïjen-ïicdeh allcrnlrjft crprcfTc toaë belafï te Ijcïpen 
bolftomcn en effeeturen Ijet actoord of bfrdrag tufs 
fc^en den banre-ljcere ban HMÏugbp en fijn ^rcell. 
gemaeftt / bolgende de prefentatie boren berljaelt/ 
en dat fp dacroin niet bcrmocljten Ijarcu ïafï te eree* 
deren of fijne «ÖJjccelï. racd te geben om te accorderen 
de poincten en articuïen bp de Ijeccen gedeputcctden 
begrepen: maec dat fp becect toaren in al ’t gene 
ban Daa* - lieden ïafï en bebcï toa? dependerende / 
getcoutoeïijft ïjen te gebrupften en te quijten / al? niet 
liebec? begercaide dan alle faften in goede oidrc en 
eenigljepd gefïelt te ft en / om daer bp Ijare B)ajefïept 
te boïdoen cu den intooondercu ban Dcfeïauden alle 
goet contentement te geben. 

J©eïften bolgende / fijn <!Breclïent!e gcljoorb ïjeb; 
bende ’t felbe adblj? / en ooft ban cenige andere pers 
fonagien ban quaïitept daer ober geroepen / Ijccft fijn 
^reellentie Ijen-lieden den 18. tocdcrom binnen j©c? 
denblift gefenden / en ïjcn-ïicdeu belafï te feggen eerfe 
aen de Ijeecen gedeputeerden/ en daer na ooft aen 
den <0berfïen te pettonen / en feggen’t gene ïjier 
na bolgt: 

Cecfï / bat 3ijtie Cjccellentie te breden toa? den Mat fijn 
oberfïen ^onop te geben commiffieomoberdefïad 
ban ffèebenblift te gebieden en te bebeïen. fouöe 
de? ntet'te-min den bobcngcnocmden(£i)berfïenbrp opnim 
fïacn binnen den tijd ban fe?to£ecftcnbp den genen Gerant* 
die Ijcto goet öunften fouden me*: de ft’reccn ^>tas ’effgeiu 
ten te Ijandclen / om boïgeu? Ijet geproponeerde ban 
daeg? te boren ampeldcr en breeder commiftüeban 
de Ijeccen Staten te beftomen / beladende 5tjne<ië;ri 
cellentie / den Heerc ban IDüiugbp / Mlegrep en am 
dcretcberfocften/tenepndefy Ijcin öacr toe affifïeren/ 
fo ooft 3jjne Crceïl. alle goede deboicentoiïdcdocn. 

<®f datden<©aerfïenboornoemd / gedurende den 
feïbcn tijd / bp den Ijccrcn Staten foude mogen doen 
aenfoeften/ om een briendcïijft cncerïijftaffcljepd te 
Ijebbcn / fo beccc Dp geraden bond 5«ift? te doen / 
en dat ïjern in?gcljjft?foudctoordeugegebenalleres 
deïijft contentement. 

^at fijne €jccellentie/ aengefïen defc beftoaerïijfte 
tpden / raedfaem bond / dat Den <0berfïc ljfm lnct 

© aïfuls 
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aïfulfte commiffie fottüe laten bctgenaegen / obcr^ 
mibé öc foiarigïicöen bic De anbere ffeben öaer in fom 
ben binöen en maften / tec trjb en tojlen op aïïe öefe 
öiffercnicn ojö?e gcfïeït en tec ncbec gclepö fouben 
toefen / bccöópenöe bat oBob baec toe fpn genaöe fou 
be gcben* 

<$£nbe booj fa bede bc berfcftcctïjepb bec fteöe IBe* 
bcnbïiften be bcccemnge banöe burgeren en inges 
fetencnbcc fclbec aenginft / jijne dEjcceïlentie toaé te 
toeben/ en bdoofbc tint Dien quactiere niet te bectcec* 
iften/tot bat bp raeb en aöbijé ban ben <©ber jïen boo^ 
noemt en auöcre peefanagien bp fpne «fiJccdïentie toe- 
fenbe / infonöecïjcpö cnboo^ albn ben j^eereMle; 
grep en anbere «êngcïfe ï^ccren bp tjern fpnbe / be 
tooojfj. flaö foubc toefen in goebe ojbje / ccnb?acï)t 
cnruflc gcfïeït. 

iBacr alfa ben ©berfïen ïjtec mebe geen contente* 
ment Ijceft genomen / cn na beeïe beefcöepöenftoa* 
rigljcöcn bp ben booifepben Jdqïiou boojgetoenb / ié 
aenben (©bcrfïcn bcrfocïjt/ ombanbe fafteeenéaf 
te toefen / op be poincten ban picfentatie ban ben 

Utpdiip te toiïlen anttooojöcn : bacr op fpn<^. 
booj anttooo^be gefepb Ijeeft/öat ï)u befeïbe niet fton* 
bcaenncmen/ omaïleen commiffie te ïjebben om in 
jJBeöenbltft te commanberen/ gdijft ’tfelbe fdjeen 
mebe te brengen / toacrom ïjp bctefacïjt betjoojïijU af= 
fdjept. <£n na berfdtepben piopoofïcn / 3pn ccni* 
gebanbegebeputeerbe tocbcrombpfpn Cfceïlentic 
cnbp be gcöcpufccröc ban beneemt Staten gene* 
rad en ban ïfoïïanb en BDcfï-toicfïanö na tëTtoifcb 
gegaeu/ en na rapport/ié goeb gebonben bit gcfcljjtf* 
te tot nabec bcrftïaringe batt3pn «£;ecelïentieenöcc 
Staten acn öm<©berflen ober te geben/ gcïijftöen 
19. gebaen ié / en toaé bit gefelst fte ïupöenbe alöué. 

(0pbenip. ^Spjiïi^ 1588. 3jjne<ï£;ccelletttteenDe 
tteSm gebeputeeeben ban mijn f^ccrcn be Staten genecael / 
aen oen' en öic ban HoïïanD en ï©efï b?tefïanb / geïjoojt fjcb*, 
^nerftcii |jet rapport ban be gccrimmitteecbc / getoecfl 
^jup(lï; $pnöe in communicatie met ben (©bcrfïen ^onop. 
muller, '©erfIaën / öattn-gebaïïeöenboo?f5. <©becf!enJao* 

nop acnneemt be picfentatie bp 3pne ^pcdlentie met 
fpne <©cnaöc ben 2. ^p^ilié itilovetri, bpbetoilïi* 
gingeban be Hfccrcn Staten befïotett : öcn<©ber* 
frat faï bcDoubcn ben fïaet aïé <©berjlc of Cola* 
lid ober een regiment ftnecïiten ban 10 benbeien / 
op aïfuïften tractemcnt aïé ÖP tot nocï) toe geno* 
ten tjeeft/ober todöc Knechten t)P aïé <©berfïe gebie* 
ben faï / onber ’t bebeï ban aïfulfte Ijooföen en obe* 
rigïjeben aïé ober ben ïcgec gcfïeït 3pn / of gefïdt 
fuïïen too?ben. Cn aï^ befeïbe ftnecïjtcn in flebcn 
of (lerfttcü in garnifoen geb^upftt fuïïen too?ben / faï 
Öpbaerobec gebieben onber ’tbebeï banberefpeeti? 
be <6ouberneuc^ ban be pjobintien / bacr in befeïbe 
fleöcuoffïecfttcn fgn ïcggcnbe: en faï ober fulp ober 
be 130 foïbatcn ban fpne compagnie Die binnen 
JBcDcnbltft fuïïen leggen / en ober aïfulfte anbere 
aïé fpn^v'ceïlentie (ïjem gcinfo?meert ïjcböcnbe op 
’tgenc tot confecbatie ban be tuflc / eenigïjepben 
bcrfeftecinge ber fïcben ban «ïBebenbïift en ben bo?ge^ 
ren cu intooonberen ber felber nobicï) ié) oo?baec 
faïbcbinbcnbaer in te gebjupften/ gebieben onber be 
commtjfte/ eeben bebeï ban fpne €tcdlentieenbe 
ïffceeen Staten / boïgenbe be boojf3. p^efentatie/ 
fonbec bat fijne Ccceïlentte of be boo?noembc gebes 
puteeeben boo? aïé nu tot ï)et beïoben ban bojöcce 
commiffie aen benbootfs- ©berflen fouben bonnen 
bcrfïaen / temeer / naöemaeï boïgenbe becefoïutie 
banbeïfeccen Baben ban Staten ben 29. 3[anua. 
ïefl-ïebcu ben (©berfïen aengefcï)?eben ié / bat fp tot 
bienfte ban ben ïanöe oojbaec bebonben / bieé-aens 
gacnbc aïïe faftcntn furdjeanticteljouben/ en bat 
be Zeereu Staten in ’t oprechten ban be generale 
regceringe in be faften be gemeene befenfie / unie / en 
be onberï)onbingc ban ’ttractaetmetïfarellïajefï. 
gcmaeftt / aengaenbe / en ’t rebjeé ban ben fïaet ban 
ben ïanöe / op öc commiffie en tafïenbiebaneenige 
fieben of quartieccn ber boo^f3. pjobinttengegebm 
fuïïen toojben/ alfuïfte generale oiö?eboo?gcnomcn 
ftebben te fïdïen/ aïé fpïieöen comfofm be piibilegien 

en gerecïjtigïicöen Decïattben in ’t gemeen cn pattf 
cuïtcr eenfamentïijft ban be fïeöeit en ïeöen ban Dien/ 
ten meefren bienfïe en berfefteringe Der fdber fuïïen 
bebinben te beïjoren/ toeïftenïafl ben Oberftcn in fijn 
regarb aïé ban faï mogen aennemen / of öaer op ï)em 
fuïfté berïtïaren aïé ÖP te caöe bebinben faï. »©aer op 
bp fijne O^tcd. be ïf eeren Staten cn Babett ban ^ta= 
te in aïïe goebe öifcrctie aïé ban gebaen en geöifpo* 
neert faï tooien in aïïe btïliftïjfpb/en tot rcöcïijft con= 
tentement ban ben boojf3. «©berflen na bedoren. 

(^pnbdijft ié bp be gebeputceröcn ben 20. öefe na< (Foi ö. 1 
boïgenbe acte geconcipicert getocefï/ fobeeïbefafte ' 
ban ben (©becfïen aenging. 

ALfo by de heeren gedeputeerden van mijn genadt- tCcccptatie 
ge heere den Grave van Naffau1, gouverneur en ban’tar= 

kapiteyn generael over Holland , Zeland en VVeft- berbers 
viiefland , mitsgaders van den vry-hecre van Willugby, 
Lieutenant generael over’tfecours d it hare Majefteyc rnce[ 
van Engeland beliefc heeft toe befcherminge van de banjliafs* 
geünieerde provinciën hervvaerts over tefchicken, raugeie» 
was voor gedragen en evergeleverc aen my Diedrich ^aprii 
Sonoy , hier onder getekent feker accoord in date 1 ^88. 
den tweden dag der jegenwoordige .maend ftilo ve- 
tri j tuffehen de welgemelte heeren by advijs van de 
Staten van Holland en Well-vriefland , op dedifferen- 
ten binnen defe ftad Medenblik gerefen , gemaekt 
en gepaflfeert, en dat het inhoud van ’c voorlchreven 
accoord , by my billik en redelijk was bevonden, 
uytgenomen eenige fwarigheden op’tlefte poimftvan 
den felven accoorde voorgevallen en geallegeert , 
als namentlijk daer mentie word gemaekt van de com- 
milTie die my foude worden gegeven. Welken vol¬ 
gens na verfcheyden communicatien by my met de hee¬ 
ren gedeputeerden boven genoemt daer op gehad, en 
begeerden van mijnent wegen te doen al’t gene toe 
meefte fatisfa&ie van hare Majefteyt en ’t welvaren 
en dienft van defe landen is ftreckende. So hebbe 
ik geaccepceert en acceptere enits-defen het bovenge¬ 
noemde accoord, en de preferitatien daer in begrepen , 
op de navolgende conditiën , te weten: dat ik faï 
continueren in den laft en bevele , fo als ik tot noch 
toe gehad hebbe, welverftaende dat ik in defen lan¬ 
de van Holland niet fal eenige alteratie of verande- 
ringe mogen doen , fonder advijs en exprelfe bewil- 
linginge van mijn heere den Grave van Naffau , en 
voor lo vele defe ftad Medenblik aengaet , dat ik 
daer in fal blijven , om mede felve te commande¬ 
ren met alfulken getal krijchs-volk als by mijn genadi¬ 
ge Heere den Grave voornoemd, met de gedeputeer¬ 
den van den vry-heere van Willugby, tot verfekert- 
heyd van der felver ftede fal worden geadvifeert, alle 
’t felve ter tijd en wijfen dat op alfulke vordere of na¬ 
dere commiffie als men my fal willen geven, mitsgaders 
alle andere vertogen die ik fal begeren te doen, by 
mijn heeren den Rade van State na recht en billik- 
heyd wijders fal gerefolveert of geordoneert worden , 
of dat my als dan een eerlijk af-fchey d, met alle rede¬ 
lijk contentement van mijne voorledene dienften fal 
worden gegeven en geaccordeert , belovende mits- 
defen wel engetrouwelijkenvanpoindetotpoinflete 
doen onderhouden en t’achtervolgen al ’c gene in 
der voegen en manieren als boven , tuffehen de hee¬ 
ren gecommitteerde voornoemt , en my is beftoten 
en geaccordeert , fonder daer tegensyet te doen ofte 
attenteren, des t’oorkonde mijn hand en zegel hier 
onder geftelt , op den huyfe van Medenblik den 
2o. April 15S8. 

^tjii ^ceïïenft'e öefen gefïen ïjcbfrenöe / ïjeeftöe* stwjoba? 
feïüe acceptatie onber fijn jjanö en 5egeï geappioüeect 
en geratifïccct / öeïoüenöe ïjet bpojfclfjjetien aa 
coo|ö cn boojnoembe acte / bacr op gcbolgt in ïjet 
regacöe ban ben boo?fcï)?ebcn ^onop oiibcrbjcfteirjft 
te boen obferberen en onöerïjouöenin aïïe fijne poin* 
ten en articuïen / en niet toe te laten ’t feïüe te 
contrabenieccn in eeniger manieren / gebaen tot 
(Ctoifcïj ben 21. Hpjiï / anno boojfrï)?eben. 

^aec na ïjeeft men met ben (©becflen/ftapitepnen somber 
en foïöate» boiöer begonnen te ïjanbelen nopenbe öjjgjf 
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te hapt* 
repneit m 
fïXüaten 
binnen 
JReOen* 
Mifc 

©niSSa* 
ton Ban 
IDiUugbP 
bomt tot 
jltïeteitï 
BUK. 

©mfp?a* 
te Ban oen 
heere 25as 
tan ban 
IBtuugbp 
en accoojt: 
met te fob 
baten tottis 
nenjUfte» 
oentóth. 
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Dc betalinge ban bun acljtcclucfen / enigöeboo^fj. 
folöaten gepjefcnreett / cecfl ttoee macnDen bèta? 
linge in gelde/ een U002 De boojïeöen en een boo? Dc 
toeftomenöc/ en fouöc Oefelbe betalinge toecöen ge? 
fielt in banden ban öen obecflcn &onop: Dat Den o? 
becflen Jbanop fouöe toecöen ontlaflban fjetlebeten 
ban &ct folicn/cn fa öaet cenigc folDaten toaccn Die 
geen ïaltcn IjaöDcn ontfangen/ fouöcn ’tfelbeont? 
fangen in gelöe naaDbenant: bet gelö bp Debo?ge? 
rpe aen De folDaten geleent/ fouöe bp ben Staten 
toerden gequiteert op De afceftenmge : De gene Die 
pafpoo^t begcecDen/fouDen niet meer aljS eene maenD 
in gelöe ontfangen / en men beloofDe öen faIDa? 
ten afceltemnge te boen / en fouöe fijn excellentie 
bp aöbijö ban Den obecflen Sonop / mijn Ijeete M? 
Icgrep en eollegie met Den genen Die bp 3fjneHper? 
foon fouDen 3tjn booten tot öe betfefteringe ban De 
bojgerpen in De falie Der ffcDe ban Ifóebenblift na 
bejjoren. 

JBaec ïjiec na bebben De folDaten niet toiïlenlup? 
fleren / uocb toiHen boren / en bet liet ftg aenfien alg 
of men niet fouöe bebben bonnen uptrecfjten / noejj? 
tang toeröe öen-ïieöen gep?efentcert 4 maenDen 
gagie / Daer in begrepen bet lallen en üibjeg Dat# 
fe genoten ftaööen / Dat men Daer aen afmenen 
fouöc / Dan toilben Daer toe niet berflaen / maet 
miicmureeröen fee r; Daer-en-tuffcbenquam Den 25a? 
ron ban .Mugbp / Ijebbenöe nu fijne gefontöepö 
brftomen/ bp fijn ejccelïentietot (Ctoifrij / enöoo? 
goeb-binDen ban fijne boojnoemöe excellentie / liet 
bp bem binden binnen Meöenblift / om een epnDe ban 
Defe inigüecfïanöen te maften / en na Dat bP beT? 
fdjcpöcmael met öefeïbe folDaten baöbe in commum? 
catie getoeefl / Ijen-ïieöen boojgSfjauÖen bebbeuöe 
Dat Öen toiïle ban bare JBajeflept toag / bat De faften 
fouben geaccommoöeert toerben: batfe fouDen in-flen 
Den nooö ban Den ïanöe / en beftoaextljepD Daer in 
De Staten toaren Dooi ïjet petijltcl ban ben flaet ban 
Den lande / daer ban fp meefl alle feïbe lidmaten toa? 
ren / en datfe de toapenen toaren gebjupftenDe tot 
baee epgen befcbermmge / eere / bjpbepö / pjibilegien 
en gereebtigbeden ban den baderlande. en aïfo 
bare ftapitepnen/ en bpfonder den lieutenant colo? 
nel gfaqueg Criflaï fijn uptetfle.befle en deboic de? 
De/ fiellenöe ooft fijn ïèben in bajarö/ en moetenDe 
beel fuiaöigbeDen ban De gemeene folDaten boren/ 
fo $ noefttang te toege gebjacljt / Dat epnöïqften 
De boo?feï)?eben folDaten fo berre geinöuceert toet? 
ben / batfe de falie blcbenenfubmitteeröenaenDen 
booifcljieben ïfeece 25aron ban tt&ilïugbp / Die De 
uptfp?afte en accoojd geöaen beeft in Defet manieren, 

ALfo den heere overften Sonoy de hop-luyden, 
officieren en gemeyne foldaten binnen Meffenblik 

de uytinge en fiuyten van het different aengaendè de 
betalinge , gerefen op de propofitie gedaen by den 
wel-geboren heere Peregrin , Baron van Willugby, 
Beek en Crifbye, &c. Lieutenant gouverneur en ka- 
piteyn generael van wegen hare Majefteyt van En¬ 
geland , en hare antwoorde daer op fchrifcelijken ge- 
volgt 3 hebben gedefereert en geftelt in ’t leggen en 
difcretie van zijne voorfchreven Genade , principa- 
lijk fy-lieden aenmerkende de fonderlinge cn goede 
affe&ie en zorgen die fy fpeuren dat defelve zijne Ge¬ 
nade van wegen als voren gefeyd , tot haer-lieder is 
dragende, gelijk ook defelve heere in-fiende het ge¬ 
ne hem delen aengaende van wegen den felven getney- 
nen loldaten en officieren by requefte is aengedient, 
en daer tegens overleggende het gene hy den felven 
foldaten mondelinge heeft doen aendienen , te we¬ 
ten : dat ly fouden willen in-fien den groten laft en 
perijkel van den tegenwoordigen ftand van den va¬ 
derlande , waer van fy meeft alle lidmaten zijn > en 
en de wapenen gebruyken tot hare eygen eere* vry- 
heyd , privilegiën en alle gerechtigheden van den 
vaderlande : en op alles wel en rypelijk gelet heb¬ 
bende , heeft by delen wel willen verklaren en uyt- 
fpreken , te witen, dat defelve foldaten fal worden 
promptelijk voldacn cn uytgereykt in contanten pen* 

IV. deel. 

ningen drie maenden betalinge, te verdeelen by alfutke 
als by fijne Excellentie en Genade daer toe lullen wor¬ 
den gecommitteert , om een yegelijk te contenteren, 
gelijk in aller billikheyd en reden fal bevonden wor¬ 
den te behoren. En aengaende de fchulden van la¬ 
ken en vivres by den felven foldaten aen de vivan- 
diers en zoetelaers gehaelt en gemaekc , lullen al¬ 
len den felven by den Heeren Staten van den landen 
worden betaelt en afgefproken , zulks dat fy-lieden 
ter fake van dien niet lullen worden gemolefteerr. 
behoudelijken dat alle defelve eenen yegelijken lul¬ 
len worden afgetrocken aen haer afrekeninge , de¬ 
welke met den alder-eerften ook volgens de genera¬ 
le refolutie van de Staten generael behoren , fal ge- 
fchieden , en eenen yegelijken daer van goetcontèn- 
tement fal worden gegeven. Gelovende ook de voor¬ 
fchreven fijne Genade, dat hy hier in voor haer-luy- 
den zulks fal handelen ( fo verre defelve haer voortaen 
begeven in alle behoorlijkheyd en ftllligheyd) dat 
fy defen aengaende, haer niet lullen hebbengerech- 
telijken te beklagen , en ook defelvé alder-wegen 
helpen hand-houden en recommanderen , daer den 
tijd fal mogen vereyffchen , befonder geconfidereert 
het goed refpeft en affe&ic die fy tot hem en hare 
Majefteyt te vorens zijn dragende na welke uyt- 
fprake alle vromen haer lullen hebben te reguleren en 
achtervolgen, tot wel-gelieven van hare voorfchreven 
Majefteyt en den dienft van defelve, en den gemee- 
nen Vaderlande. Aldus gedaen en gerefolveert bin¬ 
nen de voorfchreven ftad van Medenblik, onder on- 
fe hand en zegel defen z 5. April j anno 158S. 

en was ondertekent 

P. Willugby. 

Onderftortd, ter ordonantie van fijne voorfchreven 
Genade, 

en was ondertekent 

3f. van den Houtt. 

Hebbende op ’t fpatium een rood opgedrukt waf- 
fen zegel. 

<©tt accoo?b ïjceft 3ijne Cjeceïïcntte ten bageboo?? 
fcï)?eben bp 3tjne bjteben geapp?obeect / Dan alfa 
Daer eenlg rtugbetflanD fouöe ïjebben mogen cijfeii 
In De betalinge aen DefoIDatenteDoen/ öetople ftet 
boo?fcD?eben accoojö toat te genetael toap geflelt fon- 
bet exceptie: 30 Ijeeftöeboo?f5.bance-ljccccöaccop 
geöaen Defe naboïgenDe Interpretatie. 

SYne Genade gelet hebbende op het different dat föu- 
de mogen rijfen in de betalinge re doen aen de ge- 

nieyne foldaten, achtervolgens de propofitie en refo- 
lütie by fijne Genade gedaen en genomen, en willende 
dat een yegelijk fo verre doenlijk fy , contentemenc 
foude hebben na de goede meyninge van fijn Excel¬ 
lentie en Genade , bevind meeft oirboirlijkft te zijn 
en reden te behoren , aenfiende het accoord met de 
knechten gemaekt, genoeg generael is fonder excep¬ 
tie : zo is ’t» dat fijne Genade verklaert te verftaen , 
en over fulks ordoneert by defen , dat alle foldaten 
gedient hebbende in der voegen , dat fyn achterwe¬ 
gen fo veele bedraegc als de drie maenden folds , met 
het gene de zoetelaers en voor het laken komt, ful- 
len welen ten vollen betaelt , de voorfchreven drie 
maenden boven de vivers , zoetelaers achterftal en 
het laken : en de gene wiens dienft en achterwefen fo 
vele niet bedraegc, als alleenlijk ontfangen fo vele 
als hem komt , voor den tijd van fijne voorfchreven 
dienft: en ’t gene dat na defe betalinge aldus fal gefchie- 
den y\ fal ter difcretien van de overfte hop-lieden 
verdeylt zijn aen d’andere, langer tijd indienftege- 
weeft hebbende, den welken fijn Genade in de afreke¬ 
ninge die hun-Iieden feer korts fal geleideden, fo vor- 
derlijk fal wefen om contentement te doen bekomen , 
als hyin reden fal bevinden te behoren, en den ftand 
van den lande fal konnen lyden. Aldus gedaen den 
z6. April ifSS. in Medenblik > 

onderftond 
P. Willugby. 

© z Noch 

tutte Ban 
Ben 23a- 
t nban 
IBiHugBa 
op fijne 
uptfpjaht* 

(Fol. 6:.) 



Z}2, Vier cnTwintichfte Boek. 
Noch ftond ter zyden : 2ijne Excell. gefien hebben¬ 

de d’inhoud deferaóte, en hem daer mede conforme¬ 
rende , ordoneert den kapiteynen en foldaten haer-luy- 
den daer na te reguleren en defelve t’achtcrvolgen. 
A&umtot Twifch den 17. April 1588. 

en was ondertekent 

Maurice de Naffau. 

Bao’to tytft Dc boo]f5. 23acon ban ïBillugbp op 
’t fiuft ban öe monfïccmge o?b?e gefïelt en l}ct boen 
bet bctalinge / en ijeeft öaec toe <Ü)fïagier0 / te toe? 
ten.bepbe be HieutenantenJ en ttoee ban be hurgeepe/ 
öaec ban ö’eene toa£ ïïepniec ö^ichft. SSjoutoec upt- 
gefonben / baec op öe commlfiTacifTen met ben gel* 
be / binnen gefonöen tooien, Beeft boo?t^ fijne 
<£cceïï. öaec op meöe geconfenteert / öatöelanö-lup* 
ben aïïe nootömft cn toaren binnen iBeöenbftft 
inocöten boeten. i}eeft ooft geconfenteert / bat öe 
b?oubjen en ftinöecen ban ben uptgetoeftenen burgc* 
ten en intooonöecen öejS anbecen DaegjS in be fiaö 
modjtni treeften; ban aengaenbe be man^peefonen 
en mocïjten baec noclj niet in ftomen boojöen laet* 
fïen ?fpnl of ben eeeffen IBep / bat öe folöaten öaec 
reef! upt bectrocften fouöen toefen J om 3toarigïjeöen 
te ebiteren cn fcljoutoen. 

commifs Boojtg 3tjn bp fijn Cccelï. boojnoemt gecomnut* 
fatiffen bp teect gieter Öiejs bucgemecflec ban Baerletn / jon* 
ËmS"* ftcc 3acaö öc <0njfc / beneffeng 2|acob Jnebertfj. en 
jmeöetu Cojnelig «Baecman / om Öe monfleringe ban öe 

folöaten te boen/ bie te eeöen/ en op öebetalinge 
RS5 “ affiflecen. 
cinae öec' jBacc alg fp giet ober boenbe toacen / quam baec 
folöaten, een oojïog-fcftip ban be^tatenboojöenljabenban 

JBcöenblift / öaec öoo: bp-na op nieu een groot mig* 
beeftanb/ alarm en opcoec otiöec öen folöaten ont* 
flaen ftaööe / en ten toare öe ïjeere IBtllugbp öen fol* 
öaten becfeftect ftaöbe bat ’t een mifbecfianö mof! toe 
fen /en ’t gene Ijp Ijen-Iieben belooft ïjabbe bat ’t jjen-ï. 
toafïeïijft en bolftomeltjft geljouöen foube toecöen/öaet 
booj bP rn peefoon te panbe toag f! ellende/ baec fou* 
öe gcote 5toartgïjcpö gebaïlen ïjebben. ^iec ban ïjeeft 
Öen boo?f5. 23aron fijn Cjccell. tetfïonö bectoittigt / 
en begeert bat ÏJP bet oojïog-fcljip foube boenpcctcèc* 
fcen. 3©aec op fijn «CjeceH. tccfionbboo?anttooo?öe 
beeft gefcïjjebcn / bat ’t fcïbe fcljip al eenigen tijö gele* 
ben gecommanbeert toag baec te ftomen/ enfjaööe 

. fig tec jee begeben ban ^mfïecöam/bectcecftenöe fon* 
öec fijn toeten / en bat’ttocl 1+Dagen onöertocgcn 
toag getoeef! om fijn gelb en anöerg te ontfangen/öat 
|)p ooft aïccebe belaf! baööe bat ’t felbe foube bertrec* 
fcen / abbectecenbe Ijen-Ï. bat’ec nocb een anöec ha* 
men foube/ op bat be folöaten geen alarm fouöen ma* 
hm/ toant bP foub bet ooft teefionb boen bertcecften; 
öojbecg/ bat bP be gehangenen benöjig en folöaten 
ïjabbe boen ontflaen en geheel op bate b?pe boeten 
ffcïlen ; en aengaenbe bet bertceft ban bet ftrijcljg- 
boïft/ aïfo bet ben 23acon belieft baböe öe moepten te 
nemen / fo begceröe fijn kreeft, bat bp öaec in fulfte 
o?b?c foube toillen flellcn alg bp fouöe bebinöen te be* 
boren/fpoebenbe fofeec alg ’t mogelijft foube 3tjn/ na* 
öcmaeï öen bpanb ban allen jpöen fig pjepaceecöe. 
Bp fcbieef ooft aenbecommifTaciffcnöatfebenöaec 
op aen öen feïben 2Saton fouöen gebjagen]/ enïjcm 
baec op o?ö?e fouöen laten fiellen / en ben öaec na ce* 
gilleren. ©o?öcr$ beeft fijn <Crceï. baec op Dit nabol* 
genbe placcaet en o^bonantie laten maften / en biu* 
nen jBcöenbliften elöer^ boen publiceren/ en ooft 
boenb^ueften. 
MAurits, geboren Prince van O rangien, Grave van 

Naflau j Catzenelbogen , Vianden, Dietz. &c. 
Marquis van der Veere en van Vliflingen, heerevan 
St. Vijt, Daesburg, de ftad Grave, en van den lande van 
Kuyk , gouverneur en kapiteyn generael over Holland , 
Zeland, Weft-vridland, en admirael generael, &c. 

Alfo van ouden tyden by experientie is bevonden, 
dat in vele en verfcheyden Koninkrijken, landen, en 

jteüe M\tt republijken , in dewelke eenige oorloge is opgeftaen, 
örnöUH. aijaer nienigerley beroerte en ander befwacr- 

Jölarcaet 
tn ojöos 
nantten 
taan toe; 
gen fijn 
dSjccell. 
ban Jlaf; 
fauouer 
her atcpeö 
rn beree= 
uinge öer 

lijke zaken zijn gerefen, waer door de onderfaten en 
inwoonderen van den felven landen niet alleenlijk by 
harenalgemeynen vyandaengevochten , gekrenkt, en 
feer befwaert zijn geworden,maer ook tnenigmael door 
onderlinge twift en tweefpaltigheden die onder hen¬ 
lieden waren gefproten, fo grotelijks worden gefwakt, 
en tot alfulken confufie fijn gekomen, dat by continu¬ 
atie van de boven genoemde, tweedrachten enongere- 
geltheden fy-Iuyden gefchapenwarenindeuyterfteel-1 
lende en verderf te vallen, ten ware dat fy-luyden door 
de autoriteyt en het goet en voorfichtig beleyd van 
hare overigheden en regeerders wederom tot reden, §oed accoord, eendracht en onderlinge verftand ge- 

racht waren geweeft, verfoenende by alfulke midde¬ 
len het gealtereerde gemoed van den vrienden, magen , 
naburen, en inwoonderen onder elkanderen. En hoe¬ 
wel in alfulke en gelijke befwaerlijkeoccurremienby 
alle kloeke en verftandige Regenten vele en verfchey- 
den middelen overgeleyd en" voorgenomen zijn ge¬ 
weeft, om defelve koninkrijken , landen, republij¬ 
ken ,'ïn haren ouden voorfpoed , rufte en welftand 
te brengen, en daer by de onderfaten en ingefetenen 
van den felven landen onderlingentereconcilieren,en 
in alle goede eendracht en vriendlijkheyd met elkan¬ 
deren te doen leven , op dat alle hare inheemfe queftien 
en gefchillen geftilt en neder geleyd zijnde, fy-luyden 
des gevoegelijker en vryelijker hare fcheeps-vaert, han- 
delinge en koopmanfehappen in andere vremde rijken 
en landen mochten doen, zo is nochtans by den genen 
die de faken van regeringe voor d’alderkloekfte en ver- 
ftandigfte gehouden en geacht zijn geweeft, in alfulke 
voorgevallen faken niet gevoeglijker , profijtelijker 
noch eerlijker gevonden, dan dat allevoorledeneof- 
fenfien en injurien in vergetentheyd fouden worden ge- 
ftelt, vaftelijken vertrouwende dat daer by, en geen 
vermaen van defelve offenfien meer makende , maer 
defelye als onder d’aerde begraven hebbende, d’onder- 
faten en inwoonderen voornoemd veel eer tot vafte 
verfekerde rufte en eendracht gebrocht konden wor¬ 
den , dan by eenig fcherp onderfoek van den voorlede¬ 
nen faken genoig fporende dat by nader onderfoek 
de wonden vefnieut, en het vuer van oneenigheyd 
(tot defolatie en geheelen ondergank van den felven lan¬ 
den en fteden) wederom ontfteken hadde mogen wer¬ 
den , fo als ons d’exemplen van ’tgene in verfcheyden 
hoog-beroemde landen en fteden defen aengaende is 
voorgenomen en gebruykt geweeft, genoegfaem getuy- 
gen, niet alleenlijken by den Chriftenen,maer infonder- 
heyd ook by de Heydenen, dewelke van de kennifte van 
onfen levenden God waren berooft. Welken aenge- 
merkt, en fonderlingen aenfiende,dat ons als den genen 
die God almachtig met fijn heylig woord belieft heeft 
te verlichten, toeftaet d’een den anderen te beminnen , 
en alle goede rufte, vrede en eendracht onder elkandc- 
ren te houden. So is’t.dat wy tot onfen groten leetwefen 
gefpoort en gefien hebbende het misverftand, dep twift 
en tweefpaltigheyd federt fekeren tijd herwaerts onder 
den burgeren en inwoonderen der ftad Medenblik ge¬ 
refen , hebben om de redenen voren geroert en ande¬ 
ren ons daer toe moverende, in aenfieninge van den 
laft,autoriteyt en bevel ons in defen landen van Holland 
en Weft-vriefland als gouverneur en kapiteyn generael 
toekomende, en willende dien volgens alle onrufte, dif- 
fidenrie en oneenigheyd onder den burgeren en alle den 
inwoonderen der voornoemde ftede met alle gevoeg- 
lijkheyd weg nemen , op dat defelve als vrienden , 
magen, naburen , burgeren en inwoonders, fo binnen 
als buyten der felver ftad , en aUom elders 1>uyten 
’slands daer fy te doen fullen hebben met elkanderen 
mogen handelen en wandelen, en by dien middel ook 
beneffens den anderen goeden patriotten die macht, 
’t geweld en wreetheyd van den algemeenen vyand van 
defe landen te helpen wederftaen : en wel rypelijkhier 
op gelet hebbende met den vry-heere van Willug- 
by, lieutenant, gouverneur en kapiteyn generael van 
het fecours yan haer Koninkl. Majeft. van Engeland by 
bare Majeft. den vereenigde Nederlanden geaccordeert: 
en hier op gehad ’t advys van de heeren Staten van Hol¬ 
land cn Weli-Yriefiand,en infgelyx op alles gehoort ver¬ 

fcheyden 
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fcheyden perfotven van qualiteyt, wetenfchap en expe- 
rientie , hebben wy gewilc, geftatueert, bevolen en 
geordoneert : willen , ftatueren , bevelen en ordo- 
neren mits defen , dat van nu voortaen geen burgeren 
of inwoonderen der bovetj genoemde ftede van Meden¬ 
blik, fo wel van de gene die gedurende de voorleden 
troublen daer in als daer buvten zijn geweeft, van wat 
conditie, ftate of qualiteyt defelve zijn , fullen onder- 
focht of achterhaelt worden met wóórden noch met der 
<faed om eenige faken ter caufe va» de voorledene alte¬ 
ratie en beroerte binnen deferftad gerefen. Ordoneren- 
de en bevelende daerom allen en eenenyegelijkert van 
den felven burgeren en inwoonderen van wat ftate of 
conditiefy zijn, allen voorleden faken ter caufe van de¬ 
felve troublen opgekomen ter goeder trouwe in volko¬ 
men vergetinge tfrftellen,en te houden als niet gefchiet, 
fonder ter oorfake van dien van nu voortaen d’een den 
anderen yet te verwijten of teinjurieren, met woon¬ 
den , fchriften , of met werken : maer ter contrarie ver- 
ftaen en willen wy, dat fy in alle goede rufte t vrede en 
eenigheyd onder malkanderen fullen leven, fo als góe¬ 
de vrome burgeren , inwoonderen , naburen , vrienden 
en magen toeftaet en behoort, infonderheyd dengenen 
die hun beroemen chriftenen te zijn , dewelke boven al 
tot vorderinge van de eere en glorieGods,en tot confer- 
vaue van den landen en fteden alle hare werken en han- 
delingen tot alle onderlinge rufte en eendracht behoren 
te fchicken en te yoegen, Bevelende daerom andermael 
wel expreffelijken eenen yegelijken fulx na te komen, 
fonder daer tegens te doen of te doen doen in eeniger ma¬ 
nieren, op pene van daer over geftraft te worden als ver- 
ftoorders van de gemeene rufte en overtreders van dele 
onfe ordonantie en bevel, zonder eenige conniventie, 
diflimulatie, gratie of hope van genade. En om defe on¬ 
fe ordonantie en bevel te volkomentlijker te effe&ueren, 
fo willen wy dat alle de gene die van onfent wegen daer 

, toe gevordert en geroepen fullen worden , fchuldig en 
gehouden fullen zijn tot goede verfekertheyd van de¬ 
felve ftad , eed van getrouwigheyd den landen en ons te 
doen , en ook van defe t’achtervolgen , en ten eynde 
hier af niemand ignorantie pretendere, ontbieden en 
bevelen wy wel expreftelijk defe binnen Medenblik te 
doen kundigen, uytroepen en publiceren, daer men 
gewoonlijk is uytroepinge en publicatie te doen. Ordo- 
herende en bevelende den Officieren Magiftratende¬ 
fe onfe ordonantie wel fcherpelijken en ernftelij- 
ken te doen executeren , achtervolgen en onderhou¬ 
den , op pene van defelve als fauteurs van den over¬ 
treders der voorfz. ordonantien geftraft te worden fon¬ 
der genade, hebbende van gelijken belaft en bevolen , 
belaften en bevelen hier mede den procureur generael 
van Holland en Weft-vriefland te procederen tegens 
den overtreders, tot den penen hier boven Yerhaelt, 
fonder eenige gunde of faveur, dat ook den overften , 
kapiteynen , bevel-hebberen en foldaten die binnen de¬ 
fe ftad voortaen garnifoen fullen houden, de juftitie 
(des verfocht zijnde) in defen fonder aenfchou van per- 
fonen de handreyken en alle hulpe doen fullen, want 
wy ’t felve tot behoudeniffe en welftand van den lande 

62en van defe ftad fulks hebben bevonden te behoren , des 
t’oirkonden hebben wy defen met onfe eygen hand on- 
derfchreven en ons gewoonlijke cachet daer onder 
doen drucken , binnen der ftad Medenblik den laetften 
Aprilis 1588. Onder ftond gefchreven, 

Maurice de Najfau. 

Daer onder ftond een opgedrukt zegel in roden waf- 
fe. En lager was noch gefchreven , ter ordonantie van 
fijne Excellentie, en 

was getekent 

Milaitder. 

&tjne Excell. babbe ooft geftfgeben/ bat belan* 
genbe be folbatch be pafpoojte begcerben te hebben / 
batfe ben oberfïen foube mogen geben / en bat Die om 
Öec alfuïften tituï a$ Ijp ïfter boojtrjbjS in geïijfte faften 
getooontoag tcgebjupften/ foube toojbcn geexpebi* 
eect en gegeben/ sonbex pjejubitie/ nocljtang ban 

IV. deel. 

hetaccoojb met ben oberfïen gemacftt / ofbetfdbe 
in toeftomenben tpbe in confequentie te treeften. 

■êijne Excellentie toa£ ooft te b?cben en confcn* 
teerbe bat f|ct bcnbel ban JDolfëtoinftd binnen 
Stampen foube twgbengelcpb/ enbat’tfelbcbpben 
oberfien foube toojben gebaen / om tebeuen / en 
foube fijn excellentie alg ban boo| Cciftal en ben 
anberen tipt Stampen ftomenbe / patente boen be* 
pefcfteren / baec mebe fp na Eeïanb fouben mo* 
gen gaen/ boel) op be ftuatigftepbbieopbepafcnte 
ban IDolfêtoinftel biel / beeft bp bie laten beran* 
beren / en bie gefleït op ^arbertoijft en Clbuccb / 
met noch een anbere op Eelanb / inbienbiebanCl* 
bureb en ^arbertmjft mochten ftoangbcpb maften 
ben felben ïDolfêtoinftel te ontfangen / toant fijn 
Excellentie befelbe ïDolfptoiuftel tod geerne in Ée* 
lanb toilbe hebben/ aengefien bie nu betaelt foube 
toefen/ tocl fïerften metgoebefolbatenbooten. 

En bit albt$ geeffectueert 3tjnöc / i£ fijn Excel. <§ün <s%s 
ben 19. 2Sp?flii$ feïfé petfoonltjft binneniéebenbïift 
geftomen/ en $ met groter blgbfcftap ban be burge* mnmtl 
ren ontfangen / en beeft boojtg op alleg ojbje geftelt. ocnbith* 

2tïbug $ bit ftnacr en groot bifferent / bat ben 
ïanbe fo bele geftofi en bier geftaen beeft/ ten Icflen 
geepnbigt/ noebtang fo niet in ’t geheel gebluft / of 
men beeft noch altemctsS eenige bonften baer ban 
getoaer getoojben / bic fommige toeï geerne toeber 
aengeblafen Ijabben/ fo top ter gdegenbertrjb noch 
herbalen 3ullen; boeft *t$ eeng tijb bat top int toa£ 
anöer^ boojtbjengcn / en l)ier boo? befe repfe eeng 
affeftepben. 

©en z6.5Feb?uartj ’gnacfttg fecr ftarb gebjoren «enfias 
toefenbe / ïjoetocl Ijet ïaet in be iia-tointec tóajl / oe 
Öebben be gacnifoenen ban ^ebentee en anbere in rfopSat. 
bien qtiaxttere/ bie be^»pacnfcpartpeljtelben/ een temtebe» 
aenflag op be fïcbe i^attem geljab / en toaren al seefs!‘ 

1 fo berce geftomen bat’er eenige ban be bare met 
labber^ op be beften toaren gcftlommcn / rorpenbe 
biCtorie/ bictorie/ vive le Roy deSpange, baer op 
be anbere/ bie noeft niet ober ftet p^ toaren/ met 
fulften baeft toeliepen/ bat boo? be stoaertebanbe 
gene bie baer op liepen/ bet p^bjaft/ bacrboojbe 
meefienbecï ban befelbe berbjonften ; b’anbece op 
be beften toefenbe / toerben eenige ban boob gefme* 
ten en eenige gehangen/ berefiefalbecrbenbcnmet 
be bluebte. 

55en 17.3Janu. te baren/ fctyijft IDaiïïiaert .iHber* ©erraéö 
tenf5. aen ben abmicael i&refïong / bat op ©oftenbe «v <*&(**«? 
een berraeb toajS getoeeft/ gep^actifcert boottenen S18" 
ebelman ban &tanïep/ maer bat befaftetoapupt* 
geftomen/ en bat b’auteur^gebangcrt toaren. ^it 
toerbooft geconfirmeert bp i^eïcljioj ban &uncft / 
met een b?ief aen meefterïDillem^3acbefen/fcb?ijben* 
be bat bP om’cfelbe te berboeben aen ben i€?eforier 
manbemafter baer ban obbertentie gebaen babbe / en 
ooft feerctar# ï^upgen^ fulft^ babbe ontbeftt. 

39en .fDartij 1588.1'^^enricu^ban 23oucbon / 
Ppnce ban Conbe / geftojben; bP toerbe ttoee bagen ban Coiu 
te boren nabenabonb-ctenmet een heftige ppnebe^ 
bupx aengetaft/ baer uptbeboctoreninmebecinen HimSe' 
meenbe bat bet colica toajjs / bat bp ötfttoiï^ babbe/ na * 
2 bagen fterf bp tot 3fan Jangele, ©itfnelaf* 
fietben beroo^faeftte bat men ’t baec boeg bidt bat bp 
bergeben toaji/ ’t todft ooft openbaee bebonben toerb/ 
boo? bien bp tipt 3jjnen monb na fijn boob / fect 
fcbupmbe. <©cg anberen baeg^ toerbe betlicbaem 
ban be mebecijn-meefterjl gcopent / en men bebonb 
bet ingetoanb ftoert; be mageepnbelbftbefienjijn* 
be / bebonb men ftïaerltjft bat bP ban ingegeben fe< 
nijn geftomen toa£ : fulft^ bebonb men ooft bpaïïe 
teftenen aen be leber en longe. ©en roep liep bat loomte 
gaanneg2SnceïlmU£23?iïlanb/ Hbbocaet boo^ bet 
parlement ban 23o^beaux / ttoee btenaer^ op be* SS* 
toelftc fufpitie biel / ban peerben en anbere noobtocn* 4 
bige faften babbe boojfien om teontblucljten/ ber* ba.uecn 
balben toerb bP gehangen / en epnbflrjft ter boob Qtmtn* 

bccoojbeelt / en met 4 peerben ban een getogen, 
ïfp (be ©tince ban Conbe) toa£ 35 jaer oub alg 
bp fierf: bP toa^ een bjoom / manhaftig en bpcnbc* 

D 3 lyft 
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iemöafi 
fel gons 
bcrneuc 
üan mïU 
fingzn/ 
iïeeft ecu 
jnistfous 
toen on De 
Staten, 

<^jju <SE%s 
ïeltentte 
t'enD 60 
ipaerDen 
«pc De 
iompa= 
gtite ban 
iie li>eere 
baii39ils 
ïtersr m 
SclattD / 
’t lueltt 
ïtuffl 
quatok 
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Ötiffcl 
fel)2i)ft 
aen Den 
öenöaöe 
ban ^>ta; 
te. 

‘BeöaDen 
ban 
te anti 
tooojDen 
ïtnffel. 

lijft IBjtuce / fïanbbaftig / b?pgcbtg en ftïoeft / aen? 
flenlgft / cn tod befpjaeftt: l)P toa£ ban fijn jeudjt 
af tot ben epiibe fijn£ ïebeng toe beïe ongdueften 
onbcctoo’pen getoeefï/ maec toant befe ftifïaric niet 
berepfebt alhier baec ban bjebec berhad te boen / 
faï men in be jfcance fjtfïocicn baec ban bicbec be? 
fdjcpb binbeii; ooft in’t bfetbe boeft br£ fcfïcn bed£ 
ban mijne generale becbolginge ban be fjifïorte Ca? 
non$ / bp albicn ift befelbe bp mijn ïeben boïepnbe. 

BBp ïjebbjsn in bet zz. boeit bedjaeï gemaeftt bat 
Jtëillem ïïufïd / cibbec / een jonge fonc ban ben 
OB^abe ban SBebfojbe / goubccnenc toag getoojben 
in pïaetfe ban ben oberieben fjeerc ^tbnep / en bat 
bp gcecnc bet coïondfcfiap ban Seïanbmebe babbe 
gebab / ’t toelft be ©jabc ban <§>alm£ berftceeg: bier 
obee toaö iüujTd niet toeltctoeben/ enmeenbebat 
bem baec in ongdyft gefebiebe / nam baecom ee? 
ncn baet tegen be Staten/ ennambdeinbienfïbie 
be iètacen partpbtg toaccn / bte fjem bagdyftjS be 
ooien bol bïtefen ban ber Staten bjeembe banbdinge 
met ben ©ngdfeu/ cn met baten ©oubernenc ben 
oBiabe ban llpcefïec / fo bat befelbe ÜlufTd feec op be 
Graten toa^ gebeten/ en boetodbe Staten ban Be* 
ïanö / boot be S>agifï tact ban ©Itffïngen Ijem focb* 
ten bat mijstrontoen upt ben boofbe te boen toecten / 
toaé boeb aïlc£ te bccgeefê. 

nu in ’t bcginfel bc£jacr£ 1588.be fpiaïte gin? 
ge / bat ben hertog ban patina eentge ftlepne febup? 
ten en fcbcpën in ©lacnberen geteeb maeftte/ om 
een aenbaï op ïDalebecen te boen / 50 men meenbe / 
fo toctbe nobig bebonöen een coyictte pectben in Ee? 
lanb te boen ftonren: toaccom ÖufTeïbecfocbteerfï 
aen bic ban Seïanb / cn baec na aen ben tïabe ban 
^tate / bat fijn compagnie pcecben bie boe tot 23ec? 
gen-op scom lag / baec rnoebte gefonben too?ben / 
toe-feggenbe bat bP befelbe in goebe o?b^e en bifcipïi? 
ne ijonben fonbe: maec eet bp biet op anttooojbe 
ïtcreg / toerben albaer gefonben 60 peeeben upt be 
compagnie pcecben ban ben bette ban ©ilïiec$. ©it 
fpcec fönffeï feec/ en fonb eentcomflaget/ bebebe 
boeren te Jbouteïanbe en ’t platte lanb baec ontteent 
beebieben / batfe geen peeeben nocb boet-bolft albaec 
fouben ontfangen of logeren / anberg foube hpbdi- 
ïnpben met fijn bolft upt ©ïiffingen berfïocen cn 
berb’pben. 

I£p febjeef ooit aen ben tïabe ban^tatebeni5. 
jFcbjuacij / beni bdiïagenbe ban bet ongdijft bat 
bem gebaen toaö / niet alleen in ’t toepgeren ban fo 
ïilepnen fabe enfabenc: maec bat eene anbere eom? 
pagnie boo? be fijne gep^cfcceert toerbe / baec bP 
nocljtaito fuïr fo toienbdgfi babbe begeect en betfogt/ 
baec boo? bP tod te cecbte oo^fabe babbe om mifirou^ 
toen ban ben-ïupben te bebben/en sebetlijb te gdoben 
bat fp pet tegen bem booj banben babben / baecom 
bp in geenbee maniecen toiïbe toe laten eenigbeijeb^- 
boïb in HBaïdjecen te bomen/nabp be fïab Bliffingen 
en bet bafïeeïbanfóamrncbeng. ©at oob niemanb 
beboefbe toeembte binben/ bat bp in fulbentcou* 
bïen tpbe aebteebenben boöbc / toant bp in petienï 
ffonb om met fijn gonbeenement/ oob eece en Ie; 
beu tebecïiefen. 

©e fiaben ban ^tate toacen ban befen bucf 
niet toepnig bcctoonbcct / en (jebben bem ben 40. 
3Feb?nacio baec op in ejfccte aïbu£ geanttooojb. 

©atfe fijnen üuefban ben 15. bet fdbec maenb on U 
fangen/ cn bet inbouben ban bien met ben gecommit* 
tcecbcn ban ben Staten genecad in ben %>aqe gecorm 
municeect en gcconfeceect babben / baec obec fp-ïie^ 
ben t’famentbjb bectoonbect en behoeft toacen / bat 
bet fenben ban peeeben ban ben bcecc ban Biïïiec^ in 
gdanb bem in een mig-tcoutoen en biffibentie ge? 
b^aebt babbe / gemedtt bat op befen tijb ben ïan? 
be geen meerbec aebteebed lioube obec bomen ban 
öc onbedinge ttoifi en m$tcoutoen / toaec toe fp 
meenben geen ooifalie gegeten te betröen. JBant fo | 
bde aenging be paerben/ bie toacen niet bpbacc/ 
inaecbpben^mcctïBaucit3ban^afrau/ aï^<6on?! 
becncuc obec f/joUanb en Eelanb / albaec gefonben/ 
ten fuïïicn epnbe aïó fp ïnpben beefionben om ben 1 

mtooonbec£ en ïanb-boïïie tec toaebt te Icpben op 
be 3e-ïtanb / tegenë bejS bpanb^ aènftomfien / 
toaec toe be6o paccben genoeg toacen / toclïi getal 
ooft niet toaö om pet te ftonnen uutreebten op be fïab 
cn ftajïed/ baec ban bp ben ïafï babbe ban bace .fiBaj» 
Nobele bem aenginft/ fpacbtenbatbetpaecbc-bolft 
in befen tijb beg jaccji in ben cpïanbe ban ï©aïcbecen 
onbequacm toa^ / en baec meec febabe ban piofijt 
foubeuboen. ïtëaecom fp gccefolbecrt toacen ten toe? 
bccftomfïe ban ben boorf^. ©jince .ïlBaucits ban tèafi 
fau met bem ccnfïdtjfttdjanbden/ om befelbe baer 
toebecom upt te ontbieben: baecom fp ooft op bem 
ftegeecben/ bat bp ben niet bojbec fonbe toillenbec? 
foeften bat fijne compagnie peeeben albaec gefonben 
foube toojben/ aïfo fp bebinben bat bet peeröe-bolft 
albaec meer febabe ban nut boet: bet toa^ ben ooft 
ïeeb te fïen/ bebecftlacingebiebpbebe/ ban niet te 
toiïlen lyben bat eenig ftcgcb^-bolft in 3©alcbcrcn 
foube mogen ftomen / of omtrent be beecïiftbepb ban 
©ïiffïngen en bet ftafïed ban fóammefteng; geiijft bet 
ben ooft niet min babbe beeb^oten/ batjjengeboob? 
febapt toaö / bat bP met tcomftag babbe beebo? 
ben / bat men tot üoütelanbe geen ftrijclj^-bolft ber 
Staten foube ontfangen. ^p ftonben niet nalaten 
bem te boen gebenften / bat bP önec in bicecteïtjft 
bebe tegen bet contract met bare IBajefïcpt aenge? 
gaen / uptfïcecftenbe 3ijne geboben en o^bonantien 
ten platten ïanbe ban ’t lanb ban 3©aïcbecen/ ’t toelft 
fïonb ten gebiebe/ geboo?faembepbenbifpofitiebe^ 
<£5ouberncuc£ genecadjS en particulier^: baben bem 
baerom te toilïcn nalaten inbien gebalïepettebocn 
of attenteren tegen bet contract met bare Jtëajcfïept 
aengegaen/ aï0 toefenbe bed p?ejubiciabd ben tod? 
fïanbban befe ïanben / baec upt ïicbteftjftmecftdjjfte 
inconbenienteu fouben mogen ontzien. Cpnbdbft 
bibben fp ftem bat bp foube toilïen afleggen alle niig? 
troutoen bie bp tegen ben of tegen befe natie fonbe 
mogen genomen hebben / bie nopt babbe getracht 
anber£ ban te bouben alle goebe co?refponbentie met 
bem / in alle opreebtigbepb / alfo fp noch toilben boen 
ten bienfïe ban bare B)aj. en todfïanb ber bereenig? 
be j&eberïanbcn. ^»eer betre toa^ bet batfe ’t minfïe 
mtótroutoen ban bem gebab babben/ maermoeftt 
tod berfeftert 3bn / batfe fuïftê toacen/ bie niet fou? 
ben ccnigfïnsi üegeeren te bertoiïligen / pet bat foube 
mogen fïreeften ten onbienfïe ban bare Jüajefïept en 
beeminberinge ban fijnen ïafï of autoritept / en re: 
commanberenbe baer in fijne goebe gratie / baben 
fp <6ob ben aïmacbtigen bem te bouben in fijne bep? 
lige boebe; en toag befen bjiefgebateectm ben i£a* 
ge / en geteftent bp ben J>eccetari£ 

Chr. Huygens. 

!( 

mffeï mm bit feb?bben ban ben föabeban&ta? 
te niet ten bcfïen/ booj bien fp fepben bat bp birec? 
tdijft tegen bet tractact met bare USajefïept aenge? 
gaen/ gebanbdt babbe/ uptfïrecftenbe fijn gebieb 
berber ban bem toequam; bitfpeetbemfeer. 

©e boojfj. 60 peeeben baer top ban bechadt Deb? 
ben / in Êdanbfgeftamen pijnde / beeft ben iSaeb 
ban ^cïanb (betoplc ïinffd betboöen babbe bp trom? 
meïflag bie ten platten ïanbe te herbergen) geo?bo? 
neert / bat baer 3 o ban fouben treeften binnen .ïfêift? 
bdbureb /18 ter fèeere / en 12 t’^trnemupöen / maec 
bie ban ter Wee te en ^rncmupben toepgerben bie/ 
boo? raeb ban ÖnfTd / te ontfangen / pjotefïerenbe 
geen ftrjjcb^-boïft in baer fïeben te toilïen nemen/ 
ban bie met patente ban ben <ü5?abe ban Hpcefïer/ 
baren oberfïen ©ouberneur generad baer gefonben 
fouben tooien / toaerom ben racb ban gelanb o?bo? 
neerbe bat be 18 peeeben bie bie ban Campbere niet 
toilben in hebben/ in ben ï)aeft foubentoojbenge^ 
logeert/ enbciz tot?£rnemupbcngetoepgect/ fou? 
ben ntebe tot JBibbdburcb toerben gelept bpp^obi? 
fïe. Rebben booL?t^ bie ban ber ©eer een contract 
gemaeftt enmetcebebdjefïigt/ geen anbec ftrych^ 
boïft in temmen/ ban toelft contract fp een bubbelt 
m ^ngeïanb aen ben oBjabe ban Hpcefïer hebben 
óbergefonben / bie baec baer obec feer gep^efen heeft. 

©ie 
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'Qiz uan 3tttnemïtpöen 5ijn ooft ïicötrigftöacc toe 
gcü^ogt geineefï / bat fp ben 1i. 3©attij bitnaboïgem 
be contract gemaeftt ötbbw. 

O P huyden den n. Martij i?S8. zijn Batlhu, Bur- 
gemeefters , Schepenen én Raden , reprelente- 

rende de gemeente der ftad Arnemuyden ter eenre , 
en kapitey n Pies met fijn Iieutenant, vendrich, zer- 
geanten , corporalen en adelborften., uyt, den name 
van de gemeene foldatén , enrefpedivelijktenbey en 
zijden voor hun eygen perionen onderling geaccordeert 
en overkomen, dit fy-luyden om alle diffidentien te 
fchouvven , en de ftad , burgerye en foldvemn onder¬ 
linge goede vereeninge te houden, malkanderenover 
en weder over belooft, toegefey t en gefvvoren hebben, 
de ftad te helpen houden en bewaren regens alle invafien 
van de vyanden en andere die ’tgeftand van den lande 
of der ftad eenigfir.s fóuden willen krenken , of tegens 
zijn , alles conform de goede meeninge van hare 
Majefteyt van Engeland , en fijn Excellentie den Gra- 
ve van LyCefter, &c. als by den generalen Staten ge- 
defereert zijnde ’t gouvernement van de geünieerde 
provintien , en fpecialijk van d’een of d’ander zyde 
geen veranderinge van garnifoen te doen of laten ge* 
fchieden , ’t zy m vermeerderingeofverminderinge , 
zonder onderlinge voorgaende communicatie en goe¬ 
de correfpondentie van beyde zijden , om gelijk na 
occurrentie van tyden en bevelen van de overigheyd 
bevonden fal worden te behoren. So waerlijk moet 
hen en yeder van hen-luyden God almachtig helpen. 

Achtervolgende welke Bailliu, Burgemeefters, Sche¬ 
penen en Raed voornoemt geordoneert, belaft en be¬ 
volen hebben, ordoneren, belaften en bevelen mits 
defen alle burgers in ’t generael, en elx van hen-luy¬ 
den in’t particulier , op behoorlijken eed en poorter 
fchap en getrouwigheyd hen-luyden hier na te rugule 
ren , en voorts in ftilligheyd en onderdanigheyd te 
dragen op pene van geftraft te worden als meynee- 
dige en ongehoorfame borgers. Gepubliceert ten voor- 
fchreven dage. 

Cenige tnb boo? befen Dabben be Staten geuccaeï / 
Doetocï be belegcringc ban JBebenbïtft nocft buerbe / 
infïenbe befe factiën en be moettoiÏÏe bie al-otn ge^ 
pïeecftt toecben / ben ©?ince JBauritin^ ban kaffan 
na ^eïanb boen gacn / om 0ier in te boojfien: DP $ 
ben z. iBactp tot i©ibfteïbtltg geatcibeert / aïtoaec 
Dp berfïonb tot fijner aenftomfie bat be gebeputeerbe 
ban be Itomnginne ban <£ngeïanb tot 0ofïenbe ge? 
arribeecttoacen/ om ban benpcpSmet ben hertog 
ban ©acmatefjanbelcn; terfïonbnasgneaenftom* 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
dien hy ons heeft overgefonden > hebben vvy gefpeurt 4Engc!on& 
een levendige vertooninge, van uwe goede affedien 
tot mijnen dienfte, of weleer ten dienfte van de landen terj©eere» 
aldaer, infgelijx ook de goede en beleefde correfpon¬ 
dentie en eendrachtige over-eenftemminge met uwe be¬ 
loften , ten felven effede, door de Magiftraet en bre- 
den Raed der fel ver ftad. ’cWelk ons des temeer con- 
tentements heeft gegeven, alswyconfidererendatde- 
felve uwe affedien uyt genen anderen oorfpronk zijn 
ontftaen, als rechtelijk geoordeelt te hebben dat onfe 
veerdige en oprechte wille om onfe middelen te enlplo- 
yeren te defen eenigen eynde, om de voorfeyde landen 
in haer privilegiën en vryheden tegen de gemeene vyan¬ 
den te conferveren en te befchermen : en gelijk vvy niet 
konnen na-laten of moeten U L. grotelijx bedanken, 
en ons om u goed devoir en devotie t’onfvvaerrs vero- 
bligeert vinden, fo willen wy ook dat gy-luyden weet, 
dat wy de continuatie van dien van uwent wegen in 
geen andere maniere zijn begeerende , als voor fo vele 
gy fult fien dat wy den felven weg houden die vvy wan¬ 
delen, fiende alleen op de gemeene rufte en welvaren 
van u allen, fonderander profijt voor ons felven , ge¬ 
lijk dat alle de wereld kan fien , ’t welk wy u-luyden 
bidden alle het goede volk van dervvaerts over ook te 
verftaen te geven. Aengaende de refte , wijfen wy u op 
het gene onfen Gouverneur van Vlifiingen u-luyden van 
onfent wegen feggen fal. En hier mede mijn Heeren 
onfe goede vrienden, recommanderen wy ons hertelij- 
ken in uwe goede gratie, biddende den Schepper U L. 
ftedig in de fijne te behouden. Gefchreven uyt ons ka- 
fteel vanGroenwits den i4.February ijS8. onderftond, 
uwe goede vriendinne , 

ondertekent 

met ben toeïften ïjpaen be ftapitepnen frtj?eef en Den 
ontboob batfe eenige ban Den fouben fenben om met 
D?m te communiceren / bocD be boojf5. ^upning 
toebet geftomen jrjnbe / tappoiteecbe bat niemattb 
bet feïbet ftapitepnen binnen jBibbclbutgbegeerbe 
te compatecen/ en batfe alleens fpjaften afê bic ban 
HBebenbïift gebaen ïjabben / ’t bjcïft in fomma taia£/ 
bat fp torïben ïjouben Daten eeb / gebaen aen Date 
l&ajefïept enfgnCyteïïentieban Hpcefïer/ en bat 
men niet aen fjen mofï ttoijfeïen / of fp fouben be ffab 
getraubjeïijft betoaten / ten bienfte ban Date Mïtfv 
f!ept ’t ïauö/ en fgn <Ö]ecenentie ban .Éaffau/ en 
batfe nopt in geboefte fbuben toefen/ opconbitiebat 
men niets tetfen Den en attentete. 2$p aïbien men 
fulje boet/ fp fouben fecoetS nemen baet fp ’t bebinben 
fouben te beljoten. ^ien mojgen toaS be DeetCiïïuf 
feï betttoeften/ bie Den baegS te boten ben gcDèeïen 
baclj bcIefcDoncbeïoftengebaenDabbe/ boïgenbebe 
ccebentie b?ief ban Date jiKiajeffcpt; Diet banDeeft 
Dp ben Öacbtian ^rate geabbecteett ben 3. ffêattp. 

Decft Ddtt ooft gefonöeft coppe upt benb?ief 
bie Ijace .R^ajeftept aen be bdo?f3. ftapitepnen ban 
bet f!ab gefonbenDabbe / lüpbenbe als boïgt. 

MYn Heerefi onfe goede vrienden, uyt den brief 
die gy onlangs gefchreven hebtaenden heerevan 

Ruflel , ohfén Gouverneur van der ftad Vliffingen , 

Elifabetb R. 

Het opfchrift was, aen mijri Heeren onfe goede vrien¬ 
den , de kapiteynen Pieter de Liftre , Ambrofius lc 
Ducq, R. van den Eynde en Charles de Pallanc, ka- 
piteynén van ’t garnifoen der ftede Campvere. 

i^ate .ïiBajeffept Dceft ooft gefcDicben aen be cïBa^ 
gifïtaet ban bet ©eete/ ben 14. ffebjuarp ïy88.afS 
boïgt: 
MYn Heeren, wy zijn wel verblijdgeweeft, on- jBiffibc 

langs uyt een mifïive van de kapiteynen der felver 
ftad té fien de confirmatie van uwe goede willeen devo- gjnneban 
tie t’onfwaerts en t’onfen dienfte, of veel eer ten dien- <lEngetanö 
fte van defelve landen, in ’t gene U L. belooft heb- 
ben van eene goede correfpondentie te fullen houden ftractbatt 
met de voorfchreven kapiteynen , u in defen betonen- öerörere. 
de goede getrouwe ftancvaftige patriotten, en des te 
meer alfo U L- haer niet hebben laten verwinnen van 
de geruchten die eenige quaetwillige, van derwaelts 
over, valfchelijk hebben doen lopen van onfé intentie , 
daer tegen U L. fich wijfelijk en als luyden met éeren 
hebben geoppofeert, daer uyt wy fo veelmeer conten- 
tements fcheppen , als wy daer uyt fien dat gy-luyden 
een rechte interpretatie hebt gedaen van onfe adien , ü 
en uwe affedie op der felver oprechtigheyd funderende, 
die niet hebben geftrekt noch ftrecken ten anderenfine, 
als alleenlijk tot confervatie van dien tegens den gemee- 
nen vyatrd: en gelijk onfe intentie noyt anders is ge¬ 
weeft , fürtder eenigfins te foeken daer mede ons eygen 
particulier profijt te doen, fo bidden wy UL. ook in 
defe affedie met eene eendrachtige correfpondentie te 
continueren, om geen ander inficht, als voor fo vele 
U L. fullen fien, dat onfe adien den felven treyn hou¬ 
den , om alleenlijk de ganféhe welvaert en rufte van 
die landen te bejagen, ’twelk het eenige doelwit is, 
daer wy opmicken , en bidden u-luyéen ’t felve alle het 
volk van derwaerrs over te verftaen te geven , ons 
voorts refererende tot ’t gene dat onfen Gouverneur van 
de ftad Vlifiingen U L. veel breder van onfent wegen 
fal communiceren , daer op ons verlatende, &c. 

Zfrm i T. Sfêaetp Deeft fgn Cjecell. $?mce Jfëautfts 
ban j&affau tueberom binnen berBeecegefonbenbe 
Deeeen ©alft / Bianmaftec en ^nipninft/ en tjefc 
ben be fafte albacc in meeebee fïiïtcgebonbcnalS te 
boten/ en na betfcïjepben communicatien met ben 
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fcapitepnen / pare offfdmt cn ben fergcant ma? 
ja? 5ijn epnölpfc met Ijem obcrltomcn / en bobben 
fcp?ifrdtjfce en monöïphe belofte ontfangen: Datfp 
alttjb fnlleii continueren in paer boo?gaenöe getrom 

j, toigpcpö tot öienfïe ban Defeïanben: bat fp öe fïab 
ban bet ©eece fullen pouöen en mainteneren tot 
öienfï ban bare Itëajcfï. ban €ngeïanö/ ban ben lam 
be/ en ban fijn Cjcceïïentie ban kaftan/ en bat fp 

s> gccne anbcce folöaten in laten of ontfangen fullen/ 
” ban toat natie befeïbe mochten toefen / fonbcr erp?ejJ 
3> bebeï ban 3pn Crcellentie ban kaffan. ©nöcc be 

bo?gerpe pcbben fp ooft meerbec fïilligpepö en gectifi? 
bepb bebonben aljö te boren / ban begeerben te bïtj- 
ben in be confeberatte met ben hapitenncn ge* 
tnacïtt/ fïrechcnbe alleenlijk (fofpbaecberfïonben) 
tot getufïpepb cn betfehertpepö ban be fïab. 

©acr na beeft ooit be boo?fcp?eben $?ince Ifêauris 
ttu£ ban kaffan ben Uaeö£-pcere ©alft met eenige 
gebcp. na ©ïiffingcn aen ben ©oub. ïiuffeï gefonben/ 
bcm bocnbe af blagen toat bp begeerbe/en toaer in bp 
gnalph te b?eöen toaé / toant pp berepb toa£ met 
bem be boo?gcba!len mifberfianben te pdpenflicps 
ten / cn met alle reödphpepö en goebe co?refponben= 
tie ten öienfïe ban bare iBajefïcpt en toeïbacen Defer 
ïanben met bem te pouöen alle goebe co?refponöens 
tie / om ben gcmecncn bpanb toeöerfïanö te boen. 
Üuffd beeft bem ontfcbulbigt / feggenbe bat ben 
<&?abe ban Hpccfïec alg <6oubetneuc generaeï bet fas 
hen albaer boa? 5tjn herteelt in bien fïanö gefïelt pab- 
be / bP toag te bjeben met fijne «fiïjeedïcntie goebe co?s 
refponbcntie te pouöen om allcg te pclpenbereenis 
gen/ tot toelltcn epnbe bp upt Cngdanöbefepcpö 
toas bertoacptenöc. «£n alfa biebcn be falten boo? 
bietijb albaer fïaen. 

©cn 17. Jffêartp 1788. fcpjcef meefïec Jprancopg 
$?anh / ftaeb en penfïonaiig ber fiebeban bet <6om 
öe / aen ben 3Cöbocact ban ütolïanb .jS'.gianban 
©löenbarncbdö eenen b?icf / baer in bp fcp?ijft / bat 
bP t'pupg geltomen 3puöe albaer gebonben Ijaböe 
b?ieben ban öe .flBagiftract ban Utrecht aen Öe fïab 

Smee> ffefonöen / in bate ben ecrfïen «ïBartp / Mo antiquo, 
fcijieuen bp Detocllte 5P fcbipbcn in effccte: bat men ften moet 

öat öe Itcacljten bie tot toeöcrfïanb onfer gemepne 
ftiio aA- bpanöcn upt onfer onberbanen bloeö uptgeperfï / niet 

berltcert too?öen tegen onfen epgen intooonberen / 
„ batig/ tegen oufeb?icnöen en bonö-genoten/ ö’oo?s 

falte toacrom berftoygen top: bat ’t feïbe bate Itëas 
5’ jefïept niet lief ig/ en öat fuïhg metbet27.actieul 
** ban ben eontracte niet macpbefïacn/ toicngtodöa# 
*» ben en affectie alle cremplen ban anbere ^jincen en 
3» pifïoncn te boben gaen/ baerom top te reepte ober 
s> onfe onöanltbaerpepö fullen too?ben gefïcaft / bat 
„ men baerom öe fahe met beter ecnö?acpt foube pet; 

batten/ inöien top niet toillen bedoren gaen/ baer 
” toe top u upt hracpte öeg berbonög betmanen / en 
” fenben boojtë obercoppe autentplte banbebjiebeu 
s’ ban pare iBajefï. in bate ben 16.3anuorp aen ben- 
j> ïicöcn gefcb?cben / baer bp pare fïanbbafïigbepö cn 
3, goebe toille tegen bate IBajefïept toerb gepjefen cn 
„ geconfïrmecrt. 31P foube (fcpjpft ©?anlt bootte) 

niet laten U€. ban aïle^ coppe te fenben / ten toa- 
re ben tpö ban ben b?enger öefegfulrtoepgctöe/ en 
bat idt betroube bat be anberfïebengelpPe biebcn 
ontfangen en albaer fullen bertoont btbben. 3P btns 
be Ijict ooft topt en tyeet öooj be fïab betfïropt ’t gene 
be gecommitteetbe ban ©o?D?ecpt albaer op gifïeren 
hebben boo^gebjagen / en ooit ben lafï bie fpfouben 
gepaö hebben ban te p?otefïercn. ©ecojrefponben^ 
tie ië groot / en men oppngneert met gefebut graben 

almachtig toil bnfe atmebaöec= 
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©ooDban ^5en 14. ^llppl i^ be Itoninft JFreöericu^ ban ©enej 
ninsfce-' nierltcn / öe ttoeeöe ban bien name / obedeben / in ’t 
Detfftbe 54. jaec fpn^ ouberöom^/ en bet 30. ban fijnen rp 
nueet^ fee/ nalatenöc feer bde feinberen/ gepjocreeert bp 
ScmetKen, PP,a / öocptcr ban bettoge Ulrig ban .E^cltelenburg/ 

upt Öetodlte Cbpfïiaen öe bietbe/ boe maecu jaec 
ouö 5pnbe/ fpnen babec in ’t cpftfncceöeetöe/ ge^« 
boren toefenöe ben 12. ^ppl 1577. Detodbe om 3pne 

jonltpepb bp tefïamentespng baber^totmombaeri? 
en boojnaemfïe raeb^-Iupben gefïelt toaren l9idaei$ 
Itaa^ hancdiet / 3or$ UofencrantjS / ^eteujï Min* 
ïtiu£ aömicad / en Cljpfïoffd ©alhenbo?flF trefotiec/ 
tot öat öe fone tot fijne jaten geltomen foube 3pn. 
Üet Iiepaem ban ben boben honing toecöe gebaïfcmt/ 
en in 3unio baer na tot Uofcljtït geboert / en albaer 
met grote ceremonie in be hapelïe begraben / neffenp 
hontnh Cpiifïiaen be berbe 5pnen baber / en Gtyi* 
fïiaen öe eerfïe fijnen groot-baber. 

©en 29. £eb?uac. i^ 3oanne^ D^ieru^ / bocto? in 
be meöecpnen/ bie met een groten lof öefelbe honfï Docto? 
aen’t bof öe£ tlepfer^ Cacoïi öe bpföe / i?ecöinanöi 
ö’eerfïe / IBadrmliamöe ttoeeöe / enltcpfec lioöols aöte”*a| 
Pbi öe ttoeeöe geererceert beeft / en toa£ epnölph öeg 
hertogen ï^ilbdm ban Clebcn ïpf öoetoj getoojöen. 
?fil^ bP «m bpöe<6?abc Sttnolö ban23embemtoa^ 
gerepfï ben fdben te befoehen / i^ Ijp albaer met cene 
baefïige hranhbcpb oberbalïen/ eneentoepnigobec 
öe87 jaec oub spnbe/ tot ©edidnburg obedeöen. 

3©P hebben bp-na in ’t lefïe ban’t boojgaenöc bodt 
berbadt / boe bat ben oberfïen USarten &ebenh ban 
^ibbegem öe fïab 23onin’tfïicbtban Heulen Ö002 
Piactph berrafï en ingenomen ba&be / bog öetoplê 
bet fo becre ban be bonb gelegen toa^ / en batbe 
Staten generaeï / fobeel ftoatigbeöcn opöcnpal^ 
baböcn om pare frontieren tegen ben bpanb te bes 
febetmen/ bie feer machtig op be been toa^ en een 
groot bolft in 23|abanö en ©lacnöereu bp ben ante* 
ren bergabeebe / niet toetenbe toat bP in ben fin babs 
öe / alfobeabbpfenbieöe Staten hcegen biberp toa^ 
ren / eenigr mccnöen 5P fouöen een inbal toillen boen 
in Eelanö op ’t lanö ban ber <£oe£ / met menigte 
ban piepten bie bP pabbe boen atrefïeren / tot ober 
be 300 toe/ met menigte ban gefepat omtepïancen 
opbe öphen / om be^ollanbfe fepepen baer ban te 
toeren: eenige anbere ban Hnttoecpen fep^eben aen 
pare goebe bpenöen in JBalcpetcn / bat fp met alle 
ben goeberen en hoopmanfebap fouben baer ban 
baenblucbten bptpb^ / anbere meenöcnöatöpans 
bere grote aenflagen boo? babbe / en bde / ja be 
ppncipadfïe / bat bP alle öefe pjrparatie maehte te# 
gen öe ftomfïc ban be ^paenfe blote / ja eenige 
meenben bathP co^refponönitic baböe binnen ©ïif= 
fingen / bog aïtpb bidb bp öe Staten in gefïaöig aeps 
teröenhcn / 30öat fp befalten om25onteontfettm 
fo feer niet en honöen bebertigen aljl pet ^epenlt tocl 
getoilt en geetne gefien paööe / noeptan^ toerö bp aï 
onöer öe banö 50 met btctuaïte en munitie ban 00^ 
loge gcaffifïeett / toant aen b’eenfpöe paööe ©ireft 
3mf5. Honch tot ^epoonpoben en anbcce plaetfen 
boe? jècpcnft gehoept bde ponöerben malöec pabec / 
3opan èauli tot ©o?ö?ecpt ettdnhe ïafïcn rogge 
en mout/ en toa$ met ClaejS Uupfcpban .fUaefïricbt 
en f inemat ban Uuetmonöe / bepöe toonenbe tot 
©o?Ö?ecpt / gcpanödt/ öat 3p aen ^epenh fouöen 11> 
beren 1*000 ponöen puïbec / 30000 ponöen lom 
ten / 100 pdbaerben / 100 fïacp-ftoeccöen / xoo 
fpietfen/ 200 co?cdctten / en meer anbee^/ foöat 
^djenh niet liet alle upterfïe Öeboir te boen om25onte 
befepetmen en biffenbccen.©aer-en-tnfTcben fat belt 
SSiffepop ban Ceuïen mebe niet fïil / maer bebe gtm 
te hïacbttn aen ben ^ectogeban ©acma : en poes 
tod ben i^ertoge ban f)acma niet geetne fpnlegec 
pabbe geminbect / aljj pebbenbe anbere fahenban 
groter impo?tantien na spn meeninge/ in fïn en ïafïe/ 
peeft pp nocptaii^ cpnödph betoillicpt om ben ®?im 
ce banCpimap albaer met een matdplt leger ban 
peeeben / boet-bolft/ gefeput en anber^ bertoaert^ 
te fenben f om be fïab ban 23on te belegeren / fulfcjS 
ij öe boo2f5- ^?ince ban €bimap/ fone ban ben ^ec* 
toge ban ^eefepot in Jlfèartio 1588. öcctoaert^ ges 
troclten met 0 benöen peerben / ban o?öonantten/ 

6 benben liepte peerben / met eenige ïiegi en 
menten / fo©uptfe / 3©aïcn / 1lottringfeaI^3tas 
ïiaenfe / fïerh ontrent 8000 mannen / en alle bes 
poeften baer toe ; öefe peeft ooh bpbemgepabben 
©berfïen ïientenant ban Beröugo / 3an 2Saps 
tifïa€ari.ö/ en meer anbere. tïHet öefen poopi^be 

^lince 
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25ontoetö Nifartban Cfjtmap gettocken na 23on / en beeft te 
SS' fïaö berent en belegert / en alle öe paffagien en aem 
bancV komfïcn befct. Scb'enk Ijadde binnenban tot gom 
auöüitó» bernenu of commandeur geflelt den bacon ©tto ban 
aert‘ $otIiS / een goed krijgsman / met andere kloeke en 

buel ecbaten kapitepnencn knechten / die bP betcou? 
de/ die ook öaec deboic tod deden / en de (iaden de 
frl)antfe die Schenk ober den Ntjn Dadde doen ma; 
hen/ toeï defendeerdcn enbefcljccmden/ fulp dat fp 
die fo bacfï niet bequamen / a$ fp Den felfg toeï bad; 
den ingebeelt. ©ie ban Ceulen fonden allebeboef; 
ten ban bietuaïie en ander behoeften in ’t leger in 
abondantie. ©en boo?noemden oberflen ïieutenant 
ban den gonberncnr ban ©?iefïand 21an 25aptifta 
(Caje# feer grote neecfügbepd doende om die binnen 
25on te benautoen / i£ op eenen abond bp de fïad ge# 
bomen / om ban na-bp te befïen toaec mendiebefi 
(oude mogen brenbcn of aen tafien/ ig ban eenen 
jongen die bupten gefloten toaö en achter debegca; 
binge lach / gefïcn / en beeft op Dem log gcfcboeen / 
en fo toeï met een fcïjeute doo? ’t Dooft getreft/ dat Dp 
tecfiond dood bleef/ daer ober graten coutoe m ’t les 
ger toa£ / toant bp toag een bloeb en erbaren krijgS; 
man/ die lange gedient Dadde / en ban lagen (late 
doo? fijne getcoujjepd fo boog geklommen toa$: tip 
Dadde den &onink ban Spangien mcntgcn goeden 
Dienfï gedaen in berfchepden plaetfen: bet ö°de li; 
efjaem toecd binnen $$on geb?acbt / dorp gerantfoe; 
neect en na Ceulen geboert/ altoaer Det met grote 
pompe en p?acïjt begraben toecd den zo. ?ip?mö 
iy88. frt lp toerd gelept bpbegfauSNuntie/ en 
ban alle begeefïekjkbcpd ban den ©?abe ban JBan; 
derfcbepd/ en boïgdcn de 25ucgmeefleren der fiad/ al; 
ïe den Naed/ de NacdSIjeecen ban den bo?fi Crnefiuö 
dcS biffcbopS / defgclijkg de officieren deg kontnk^ en 
feer bele treffelijke en gemeene ba?geren* 

Iucarnatie op de dood van Taxis. 

lan 25aptifïa CaXia een oVtCtHChiH|eLtVet; 
Macct/ 

CcïlCDt Voo? 23on een fCfjoat doo? ’t Dooft Van ten 
iongfondecbacrt. 

©e belegerde kielden Den ebentoeï feer bïoebeltj^ 
ben/ luttel paffende op de belegger^ en Daer ftbie; 
ten/ en bertrouden dat Schenk Den toeï foudebo¬ 
men ontfetten/ maer toat bier bo?der0 ban geballen 
i0/ fuHen top in ’t nabolgende boeb herbalen. 

ÉI£ nu de <6?abe ban Hpcefiec ’tgouberncment 
ban de bereenigde Nederlanden gequiteert Dadde / 
gelijk becbaelt tg / fo 3tjn de Staten tegen fondage 

melttgöe den i o. 3tp?tï$ ’S abontg in de Derberge becfcD?eben/ 
wtu: om te refoïberen op ’t fiuk ban den b?ede-Dandel ban 

toegen Date INajefïcpt in debecgaderingederSta; 
ten generael boo?gebouden / op ’t ted?e£ ban den 
ffaet ban dèn lande / en op d’o?d?e ban de cegeeringe/ 
Doo? dien fijn Crcelï. de <6?abe ban Hpcefïec ’tgou; 
bernement ban den lande Dadde gequiteert en Den 
daer ban ontfïagcn. 

©e Staten generael der bereenigde Nederïandfe 
p?obintien Dadden den *. tfeb?uarp / te boren gere; 
folbeert/ dat mitg ’t bertrek ban 3tjne Crceïlcntie 
den 4$?abe ban Ipcefiec upt de Nederlanden / de ge; 

genaas nerale cegeeringe ban de bereenigde Nederlanden / 
Jgu, alleenlgk in de fake ban de gemeene unie/ conferba; 
filets tie en defenfle der feïbeclanden/ en d’onderDoude; 
«iw»* toffe ban den tcactate met bare koninklijke iNaje* 

(lept ban ingeland gemaekt/ aengaendebantoe; 
gen en upt den name ban de Staten generael der 
boo?fclj?eben geünieerde Nederlanden/ fouden toe; 
fen bp den öadc ban State aïreede gecommitteect of 
nock te committeren, ©etoeïke met den gouberneuc 
gcncraelban Det fecourfï ban Dace.ïlBaj.en de itHaden 
ban de Cngeïfe natie/die Dare j!Baj. in den boo?fcD?e; 
ben {lade ban State alrede Dadde geintcoduceert of 
namaclS nocD fouden introduceren in confoimitept 
ban ’t boo?fck?eben tcactaet / mede foude geö?upken 
de Hiacljt en autoritept in ’t boo?fcD?eben tractaet 
met bare Süajcflcpt gemaekt / btn-lieden geattri; 
bueert na inbond ban’tfelbetractaet/ endataïleg 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
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bp p?obifie/ tot dat ander^ bp gemeen adbyp foude 
5yn geo?doneert. 

^ier op Debben die ban den dadeban State cenige 
ftoarigbepd gemaekt op de acte Den lieden dien aen; 
gaende gelcbert/ alfo 3p Dun aendefelbeacte/ toe; 
(ende na Den bedunken Deel fommier/ ttobffeïacbtig 
en dupfler / docD na communicatie ten toedeelden/ 
Debben den 22. feb?uacp berklaert den lande nocD 
toeï fo bele te geballe te doen en te continueren aï£ 
nocD ben tijd ban 3 toeken of ten langficn een maend/ 
docD niet op eenigen anderen boet al^ 5p tot nocb toe 
gedaen Dadden / daer op bp den Dtercn Staten tot 
die tijd toe niet toa£ geanttooojd/ en dat de boo?fckie; 
bemSadenbebonden dat upt die onfekerbepd Daer be; 
foinge foude mogen in difpute ban nuïlitcpt geb?acbt/ 
en anderfintS grote inconbenicnten daer upt gecait* 
feert too?den / te meer fo de boo?fcb?cben acte mede 
b?acbt erp?effe berauderinge bupten den eed / daer 
op de boo?fc{j?eben tladen tot die tijd toe gedient bad; 
den : berkïarende ober fulje de boo?fcb?eben conti; 
nuatie boo? den felben termijn aen te nemen / op den 
felben boet en inflructie aljj? fp tot die tgd toe op den 
naem ban syn Crccllentie gebefoingeert Dadden / en 
op geen anderen/ ernfiekjkbetfbekendedatDebco?; 
fcb?eben Dcecen Staten bier op bare goede nieenin; 
ge en refolutie te doen becffaen / om te mogen toeten 
toaec na deboo?fcb?eben {laden Dun fouden Debben te 
reguleren > en in geballe banbo?der ftoygcn / ber; 
klaren de boo?fcb?eben Naden ’t felbe te bouden boo? 
toeflandinge en aggeeatie/ en dat ook defelbe ^ce; 
ren Staten gelieben fouden bare refpccttbe p?incipa; 
ïen bier ban te adbecteren / fo berre fulje nocb niet ge; 
daen toa£ / ten epnde dat alfo tijöeltjli boo? Ijct ejrpi; 
reren ban den lopenden termijn op een bolkotnrn en 
beflendigen boet ban cegeeringe moebt toerden be; 
Doo?lbkboo?fïen. 

©aec na den 4. JHèactp Debben de Naden ban Sta; 
te aen de Staten generael gefcb?eben/ dat alfo den 
tijd ban baren dienfï / ten berfoeke ban defelbe Sta; 
ten gecontinueert ten felbe dage ejepiceerde / dat# 
de faken ban de lande foude toilïen bp der band ne; 
men en dirigeren. 3Daec op de Staten generael 
b?iendli)k en ecnfïigbcrfocbten / datfealp-nocbfou; 
den gelieben in de regecinge te blijben / en felbe te be; 
dienen op aïfulken refolutie afë fp den f. j?eb?uarp 
Dadden genomen / en Den-Iieden bp acte Dadden doen 
ober-ïeberen; en aengaende d’infïructie bp Den-Iieden 
ter feïbec tijd berfoebt/ toa^toeïgeconcipieert/ dan 
obermitS daer op bp eenige gedeputeerde fommige 
ftoacigbeden toaren gemobeert / fo Dadde die tor 
nocb toe niet epndlgk konnen gearrefïeert too?den: 
maer naderen lafï ban baren p?incipaïenontfangen 
Debbende/ fouden 3p de inflructie bp der band nc 
men en arrefïeren. 

©oclj bobbende den 7. INactp lange bier op gede; 
ïibereert/ 3bn gegaen bp den Staten generael/ alg 
die ban Rolland/ Eelaud en ©?icfland/ en bare dB. dB. 
berklaert/ dat die ban den Naed op de acte ban den 
5. Jpeb?uarp niet konden continueren / om dat de 
Deer Canceïaer contrarie bebel Dadde / en ©ocie ook 
genoeg ban gelijke / de Deere ban SÖ?ederode en S5ar; 
defiu£ berklaerden / fó ten p?mcipale op de acte niet 
te letten / dan abfolutelijk begeerden berdiagen te 
5bn Daer tyd geeppiceect 5ijnde: Ceeïingen berklacr; 
de ook genoeg ’t felbe / en dat die ban Eeland den 13. 
ectft op die acte fouden delibereren/ DocD perfiffeer; 
den de Staten fimpliciter opdeactetetoillencomi; 
uueren. ©e D«reban25?ederodeen25ardefluSbec; 
kïaerden dat fp Den geheel boo? gedepo?teert hielden, 
©en 8.en toaó geen bpkomfïe ban denNaed/’Sabont^ 
ten7 uren toerden eenige gecommitteerde ban deSta; 
ten ban Rolland gefonden aen de Dcecen ban 23?ede; 
rode/ 2$ordefhi£ en andere/ datfe niet fouden toil; 
ïen bertrecken/ maer ten minfïen nocb boo? toepni; 
ge dagen in den Naed continueren / en op de acte ban 
den 5. j?eb?. befoingeren / om andere in Den plaetfe 
genomineert / tenttoeeden male te mogen berfrb?rj; 
ben. 23ardeflu^ perfifïeerde op de belofte bem bp dm 
Staten ban Rolland gedaen / en ober fulp niet te 

- ' konnen 



Vier en Twintichfte Boek. 
ftomtm betofife'gtii in centge continuatie. 3Dan öcn 
9. eenige ban öcföaöJinnöcïïacö feamccgeccmipa* 
rcert synöc / $ alDaccboo^gcjïdttöatbooj confufïe 
fcp Ijct fluyten ban Dacefeamec fauöe mogen ballen/ 
en bat feun fule fep Den ontoetenben ntodjte getoeten 
toüjöcn; m om-bjagenöc offe ooft eenigfin^ op be 
acte ban beu jfebzuarp moefjten bcfomgccen/ toec* 
be eenb^actKclijft afgefïagen / ban goeb gebonben 
bat 2&arbrfiug fuïjc be Staten ban ïfoïlanb foube 
acnbtcnrn / en pjefenteten bat be Deere ban 25jebeco? 
be tot fijn bectccfe unt ben ff agc / feanceïaet/ enfo 
nocD pemanb anbecjS aïbacc bleef / biel pro forma 
fomtoijïen toilben compareren boo? eenen tyb / en 
bpeben openen/ en pp benoubenboettocleentoijle 
ttjjb£ befemgeren: ’t toelfe bp ^arbcfio aengebtent 
jgnbe/ toerbe Dem boa? anttooojöe gc&jacDt/ bat 
aïfo be acte ban ben 5. Jpeb^uarp in be fleben ban 
ïtoïïanb toa£ gearrefieert/ bat fp baer afmeefeon* 
ben toijften/ ban ’tanbccg niet toiïbc jgn/berfocD1 
ten batfepro forma boo?toeynig bagen faubeiitoillen 
compareren en b?icben ópenen. 

3De fafeen b!ebcn aïfs inöefen fïaetfïaen / tot bat 
na be refïgnatic ban ’t goubermmem bp S-pcefïer ge* 
Datn / een generale o?öje Qcfrcït toerbe. <Daet-en- 
tu{TcDenfcD?eef 3Biï(em 2Darbcfen acn ben <të?a* 
bebanUpcefïcc/ bennaboïgenbenb^ef. 

jmiffibe Tk .ffYn ^eere* Ik hebbe feer bedroeft geweeftdoor 
ban mees XVI’r vertrek van U Excellentie uyt defe landen , 

iem Har- want n‘ec tegenftaende de weyni-ge dienften die wy kon- 
béfcaaen nen doen uyt fake van de voorvallende fwarigheden , 
feeruSias overmits het nodig was in hoger dingen te voorfien na 

ïpcefttr/ ^e^ve vertrek > die haer nu in vele hoeken openbaren, 
bannen te» uyterften gevare van den ftaetdefer landen, en ik 
S.jMatt» fie daer geen raed toe, ten ware God door fijne fonder» 
JI”* lingegenade, ons daer van een goede uytkomfte geve, 

daer op ik alleen bouwe in dele onfe uyterfte nood. 
Aengaende uwe Excellentie die heeft moeten gehoor- 
faern zijn ’t bevel van hare Majefteyt uwe meefterfle* 
uwe Excellentie biddende , niet tegenftaende eenige 
trayerfen en qualijk aenbrengen, dat gy wiltvolher* 
den in uwe liefde tot God , de religie en onfe landen, 
om ons by hare Majefteyt in degoedegratie te houden 
in ’t continueren van haer hulpe, fonder dewelke wy 
haeft fouden geraken in d’uyterfteellende, met hope 
datter fuiken ordre fal geftelt worden , dat deprovin- 
tien in een goeden ftanft geraken Tullen. Den tijd van 
onle commiffie in den Raed die is ge-eyndigt den 4. van 
de voorleden maend, en zijn gecontinueert ter ernfti- 
ger begeerte van de Staten generael tot den 4. defer 
maend, en doen defelve heeren noch grote moeyten 
om langer te volherden : maer my aengaende op mijn 
ernftig verfoek, ben ik van de heeren Staten van Hol¬ 
land ontflagen, dat U Excellentie in ’t goede fal belie¬ 
ven te nemen , als ook mede dat ik my te dier oorfake 
van alle correspondentie ontfla, waer toe mijn heerq. 
Valk hem fal mogen laten employeren, fo het uwe Ex-* 
«ellende belieft daer toe hem laft te geven : want uwe 
Excellentie mach hem verfekeren, dat waer ik wefen 
fal, aen my hebben Tuit eenen oprechten en getrouwen 
dienaer. En hier op kullende de handen van uwe Ex¬ 
cellentie , recommandere ik my in der felvcr goede gra¬ 
tie. In den Hage den 8. Marty if 88. nieuwe ftijl. 

€pnbdijfe ié b’mfïcuctie boo? ben föabe ban &tate 
in bc bergabetinge ban be Staten genecael gearce* 
fleert in befetfaime: 

5jnftnifc T NftruCtie voor den Raed van State van de vereenïgde 
ttebooj X Nederlanden , waer na fo wel de heeren by hare ko- 
ban^tas ninlijke Majefteyt van Engeland, volgende het traftaet 
ie, met defelve gemaekt, in den voorfchreven Raed gein- 

troduceert , of noch te introduceren, als de heeren 
van den voorfchreven landen, in den felven Raed wet¬ 
telijk gecommitteert , en noch te committeren , by 
provifie, en tot anders by den Staten generael fal we¬ 
fen geordonneert, fullen beleyden en dirigeren de fa¬ 
ken den gemeenen ftaet» de defenfie, confervatie en unie 
van de voorfz. landen, cenfamentlijk de onderhoudingc 
van het tra&aet met hare Majefteyt gemaekt aengaende. 

In den voorfchreven Raed fal den gouverneur gene- I. 
rael van het fecours van de koninklijke Majefteyc var. 
Engeland met den Raed hebben en gebruyken deau- 
tonteyt hem by het traüaet met hare Majefteyt ge¬ 
maekt , geattribueert. 

En fullen in den felven Raed begrepen wefen en tot j 
alle tijden daer in compareren , plaetfe , en ftemme 
hebben de gouverneurs van de refpedtive provintien , 
en fullen de faken in den felven Raed gehandelt > gede- 
libereerc, en getraóteert worden by alle behoorlijke J 
reverentie, refpedt en módeftie, ten meeften dienfte van / 
den voorfchreven lande, tot goede eenigheyd en vriend- 
fchap, onder den felven fteden en leden van dien, een- 
famentlijk van den heeren in den felven Raed tompare» 
rende onderlinge, en worden den gouverneur genev 
rael van hare Majeftey ts fecours * de gouverneurs van de 
refpedtive provintien, en den Prefident van den voor¬ 
fchreven Raed, indertijd, verfochtgoedeopfidhtte 
nemen , dat alle particulire affedtien j-twiftelijke en 
impartinente propooften (niet rakendé de materiën en 
atfairen die gedelibereert worden) vOorgekomeh, en 
verhindert worden. 

In den voorfchreven Raed fullen té fanien niet mogen j j j 
wefen die malkanderen in confanguinitéyt, tot in den 
4* gra<jé y en in affiniteyt tot in den ». grade, na de re- 
keninge van de weerlijke rechten zijn beftaende. 

Én tot beter dire&ie en beleyt van alle voorvallende | \\ 
faken , fal den felven Ra^d ordinarie vergaderen ten 9 
uren vóór den middag, en ten 5 uren na den middach, 
en fullen de Raden uyt den felven Raed niet mogen 
fcheyden fonder voorweten van de Raeds-heere prefi- 
derende.en fullen defelvé Raden gehouden wefen gefta- 
delijk hen te vinden ter placrfe aldaer den felven Raed 
fal befoingerén, en te compareren t’allen tijden als zy ( ^ol. 66 
daer toe verfocht fullen worden, uytgefondcrt Wette- 
lijke excufen. 

Den voorfz. Raed fal nemen goed regard, ten eynde ^ 
de landen en veteenigde provintien s fteden en leden 
van dien met den gouverneurs en krijgs-oyerften der fel- 
ver geftelt , en gehouden werden in goede eendracht, 
in conformite van de verbonden en alliantien tuflehen 
hen-luyden gemaekt en opgerecht. 

En fal den felven Raed hebben en gebruyken de au» y jo 
toriteyt in ’t voorfz. tra&aet met hare Majefteyt ge¬ 
maekt , hen-luyden geattribueert, en difponeren in de 
faken van der oorloge, en over het volk van oorloge , 
in dienfte van den lande, fo tot lafte van hare Majefteyc 
als den lande wefende, doende hare bevelen volbren¬ 
gen door den voorfz. Gouverneur generael van hare 
Majefteyts fecours, den Gouverneurs van de provin¬ 
tien , den Admirael , en andere Officieren elx in hun 
regard. 

Sonder dat zy-luyden yet fullen mogen doen ofte at- VI ï 
tenteren , dat foude mogen ftrecken tot prejuditie 
van de privilegiën » rechten , vryheden , travaten , 
contratten , ordonnantiën , ftatuten , decreten , ea 
ufantien der felver landen in ’t generael, of van eer ig* 
provintien, fteden, of leden van dien in ’t particulier. 

Den voorfz. Raed fal bevorderen, dat de generale VIII 
middelen tot gemeene defenfievanden landeeenpaer- 
lijk en in’t gemeen over alle de vereenigde provintien 
geconfenteert, en noch te confenteron , en tot hare 
difpofitie byde confenten van de provintien teftellen 
wel en eenpaerlijk al-omme worden geheven, en dat de 
pachters en colle&eurs der felver worden gehandhaeft 
in 't innen, en executeren van *t gene hen verpacht, of 
te colletteren bevolen fal wefen, en dat de contraven» 
tien van de ordonnantiën daer op gemaekt of noch te 
maken fonder eenige diflimulatie worden geftraft. 

En fullen op den op-heve der felver generale tnidde» IX, 
len volgen , en doen volgen al-fulke inftru&ien , en 
ordonnantiën als by de generale Staten daer op gemaekt 
zyn, of noch gemaekt Tullen worden. 

En in *t doen innen en executeren van de felve ge» v 
meene middelen > tniefgaders de confenten van de pro¬ 
vintien op den voet als die gedragen fullen worden, fal 
by den voornoemden Raecfjegens den debiteurs, pach¬ 
ters en collecteurs , mitfgaders jegens den ingefete» 
ncn van de provintien en fteden, in gebreke wefende, 
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en hare goederen ,"worden geprocedeert , gelijk men 
in defe landen voor ’s Princen beeden en penningen ge¬ 
woonlijk is te doen, en volgende de executorien daer 
toe te verlenen,, behoudelijk dat niemand Tal worden 
geevoceert buyten de provintie daer in hy woont Ton¬ 
der confent van de Staten »an defelve provintie. 

De penningen procederende van de voorfz. gecon- 
fenteerde middelen en anderé cönfenten , fullen be¬ 
keert , en geemployeert worden tot betalingevan den 
volke van oorloge, en andere behoeften van der oorlo¬ 
ge, in conformire van de cönfenten van de refpedtive 
provintien, of fulks als in’t generael by de provintien 
fal worden geordonneert , tot meeften profijte van 
den lande; en voor al fal ordre opdemonfteringe en 
difcipline militaire over het volk van oorloge geftelt 
worden, en dat die betaelt mogen worden hooft voor 
hooft, voor fo veele doenlijk fal wefen 

Alle ordonnantiën van betalinge fullen gétekéill wór¬ 
den by den Treforier en dry van den Rade wefende van 
vcrfcheyden provintien , en by een Secretaris van den 
fdven Rade, en fullen geene ordonantien van betalin¬ 
ge , van waerden gehouden worden , dan die getekent 
fullen wefen als boven met de notule van regiflrata folio 
tali daer op geftelt wefende. 

Sullen ook de hand daer aen houden, en fo verre des 
nood fy bevorderen, dat de convoyen volgende de con- 
fenten en lyften by de Staten gener. daer op gemaekt, en 
noch te maken, en van gelijken ook de licenten, vol¬ 
gende de lyften daer op gedrefleert, en noch te dreffe- 
ren, eenpaerlijk worden geheven en achtervolgt, en 
dat by den Staten van de particulire provintien, de gou¬ 
verneurs der felver, noch de gouverneurs en Magiftra- 
ten of gemeenten van eenige lieden ofplaetfen, ofby 
yemand anders de paflagien en uy tvoer van de goederen, 
die behoorlijk , en volgende de voorfchreven lyften , 
verconvoyt en verbeent zijn , niet verhindert worde, of 
dat yemand wie hy fy boven de voorlz. lyften van defel¬ 
ve goederen yet eyfcheof neme, en dat de contraven- 
tien , die diredtelijk of indiredlelijk fullen gefchieden, 
geftraft mogen worden exemplaerlijk. 

Sullen ook regard nemen, dat de penningen van de 
voorfchreven convoyen en licenten , mitfgaders het 
inkomen van de prijfen en buyten te water vallende, 
mogen worden verilrekt en bekeert, fo tot devoor- 
gaende als lopende lallen van de equipagie van de fche- 
pen van oorloge, en ’t gene daer van dependeertten 
meeften diende van den lande, mitfgaders tot beta¬ 
linge van alfulke andere fchulden als by den Staten ge- 
nerael, volgende de cönfenten van de provintien, geor- 
doneerc fal worden. Tot welken eynde fy van de ge¬ 
committeerde Raden, neffens den heere admirael en 
anderen (des nood lijnde) alle 3 maenden hen fullen 
doen overleveren pertinenten ftaet van de lallen van de 
equipagie, het inkomen van de voorfchreven midde¬ 
len, en ’temploy van dien. 

Sullen de lieden laten by hare gebruyk om in tyde 
van nood, en als de faken geen uytftel mogen lijden, 
hen te water te wapenen , en fchepen van oorloge uyt 
te ruften tot lafte van den lande, om uyt de voorfchre¬ 
ven middelen betaelt te worden , en dat tegens alle pi¬ 
raten en andere gelijke vyandenvan ’t gemeene befte, 
defelve terefiftereneninharegewelt te krijgen. Be¬ 
houdelijk dat de kennilfe en llraffe, fo over de perfo- 
nen als hare fchepen en goederen fal ftaen , ter decilie 
van de Collcgien van de admiraliteyt in de refpeótive 
quartieren geftelt of noch te Hellen uyt de provintien 
beftaende by dehandelinge en traffijke'ter zee. 

De Raden van State fullen gehouden wefen over te 
leveren, aen de generale Staten , en de Staten van elke 
provintie, partinenteftaet van 3 maenden tot 3 maen¬ 
den van de lallen van der oorloge , en het inkomen van 
de middelen daef toe te confenteren, en denemploy 
van dien. 

Sullen na hen vermogen beforgen , dat de palen en 
limiten van de voorfchreven provintien refpedlivelijjt 
niet worden vermindert, en dat alle Heden en plaet¬ 
fen worden gebrocht en gehouden onder gelijke con- 
tributien tot gemeene defenfie van den lande, foveel 
mogelijk weferi fal, en dat van gelijken gebruykt \yof- 
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de in regard van lieden en plaetfen die verovert fullen 
worden. 

Sullen beforgen dat alle gouverneurs , admiralen, XVIIJ 
generaels, overften , ritmeefteren, kapiteynen, en alle 
het volk van oorloge te water en te lande , fullen belo¬ 
ven, en fweeren de Staten van de vereenigde landen , 
die by de unie en handhoudinge van de gereformeerde 
religie fullen blijven , eenfamentlijk de Staten yan de 
provintien en Magiftraten van den Heden daer in fy- 
luyden gebruykt, en tot wiens lafte of repartitie fy be¬ 
taelt fullen worden, gehou en getrou te welen, den 
fel ven getrouwelijk te dienen, en dat fy-luyden de voor¬ 
noemde Staten generael, en ook de Staten van de par¬ 
ticuliere provintien elx in zijn regard fullen obedieren: 
dat infgelijx de gouverneurs van de provintien , en ge¬ 
neraels fullen beloven te obedieren den Raed van Sta¬ 
te, by den Staten generael geftelt, of namaels te Hel¬ 
len , en dat de Overfte , Ritmeefteren , Kapiteynen, en 
alle ander volk van oorloge , boven dien ook beloven en 
fweren fullen, de bevelen van de gouverneurs van de 
provintien daer in zy gebruykt worden, en het volk 
van oorloge te water te bevelen van den admirael, en 
voorts alle andere hoofden over hen-luyden te Hellen, 
te gehoorfamen na behoren. 

Sullen onderhouden alle traslaten , en alliancien 
tuflehen de vereenigde landen , de provintien , fteden 
en leden van dien, met de nagebure rijken, landfchap- 
pen , en republijken gemaekt , en fullen ten felven 
eynde, en tot advancement van de neeringe en traffike 
defer landen , onderhouden goede correspondentie, 
vriendfehap, en nabuerfchap met de uytheemfe Pnn- 
cen , en heeren, omleggende koninkrijken , republij¬ 
ken , landen en fteden by de befte middelen die fy daer 
toe fullen adviferen. 

Die van den Rade voornóemd, en elk van hen opi¬ 
niërende, fullen opentlijk, vrymoedelijk , volkome¬ 
lijk , en bedachtelijk verklaren ’t gunt hen by hare eere, 
plicht, en confcientie goet dunken fal, ’t zyomhen 
te conformeren met de andere opinien , in-gevalle de- 
felvc hen goet dunken, om te eviteren rediten of alfulx 
als hem beft dunken fal, door andere redenen , en con- 
fideratien , en fullen alle faken in den voorfchreven 
Raed beftoten worden by de meefte ftemmen van de 
prefente heeren daer over geopinieert hebbende , en 
wanneer eenige faken fullen voorkomen die aengaen 
mogen eenige van den felven Rade direételijk ofindi- 
redlelijk fo in regard van hare perfonen , als van hare 
vrienden en magen tot in den 4. grade en fullen defelve 
daer op niet mogen geven eenig advijs nochteprelent 
wefen op de deliberatie en befluyt der felver faken , 
maer fullen hen vertrecken en blijven uyt de kamer van 
den Raed, gedurende defelve deliberatie en refolutie. 

In den voorfchreven Raed fullen niet worden eynde- X X ï 
lijk beftoten of gearrefteert eenige faken dan in preten¬ 
tie van alle de heeren van den Rade die wefen fullen ter 
plaetfe aldaer den Raed hen fal onthouden of den mee- 
ftendeel van hen-luyden. 

De Raden fullen niet mogen vergaderen , of refol- XXIL 
veren op eenige extraordmaris faken, dan by voor- 
gaende intimatiedaer van gedaen aen alle de Raden, die 
ter felver pladtfe fullen wefen. 

Allecommiftien, ordonantien, inftrudlien , brieven XXIIL 
en depefchen fullen worden geparapheei t, met den ge- 
heelen naem van den Raed prefiderende , en wefende 
alfo geparapheert, fullen getekent worden in dien die 
d’Engefe natie aengaen , of by den Gouverneur gene¬ 
rael van hare Majefteyts fecours , ofby een van de Ra¬ 
den van hare Majefteyt, indien defelve prefent zijn , of 
byyemant anders van den Raed, en foveel den Staten, 
fteden, ingefetenen van defe landen , en anderen aen- 
gaet, by een van de Gouverneurs van de provintien , 
ofby yemand anders van den Raed; en dit al in-gevalle 
fulx mits de importantie van dd fake by den Raed no¬ 
dig geacht word : en voorts by een fecretaris van den 
Raed, fonder die te laten komen in handen van ande¬ 
ren, of metyemand te communiceren dan die van den 
felven Rade. En fullen de Secretariiïen houden goede 
en partinente regiftren of memoriael-boeken van al de 
refolutien en befluyten van de materiën en faken die ge- 
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handelt en beiloten fullen worden in den felven Raed, 
ten mitfften die wefen fullen van importantie en notable 
confideratie, en de faken en materiën befloten en gere- 
folveert zijnde by gemeene of de meefte (temmen , ful¬ 
len alle die van den felven Radeindifferentelijk’tzyof 
die prefent of abfentzijngeweeft, of van eene of con¬ 
trarie opinie, hen gefamenderhand fonder eer.ige te- 
gen-feggen laten gebruyken , tot het goed bcleydeffe- 
<fte en onderhoudinge van de voorfchreven befluyten 
en refolutien. 

XXIV. Den Raed van State, fal de Staten generael van de 
vereenigde provintien mogen befchrijveninfekerebe- 
quame en verfekerde plaetfe van de vereenigde landen, 
in-gevalle den nood fulx vereyfchc , dewelke aldaer 
fullen compareren fonder prejuditie, nochtans van ha¬ 
re privilegiën van buyten de provintien niet geevoceert 
ofbefchreven te mogen worden. 

XXV. De reddende van den voorfchreven Raed fal gehou¬ 
den worden in een bequame en verfekerde plaetfe van 
de vereenigde provintien , fonder gehouden te zijn te 
blijven in zekere plaetfe precife, maer fullen vergade¬ 
ren ter plaetfe daer den dienft en’t gemeene befte van 
den lande, en befonder de diredtie van de faken van der 
oorloge is vereyfchende. 

YXVT De Sa§*en van den Raden fullen wefen i<500 ponden 
* * ' van 40 groten’sjaers, te betalen by de provintien daer 

uyt fy geftelt zijn , van 3 maenden tot 3 maenden , daer 
op fy hen eerlijk na haren ftaet fullen onderhouden, 
fonder dat fy eenige extraordinaris koften tot lafte van 
den lande fullen mogen brengen anders als de vrachten 
en convoyen; en als een van den Raed komr te over¬ 
lijden, of fijn ftaet te verlaten , fal by de provïntie daer 
uyt die geftelt is , een ander bequaem perfoon den Sta- 

(Fol.67.) ten generael aengenaem wefende, genomineerten by 
den Staten generael gecommitteert worden. 

XXVII Beneffens den voorfchreven Raed fal gehouden wor¬ 
den eenen Treforier enOntfanger generael op de gagien 
hen-luyden toe te voegen. 

XXVIII. En fullen 3 Secretariflen tot dienfie van den voor¬ 
fchreven Raed geftelt worden elx op een traólement van 
Soo ponden ’sjaers, en op alfulke inftrudtie als de Sta¬ 
ten generael by advijs van den Raed maken fullen. 

NTXIX De depefchen van de faken volgende het tra&aet met 
* “■ hare Majefteyt gemaekt, de aóte op de generale rege- 

ringe van den 5. Februarij left-leden , en defe inftru&ie 
tot difpofitie van den voorfz. Raed geftelt, die in den 
felven Raed fullen worden gedaen, wefende van fui¬ 
ken importantie en confideratie, dat voor den oorloge 
defelve fouden hebben gedepefcheert geweeft op den 
naem van den Konink van Spangien als dier tijd Prince 
van defen landen, fullen op den name, onder ’t ze¬ 
gel, contre-zegel, en cachet van den Staten generael 
der vereenigde Nederlanden by advijs van den Raed 
van State worden uytgegeven by defe onderfchrijvinge, 
ter ordonantie van mijn Heeren de Staten generael van 
de vereenigde Nederlanden, ter relatie van den Raed 
van State derfelver. 

XXX En de depefchen , die van fo groten importantie 
en confideratien niet zijn, fullen uytgegeven worden 
op den naem van den Raed van State van de vereenigde 
Nederlanden, nochtans onder’t zegel, contre-zegel, 
en cachet van de Staten voornoemd. 

XXXI. ’t Zegel fal bevvaert worden by een van de Raeds- 
heeren van defe landen daer toe te committeren, die 
daer van gehouden fal wefen te verantwoorden, fon¬ 
der ’tfelve in yemands anders handen te laten komen 
in eeniger manieren, en fal van alle depefchen , en 
’t recht van den zegel goet regifter , en contrerolle 
gehouden, en daer van betadt worden den taxby den 
Staten generael geordoneert of noch te ordoneren , en 
fullen de profijten daer van procederende bekeert wor¬ 
den tot betalinge van d’Officiers van den voorfz. Raed , 
en andere nootlijke faken tot difpofitie van den Raed. 

En verftaen de Staten generael voornoemd, dat tot 
XXXII confervatie van het recht van de vereenigde landen in 

’t generael , en particulier , zy-luyden van hen met 
defe inftruótie ofinftellinge van regeringe en Raed van 
Staten niet abdiceren’t recht en de macht, ombyden 
Staten generael , en de Staten van de provintien in 
*c particulier, elks fo veel hen aengact, by tyde van 

nood , of als de faken van den landefulks fullen ver. 
eyfehen , felfs ordre tot dienfte van den lande in de 
faken by hen-luyden ter difpofitie van den voorfz. Raed 
geftelt, te mogen ftellen , en executeren by dire&ie 
van de faken van der oorloge te water en te lande met 
alle’t gene daer aen kleeft 5 en namentlijk mede het 
doen van de monfteringe , houden van de difcipline 
militaire, ftraffe van alle exceften, en in alle andere 
faken. Verftaen ook dat alle faken den ftaet, politie, 
en juftitie van de voorfz. landen, fteden , en leden van 
dien in’t generael en particulier aengaende, ter difpo¬ 
fitie van den Raed niet expreflelijk geftelt, fullen blij¬ 
ven ter difpofitie van de Staten generael, den Staten 
van de particuliere provintien , den Magiftraten van 
den fteden en andere wettelijke overigheden elks in 
haer regard. 

Die van den Raed van State voornoemt fullen belo^ XXXIII, 
venenfweren in handen van de Staten generael of hen- 
luyder gedeputeerden, te wefen gchouen getrou den 
Staten generael van de provintien , die in de unie, 
en by de handhoudinge van de ware Chriftelijke religie 
fullen blyven, dat fy fullen onderhouden en doen on¬ 
derhouden , fo veele in hen is, het tra&aet met hare 
Majefteyt van Engeland gemaekt, en hen reguleren na 
den inhouden van defe inftrudtie, en fal een yegelijk 
by eede renuncieren van alle particuliere correfponden-- 
tien, ’tzy met den provintien, fteden of private en 
particuliere perfonen, voor fo veel defelve den gemee- 
nen befte mochten wefen hinderlijk , en dat fonder 
aenfien te nemen op de provintien of fteden daer uyt 
defelve zijn geboren of verkoren , of’t particulier pro¬ 
fijt derfelver, van hen-felven , of vanyemandanders, 
fy-luyden alleenlijk voor oogen fullen hebben de eere 
Godes, en de welvaert en confervatie der voorfz lan¬ 
den, en de gemeene fake, dat fy niet fullen openba¬ 
ren de commumcatien, deliberatien of refolutien die 
fecreet behoren te blijven, en dat fy daer van met nie- 
manden fullen fpreken buyten den felven Rade in wat 
gefelfchap, of met wienhetzy, ten ware met die van 
den felven Rade van State, apart gefcheyden van alle 
andere. Item dat fy niet fullen wefen ten dienfte van 
yemanden, noch te ontfangen of genieten van defelve 
eenige penfioenen, gelijk defelve Raden ook niet fuj- 
len mogen nemen of genieten eenige importante giften 
of gaven by de weerlijke rechten verboden* Item dat 
fy ook niet fullen hebben part nochte deel, dire&elijk 
of indiredtelijk , in eenige convoyen , importen of 
andere gemeene middelen,noch in eenige leveringe van 
bufpoeder , fcherp , artillerie , wapenen , koorn , 
rogge, boter, kaes, bier, haver of andere vivres en 
amunitien van oorloge, die tot profijte en dienfte van 
de gemeene fake worden gebruykt, en dat fy alles ful¬ 
len doen, dat goede en getrouwe Raden van State ge¬ 
houden zijn te doen , enditalby provifie. 

In-gevalle defe inftrudie bevonden word te hebben* vvvtt? 
eenige duyfterheyd , of dat defelve eenige alteratie,“ * 
verminderinge of vermeerderinge foude vereyffchen , 
zal daer op ter eerfter vergaderinge van den Staten ge¬ 
nerael met kenniffe en advijs van den Raed gelet en ge- 

I daen worden na behoren. 
Aldus gedaen, en in de vergaderinge van de voorfz* 

Heeren Staten generael gearrefteert op den 12. Aprilis 
1588. 

geparapheert 

Egmond Vt. 

Onder ftond , ter ordonantie van de voornoemde 
Heeren Staten, 

en was getekenc 

C. slerffenr 

eed ban öe ïlaben ban £>tate toa£ ban öefert 
tnïjotiüen: 
IK belove en fweere gehou en getrou te wefen de Sta- 

ten generael van de provintien die in de unie . en jJan jL® 
by de handhoudinge van de ware Chriftelijke religie te* 
fullen blijven, dat ik fal onderhouden en doen onder¬ 
houden , fo veele in my is, het tradiaet met hare Maje¬ 
fteyt van Engeland gemaekt, en my reguleren na den 
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inhoud van deinftruólie, en renunciere van alle perti- 
culirecorrefpondentien , ’tfy met den provintien , lie¬ 
den of private en perticulireperfonen voor lo veel de- 
felve den gemeenen befte mogen wefen hinderlijk, en 
dat fonder aenlien te nemen op de provinfie of ftede, 
daer uvt ik fy geboren of verkoren , of’t perticulier 
profijt der fel ver, van my felven of van yemands anders: 
dat ik alleen voor ogen lal hebben de eere Godes en 
de welvaert en confervatie der voorfz. landen, en de 
gemeene fake : dat ik niet fal openbaren de communi- 

deliberatien of refolutien, die fecreet behoren canen 

C etc Den 
?eere 
èicilöent 
ianbec 
fRpie 
icrlecut 

twtltsf 
ï88. 

te blyven , en dat ik daer van niemand fal fprekenbuy- 
ten den felven Rade, in wat gefelfchap , of met wieil 
het zy, ten ware met die van den felven Rade van Sta¬ 
te apart gefcheyden van alle andere : item dat ik niet fal 
wefen ten dienfte van yemanden , noch ontfangen , 
of genieten van defelve eenige penfioenen , noch 
ook nemen of genieten eenige importante giften of 
gaven , by de weerlijke rechten verboden : item dat ik 
niet fal hebben part of deeldireótelijkofindireételijk 
in eenige Convöyen , Impöftén of eenige andere ge¬ 
meene middelen, noch in eenige levcringe van bus¬ 
poeder , fcherp, artillerie, wapenen , koren, rogge, 
boter , kaes , bier , haver en andere vivres, en ammu- 
Viitien van oorloge, die tot profijte en dienfte van de 
gemeene fake worden gebruykt: en dat ik alles fal doen 
dat een goed en getrouwe Raed van State gehouden is 
te doen. So waerlijk helpe my God almachtig. 

Dacljbacrt ban De Staten ban ^oïïanD tn Den 
iïtage &cfel)(tebeu tegen Den io. / gelrjhtop 
gefept Rebben/ Dienöe Daet toe / omtetefolbetenop 
öen tocDe-ïjanDel / op ’t ccD?c0 ban öen fïaet ban Den 
ïanöc'/ en op öe o?D?e ban cegectnge. &o beeï aengmg 
Den b?eöe-f)anDeI / Ijeb tftaïceDe op betfcljepDen plaet^ 
fen üerftaeït Dat De Staten ban^ollanöen^eïanö 
öact tn |ect grote ftoatigbcpb bonbcn/ fo ooft öeöcn De 
ïïaDen ban jnflitïc en Die ban De rcftemnge / Die Daer 
op gebtacgt 5ijnDe/ booj ftaec aDbp£ gegeben ïjaDöcn: 
Dat fp'bixffonöcn Dat DefelanöenonöetDenïiloninft 
ban ibpangien niet ftonDen gebjogt too?Den met eenig 
tcactaet ban b?cDe/ fopDec mine ban De&ecftedBa* 
Dt$/ en $ Dit bpfonbec fecc gebjebengetoceflbpDe 
$cere SüD^iaen ban Dcc .Jingle/ jdjeflDertt in Den Ï5abe 
Ptoüimiael ban ^olïanD/2elanD en ©yefïanD: toant 
Öp feec ernfïeïgft becfocïjt jynDe ban toegen De^taten 
ban ^oIlanD / om ijcm bp pjobifle boo? een tgD ban 
D2ie macnDen te laten geb?unften ban toegen De ^ta* 
ten en lanbe booinoemtinDen^aDcban^tateban 
De bcteenigDc BcDetïanDen / beeft baeu toe niet ftom 
nen geb^ocljt of geinDueeetttoojDen/ tentoatemen 
bem acte gabe/ Dat men bem niet fouDe te laffe leggen 
om bem tegen fijne confcientie te toiïlen gebyipftcn in 
faften Denboo?f5. IjanDeï concetneccnDc / alfobp upt# 
D?ucfteïgft becitlaetDe fo fuïl$ moebtegebeuten / Dat 
bp bem al£ Dan in anbece lanben met 45oDeé bulpe 
toilDe begebert / en Dat bp oberfulftë Datelgft ban Den 
3eïbcn Dtenfï fonDe toefen ontfïagen/ inboegen Dat 
bem Defelöe acte in Defet fojme tiedeent. 

DE Ridderfchap , Edelen en gedeputeerden van 
de Iteden van Holland en Weft-vrielland reprefen- 

terende de Staten van den felven lande, hebben tot vor- 
deringe en confervatie van den ftaec van de vereenigde 
Nederlanden wel ernftelij ken verfogt en verfocken mits 
defen den edelen , hoog-geleerden heere Adtiaen 
van der Myle , Prefident in den provintialen Rade van 
Holland, Zelanden Vriefland, om by provifie voor 
een korten tijd en ten uyterften voorden cijd van drie 
maenden hem te laten gebruyken van wegen de Sta¬ 
ten en lande voornoemt in den Rade van State van de 
vereenigde Nederlanden , eenfamentlijk de onderhou- 
dinge van het tradaet met de Koninklijke Majefteyt van 
Engeland gemaekt, volgende d’inftruótie van wegen 
de Staten generael daer op gedreffeert, of noch te dref- 
feren , onder belofte by den Staten voornoemt den 
voorfz. Heere Prefident gedaen, dat ten aenfien van 
fijne indifpofitie, hy in geene faken buyten den Hage 
gehouden fal wefen te vaceren of te befoingeren , of 

IV. deel. 

dat den voorfz. tijd van drie maenden geexpireert zijn¬ 
de , vorder zal worden gecominueert. En alfo fijne 
Excellentie niet konnende bevroeden dat defe landen 
fonder verderf en ruine van de Kerke Gods met eenig 
tra&aet onder den Konink van Spangien gebrogt fou- 
den mogen worden, voorgenomen heefc , als zulks 
foude gefchieden , hem in ander landen met Godes hul- 
pe te begeven; en datdaerom, om niet by fijn eygen 
gemoed en Confcientie, noch by andere befchuldigc 
te worden, dat hy foude hebben helpen vorderen een 
contradl dat hy felvcr niet foude betrouwen , fijnder 
Excellentie hem niet foude konnen laten gebruyken in 
faken , den voorfz. handel concernerende. So is ’t dat 
de voorfz. Heeren Staten in aenfien en confideratie van 
de redene voorfz. verklaert en belooft hebben , verkla¬ 
ren en beloven by defen den voorfz. Heere Prefident» 
dat fo verre het gebeurde dat gedurende den tijd dat de 
voorfz* Heere Prefident, in den dienft van den Rade 
van State mocht wefen , eenige handelinge van vrede 
met den Konink van Spangien foude mogen werden 
gehouden,hy met’er daed van den dienft van den voorfz. 
Rade van State fal wefen ontfïagen , gelijk fijn Excell, 
in fuiken gevalle, daer van ontfïagen word by defen , 
fonder dat fijne Exc. ook anders by de voorfz. Heeren 
Staten getnöeyt of verfocht fal werden, om hem in ee- 
niger manieren te laten gebruyken in ’t gene den voorfz. 
vrede-handel foude mogen Concerneren ofaengaen. Ge¬ 
daen in den Hage, onder’t zegel van de Heeren Statui 
hier op gedrukt den 23. Aprillis, anno 15:88. 

30O2Dec0 beeft fijne Cpcell. ban Jkaffau tn Den £fa# 
ge Dden Decöepen becfcbepDen ^eDtftantcn ban De 
gcceftymeccDe tellgte upt i!f oIïauD / öetodftc bp beeft 
Doen boo?bouDen Datfe bem fouDen totlïen Dienen ban 
baee aDbtj£ op De pjopofitie ban bjcöe-banöcftnge 
met Den Itonmft ban ^pangtcn/namentïgft op De ac* 
ticulen bp batcIBaj. gccaemt ober betfïuftbanDe 
religie / inbouDenDe/ DatinDenb2cDc-banDeïbeDon« 
gen fouDe too?Den b?pbepD ban confcientie en ban re* 
ïigie/begecenDe fijne «êjtcelï. in fijne confcientie onDec? 
rigt tetoo^Den/of men met <6oD foDanigen b^eöe fou^ 
De mogen aengaen/ Daer meDe D’ópenbare oeffeninge 
ban De gecefo?meerDe Cb?tfïeltjfte ceftgie / gdijftfe ta 
gentooojDig aïbtcr $ / fouDe uptgefïoten tooien, 
beeft ooft ban geloften gefcbjebenaertDe^töiftan^ 
ten ban ^eïanD/ om gefyft aDbtjé ban Ijen-lieöen te 
bebben. <De ^eDiftanten ban ^oïfanDin Den^age 
in competenten getale gecompaceert synDe / bebbeti 
na Deliberatie ben-lupDen aDüyö alDuji obetgegeben. 
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Acn z5jn Excellentie. 

Doorluchtige hoog-geborea Vörft eri Heerwy dan¬ 
ken den Almogenden , van dat hy uw’ Excell. die 

genade heeft gedaen, om volgende de voetftappen van 
wylen mynen Heere den Prince van Orangien haren 
Vader, hoogl. ged. haer t’employeren tot de behoude- 
niffe der Kerken Chrifti, en tot den welftand der Pro- 
vintien hares gouvernements : bidden ook God van her¬ 
ten uwe Excell. lange te fparen , en meer en meer te be¬ 
genadigen met fijnen goddelijken zegen. Dat nu uwe 
Exc. gelieft heeft ons te beroepen om haer te laten die¬ 
nen van onfe advijs , op de propofitie van vrede-hande- 
linge met den Konink van Spangien, namenrlijk op den 
artijkel by hare Majeft. geraemt over het ftuk van de re¬ 
ligie, inhoudende, dat in den vrede-handel bedongen 
foude werden , vryheyd van confcientie en van religie , 
begerende uwe Exc. in hare confcientie onderrechtet te 
werden, of zy met God fodanigen vrede foude mogea 
aengaen, daer mede de openbare oeffeninge van de ge¬ 
reformeerde Chriftelijke religie, gelijkfetegenwoor¬ 
dig onder ons is , uytgefloten foude worden. Wy dic- 
naers des Goddelijken woorts gefien ,en rypeüjk geex» 
amineert hebbende de fchriften dien aengaende by uwe 
Exc. ons ten handen geftelt, mitsgaders ook gelettec 
hebbende, op ’t mondeling verhael by den gedeputeer¬ 
den van mijn Heeren de Staten, en van mijnfleeren van 
beyde deRaden aen ons gedaen,hebben in qualitey t van 
©pfienders der Chriijel. gemaente, voor onfe perfonen 
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geadvifcert , en goet gevonden uwe Excell. te ant¬ 
woorden, ’cgunt hier na volgt. 

Ten eerften , verhopen wy dienaers des woorts, dat 
hare Majefteyts eyndelijke intentie niet is, uwe Excel, 
cn mijne Heeren de Staten te prekeren, eenen vrede 
aen te nemen, met de blote vryheyd der confcientien 
fonder te behouden de tegenwoordige openbare oef- 
feninge der Chriftelijker religie , want behalven dat 
hareMajeft.veelvuldelijk, nufo veel jaren , vooralle 
de wereld bewefen heeft, wat liefde en affeótie fy dra¬ 
gende is tot Gods eere, en zynen heyligen dienfte, en 
perticulierlijk hare gunfte tot defe landen fodanigever- 
klaert te wefen , dat fy voor den welftand, en bewarin- 
ge der felven , fo grote forge wil dragen , als voor haer 
eygen Koninkrijken , landen, en heerlijkheden, en dat 
het eenige oogemèrk van hare intentie is alleen het ge- 
meene befte van onfen eygen Vaderland: zo is’t ook dat 
de woorden voorfchreven van vryheyd van confcientie 
en van religie (na onfe bedunken) niet noodlijk mede 
brengen de wegneminge van de voorfz. exercitie: by- 
fonder aengefien hare Maj. feggende in hare antwoord , 
dac fy verwacht hadde, dat door uwer Excell. en der 
Heeren Staten gedeputeerde,hareMaj. gecommuniceert 
fouden fijn geweeft, dat de particulariteyten , van ’t ge¬ 
ne fy felve meenden voor te ftellen, te prefuppoferen is, 
dat hare voorfz. Maj. vervvagt heeft, dat uwe Excell. 
en mijn Heeren de Staten de voorfz. exercitie van de 
religie eyftchen fouden. 

Bei oerende dan de vrage by uwe Excell. ons voorge- 
ftek, is onfe advijs, indien’t qua me, dat uwe Excell. en 
mijn Heeren de Staten, van rade foude worden, nef- 
fens hare Majeft. te fenden, om te helpen handelen van 
vrede, dat uwe Excell. en hare E. E. indién gevalle 
fchuldig fouden fijn, voor te ftellen , en aen te houden, 
om te behouden de voorfz. oeffeninge van de gerefor¬ 
meerde religie, fofe tegenwoordig in den lande is, want 
een ChrifteTijk Vorft, moet zijn een voefter-heer der 
Kerke, fonder eenigfins te verwilligen in de verftroyin- 
ge en ondergang derfelver. En aengefien het den Ko- 
ningen en Regenten der landen bevolen is tekuffenen 
te hulden den SoneGods: zo is’t hen nietgeoorloftte 
gedogen , dat defe eere overgeftelt foude worden aen 
den Satan en afgoden. En al-hoe-welinfodanigebe- 
raetflagingen dikwils veele fwarigheden voorvallen, 
nochtans een Chriftelijk Vorft, gevoelende fijn ampt 
te zijn, dathy ordreftelle , ten eynde fijne onderfaten 
leven mogen in Godfaligheyd, en cerbaerheyd. So is hy 

s Ctnt* 2* uyt oorfake van dien fchuldig met David, de getuyge- 
. riiffen des Heeren te nemen tot fijne raeds-luyden, en te 

^ n9* arbeyden totdiewijsheyddieGod Jofue gerecomman- 
SBofue i*i deert en bevolen heeft, geftadelijklefende en betrach¬ 

tende de wet des Heeren, om in ’t volgen van dien te 
verkrygen fodanige voorfichtigheyd, die met Gods ze¬ 
gen en geluk vergefelfchapt is. Niet dat wy ons laten 
voorftaen, dat de Konink van Spangien dit poin&met 
behoorlijke verfekeringe van dien immermeer accorde¬ 
ren fal; maer ten eynde uwe Excel!, en mijn Heeren de 
Staten (hare Maj. in haer verfoek begerende te believen) 
t’famen hare confcientien voor God, en den menfchen 
©nbefmet en fonder aenftoot behouden mogen , dien- 
volgende, wanneer men in handelinge van vrede qua- 
me, en bevinden foude dat de Konink van Spangien 
geenfins de voorfz. oeffeninge der religie fal willen toe- 
itaen , en alleen wilde dringen op de vryheyd van con¬ 
fcientie : zo believe uwe Excel, haer felven te reprefen- 
teren de uytroedinge van den openbaren Godsdienft in 
«defe landen tot groter oneereen lafteringe des naems 
Gods , den val cn verftroyinge van fo veele fchone Ker¬ 
ken , het verloop van fo menig duyfent arme gelovigen, 
rnitfgaders een fchrickelijkeellendigheyd,en bloetftor- 
tinge, die daer na volgen foude. Daerom uwe Excell. 
na hare chriftelijkeen loffelijke verklaringe, meer wen- 
Ichen foude, den doodtefterven , dan zulx te moeten 
aenfien, en is overfulks onfe gevoelen, met uwe Excel, 
dat fy geenfins met goeder confcientie daer in fal mogen 
confenteren , maer fchuldig is by de handhoudinge der 
religie te blyven , vaftelijk vertrouvvnde, indien uwe 
Excell. in dit heylige voornemen volhardet, dat God na 

, fijne trouwe beloften fijnen zegen daer toe fal geven, en 
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alfo fijn aengevangen werk in defe landen ten eynde toe 
uytvoeren. En dewyle wy , fo boven gefegtis , dier 
toeverficht zyn tot harerMajeft.dat haer gevoelen me¬ 
de fodanig is : fo houden wy ganfch profijtelijk te zijn , 
om de voorfz. miferien te ontgaen,dat haer voorfz. Maj. 
gebeden werde , meer en meer defe landen te willen 
aennemen in harechriftelijke voorforge en bewaringe, 
en dat tot dien eynde haer werde verklaert, dat uwe 
Excell. en mijn Heeren de Staten bereyd zijn, volgen¬ 
de de aliantie en verbinteniffe met hare Maj. gemaekt, 
fig van goeder herten te employeren tot alle’t gene die¬ 
nen fal tot behoudeniffe der Religie, en welftand des 
lands, op dat de religie niet alleen in defe landen behou¬ 
den , maer ook in andere landen , daerfe weg geno¬ 
men is , gereftitueért mach werden j waer toe wy 
achten behoorlijk te zijn, en herteljik verfoeken, in¬ 
dien men in handelinge van vrede foude moeten treden, 
dat de andere provintien mede bedacht fullen worden. 

Ten laetften , alfo wy niet twijffelen of uwe Ex¬ 
cellentie hebbende in defe jonkheyd aengeveerdet het 
Gouvernement des lands, in een fo fware, en for- 
gelijke conjun&ure van tyden, heeft grotelijks van no¬ 
de dat haer God, neffens de vromigheden , daer me¬ 
de het hem gelieft heeft haer rijkelijk te begaven, fijne 
krachtige hulpe deelachtig temaken: zo zullen wy aen- 
houden met vyerige gebeden , dat hy uwe Excellen¬ 
tie fterke en vervulle met de gaven fijns heyligen Gee- 
ftes, om volftandeliik te volherden , en toe te nemen 
in alle Princelijke deugden , en met een kloek ge¬ 
moed geluckelijk uyt te voeren alle hare goede en- 
treprinfen en voornemen , fig verfekert houdende , 
indien uwe Excellentie God eert, dathy defelve we¬ 
der eeren fal : volgende dewelke wy uwe Excellen¬ 
tie van ganfeher herten bidden, gerecommandeertte 
houden , den heyligen Godsdienft, de bewaringe der 
kerekelijke ordonantien , vorderinge der juftitie, 
en aller anderen dingen , dienende tot eere Gods , 
en verbreydinge des rijks JefuChrifti, wat ons voort 
aengaet, gelijk wy uwe Excellentie hooglijk bedan¬ 
ken, van de goede affe&ie , die’t haer belieft heeft 
ons toe te dragen, en van der fel ver vriendelijke aen- 
biedinge t’onfwaert alfo houden wy ons wederom , 
te meer verbonden tot uwer Excellentie dienft , in 
alle ’t gene ons doenlijk is * tot vorderinge van uwe 
Excellentie, en van den geheelenhuyfe.vauNaflau, 
door dewelke God defe landen zulke merkelijke en me¬ 
nigvuldige weldaden bewefen heeft. A&um in onfe ver- 
gaderinge in ’s Graven-hage op den 7. Aprilis , 15:88. 
onder ftond , uwer Excell. onderdanige getrouwe, 
de dienaren des woords , en Ouderlingen eeniger ge¬ 
meenten Chrifti in Holland, by uwe Excell. beroepen, 
en in den name der fel ver , 

cn was ondertekent 

Arnoldus Corndij. Henricus de Corput. 

Crceïïenttc ’t boojfs. abbhg ontfangen en 
koel geejraminccct ïjebbcnbe Ijceft fig bare ttieöe niet 
genoeg uoïbacn gebonöen / tuacroni Defeïüe fijne 
Cjeceïïcntte nabet onöcrdcïjtmgc begeert fieeft/ en 
Ijceft tot bïen cpnbc De boojfcffêebcn i^cöiftanten / 
boen in fjanben ftcïïcn be nabolgenbc ögie blagen ƒ 
begeccnbc baer op ï)cn nabec abbijïS. 

ALfo fijne Excell. en de Staten tot noch toe niet 
hebben konnen verftaen , dat met den Konink 

van Spangien eenigen vrede mochte worden aenge- 
gaen , overmits defelve van gevoelen zijn geweeft, dat 
door het befluyt van den vrede met den Konink, de 
kerke Gods, en den [welftand defer landen niet mach 
blijven geconferveert,“ zo begeert fijne Excell. advijs. 

Eerft , of fijne Excellentie met goeder confcien¬ 
tie foude mijn Heeren den Staten mogen dienen voor 
fijn advijs, contrarie fijn voorgaende gevoelen , dat 
met den Konink van Spangien eenigen vrede gemaekt 
mag worden , waer mede de kerke Gods foude mogen 
blyven in haer geheel, en niet vallen in een uyterlijke 
ruine en defolatie, mitsgaders alle de gene die daer 
van lidmaten zijn , of defelve toegedaen , en 
of óver zulks geraden foude zyn met den voot- 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 

fchreven Konink of fijne gedeputeerde'te treden dies- 
aengaende in eenige communicatie ? 

Ten tweeden, of ingevalle in de voorfchreven han¬ 
delinge- foude moeten bewilligt worden , of met goe¬ 
de confcientie het articul by hare Majefteyt nopende 
de Religie, haren Commiffariffen alreede belaft, en 
zulks als ’t leyd, fal mogen aengenomen werden ? 

Ten derden, of fy fouden verftaen dat degerefor- 
meerde Religie , en de geene die daer van profeflie 
doen , met fulke poin&en als fy Dienaers by hare 
antwoorde hebben verklaert , in defen fouden ge- 
noegfaem voorfien zijn, terwylen indefelveantwoor¬ 
de geene mencie gemaekt word van exclufie van an- 

Fol. 69.) dere Religiën. Aldus gedaen en by fijne Excellen¬ 
tie overgelevert in de vergaderinge van de Minifters 
van Holland, in den Hage op den 8. dag van Apr. if88. 

<®p öefe öne bjagett ïjebben &ctooo?f5.$2eöilftan? 
ten / na öcïibccatie m?t ben anöeccn gefïelc/ beft na? 
boïgenbeantbjoojbcboo? ïjtnabbi}^. 

Aen fijne Excellentie. 

Doorluchtige , hoog-geboren Vorft , genadige 
Heere. Na dat wy dienaers des Goddelijken 

een at?- woords op eergifteren geantwoord en geadvifeert had- 
risber den op de propofitie ons by uwe Excellentie gedaen , 
heöikan» roerende het poinét van de vryheyd der confcientie en 
•oitanti I^ebgie , by hare Majefteyt voorgeflagen , om te be- 
i'Debia; dingen in den vrede-handel met den Konink van Span¬ 
in fitn- gien of fijne gedeputeerde : zo heeft uwe Excellen- 

mC-r* tie ge^cft ons van nieuws op gifteren voor te dra- 
'iientte gen drie articulen, om insgelijks daer op te hebben 
lotjes onfe advijs. Waer van het eerfte was : of uwe Ex¬ 

cellentie met goeder confcientie mijn Heeren de Sta¬ 
ten foude mogen dienen voor fijn advijs, dat met den 
Konink van Spangien eenige vrede gemaekt mach wer¬ 
den , daer mede de Kerken Godes fouden mogen 
blijven in haer geheel , en niet vallen in een uyter- 
lijke mine en defolatie, met allen den genen die daer 
van lidmaten zijn , of defelve toegedaen, en of over- 
zulks geraden foude zijn met den voorfchreven Ko¬ 
nink of fijne gedeputeerde in communicatie dies-acn- 
de te treden. Op het welk , nopende het eerfte 
lid , wy eenen yegelijk in ’t byfonder gehoört zijn¬ 
de , geantwoord hebben , en antwoorden gefament- 
lijken met defen voor onfe perfonen, dat niet te ho¬ 
pen en is eenige goede vrede te maken met den Ko- 
uink van Spangien , zodanig hy hem tot noch toe be- 
wefen heeft, en bewijft , zo wel ten refpeóte van de 1 
vrye openbare exercitie der Religie, daer af geen ap- 
parentie ter wereld is dat menfe fal konnen verkrygen , 
als ook ten aenfien van de alfeurantien en verfekenn- 
ge die daer toe van node foude wefen , daer van men 
achtet hem noch wil noch macht te hebben. En aen- 
gaende het tweede lid van dit eerfte artijkel , alfo 
ons veel redenen keren , by ons mondeling aenge- 
roert , en de lange experientie bewefen heeft , dat 
het is een feer forgelijke en fchadelijke zake met den 1 
Konink van Spangien te treden in communicatie, en i 
dat nochtans aen d’ander zyde te vreefen is , indien 
uwe Excellentie en de Heeren Staten hare gedepu¬ 
teerde ten voorfchreven eynde niet fenden tot de 
Gefanten van hare Majefteyt van Engeland, dat de¬ 
felve (welke zulks begeert , en aen wiens vriend¬ 
schap defe landen en Kerken veel gelegen is) het zel¬ 
ve feer qualijk nemen zal, met andere inconvenien- 
ten meer uwe Excellentie by ons aengewefen , zo 
merken wy dat ditcenftukis meeft dependerende aen 
3c oordeel der gener die ervaren zijn in politijke za¬ 
ken en daer toe geftelt, en dat wy dienaers des 
woorts hier om ons befwaren daer op te adviferen , 
maer bidden uwe Excellentie en de Heeren Staten 
te overleggen en te refolveren na dat haer wijfheyd 
bedragen fal , welk van beyden minft periculeus is 
gedaen of gelaten te werden, om te volgen ’t gunt fy 
beft vinden fulien. 

Het tweede poinft was, ingevalle in de voorfchre¬ 
ven handelinge foude moeten bewilligt worden , of 
met goeder confcientie het articul by hare Majefteyt 

IV. deel. 

hare Commiffariffen alreede mede' gegeven ( bedin¬ 
gende vryheyd van confcientie en religie ) zulks als ’t 
legt zal mogen aengenomen werden : zo hebben 
wy bekent, en bekennen als noch , dat de voorfchre¬ 
ven woorden niet genoegfaem fouden zijn om te be¬ 
houden d’openbare oeffeninge van de religie , en 
datoverzulks indien men quam te traóferen , geheel 
nodig ware de voorfchreven woorden te verklaren , 
en breeder re extenderen wel expreflelijk uytdruc- 
kende de volkomen openbare oeffeninge van de ge¬ 
reformeerde religie met hare appendentien , gelijk 
onfe advijs is , dat vanditfelvepoindf (als verre over¬ 
treffende alle andere conditiën ) eerft fal behoren ge- 
handelt te werden, hoe-wel het (mogelijk om eenige 
merkelijke redenen ons onbekent) by hare Majefteyc 
laeft geftelt is. 

Beroerende de derde vrage van uwe Excellen¬ 
tie, of wy fouden verftaen dat de gereformeerde re¬ 
ligie en de gene die daer van profefiie doen , met zul¬ 
ke poimften als wy dienaren by onfe eerfte antwoor¬ 
de (namentlfjken dat behouden foude worden d’open¬ 
bare oeffeninge van de gereformeerde religie , fofe hier 
jegenwoordig is) in defe landen genoegfaem voorfien 
fijn, dewijle in defelve antwoorde geen mentie word 
gemaekt van exclufie van andere religiën : zo zijn 
wel overwogen veel fwarigheden en inconvenienten , 
welke (ons bedunkens) ftaen voor te vallen , fo in ’t we- 
der-oprechten van de openbare oeffeninge der Pauf- 
felijker religie neffens de gereformeerde ( daer op de 
Konink ontwijffelijken fal willen dringen) ter eenre, 
als in ’t weygeren van dien ter anderer zijden, even¬ 
wel zijn wy gevallen op fuik advijs , dat geenfins oir- 
baer foude zijn by uwe Excellentie en den Heeren Sta¬ 
ten geconfenteert te werden in de weder-oprechtinge 
derPauffehjke religie voorfchreven , noch toelatinge 
van de exercitie van eenige andere religie hier te lande , 
daer men met fodanigen vyand te doen heeft, zonder 
nochtans met defen onfen oordeel te willen prejudi- 
ceren eenige Princen of Heeren die beyde d’exercitie 
in hare Koninkrijken of landen hebben. Daer-en-tuf- 
fchen bidden wy God, uwe Excellentie en mijn Hee¬ 
ren de Staten daer op te verleenen een goede refolude, 
meeft dienende tot fijnder eere , en tot welvaren van 
den lande. 

Eyndelijk is uwe Excellentie by ons gebeden, en 
word gebeden als noch in alderootmoedigheyd, al¬ 
fo (ons bedunkens) nodig is geprecaveert te worden, 
niet alleen dat het land en religie door eenen vrede of 
handelinge van dien’ niet in ruine , fchade , of perij- 
kel kome, maer ook, dat ’tfelvenietgefchiededoor 
inwendige difordren , diffemien en verlies van de 
gunfte en hulpe van hare Majefteyt, dat uwe Excel¬ 
lentie neffens mijn Heeren de Staten gelieve by alle 
mogelijke en redelijke middelen te arbeyden tot vveg- 
neminge der voorfchreven diffentien , en tot ver- 
hoedinge van *t verlies van de gunfte en hulpe harer 
Majefteyt , prinripalijken ook dat door ware hand- 
houdinge der gereformeerde religie en dependen¬ 
tiën van dien , mitsgaders van der Juftitie en alle goe¬ 
de politien de rechtvaerdige toorn Godes tegens de 
zonden (oorfake aller der plagen ons overkomende) 
van ons afgewend mach werden, en wy alfo met een 
goed fundament vertrouwende op den Heere, voor 
onfen geweldigen vyand, ook tegens alle menfehe- 
lijke hope vorder mogen beftaen. Voorts aenbieden 
wy dienaers der Kerken Chrifti wederom onfe oot¬ 
moedige dienften , tot vorderinge uwer^ Excellentie 
en des geheelen huyfes van Naffauwen, mitsgaders 
tot den welftand van den geheelen lande, waer voor wy 
den almogenden God tot allen tyden continueren ful- 
len te bidden. Gedaen in ’s Gravenhage in onfe ver¬ 
gaderinge op den 9. Aprillis if 88. Onder ftond, u- 
we Excellentie onderdanige getrouwe , de dienaren 
des woords Godes en Ouderlingen des eenigerChri- 
ftelijker gemeenten in Holland , by uwe Excellentie 
beroepen, en in name der felver, 

en was ondertekent 
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Vier enTwintichfte Boek. 

2$ofoett biett ïjecft fijne €jece]filentte gorb gebons 
ben ooft te betfocftcn tjctabb^toanbefjebiftanten 
ban Eeïanb op öe tooojlc&eben pjopofitte en bjagen / 
en të bit naboïgenbe ïjet abbp£ ban De $?ebtöanten 
bet gereftymeecbe ildigie binnen tet €oïen / aen 
fijne «örceïlentie op De boojgefieïöe bjebe-fjanbeï 
gegeben. 

Genade van God den Vader door Jcfiim 
Chriftum onfen Heyland. 

HtiböiS TTvOorluchtige , hoog-geboren Vorft en genadi- 
banöe .1 3 op Heere : alfo de Dienaren des heyligen Euan- 
tetffiK geliums van Walcheren ons fchrifcelijken vertoont 
twColen, hebben, uwer Excellentie verfoek om over te leggen 

de articulen van hare Majefteyt van Engeland , aen- 
gaende het traffcaet met den Konink van Spangien , 
mitsgaders noch drie andere articulen van U Excel¬ 
lentie den Minifters van Holland te overdenken voor- 
geflelt, zo is’t, dat vvy gelefen hebbende d’articulen 
voorfchteven, mitsgaders de antwoorde der Minifters 
van Holland en Walcheren , achten feer voorfigtelijken 
geantwoord te hebben, dat vooral gedreven en ver¬ 
worven moet wefen vryheyd en goede verfekeringe 
van de openbare oeffeninge der reyneChriftelijke Re¬ 
ligie , alle andere uytgefloten : doch gelijk defelve 
boven maten zwaer, ja byna onmogelijk geoordeelt 
hebben te handelen met den Konink van Spangien , 
alfo vinden wy ’t felve niet (onder grote zwarigheyd 
te doen door het Koninkrijk van Engeland. Want 
hoe-wel wy de gunfte en byftand van hare Majefteyt 
van Engeland, dewelke hacr veel jaren een getrouwe 
Voefter-vrouwe der gemeenten Gods bewefen heeft 
en noch bewijft > volgende het advïjs der Dienaren 
van Holland, in aller mogelijker wyfen, en dat om 
^ewigtige oorfaken , raden te bevorderen , noch¬ 
tans dewyl een zake daer onfe en onfer nakomelin-1 
gen tydelijke en eeuwige welvaert aenhangt , niet 
lichtelijk behoort uyt der hand gegeven te worden, 
zo ftaet wel te bedenken of het Koninkrijk van En¬ 
geland niet verfcheyden oorfaken heeft alle-man hier 
«e lande niet bekent, waer door ’t felve hedens-daegs 
leer geneygt mochte zijn, om met den Konink van 
Spangien te over-komen, waer by miflchien onfe fa¬ 
ke , door en van haer gevordert wefende , na haren 
eyfch en onfen nood met genoegfaem foude gehand- 
haeft worden om de hare , gelijk eygen nood meer 
dringt dan vreemde, alfo ’t felve ook genoegfaem te 
vermoeden valt uyt de voorgeftelde articulen van ha¬ 
re Majefteyt , waer in het ftuk van de Religie feer 
flauwelijken werd aengcroert en de verfekeringe van 
dien (door de overleveringe des lands in zijnen ou¬ 
den ftaet) eer lange gefchapcn foude zijn te verval¬ 
len in de macht van de gefpaniolifeerde Nederlanders. 
Daerom fo men immers de gedeputeerde defer geüni¬ 
eerde Provintien by den Engelfen voegen foude, om 
hare en onfe ftuk, als maer een zijnde , gelijkelijk 
te handelen , fo moften onfes bedunkens , de gede¬ 
puteerde niet alleenlijken goede inftruótie hebben van 
alles : maer moften ook de gedeputeerde fo van En¬ 
geland als van defe landen van te voren, infonderheyd 
over het ftuk van Religie en verlekeringe van dien , 
malkanderen wel verftaen , en onderlinge wel ver- 
eenigt en verbonden zijn om’t felve totbevorderinge 
van eenige eygene dringende oorfaken d’een oftd’an- 
der aengaende , niet te verkorten , op dat onfe fa¬ 
ke met t’famen en by een gevoegde neerftigheyd 
doorgedrongen worde , of by faute van dien de ge¬ 
deputeerde defer landen fonder zwarigheyd en onge¬ 
nade van hare Majefteyt over defe landen haren voet 
achtenvaerts mochten trecken , en alfo door gefa- 

. , menderhand , waer’t mogelijk, een faliger uytkom- 
{poi.7*.'' fte van den Heere te verwachten. Dit is-ïoorlugtige, 

genadige Vorft en Heere , ons eenvoudig advijs op 
h verfoek van fijne Excellentie , achtervolgende on¬ 
fe fehuldige pligt, fpruytende uyt eenen goeden yver 
tot den rechte Gods-dienft, en behoudenifte van ons 
vaderland , na de geringe gaven die wy van God 

.©nefangen hebben : den welken wy ook niet laten' 

I fullen te bidden dat hy U Excellentie, mitsgaders mijn 
Heeren de Staten door fijnen H. Geeft wil verfterken , 
om de waerachtige Religie ( die U Excellentie Hec- 
re Vader hoog-loffelijkcr gedachtenifie , met grote 
moeyte en perykel van lijf en goed gevordert heeft, 
ten eyndc toe getrouwelijk en voorfpoedelijk voor te 
ftaen. Aftum defen 25. Aprillis , anno if88. ter 
Tholen. Onder ftond gefchreven , uwer Excellen¬ 
tie feer ootmoedige en onderdanige , de Dienaren i 
des Goddelijken woorts binnen ter Tolen , overmits / 
wy de brieven fpade uyt Walcheren ontfangen heb¬ 
bende , geen uytftel dorften voornemen om Klaflem 
te beroepen, nochtans met advijs van de naeft-gelc- 
tene Dienaren, 

en was ondertekent 

Gen art Slaeteel. Retiyicus Heiningur. 

De fuperfcriptie was, aen fijne Excellentie. 

$ter na boïgt ïjet abbB£banbe$?cbüiantenban 
&cfjoutoen cn ^ubdanb op Defdbe fafee aen fijne 
«Êjecdtentfe obecgefonben. 

•’ 9 
Aen fijn Excellentie. 

■ 

Doorluchtige , hoog-geboren Vorft , genadige 
Heere: bonöe 

Wy hebben uyt ’tfchryven onfer lieven mede-broe- l^eöttatk 
deren van Walcheren verftaen ’t bevel van U Ex- berUngen” 
cellentie aen ons, dat wy op’t fpoedigfteUExcell. banöe ' 
onfe mening overfenden fouden, die wy hebben van <£Eplanöen 
defe vrede-handel, die fig bereyt door ’c geftadigaen- 
houden haerder Majefteyt > dewelke haer Ambafla- ïWett 
deurs , die fy in Vlaenderen overgefonden heeft, reede ©«bes 
bevel heeft gegeven , van wat artijkelen fy den Ko- *anöe* 
ning van Spangien of fijnGefanten voor defe landen ope- 
ning doen fullen, van d’welke ons een extradi mede 
behandigt is fulks inhoudende. Waer in wy overmits 
onfe fehuldige pligt en gehoorfaemheyd U Exccll. 
bevel niet nalatig hebben konnen fijn, daerom defe 
U Excell. dienen fal tot vertoning van onfemeening 
over de voorfchreven fake, biddende dat het U Ex¬ 
cellentie believe, fo wy yewers wat te vry ofte rond 
fpreken, ’t felve onfe eenvuld toe te fchrijven , en on¬ 
fen goeden yver, want wy fien hier de Kerke onfes 
Heeren Chrifti veel aen gelegen te zijn. 

’t Is ongetwijffek een Chriftelijke fake na vre¬ 
de te ftaen; en de natuer, in dewelke wy bloot, en 
ongewapent gefchapen fijn , leert ons hoe vreemd de 
oorlog van alle menfehelijkheyd is : ja waer toe dient 
de oorlog felfs, dan om eyndelijk aen een gewenfeh* 
te en vafte ruft en vrede te komen, daerom wy mee 
handen en voeten behoren nacht en dach daer toe te 
arbeyden en alle gelegentheyd waer te nemen , die 
daer toe mochten dienen , den moed daer af geen- 
fins verloren gevende. Maer ’t gene onfen voorge- 
ftelden handel aengaet, daer hebben wy tot noch toe 
voor onfe ogen gefien , gelijk wy noch fien , veel 
oorfaken , die ons niet alleen doen twijffelen , maer 
ook den moed verliefen, dat ons de Konink van Span- 
gien eenige goede pays foude toe-laten. Want of 
men ’t ftuk van de Policy, of van de Religie inliet, 
zy fijn beyde alfo gelegen, dat de Koning van Span¬ 
gien van beyde zijn wil fal willen hebben, als ’t in onfe 
nageburen gebleken is , het welke byfonder waer- 
achtig is van de Religie, een ftuk, nietftaendeinde 
handen des Koninks, maer des Paus , volgende de 
profeflie van de genaemde Catholijken , en wanneer 
dat foude gefchieden , wat vrede fouden wy hebben , 
wat flaverny en onvrede niet ? 

Dan wy fien wel, dat hem de Koning voor eenen 
tyd nog wel foude mogen voegen , als of hy ons cèn 
vrede wilde gunnen , ook na onfe wenfehen , maer 
’tfelfde fchoon gedaen wefende , wat middelen heeft 
hy niet om in het eynde noch tot fijn meyninge te ko¬ 
men , dat is, om de vryheyd des lands, en princi- 
palijk den waren Godsdienft onder de voeten te treden ? 
tot welke twee dingen hy tot noch toe fijn uy terfte beft 
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alfo heefc gedaen i t>f doen doen , gelijk hy noch 
doet , dat hy noch kollen , noch menfchen , noch 
onderfaten , noch bloed , noch eer , noch fchande 
beeft geacht» 

Wy fien ook niet, wat hem foude mogen bewegen 
om ons een goede vrede te geven , niet lijn liefde 
t’onswaerts , die doch tegens alle natuerlijke liefde 
fijn eygen bloed, als doen de eenige hope fijner af- 
komlle niet gefpaert heeft : niet dat hy ons vreeft , 
die doch na de wereld geweldiger is dan wy, en tot 
i^och toe victorieus : niet ’t berou fijner tyranny 
C fiaishandeling fijner onderfaten , anders foude 
hy van felfs ook onverfochc de vrede wel geven , 
en af doen houden van zulke dingen , als men noch 
onlangs in Vlacnderen heeft geilen ter hand nemen 
tegens de gene die niet anders en fochten» dan God 
na haer confcientie te dienen : niet de befwaernilTe 
van uytheemfe oorlogen daer hy mede geperlt word , 
want hy heeft in voorgaendc tyden bewefen , dat 
hy liever heeft over een te dragen , ja met den Turk 
felfs > dan met fijn arme onderlaten , meenende dat 
het hem eerlijker is met den fuiken te overkomen , 
dan met fommige rebellen , gelijk hy die (hoewel 
te onrechte ) achtet : en fchoon dit anders wefen- 
de , hy foude van hem felfs vrede foeken , dat nu 
niet gefchied. Wat dan ? het toefpreken van andfi- 
re Potentaten? ’t fy alzo , maerwy konnen niet fien, 
hoe hy lang fijn beloften foude konnen of willen hou¬ 
den, die hem door toefprake van anderen genoeg af- 
geperlt fouden zijn, te min dewyle hy profefile doet 
van een religie , inhoudende , dat men de Ketters 
( waer voor fy ons fchelden ) geen belofte behoort te 
houden: en om andere redenen meer. 

En al-hoe-wel men foude mogen fpreken van ver* 
fekertheden ta hebben, van dat fulke vrede by hem 
foude onderhouden worden , dat is nochtans alle niet, 
gelijk feer wel bewefen is in zeker boexken , onlangs, 
dies-aengeende , uytgegeven. 

Daerom wy ook ( onder verbeteringe gefproken ) 
niet konnen fien , wat profijt gedaen kan werden, in¬ 
dien uwe Excellentie, en mijn Heeren de Staten ver- > 
ftacn om met den vyandenin een onderhandelinge van I 
vrede te komen : maer fien wel daer tegens veel fware | 
periculert , fo wel voor de policy , als voor de religie, 
maer byfonder voor de religie voorhanden ftaen, in¬ 
dien het daer toe komt, eenige oorfake, die ons doet 
wenfehen , dat de fmaek van den naem van vrede noyt 
fo verre in des gemeenen mans mond gekomen ware , 
en door defe landen ( fonder vergramming van hare 
Maj. ) mochten buyten defe voorfchreven onderhan¬ 
delinge blyven. En dat men by avontuyr fal meenen 
daer mede andere te vreden te Hellen, op dat fy niet 
meenen , dat wy de fchuld hebben en de hardfte 
zijn , dat is voor den verftandigen alreede genoeg 
gedaen in den vrede-handel van Keulen , in welke 
een yegeliik heeft kunnen fien , hoe weynig de Ko- 
nink van Spangien heeft willen verllaen tot redenen, 
hoe-wel de landen doen fterker waren, en ook goe¬ 
de toefpraken hadden , mitsgaders in de pacificatie 
van Gent , dewelke al belloten en beveiligt wefen- 
de , is namaels van den fijnen geopenbaert gewor¬ 
den , tot wat eynde fulks gefchied is. Indien noch¬ 
tans u Excellentie en mijne Heeren de Staten om eeni¬ 
ge goede redenen goed vinden fo verre te komen , 
fo is wel het voornaemfte Huk en daer alle het wel¬ 
varen onfes gemeenen bellen valt op ftaet en op ruil de 
eenige oeffeninge van de ware religie , en ’t gene 
dien aenkleeft , en behoort daerom geenfins ( doch 
met behoorlijke eerbiedinge gefproken) verllaen te 
worden, dat men met den vyand van eenige pundlen 
foude handelen, al-eer het ftuk van de religie afge- 
handelt ware. Want waer voor behoort men de eerlle 
en de meelle forge te dragen, anders dan voor Gods 
eer , en de faligheyd van den onderfaten ? wy laten nu 
noch llaen alle de nutheden , die de landen uyt het 
hand-houden' van de ware religie hebben , dewelke 
hoe fy wel konnen varen , niet hebbende ’t byfonderfte 
goed , de faligheyd haerder inwoonderen , en minll 
achtende de eere Gods, wy uyt geen redenen fien kon- 

IV. deel. 

nen. Dewelke gehandelt werdende, behoort (na uyt- 
wyfen der heyliger fchnfcure) alfo gedreven te wor¬ 
den, dat men de openbare oeffeninge van de ware re¬ 
ligie met ’t gene haer volgt, alleen, en londer andere 
daerby te hebben, mochce behouden : en met alle mid¬ 
delen en verfekertheden alfo voorfien te worden , dat 
fy in nakomende tyden in geen perijkelen quame, en 
wy liever te vallen in de aldeaiy terlle benautheden, ver¬ 
wachtende altijds Godsbylland, dan een duym-breed 
daer van te wijken. En ons dunkt (onder verbetering 
van anderen) dat dit aldus eerll gedaen wefende , alle 
het andere de politie aengaende, van felfs en lichte¬ 
lijk (als wefende d’minfte) foude volgen, maer uytge- 
ftelttot delaetfte, veroorfaken veelal quaets, en by na¬ 
me fcheuring van landen en lieden, byfonder by den 
genen die meer op den fchijn van een borgerlijke vrede 
en wellland fien , dan op den Gods-dienft , hoedanige 
wy vrefen dat men vinden foude, dewelke fiendeal¬ 
le llucken de politie betreffende redelijk afgehandelt te 
zijn, en dat het alles foude achter blyven om het eene 

! punCl van de oeifeninge van de ware religie , en tot 
I haren raedflag krijgende , of men om dat eene punt 

foude de geheele vrede moeten milfen , en liever 
hebben Chrillo met fijn Gods-dienft, dan die fchaduw’ 
van pays te derven , daer uyt dat dan een van beyden 
foude moeten volgen , ol een aigemeene ondergank 
des waren Gods-dienft , als’tin Vlaenderen &c. ge¬ 
fchied is, of ten minllen fcheuring van landen en lie¬ 
den. 

Dit is, genadige Vorll, in * t korte onfe meninge van 
defen handel, die fchijnt voor handen te fijn , dewelke u 
Excell fal believen genadiglijk te verllaen , en als uyt 
onfe eenvuld en goeden y ver komende , ten goede op 
te nemen, ons felfs altijds aenbiedende ten dienlle van 
U Excéll. en den ganfghen huyfe van Nalfau, mitsga¬ 
ders den wellland onfes algemeenen vaderlands , voor 
dewelke wy niet fullen laten lleeds te bidden. De goede 
genadige God wille U Excellentie, 

Doorluchtige , hoog-geboren Vorft , genadige 
Heer, in fijn hulpe nemen, cn hoe langer hoe meer 
met vorllelijken geeft begenadigen, tot wellland zy- 
ner kerken , en onfes armen bedrukten vadetlands. 
Gedaen in onfe vergadering gehouden in Oofterland 
den’zó. van April , des jaers 1588. Onder ftond , 
U Excellentie onderdanige , getrouwe , de Diena¬ 
ren des woords , en de Ouderlingen der kerken Je- 
fu Chrifti in de Eylanden van Schouwen en Duveland , 
mitsgaders den appendentien van dien , en in aller 
name, 

en was ondertekent 

Henricus Urandius. 
Wilhdmi F. Minifier. 

fcriba ordinarius ClaJJisprtedittiè. 

3[fc meenbe ïpet bp tc boegen ’t abbt$ ban bc 
öthanten ban ÜDaïcïjcren / maer naöemad ilt öie 
niet ïjebbe toeten te óeftomen/ falbenïcfcrl)em|)iec 
mebe laren genoegen. 

3jnbefenrijbi|fer mebe een uoethen uutgegacn in /Fol , 
biUh / met Oefen tituï: Notelykeconfideratien, die 
alle goede liefhebbers des vaderlands ïypelijk beho- 23oek3hert 
ren te overwegen op den voorgellagen traclaet van 
peysmetden Spangiaerden. <g)it bocjfticn tDOJtaclT ijanöcl 
gehangen met ijet gene Titus Livius fepb / Dat ’t ücr? met 
fdterfïe miDöel om fïg tegen fpne bpanben te beijom 
Den / i£l)et mis-trouwen. gaen/ht 

HMfte fententie ban Livius, fepb b’auteur (bie hiuuupta 
niettoerbgenocmb) Ijoeteeï feber eii benïijlu^ / nog^ ses£‘J£n<’ 
tan£ bp beeïe niet bel)oo?ïrjlt toojb geacht / boe? bien 
betmi^-troutoenuptbpanbfcljasii^ fpjnptenbe / cn 
jbnber befdbe niet bcflaenbe / tuojö bebonben bat 
alle tprannen meer Rebben uptgcrrcljt met pretijs 
ften / bare partpe pan miöbeetrontuen ontbïotenbe / 
banfp optmet eeuig getadb ban tuapcnen foitbctt 
ïjebben mog:n tc tóegc brengen. ïDcïïie fïecbtig* 
Ijepb (fept ÖP) infunberïicpb aïtyb ben genen be mee* 
fïe afbjcufi gcbaen ïjcefc bic met ïjacc obeebooft te 
boen öebben geljaDc/ enfcïjtjnt tcfpjuptenuptöcfe 

t % 3 f«K 



Vier cn Twi 
fotte onrcödjjke teöen/ bat’troeefïenöeeï bermen# 
fcpcn met fottighepö ban bc aengenomcn faïtc en toets 
minberingc toau Ijaerbet macht / tooien flaeuher# 
ticl)/ fachtenfïautoangemoeöe/ aï^offpmepnöcn 
Dat bate tcgcnpattue toau gelijken öcöe / en baet 
Dooi 5ijn 5P ptn fcltoen kittelende met een genoeg# 
ïpke gebackte/ bat bc fake beter te accojöeren foube 
31311/ o:n bat fijne Ijefdgïjepb minbet »£/ in allen fel)tja 
of öe£ topaub^ tooojöceï toetmeerbetenbe/ fijne bpanb# 
fdjap / fa bed aï^uUienmoebmctuUientcgenfpoeb 
foube toerminberen/en een boob-bpanb u tojienb fonbe 
feonnen mojben: baet nochtans tet conttatien fijnen 
ïufï tot u bloeö en om otoet u gemdddrjk te heccfcïjen / 
met fijnen tooojfpQCö aïtijb $ toetmeerbetenbe: teuet 
nut tooïgt bat öie be nitnfïe ban macht ig / fig batt¬ 
en botoen noch ontblotende ban’tnoteïhkmi^trau# 
men (’tbjcïk Ijem tooo? 5Öncbefïetöapenenbeï)oo^t 
te Dienen) !)P fïg fdben ook öaojkïcpnSjertighepö ge# 
toilïigïijk begeeft in fijne upteefïe rtune / baet ïjp 
nochtanj. pem brrklockenbe / cn gebjupkcnöe fijne 
tefïercnöe mibbden / hem noch foube hebben kon# 
nen honben fïaenöc/ en berteuchten be becanDerm# 
ge bet faken / Die ben tgb na getooonte/ totfijnbet 
tocrfdjostmgc fonbe mogen mebe brengen. 

llDaet ban boemel gebutenbe ben fïaet bet Bamcp# 
«cn/ ontaïïijke etempeïen 3!jngcballen/ bie’tfcltoe 
tooïUomebjft betoijfen/ fo fal Ijp nochtans alleenlijk 
tocctyaïcn be kcnïijkfïeerempcïenbiebpanjJïctoenöen 
genen/ bie befdüe fake/ bic toptoerbebigen/ bpbe 
paiiben hebben genomen / fijn tojebecüaren. 

<De buptfc Bojfïen hebben fïg/ Doojeenetoictoric 
bic ïiepfee Bard be V. op ben ïfettog ban ^>aren 
kreeg/ baet in hP gebangen toett / fokïepn geacht/ 
bat fp hen / cn infonbedjepb ben tooojf5.3Lanb-g?abe 
ban lf effen hebben begeben rn ’t accöojb / of bed eet 
in’tbflieben ban ben Bepfet. 3&aet nodjtanö Deg 
3lanb“g?aben^ en fijne bonbgenoten mibbden noch 
ïipna teuten in pact geheel/ cngenocgfaem(inbicn 
ben moeö en mi^ttoutoen Ijen niet habbe ontbroken) 
om in 'tuepnig bagen ben Bepfet haten legetmeöer# 
om boqj’t hooft te bjengen/ en metgoebcbaojfïg# 
tigpepb / kloekhcpb / en bepenbighepb bolljctbcnbe 
in Ijact boojnemen/met alleen fig te hefchetmen/maer 
sok om beu Bepfet $ijn boojnemen te beletten / fitft 
bat fp meet boa? hact brtbacfïpcpb cn gebrek ban 
kcnmfTe baet in fp pen-fdben begaben / 51311 betteion# 
«en/ ban öaoj Ijaei* gdeben fcpabc / inöien fp ben 
moeb hebben behouDcn / en geteuept haten bpauD 
te bcttoutocn. ’tïBdk hcn-lupDcn in fuiken öcccïh# 
ken fïaet habbe gebracht/ bat fp pact leben en fïaet 
pabben bedoten / ten teute Ifettogc 4Baucitiu£ ban 
/tbaren (gtoot-babet beé boojlucptigen <6jabe IBau# 
titip ban c0af]au) en fijne bondgenoten / pen ge# 
iwckdtjk Ijaböcn berïofï. 

QDiei ban be teïigic m Bjankrijk / teuten na fo bcc# 
ïc bïocöigc fïrijöcu obettoinndijk bebonben / in# 
bien fp fo tod mctmptcoutojenal^mctgetoeectoan 
oorloge gebupent blaten getojcefï / cn hen in ben ja# 
te i57x. niet fo bette met feponemoojbenbanben 
ttoiiïofïn Bontnk Baetï öc IX. habben laten miglep# 
ben / bat fp cn tooojt^ alle bic ban be religie booj pet 
ganfepe lanb/ hen in fijn hanöen om mjeeödijk bet# 
mooïö temajDen/ habben begeben. 

iïpt befc bolinge / gepïeegt bp be pjotefïanten ban 
^DuptfTanb en Bjankcgk / fiet men bat hate faute 
ig gelegen gebjeefï / Datje ïjen hebben laten tog^ 
maken / be bcnnmöetingc ban be bittethepö haet# 
bcc bpanben / booj fcïjijiifcïcn ban beefeketthepb / 
en batfe baet boo? fijn gcbaïlen in be upteefïe mife# 
tien/ tentijöe al^ fp goeöe macht habbenomfigte 
beefeketen öoo? hatebjapenen. 

if iet tegen bctorjfï hP be beefeketthepb bic het mi£- 
tcoutoen i.é gebcnbe: ’tuant baet upt foube men be# 
toutöcn bat ook be gene bie in be mcefïe tegenfpoet 
maten gcbaïlen / fuljebat fp fchencntothetuptctfïe 
gekomen te toefen / tot Ijatè bcrïoffïnge 5fjn gcraekt/ 
öoo? bien fp hen niet lieten betoegen om haten bp# 
anb anberji’ te achten ban hP teu$. ï|p berhadt 
l)ct erempd ban bie ban 4®>aecï)öenburg / bie fo bet# 

ntichfte BoeL 
re maten gekomen / bat fp geen anbete ppe Dab# 
ben/ ban op beneentgenbcrtcoofïctbcrbeDmkten; 
fo batfe alleen boou? hare fïanöbafïighepb in ’t betron# 
men ban <6ob en het mi^ttouteien ban haten bpanö 
3jjn behonben / tot ceutoigcecre en ertmpïe ban au# 
bete : en be maperten tot haten mooib gefchikt 7 
3rjn gekeett tegen hare bpanben tot hare berlof# 
finge. 

ïDie ban tlochclïc beflotcn hebbende in fïanöbafci# 
ge kjöfaembcpö aïïe^ te becmachtcn bat<6ob gdie# 
ben foube t’oiDoneren ban haetlijfen goeb/ cn$?' 
ïeben hebbenbe fo ftbaten beleg / cn toebetfïacnhois 
benbe fo bede getodt^ aïpoptfïaö bp onfèntijöcn/ 
3ijn ten ïefïen monöetbacdijk bupten alle hopen 
berïofï. 

JBaet in feer te bectoonbetén i0 / jept b’atettnt/ 
bat bie ban Bochdic 5tjnbe in bc mcefïe pttrcnïen/ 
en ben ïfcete ban IBontgommcrp (bie alleen ben 
moo?b ban / toal ontgaen) komenbe ter 
3ce met eeuige fchepen / Bochel te ontfetten / fa 
moebig toaten getoeefï bat fp hem ontboben / öctoi)# 
ïc be fake ban t’ortfet boo? bie tijbpcncnïen^foube 
5hn bat hP hem aï^ boen in geen perikel foube bcge«= 
ben / macc betec gdcgenthcpb toctteuchtcn / bötfp 
tocï gctefoïbeett maten hem met bc genabe Dr£ #ce# 
ren te befenöetete / en eet alle na ben anberen té fïet# 
ben / ban te, ballen in haet'ïupbct tteumdofe bpan# 
benhanben- i 

’tïBeïk mefenbe faken bp onfen tpben gebetitt/ 
baet aen niet bid te tmijfden/ fo bcrocptö’auteut 
alhier befe ncupmgfigc mijfett / bie boo? hare men# 
fchekjke boojfigtighcpD (in kïepnachtinge ban ’tbe# 
lepb >6obp) alle tockomcnbe Dingen teiilïcn eiken na 
be mate ban hare epgen boojfïchrigïjepb: niet bat ï)p 
hen toeïaet batmen anbetfin^ ’t f chip met ben fïroom 
foube laten b?ijbcn / fonbet op’t roet of’tcompa^ 
te letten / maer fepb bat be mille beg ïfccten ban 011^ 
te berloffen/ betbo^gen sijnbe / mp baet info bette 
niet behoren te treben / bat mp ons fouben laten 
boojfïacn bie aen onfeneufegebonben te jijn/ maer 
bat mp gehotiben 5jjn aïïe mettige mtööricn t’oiïfet 
befentie bienenbe / te gebmpken / betmachténbè 
niet ïijbfaemhepb fijne <6obbeïijke huïpe / fonbet 
ou0 en onfe nakomelingen boo? onïijöfaemhepb te 
bethangen in becackdngc onfet goeöct faken / en 
ban b’almogcnthcpD bepi^eecen/ of ong te begeben 
boei beu tijb in bc uptetfïe eïïenbe / bie het tegen^ 
fpocöigfïc epnbe bet oojïoge onp foube mogen bp# 
b?cngcn. 

niet te-min mebet komenbe tot het ectfïe boo?# 
nemen/ om te bdieben ben genen bie fïg ïictoerop 
maetfchijneïijke rebrnen/ ban op be fcï)iriungc <0a# 
be0 betteoumen / fo kan upt be bcojfcpöe tmebet# 
lep erempelen lichtelijk bemerkt moiben / hoe ion# 
mijffdrjk b’eene hen hebben bettejo^pen / betïatenbe 
be mibbden haetbec nootfakdijke befentie / ehhee 
mijffdijk fïg b’anbcre hebben begeben tot een fïanö# 
bafïtge tefolntie met goebe tebenen / mip’ttoumenbr 
ban ’t geïobe en fdjone beloften Ijaerbet bpanben/ 
b’eene boo? ogen hebbenbe be fchaïke ontronmightpb 
gepïeegt tegen ben perfoon ban ben 3lanö-g;abe / en 
b’anbct het hergoten bïoeb ban be toctcabelijke moojb 
binnen ^atij^ en döcrg. 

€pnbdrjk maer men ’tmiï kceten of menben (fept 
b’anteut) men heeft t’alïentijöen bebonben (fonbet 
bat opt anöerö $ gcfïcn) men foube altijd^ bebinöcn/ 
batfe ïjen in hare fotte gcDachteng?otdijk£haööett 
mf^tekent / bic fig hebben laten boojfïacn bat een 
ttonink of IDjince tegen fijne onberfaten (biebeteu# 
penen upt cchige oojfake/ hoerechtbcctbigöieook 
modjte mefcii / eeng tegen hem habbe genomen) 
foube laten augemjoken het ïect bp Ijem ontfangcu 
booj onfchuïb banêenigrecht/ tebene/ cereofeeö» 
ïBant befe Dingen pabben nopt fo bede pïactfe in hare 
herten gcïjab / Dat fp be teijackgicnghepD fouben heb# 
ben konnen bebmingen. Höaét houben tooojïjaren 
tegel/ bat om te tcgncrcn/ het geloof rnachmoj# 
ben gebjoken/ en bat fp pact onbetfaten fo mei mo# 
gen bcdcpDcn met fepone beloften en eeben / aï^ 

öe 
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(pl. 72*) 

Dc moeDer? fym binöecen met appelen en peeccn. 
<£n of top aï mepnöen bat Den honing ban J>pau# 

gien Dacr in confdentieufer toace / Dan eenige anöe# 
te Die opt fijn gctocefï / en Dat hP tegen on? niet toa# 
te b’anöenöe met een Ijeftige bcgeecte ban De alöec# 
toteetfre toiaftc Die opt ï? gefdjieö / fa bonöen top 
nachtan? bid tet conrcarie bemerften upt De feennific 
ban fijn natuce/ actiën / en ban Den tëacö Diejjp 
gcbmpbt. 

3©ji men ïjem betec bennen / men bemeebe Den 
Öacü Die Ijp heeft gcbmpbt/ en Die top gefien hebben; 
Den Hertog ban Hliba/ ©eega?/ ÖljoDa/ Dengro= 
ten commanDeuc €>on &oué*/ 5^on SJofjan / fij# 
nen ^>ccrctaci? «rfcobcbo / Den CacDinael sïSran# 
belle en anbecc Dte hP opt in Defe ïanöen heefc ge# 
bjöpht / stjnfc niet atie getoeefi fonDedinge in to^eet# 
ÖepD / onbacmljectigïjepD / bactnecftigBepö / fon# 
Der canfeientic / ccdjc / eere/ geioof/ ja 00b bec# 
ty.emt ban alle menfchbjbhepö* geneugltjbec ach# 
tniDe te fien Dc fpmigenöe Wocö-aDeccn ban bate bp# 
anDen/ Dan opc ïantman te fien Den regen in Djoog# 
te/ totbdjüuDcnitTe ban fijnen ougfie * 

cèo Die ban «©canaDcn (fa tojccödijb boben tcae# 
tatc/ eece en ecD oecmoojö) mochten betrrjfen / fp 
fouDcn on? raDen / Dat top on?'met hem te betrouw 
toen niet fouDcn ïatenbeDpegen/ maer Dat top on? 
imjfTeïijft en boo^fïchtigltjb fouDcn toacïjten ban onfe 
Öooföen fa goeDcn boop te geben. 

iBaec / fepD ö’auteuc / hare beDebte bpenöen / 
onDcr on? fïjnöe/ fnllen feggen/ Dat Die boo?fepDe 
lupDcn aï D00D jijn. ’t S? toaer / fepöhp/ Dan Den 
meefrec ïeefc noch / en toerbt noch eben Dapper tot 
Den fcïben epnDe/ maermeteenanDerehanDdmge/ 
Die hp meent hem bojöedtjber te toefen / toaer na Dat 
ÖP eenige jacen getracht beeft met to?eethepD te bec# 
(iaën / een natie Die Den s>pangiaerc boo? berben? 
ijouD aï? gcenberöhebbcnöe: en ficnDe Dat hp ober? 
mit? onfe fianDbaftigljepD met Die maniere toepnig 
bojöeröel ïteeft goeD gebonöenöefachtmocöighcpö 
banDcnfiechcnlieeutotecontccfcpten/ en De Dieren 
met foetighepD tot hem te noDen / niet om hen meer 
te fpaccn / maer om het meefic gemab. 

3©aec toe hem Den perfoon ban Den i^ince ban 
3darma tod Dient/ om Den ecnboiiDïgen D’ogen te 
becbïinöcu Dooi een gcbepn?De goeDcrtierenthepD en 
fchjjnbanfachtmoeüighepD/ met toeïbc DeugDen De? 
feu ï^mec aïom toecDbecheben/ <DoD gebe Dat hp 
fulr (fepD hp) inDer toaerhepD jp / maer ib ban het 
niet tod gdoben/ bermit? Ï)P toeet Dat hctfpjceb# 
tooo^D bp De ^taliën bpfonöccïïjb toojt gep^actifcert: 
Die niet kan veynfen , die kan niet regeren. l©aec toe 
5&on 31o&an meDeïafigehaD heeft / maer Doo? fijne 
jange ^paenfc hefcigljcpü niet IjdDöe bonnen upt# 
boeren. 

Iföaer/ b?acgt hp/ toaer tae Dient Dit * om on? Den 
SJtaliaenfen acct te ïccren bennen / af om Die tont# 
ïeeren} hebben top binnen Sluttoctpcn niet gefien 
Dat eenen ^pmon iCurb/ ^taliaen? ïïoopman/ 
fjem beeïe jacen met bede beïceftheptbaïfcheïijb heeft 
gebepnfi een bjienö te sijn ban Seronimo Cïjcoöati/ 
en miDDeïertpD te fiaen na fijn ïeben / ’t toeïb hp h^m 
ten lefien moojDaDdjjb nam / om te tobben een 
qucfiie Die tuffehen hen ïange toa? berfoent { Daec na 
Dat eenen anDecen 3Jtaïiaen / een jonge Dochter De 
fchoonfie Der fcïbec fiaD en ban Den fcïben hupfe/ bede 
Meen met grote moepte ectfi ter ontere / en Daet na/ 
fo ’t fcheen / ter eerc heeft berboïgt / met De ge# 
bepnfthepD ban een fonDedinge bef De / Dat hP ben 
DccDen Dag ban Dcc b^upïofc / hepmdtjb 1? gecepfi 
na ^taliën / hart tod tconïoofbjb bcdatenDe i 

SnDicn D’3,cabacnfe booplupDcn fuïhc mecfiec? 
fijn oan bepnfen / toat bertoachtcn top (fept hp) ban 
D 3Italiacn»'e ^inccn / Die geen anDcre haiiDdinge 
Dan bepnfen hebben geïeert: Dacr in Dcfen alïe D’an# 
öere moet te boben gacn / Detojjïc Dc geïcgchtïjcpD 
ban De fabefulr ban hem betepfept / Den ïafi ban fij# 
nen meefierhemfnïjegebiet/ en fijn nature Daer toe 
meer i? genegen Dan anDcre Italianen / aï? jijn# 
Dc ban f aufdijhc af bomjie. 

f ^>ict men niet / fepD hP / öat De b?ncr? poe geme# 
ïijb / gnoicig en onïnfitg fp upter naturen 5ijn / niet- 
te-mïn fo ïange fp eenige jonge Dochter berboïgen/ 
hen geïaten De belceftjie / ïufiigfie en geDtenfiigfie 
Dierncn fouDe bonnen bmDen/ foiiDcr hm te ontDec# 
ben eer fp tot huntoilïe3ijngcbomcni mepnentop 
Dat De Ityncen in haren hanDdfo geïeert niet sijnt 
j^iclac? j^achiabd ïeerthenDitboosDennootfaae# 
ïijbfien ficceb op haer compa? / feggenDe Dat fp op 
bepDcn jijDcn ebentod ter haiiD moeten toefen / te 
toeten om een geDaeute banfachtmocDïghepD / ge# 
troutoighepD enbermhertighcpDtchouDcn/ en 00b 
om ’t bïaD om tebeeren/ al?hacrboojDcd3Ulrgc# 
D^aegt / Dat i?: Dat fp 00b alfo tocï moeten bonnen 
De to?céDhipD / ontroutoe en origcnaDe / en Dat fp 
niet ban noDe hebben Deuchbcïrjb te toefen / aï? fp 
maer fuïr fchpnen. ifetiS. eapittd ban fijn boer# 
ben / geintïtuleert / denPrince, j? bol ban foDani* 
ge ïeenngen: hP tocnfcht Dat op aïle Dc pookten ban 
DefieDenDcc MeDerÏanDen toacc gefcljicben ïjet 3;ta# 
ïiacn? fpjeeb-tooo^t / betrouc niet , gy fult niet be¬ 
drogen worden : ofbcd mcer’tgene bp De onfe met 
meecDec ceren too?t geb^upbt / weeft getrou , en 
betrout niemand. 

IBaec Die op Den fpacnfcn Iccfï fchocnen / fpot# 
ten onbefchacmDdtjb met on? / en Derbcn feggen: 
dat alle mis-trouwen moet geweert worden , om tot 
eenen goeDcn pep? te bomen / en Dat men on? eon# 
Ditien faïgunnen/ DacnncDctop ceDenfoiiDenhcb# 
ben om berfeberttejpn. 

üptyaecht / hoe het mach befiaen betroutoenen 
goeDe berfebecthepD te nemen. Jl^aut ïnDïcn top be# 
tcoutoen toiïlen/30 beïjoeben top geen becfehertïKPb / 
of ïnDien men on? goeDe berfebecthepD toiï geben / fa 
en behaeben top met te betroutoen ; ren toacc Dat 
men feggen toilDe / Dat ÏJP betrout Die een goeD pauD 
neemt Dat De fchuïD Dpemacl fo bed toaccDid) i? / of 
Dat hp betfeheeti? / Die een panD heeft / Dat maer 
De helft ban Dc fchulD fouDe mogen gdDcn/ en De ccfie 
op ’t goeD gelobe ban 3hnen bpanD fielt. 

.ïlöaerDenhooehfientoon/ biefcfïngcn/ i?/ Dat 
Den ïioninb ban ^pangien on? fouDe beefeberen met 
bojchtochten banDc naburige finten / tot onDec# 
houDinge ban ’t tractaet. 

hierop / fept D’auteur ban’tbocjdtcu / ftaette 
ïetten / Dat Defe boegen fouDcn fpn gilleen Die De 
(ioomfe religie hebben bcrtoo?pen / of Die Defclbe 
noch onDerhouDcn. 

3£ac men fich ?ouDc bectroutocn op De boiditogten 
banDcHhft^obie De ïiloomfe ccïigic noch aeuhan# 
gen/ toaer grote Dtoac?ï)epD : Dctople feber 1? Dat 
fp met Den anDcren bafïeïijh spubcrboaDen tot onfee 
uptcoepnge / fohacfï hen Date toe eenige gdegent# 
hepD fouDe mogen bcrfcljpncn. ^iilr Dat ’t fdbe niet 
anDcr? i? te feggen / Dan Dat men De Hlccuto cnöcc 
De Schapen fouDe betroutoen / onDec öe a©olben 
bo^chtochte. 

€n öe bo?chtoehte Der ©?iucen DieDc^oomfere# 
ïigie hebben bertoo?pcn / ban geen fcberhcpD geben; 
öetoijïe fp toeï toeten of bchoien te toeten / bat het 
hepïich berbonD / Dacr ban öe Ctoninh ban .^pangicn 
’t hooft i?/ een?mecficr banon?spnDe/ hen tod fo 
bed toech? faï geben om haec fdbrn te Defoiöcrcn / 
öatfetocpniehtijD? fouöcu hebben om opïjarebojg# 
tocljt te Denlicn. 

3lbïate {Iaën (fepöhP) öe Difpute / toaer top of 
onfe bojgen onfen fchulDenaec 3ouöen te recht fleU 
ïcn / of (genomen hp toaer tot onfen tu haren boot# 
Deel gceonöemneect) tote De gene fouDe 5pn Die Dc 
feutentie tegen hem fouDe crecutcrcn \ 

<^n genomen öat onfe boegen machtig toarenom 
hem een gocö oo^ïoch te maften: tb moffen topspin 
onöccfatcn toojöcn / op’tbertrontocn onfee bo;ch# 
togten : al? hPban’t3pnenfcïjoonjIcnon?mctöen 
oojen name / of De plactfcn bcrfcftcröe Dacr in hp 
toeet onfe Dcfen tie te befiaen. JBatraeö* fulïcntop 
hem öachbacröen/ of onfe bo?gen t De boegen ge# 
öadjbaect sijnöc / fuïïen 3p hem terfionö een leger 
ban 50000 mannen boo? ’t hooft ïeggen * of fuïïen fp 
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2-4B VierenTwintichfte Boek. 
(om moeten en pccicaïctt te fchutocn) hen ïaten ge* 
noegen met eenig ïaft öat hP on£ faï opleggen / aï$ 
Dat top toeöevom mepnen te rebelleren / Dat top fe* 
evete confpivatienhaöDengemaekt/ ofuntcdijhöat 
top hen met fchoon genoeg toiïDen Keggen omgegee* 
feit te toojöenï en inaïïcngebaHeöefakcmpjocefTe 
ftaciiDc / en top miöDdcV'tïjö De kofïen met Den hal£ 
en öooft betaleiiöc / jouöe on£ De tojake Die De boj* 
oen fouDen Doen mogen/ tot bctvachtinge ban haev 
eete/ niet meet hennen ïjeïpen Dan ’tfuppennaöe 
Dooö. 

D’fJlutcuv han ooh niet geïooben Dat eenige^m? 
een Die De baïfchepö en tojectïjepb ban onfe tegenpav* 
tpe bekent5gn/ fichfo bette fouDen toiïïen ïaten bec* 
ÏepDen/ Dat 5p in juïhct boegen in have befchevme* 
inffé fouDen nemen’t onnofeï bïocö ban Defen onfcïjuï# 
Digen becDjuhten boïhc/ ’ttocïh in have macht niet 
fouöe toefen te behouöen / of haev fcfjaöe te repave* 
ten / en Dat fp öaccom have ecre en confcientic niet 
fouDen toiïïen fïdïcn in aïfuïkenpevicuï/ al toaev’t 
öatfc Dacv toe ook bcifodjt toojDen: DetodkebpDc 
nahomdingen ten ceutoigen Dage gvoteïrjv bebïekt 
fouDen bïïjbcn: toaut ban aïfuïhenfchtjnbantocDe 
han niet anöcv£ Daneai tcagcDie gefpedt tooien* 
Dat ig / een bjoïp begin / cnecnbetö?ietig/ dïen* 
öig cpnDe. 

ÜMee ban ig een mevMtjk cjvcnipeï in ffevöinanbo / 
ö’eevfïe ban Den hnufe ban 3S wagon/ itoninïtban 
jfèapeï^ / öetodhc met heeft nagdaten De <S;öd-ïup* 
Den ban jijnen tij hel Die tegen hem opgefïaenhaD; 
Den / te Doen fïcvbcn: met tcgcnfïaenöe m ’t accoo^ö 
met hem oernacht bccfchepücn $?incen bo?ge toaren 
getoojDen J en De bojgen toonben nopt Dat hen De 
bojgtochtetcvhcctetiginh/ na Dat het niiöDeï / ban 
De fake te fjelpcn ofte vechten / hen toa$ benomen. 

?(ïb men ook toil bemerken öat ben $au£ ban tSo* 
me obev fo bede javen heeft geejvcommuniccevt alle 
fP.iincen ban fijne veïigic niet 3tjnbe/ en haevhecw 
fehapppc tot voof gegeocn; en Dat Den ièpaenfcn 
hoogmoet hen obev 3uïjc niet aïïeen i<? DtepgeiiDe / 
macv ook avbcpDenbe / om pen te bjcngch nnöev De 
^paeiife aionavchie / Die hen fo hoog in ’t ïjerte fept: 
toat bevfehevthepb fouDe oub Dan ftonnen geben De 
bojgtochte ban De gene Die De iloomfe vdigie hebben 
beetnomen ï en boben Dien gelooft hP niet Dat pe? 
manD onDec borgtocht bp Den iceto fouöe toiïiente 
safïgaen» 

(üc toiïïen feggen Dat De fcontnk ban ^paugien 
eenige metkefijke fomnien ban penningen evgehb in 
ten DetDe hanö fouDe fïeïïen tot bevfehevingc ban het 
tvactaet/ ig te flecht. MDant fo beïc gdös fouDe Ijp 
«iet mogen configuecen / of hP fouDe ticnrnad fo 
bede ban Defe ïanDeti uptpevfen. ï£icv bp geboegt 
Dat een magere befcftevthepD $ / Dat men hen fouDe 
ïaten boojfïücn Dat De konink ban ^pangien fïch om 
’t bedic$ ban een fomme gdD£ / fouDe onthouDcn 
ban Den ïufl fi jtiDcv tojaehgienghepD te boeten / obev 
Den genen Dacv af hP bevfïaet fo gvofïijk te 3tjn gein# 
j'uvieevt. 

<3)at men om De gemeente te papen / öefdbc fouDe 
b^oct maken Dat men Doe» Den pcp£ fotibe ontlafï 3ijn 
ban De contvibutien/ Die De ^pacn^gcfïnöe feggen fo 
groot te fijn Datfe boa? De gemeente onDjaeehltjk 3tjn/ 
meenenöe onjS aïfo Den honig om Den monD fme* 
tenOe/ ban ’t bagebiev in öc IjeÏÏetc ÏepDen. 

^et toaev ten toonDevlijkefake / DatDenïioriink 
ban ^pangien / Die met fnïïien hcvtncckigen getodö 
tegen aïïe vecht en veDdijkhepD on^ heeft toiïïen bc« 
lafïen / met een eentoige fchatttnge ban Den i o. pen# 
nink te betaïen ban aïïe goeDeven en koopmanfdjaps 
pen Die in Defe ïanben fouDen bevhodjttoo?bcn/ ten 
tijDcaï^ hP ftec toepnig toa^ beegvamt/ten opflcn ban 
’t gene 3eDevt gebeurt ig / Dat hP 011^ nu fonDe b?p 
ïaten ban aïïe fchattingcn en contvibutien. 

‘Cn ïjteft Ijp aï^ Doe niet konnen betoeerht tooien 
Doo? cciïïg bevtoog ban ’t bevDcvf Der ïanDen / Die 
Dacv fekevïijk uur mofï boïgen / in Der boegen Dat De 
gccoiiuntttcevDe ban De pjobintien tot Dien cpnDe ge; 
fouDen aen Den koninkiu ^>patigien / geen beter fom 

ben gchaD hebben Dan Den BSarqu# ban SBevgen en 
Den heeve ban fBonttgnu/ iiiDienDcïioniiikDetij' 
Dinge niet haöDe ontfangen / Dat meeft aïïe befïcDeu 
ban J^oÏÏanD en ^danD De toapeneu haDDen aenge^ 
nomen/ en ’t innemen ban De fïeDcn ban Bergen in 
ïlenegoutoen en ©aïencrjn: toaev Doo? ook De hevta* 
ge ban ‘gfiïba gebtoongen toevDe / ’t ftoeerD in De 
fchepDe te houDen / Dat ÏJP ïjaïf haDDe uptgetvoeken/ 
om te Doen tfeeben De boo^naemfïe ban De .ïiBagi^ 
fïvaet en burgerpe bgn ^^ufleï / om Den anbeven een 
bjeefeacn te jagen. 

3!nDien ook Deheeren .fföargiué enban.E)ontig^ 
np haev ïeben hebben bedoven Dooj Dien menbec^ 
fïont crimen lxCx Majeftatis te toefen / De obecïebevin^ 
ge ban een vequefïe / fïvcckenbe tot 3tjnen en Der ïam 
Den Dienfïe / en Dat om gdrjke oojfakc De gebeputeev* 
De iu^pangien/De bojgevpe banS5?uffd en anbereiiie 
hen minïïvgeoppofeevt haDDen / ïjen fouDen geböïgt 
hebben : fo ïaet Defen auteur een pegdijken beöcn* 
ken / toaev meDc top fóaöen bolfïaen / iiiDien men 
(bat OBoD bevhoeöe) ban ong meefïev toare / of5P pe* 
manD fouDen ïaten ïeben ban De gene Die Deheeren 
^pangiaevDen t’haren Dienfïe fouDen noDig achten/ 
en on^ beter tvactcven Dan D’avme 3jnDtanen / ban 
Den todhen 30 iiïjehtau^ nopt eeiïïg ieeD haDDen ont# 
fangen. 

&aube Dit De evffeni^onfec nahomdingen toefen/ 
in De pïaetfe ban DefonDcdingebjphepDDictopban 
onfe boo^ouDecen hebben geevft/ DatbannicmaiiDg 
pevfoon en goeDeven met mach too?Den geDifponcect/ 
Dan bpjufntieï 

hierom moet men bevfïaen Dat top niet aïïeen 
fchuïDig 3ijn Defe contvibutien / Die niet Dan vofen 
3tjn / tegen De Doornen Der tpvaunpe boo? on^ en onfe 
nakomdiugen te becffcccken / niaev ook boo? ou^ 
ïeben / aï^ top Die toiïïen toegen tegen ’t gene 011 g 
fouDe obcvkomen / in on^ bpanb^i macht 3ijnbe. 

HBaec ’t befïe ban aïïen lg / Dat 3p feggen / Dat het 
De Staten ban De pjobintien fouDen toefen/ Die met 
on^ tractcvcn fuïïen / Dat top fouDen behouben De 
exercitie ban De veïigic / Dat het bjemD krijg?» boïk 
bcrtvccken fouDe l en Dat top Daec om niet fouDen 
hebben te b?efen. 

3nDteu 5P met De boojgacnöe veDcnen on^ befpot^ 
ten / bcojbjacv fp Denken on$ met Defe bïiuD en Doof 
te maken. JDat hebben top ban De Staten Dec fdbec 
pjobintten te bevtoachten i fuïïen 3p hen fchepDen 
ban De£ Üoninkp' autoriteptï fuïïen 5p hem Den toom (Foi. 
in De monD toevpen om ons te befchermen i 

3Bp toeten Dat 3P met Drergdgke aï£ De piincipaeï^ 
fïe fïeDcn ban ©ïaenDeven in ’t net hebben getoodjt. 
èn ïnfonDcvhepD ig aen Die ban «Sent gefonben ges 
toccfï De Ijecvc ban rdanup / Die men Debe geb?upken 
Den naem ban De Staten ban ^enegoutoen / %t' 
tïjops en anDeve ptobintienmet feev fchone tooojben/ 
in aïïe fdjijne of De Staten bevfïaen haDDen / öat 
men ïjen het epetcitie ban De veïigie fouDe hebben ïa^ 

7J') 

ten genieten. 
lüacv een toepnig tijö£ fjicc na afb men nu bev- 

fïont öatfc nu bevve genoeg bp De oven toaren gdept / 
heeft tlidjavöot De saké bp Der hanö genomen en 
boo,;t eevfïc De hanöelingc ban öc heeve ban JEianup 
geen oefïant DoenDe/ heeft hen niet-min onberöom 
Den Dan met bccie gocDe hopen: en aïp’ men hem fp?afc 
ban De vdigie / bcgeecDe Dat men Dat avtijhd op 
’t ïefï fouDe houDen en anbeven eevfï af hanDdcn. 0p 
Detoeïke bcvDiagen 3ijnöe / tiet hen Datfe ben ïïonink 
en p:incc ban IBavma niet fouDen offenceven/ Datfe 
baiï De vdigie fouDen f topgen / en öat aïïe boo’gaem 
De Dingen te beter fouDen bcvgetcn bkjben. 

®en ïcfïen / De geöeputeevöe ban oBcnt binnen 
doornik/ en in DetcgeutooojDighcptbanöenitoto* 
ce ban $5avma in Debat ban eenige poinctcn geko# 

I men srjrtöc / heeft öc #?ince bani»avmaDehanDe^ 
I ïinge ban ïïicïjarbot geöcfabopeevt. <©aev na heeft 
i ïïtchacöot ook eenige poinctcn gdocïjcnt Die hP 

geaccojDrevt haDDe. 3Dit$ De manieve ban have 
hanDeïingen. €n De fïaö obevgcgcben 3hnDe / 
heeft men het ‘aioojD fchanDaïe/ fulj: gevekt in De 
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kuste en biecte / bat men feec na alle öe rigoreufe 
placcaten öacc in beeft begrepen. 

®icg top olieniet hebben boo? te laten ftaen/ bat 
eenige petfonen / op be name ban be Staten niet on$ 
foubcn banöden / anöcr£ ban be gene / bie bubbel* 
bec en baïfdjec 5tjn ban be .êpaugiaetöen / en bat op 
be commiffie/ mftructic en met be teelten ban ben 
ftoniuft ban ^pangien / bacc ban fp niet een tituï 
foubentoghcn. _ . 

<®c gene öte ou£ geeenc in bcfe bjabuding fagen / 
raten lupöen / bat <£ljampagnp en tfïtcbatöot / ï)iee 
toe foube fijn gcbcputcert / bit3tjn i toec fo beece bec* 
b?emt ban be gtiufic öcfcc ïanben / alg ben bjeemften 
J©oo? in ^paiigien / ’t 3fjn tbjce SBourgon jon£ / 
bat ig te feggen / ttocc onbefrijaembe ïeugenaec£ / 
bie be ïtcnniffe <*5oö0 bie sp hebben / ter lief De ban 
ben % fgob bec toecdtïijftcc bingen / bectoo?pcU. 

liengacnöe ben €ödöom ban Dectoertsj ober / baec 
men gcote fceftc afmaeïtt / bnnftt u bat in bun be 
beucöt en b?omigbcpöbanbare©ao?-ouöec£igbec* 
fcbjjnenöe* hebben 5P be mamecïijfte ftemmigbcpb / 
autoritept en pbec tot be bjptjepb entodbarenban 
ben ïauöe/ bie in ben oprechten <£ödöombecepfcbt 
tö02t i of 3iju 5P be gene bie ftcbfdfê tot ftabcbege* 
ben/ om ’t todoaren en topïjcpö ban ben ïanbe te 
helpen bccD?ucften ï in bien gp ïjiec ban bet geboden 
Dec ^pangiaetben boojöen / mocbt u baec ban bcr fe* 
heet ijouben Doo? be gettipgeniffen ban bace befte 
b?ienöen. 

JDant be ^ eer en bie fp niet hïoeït genoeg aebten om 
tot bace fatten tegcbjupften/ bie feggen fp te toefen 
gcïtleebe heeften: De gene bie in eenige merftdijhe fa* 
ïten fcbbntn geb?Upftt te tooien / noemen fpödtfe* 
icn: bic tot be fccretc öobbcle öicnftcn / alias becra* 
betijen/ ben hebben laten gebpipften/ enbiebouben 
fp ooit in fuïïtcc ccce al$ be gcb?uphtebettaöer$aï* 
tijöjS gebouben 5ijn getoeejt / 3P hebben ooh geen an* 
bec loon te bectoacbtcn / en be minbete bie in menig* 
te’t tfof boïgen/ om geabanceect te toojöentotec* 
nigeftaten/ biefoubennietlaten/feggen3P/ ’tï|of 
te bdteben / al toaec ’t met coppeïöjaepen / gelijk 
men ooh fïet / bat b’eene 3bnen outften foon beeft ges 
bout acn een todbdtenbe bjicnödijfee !3iuffcoutoe 
ban ben ï|obe / b’anbec fpedtopöcbioïen/ öetoijïe 
myn beecen be ^pangiaeröen en Italianen / 3ijn 
Dochter^ onbeebouben / en be gcene bie toat eccïyftec 
toiïïen fcötjiien / bie boen bacctcgueftcntelgobebp 
ftace fcïjoonfie nichten pjefcntccen / oföoo? be Japan* 
giaectg boeten bojöecen. #it£ be b?omigbepönict 
ban bien «ffiödöom / ’t toeïft ntetbjcmtbeboorente 
aebten bc gene bie ban ben jace 1567. tot 1576. te 
ïjiobe hebben beefteert. 

3Be gene nu bie te ïfobe eenige cecompenfen genie* 
ten / bie ontftaetmen met een bjief hen ban be bèta* 
ïmge ban ’t genesp ben acmcn bo^gec^ afgebojgt en 
ben geboet en gdtleeb bebben: of men geeft ben be 
goeöecen ban be gene bie ficb bp onö bjomdijfc b?a* 
gen/ om be opgaenbe bomen tec baïbectoaffcbeaf 
te boutoen/ bieg 5P bp be lanb lupben beufê bec bof* 
feben too?ben genoemt. 

<©m ban/ fept bp/ totbematecic toebec te ftee* 
ten / fo bebocen top inbacbtig te toefen / afé men 
on£ met becfupftecbe ccbcnen toiï bedepben / bat 
be geblancbette boeten aïtijb meefl fnfpcct 5ijn ban be 
pochen: gdijft mijn ifcece be |)zince ban (fi^angien 
^og. j©og. ben $ecte ban ^»dle^ een b?acbt ban ge* 
nabe bc^ rtoiunltö bem obeebjengenbe / tot ant* 
tooo?be gaf / bat bP baec banaltefcboonfpjahom 
te gdoben: toant onttoyfelijh bot bat ’tfeboonge* 
ïaet meccöec tg / boe bat be toyfe btn baec min op fal 
bectcoutoen (bpfonbec in fijnen bpanbj na ’t feggen 
ban be Italianen, 

Chi tefapui charetfa chenonfols 
T ha mgamato o tmgannar vale, 

bati£: 
Die boven reden u veel fchoon gelaets betoont, 
Die heeft u al iu’tner, ofhy hadde ugeerngehoonc. 

’t Zijn utoe eplanben bie bpbjyb/ om bie te heg* 
gen fal bP niet laten eenige moepten en boften te 
boen / alle eodoiften en aubaben te fpden / en Die 
bebbenbe opbacefaheno^bjeteftdïcn/ batin’t J5e* 
betïanb baec na niemanbb’oocenfaïopftehencfna 
be toapenen taften. 

5^it^ ’t eenige mibbd baec mebc fp ban on^ beebo* 
pen meeftecsS te toojben : toant men moet toeten / 
bat ben ^pangiaett be fafte ban befe ïanben fo tod 
beeftaet / bat bp tod toeet / battec noeb15* fteben in 
onfc bauben 3tjn / bie bp met geen getodb macb toiu^ 
nen / al ooftogbe bp nocb 500 jacen / inbien top gete- 
folbeect bïijben boo? onfe en 011 fee naftomdmgcn top^ 
bepb fo bele te boen / aïg onfe boo? oubet$ bie otisS bes 
felbe bobben aebtee gelaten / btö&cn gcbacn / bP en 
boub ’t pactuuc niet getoonnen metöebecobcnnge 
ban eenigeïanb-fteben / om’tfpdtebccfehecni. 

®ie top ben onttotjffdyh nimmecmeecfuUen laten 
bebben / maec bed eec bectoacbtcn aïfulhen epnbe / 
aï^on^oBob almachtig gdieben fal te geben : inbieri 
top niet met eenen Denften 011^ fdben enbegebede 
gemeente te begeben in bc£ beul^ banben: bie ftilft£ 
niet bebben berbient / aï^ 3bnbe bp gctupgnfffe be 
facbtmoeöigfte / albetgetcoufte / ftaubbaftigfte na* 
tie / en bc b^eemfte ban be blocbbecgietinge Die op 
ber aeeben too?t gebonben. 

5Be gene bie niet gdoben bat onjSaïfulfteubanhet » 
too^t becepb/ bie mogen be tooojben ban 5Bon 3fo* „ 
ban tod gdoben. vDic gefeptbeeft: batöeïiomnh 
ïiebee foubc 3ijn een tjeecc ban bec aeeben/ bomen/ ” 
heeften/ bofteben/ toolbeti/ toatecen/ en biftebeu befec 
ïanben / ban te ïijben öat ccncn peefoon / Die öc toa*5> 
penen tegen ben gelagen/ öenccbdïenaengeban* »* 
genbabbe/ of in ’tnnnftemctftetterbcbcfmcttoa* » 
tel baec mfouöeïebcn. €pnöïijhi^5ijnemeeninge „ 
bat top en onfe nahomdingen fouöen moeten gdo* 
ben / bat ben $au£ een 3ide upt ben kernei tcechen/ ” 
en in ’tbiepftebecbdftnbcctooipen/ ofuptöecbd*3* 
ïen in ’t fcboonfteöf£$)emefêftclïenfouöehonnen/ ” 
geltjh 3tjne gefebkben cedjten becmdöen/ offtetben. »> 

üfnöien men meent Dat bit macc toooiöen 5ftn / 
leeft ’t gene öe ^pangtaeeben feïbe hebben gefcbkbeit 
ban bate ^nbife banödingcn / baecfefdbcbetbaïen 
upt bacen ïuft / of om fteb ontftcblbh te mahen / bde 
miljoenen menfeben beemoo^t te hebben / öie ben 
nopt bccgcamt of petnnfbaenbaöben/ opbetoelhe 
3P ooh ’t minfte recht ban beetftbapppe niet baööcn. 

©ergdbhenöe bie met onfe geftdtemfté /öiefe hou* 
ben boojgcccbdïectbeonöccfatenbe^ïionim;/ he<-* 
tec^ en berlocbenöc menfeben / ontoeccbigbccmen* 
fcbdbhec gemeenfebap en tot ben biece en ftocctöe 
geepgent/ mepnenbe öat fpmet onfen bïoeöe aBob 
bienfte boen/ en met on^ te laten ïeben ben feïbcti 
beröoemen / toat hebben top ban ben te bettoaebten \ 

&tdt u boo? ogen öe öoob bec <S?aben ban <èg* 
mont en ïfoopie/ alleen om batfe Den ftetteegniet 
genoeg fouben hebben bebtoongm: öaecnocbtanö 
alle toyfe ïupben beeftaen / öat in ’t ftuh ban be cege* 
cinge öifttoi# öoo? be bingecen moettoo|öengeftcn 
om ecgec tefeboutoen: enoo?bedtfdf^/ of gp niet 
100 hoof ben foub hebben becbcuct / afé be boo Lifcb?e* 
ben Ifeeten betbient babben bet fcb?appcn eenöec 
fpeilentclyben. 

5^an ’t febbnt bat eenige ftdj b?pljepb toefcb?bbeit 
toiïöen / om battec bde fteeben fouben moeten / al^ 
of be menigte hem foube berfaöcn/ of be gcote bau 
’t toerft boen ontften. ^BitijSecngcotcftccbtigbept. 
ï^eeft ben bectoge ban 2dba / bjaegt bp / tod bonnen 
becfaettoojbcnmetbeboobban iSoooperfonen / öie 
hp in ^pangien toebechecenöe rappojteeröe biecte 
ïanbe boo? beuï^banöenbabbeboenftecben^ öunftt 
u niet bat bp toat meecfouöegeöaen hebben / bab 
men ftdj met bc toapenen niet getoecct* 

?HÏ i^’t bat be jbftncc ban #acma in öe gecongue* ; 
ftcecöe fteöen/ be^ütoninh^fementienictteccicecu* 
tie ftdt / en alle öagcit in dheftab 100 hoof ben boet ’* 
af boutoen : Dat too?b niet gelaten bp gebjdt ban « 
macht of toiïïe / maec om Dat top 011^ tegen bem niet >» 
föuben cefoïbecen/ gdijh top tegen beu fectog ban >i 
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Z^Q Vier en Twintichfte Boek. 
Woa beden.’t XDeïft onp onbertoinfijft foube maften/ 
en baec mebc toare bc ftope tc niet ban d’cpïandcn 

” met pjactijfte te ftrijgen. 
jlBacc laee u mee boojfïaen dat bpmeefïet bande 

cplanben srpide/ be reftemnge effen af foubc lopen/ 
of indien gp fuïr utoc reftemnge niaeftt / fetbetupt 
utocn fln/ op bat gpgeenttocemacïccftcnt/ griyft 
bc gene bic fanbet toeertreftenen/ en geeft al n fïn* 
ncn baec toe bat gpuboofttoribctoacrt/ opdatgp 
’t niet fonöet loquatur en berïicfï: taant alp ban te 
feggen / toie fou ’t bebben gedacht! toact teïaet. 

Het feftecfïe middel onfer beboudeniffe fal men be* 
binden tc toefen / bannen d’orcn ftop boo? aïfnïfte 
fpeeï-ïnpben / bie alleen atbepdenonfebatentebet* 
fïotitoen / tbnfïen/ ttoeebmc&ten/ en fcï)tncmgen om 
bet onp tc saepcn / èn baec mebe baec profijt tc boen. 
lOant 5p fouden niet toepnig acljtcn uptgecccïjt te 
Ijcöbcn/ inbienfp onp aen’t pandden ftonden bjen* 
gen; toanc na ’t gemeen fpjccft-tooojt/ 

Als een vrouwe tot ’t gehore, en een Had komt ter 
fprake: 

So fal fy hucken, ende defe en fal ’t niet lang maken. 

IBaec feggen fommigc/ men ftan niet berftenten 
ïjaet p2opofïti en horende: toant men ftan ’t laten ba* 
ten / m bien top met booiberip genoeg ftonnen bedin* 
gen / gcïijft tot 'Bteöa en 1‘ieuïen ip gefcljiet. 

©ace tegen fept bp bat ben pjoebenben ftoft 5tjn 
tonge bedkant/ ’t toeïft top nopende &cnïen / t’on* 
fet frijaöc tod getoaer 5ijn getoo^öen: toant l)et ip 
ftenncltjft bat ftet fdbc beeft gebient / om te p^aclifc* 
ten bc mibbelcn baec mede men 3Srtbopp / Ifencgom 

f rol 74) ^eit andere pjoüintien ban onp Ijtcft gefebeurt: cn 
' gejïonöen nocb met ben beften ftoop / bat top niet 

meet bedoren. 
Ceöurcnbe ftet teactact ban 23?cda / ffont mijn 

ï^ecte bc f>?ince ban #^angien acn ’ttoct / en be* 
fïteede bet fcijip fo tuyfTdijft / bat bc fafte in goebe ber* 
feftcrebcpö toajdc gehouden: bottod nocljtaup belt 
geladen/ bat tpp albaec nocb niet foitderfrbadeaf* 
quanten. 

Cn om te bcflHpten(fcptbp)blbbeiftccnenpcge* 
lijft / bie ccnig oordeel of uoojftcbtigbepö ip Ijtbben* 
be/ bat bP 5yncn bpaub ftenne/ en fiebfdbenbefe 
poinctcn alt’jb boo^ogen houdende/ tot bat bp tori 
becfeftect 5p/ bat betioiung met fijnen pbpangtaer* 
ben en gcfpangiacrbc geboïg bie fuïlcn ganfcbeïijft 
bergeteu hebben/ 

De wapeninge tegen den Koning, 
De veranderinge van de Religie> 
De afweeringe des Koninx. 
De handelinge met andere Princen. 

j^iet-te-min hebbende eene teebtbeeebige fafte 
(toant geen cedjtbeecbigct ftan gebonben too?ben / 
ban tegen ’t getoeït te gcb^upften noobfafteïbfte be* 
fcnflc) bie top gefïen hebben / en nocb bageïijftp fïen/ 
bat <6aö almachtig fo mcrftcïijft bupten alle menfrbe* 
ïijftc Ijopc ip helpende / cn baec cn boben boo? fijne 
genade onp baec toe in banden gefteït 3ijnbe fo feljone 
mibbelcn / fo bdjoren top ban ban onfe banbdinge 
ooft niet te toanbopen. 

’tmdft bottod ift aebte/ feptbp/ mp niet toe te 
ftacn alhier in ’t ftïepne tc bandelen / fo ftan ift uorb> 
tanp tod fo treïe feggen / bat mitp bctoacenbc ■> af6 
amftomfïen befee landen / met goede becfeftertbepb 
cn toeflefite / en met öecfefterdc peefonen bie met onp 
bebben tc toinnen en becïicfen: fofal menden bpanb 
bel ïirfjtdyft beletten ben barbeten inbaf. ï|p adjt 
onpfoftjepne/ iioeljteooft3bnetoinfïcfogcootniet/ 
alp top fclbe. Cn <6oö afmaebtig beeft onp betïoft / 
alp top mepnden in mcerbec ftoarigbepd tc toefen 
ban bcfc. 

JlBaeronfe fcbeiirmge / fept b’autenc/ ip ’t eenige 
tnibbd baec ftp op ftooptc / becbalben cacb bP bat top 
onp fpigbiiïödbft ftiïlen toapenen met goede en bafte 
ceniglfepö/ onfe pafficn aen b’ecn 3pbe ffeïïenbe / en 
alle tanoeïsetpe bïetoptcgenpbenanbecenm ’tbecre 
mogen; fjtbbw / bectecenöe / op bat top doo? onp ep* 

gen gebeft ben bpanb ben toeg niet openen/ en onfen 
naftomelingen betepben eene ellendige eeffeniffe ban 
eeutoige fïabecnpe. Doojtp berbadt bpboefojgbnl* 
beftjft onfe boo?-oubecen bare b?pbcpb btbben ber* 
öebigt en bctoaect/ en bat fulfte eene topljepb / bie 
tfebcct ben tijd ban 1300 jacen nopt met fïabecnpe 
ban nptbeemfe natiën ip bclaf! getoeefi / ’ttodft 
toepnig natiën ban betoecdbfoubeiimogenfeggen. 
Dcrljadt boo?tp boe bat ben doninft ban ^ypangieii 
anno 1^59. ban be Staten dep lanbp niet baöbe 
mogen bectoecben t’spnen affebepbe alp bP na i^pan* 
gien bectcoft/ bat bP ï°0° ^paiigiacrbcn albiecte 
lande moebt laten tot bebcfïmge bec fconticcen / 
’ttoeïft be C?abe ban Cgmoiit en meet tteffdyfte 
pecfónagieit guaïbften baöbe beftomen/ en fept bat 
b’ejcempeïen bet boodeden dingen onp bebocen 3UÏftp 
te onbcctoyfen / bat top toijfee mogen 3ijn Dan fulfte 
bie met’et ellen ban bare neup-toijfbcpb toilïen meten 
be toeftontenbe dingen/ toetende bat niet een bap? 
ban onfen boofde fonber be gebengeniffe Cobp fal 
tooiden geftrenftt/ en bat bP meefiet ip/ emnbet 
mnifie niet tocfïaet ’t boojnemen ban ben genen bie 
met gjoot onteebt aengenomen bebben onp tebee* 
moo?bcn. 

<^it / 3cpt bp / too?t in ’t midden ban onp getupgt/ 
booj be b?ome fieben ban ^Iftniaer en XcpDcn / en 
boo? onp allen bie gefïen bebben bat Cob almachtig 
’tbediep ban Eicrft3ee(’ttoelfttopgenoegacbtente 
toefen ’t mibbeï ban onfen fefteren onbeeganft) beeft 
beranbert tot een mibbeï ban onfer allee bedoffni* 
ge: befdbe Cod leeft / bP en beeft onfe (of becïeec 
3pne fafte) niet bup lange boojgefïaen om ten Ie- 
fïen bic te bcrïaten/ bp boet geen fïufttoerft: maec 
’t gene bat bP begint bat boert bP fcfterlbften upt. 
IDaerom fuïlen top onp in ï>'ni niet bctcoutoen en 
berfeftcct ïjouben >. 

(<£c meer / fo top aïtijö gefïen bebben bat degene 
bie fïg op menfeben berfefterben / 3yn gebaïïen / alp 
be gene bie op een riet fïeunöen : en fept bp / beüenftt 
u tori / gp fuït bebinben bat top ben meefïen afbjeuft 
bebben geleden / booj dien top op menfeben mecc 
gehoopt / berttout en gefïaenbebben/ ban op aBob 
almachtig- 

Cn beflupt epnbriijft/ bat top Cobep genabe fuU 
ïen acnroepcn en bem ban herten bertroutoen 5on* 
ber murmureren/ en ban hem onfe berïoffingebec* 
toacbtcn tot 5bne naemp eece: en (5cpt bP) 5bt bet^ 
feftert (alp ban’t gene gp boo?utoen ogenflet) bat 
bp bc gene bie ben onnofeïen berdpicften / en 3fjn 
tooo?ö foeften upt te roepen / fal eenen bal boen boen 
tot onfer berioffinge/ baer ban 3p nimmermeer fuD 
ïen opfïaen / en bat bp onp en onfe naftomelingen 
fal geben en bcbefïigen be eeffeniffe 5tjnp tooojbp en 
onfcb?pbcpb. 

^)e Staten ban Holland / gritjft top beebarit heb* 
ben/ toacen in befe tijd bergadert / om op ben b£e* 
be-banbeï/ ban toegen be ütonmgmne boenp?opo^ 
neren epnbriijft tc refoïbccen. ^arr toacenboo? be^ 
fen brie dtfcoiirfen cn redenen ten bepben3pden ge* 
ftonben cn gcallegeert / ban toeïfte bifcourfen / ooft 
bubbel gefonden ip getoeefï aen eenige ftïepne fïeden 
ban Holland / bic op be ocbinaciffc bergaderinge al* 
tijd niet getooon 5bn tc compareren / onder betorifte 
bie ban .Dacrben mebe toaren / bie befe bifcourfen 
obergefonben / cn tegen ben ii.JHep mede befcb?e* 
ben toaren : befe bobben tegen öenfeïben tyb bare 
refbïutie obergefonben in gefcbbftt / torifte refolntie 
ift goed gebonben bebbe pier bp te boegen / ïupbeube 
aïtmp. 

A Lfo Burgermeefteren en Regeerders der fteden gefolutfe 
Naerden^op den lellen Aprilis lacft-leden van de üan bie, 

heeren Staten ’s lands van Holland ontfangen hebben 
gehad zekere miffive , van date den i8- der felver maend op ben 
voorfchrcven , mitfgaders fekere poinden, daer op b?ebe- 
d’Edelen en Heden van Holland en Well-vriefland wor- Öanöeï, 
den befchreven te compareren in den Hagein de verga- 
deringealdaer, en op den iz. May in deherberge, &c. 
Mitfgaders noch % gefchriften 3 inhoudende redenen en 

motiven 



ijSS. Vervolg der Nederlandie Oorlogen. 2.5* 
inotiven in de vergaderinge van deStaten geallegeert en 
gedifcoureerc, en noch een copie van fekere Miflive van 
de Scaten Génerael, van date den 17. Aprilis, met noch 
twee in-geleyde copien, addrefferende aen de Staten 
’s Jands van Holland of haer-lieder gecommitteerde 
Raden , alle welke gefchriften Burgermeefteren met 
hun Vroecfchappe daer toe tot drie diverfe Honden ver¬ 
gadert, hebben gecommuniceert, en op alles na hun 
befte verftand en wetenfehap gelet hebbende, heeft 
de voorfchreven Vroedfchap eendrachtelijk gerefol- 
veert en geperfifteerc by de refolutie by hun den 9. pr. 
laeft-leden genomen , namentlijken om eenige te depu¬ 
teren die neffens de Ambaffadeurs van hare koninklijke 
Majefteyt van Engeland fouden gaen in onderhandelin- 
ge van den vrede te treden , en onderftaen of men eenen 
goeden vrede met behoorlijke verfekertheyd fouden 
mogen treffen.En by aldien dat men op de voorfchreven 
vrede-handelinge niemand en deputeert, foverftaetde 
Vroedfchap, dat grotelijx te beduchten ftaet, dat ha¬ 
re Majefteyt haerfecours (ons fo goedertierentlijk ge- 
daen ) fal onttrecken, en daer beneffens vallen in d’in- 
dignatie van hare voorfchreven Majefteyt niet alleen¬ 
lij k , maer ook van de Majefteyt van Denemarken , en 
andere naburige Princen en Potentaten. Aldus gedaen 
in de generale vergaderinge van de Vroedfchap, de- 
femi.May, 15SS. In kenniiïe van my, 

en was ondertekent 

Pe. Aertfz. Naerden. 
I 

<£5etoijle Dc falie ban ben boojgenomen toebe-ban* 
beï ban De Honinginne ban «Êngelanb met ben Hos 
muit ban ;èpangien nu bafï in’t openbaer quam bats 
tet niet meet tegen biel te feggen / aengeften be gcbcs 
putectbc ban bc Haninginneaïtot<ütoftenDcaenges 
bomen toacen / fo bebben be $jebiftanten ban be ges 
rcfojmecrbc religie fecc gcïupfïert toat be Staten ges 
ucrael in befe fafte boojnemen fouben : maec bccs 
ftaenbe bat be beeren Staten in <2ngeïanb €oms 
miflarifïen gefonben ïjabben / om aen ïjare IBajes 
ftept ootmocbclgft te berfoeften bat bare IBajeficpt 
foubc bclieben be t’famenfp?eftinge ban ben bjebe- 
Öanbcl te boen ccffccen. <tBn bcrfïacnbe bat boetocï 
bc Honinginne met ben cerfïen feec qualpen nam 
bat bc Graten geene «öebeputccrbe begectben te fens 
ben neffeng be bare / bat nocljtang Ijace Hütojefïept 
ban bc mceningc ber IfcerenJbtatentoeïonbcrricbt 
3ijnbe/ epnteïtjft befclbe cjccufc boo? goet genomen / 
boeft bat ebentoeï bate JIHajcfïept bare gebeputeerbe 
bertoaertg gefonben bubbe / met ïafi om boo? befe 
lanben te behingen topbepb ban be confcicntie en ban 

eitbera* religie / neffeng eenige anbcccpoinctcn. 3Def>?cbis 
pan De ftanten in ber fïab en gcfïicïjte ban Utrecht / bebuebt 

iKtfe 3Önöc bat befen bjebe tocï foubc mogen befïoten toojs 
id en ben/ en bat bet poinct ban bc religie fobo^belbb niet 
Terht/" f°uiïc maflen üoa> befe lanben toerben gcconbitios 

11 eenige nccct alg be getoiebtigbepb ban bten toeï berepfcljte / 
n me; bebben tot Utrecht feftere bp-cen-ftomfleberacmt / 

om in bcliberatic te leggen of Ijet niet racbfacm foube 
n De öo; toefen ban toegen be Herben befcr lanben eenige te bes 
igtnne puteccn aen be iBajcfïcpt ban bc Honinginne / en 
!ia£ öefcïbc te bibben bat bacr foube beliebcnbefupberc 
iDen, gecefojmcccbc religie in goebe recommanbatic te 

bouben / en te behingen / bat be exercitie ban bien / 
geïgft bic in begerefojmectbe Heeften bet geuntcctbe 
pjobmtien geoeffent toeebe / fouben continueren. 
(€ot bien epnbe 5b'n aïbaer bp ben anberen bergabert 
getoeefl befe nagenoembe J^cbiftantcn: üjfecmanug 
dBobet / IDarnci'Ug Hdmidjiug / ^jjoanncg Upten; 
bagaectcnl|cnnariug€lconiug / f^ebiftantenbins 
ncn Utrecht/ Cbomag Jbpjanftbupfcn / $2cbiftant 
tot fflytij betrug 25arft op be bactt / 3oanncg 2tins 
toni tot 3iutpbaeg / <j5ofTebinug picarbug tot ©leus 
ten/ «öcrarb$ctecft^cftepengtotfDaerfen/ RM# 
bclmug *CgtDp tot Bjclanb/ €b?ifïianugHenncps 
peug tot ièacfl / S5arnarbUa IDintfïepmiug tot <£ocs 
hengen / <6craibug ban ^>bï tot SSenfcop / Ma* 
tftpg i)icterf5. tot karnen/ en 23oetiug JDetreug tot 
dBpb’cebt: be fafte boo^febjeben albact in beïiberatie 

gelept fijnbe / ig goet en nobig gebonben / boel) bat 
befelbe foubc gefebieben ban toegen alle be Hees 
ften befer pjobintie: ober fuïr toerbe31oanncgïlps 
tenbogaert gecommitteert te treeften aen bc Hers 
ften ban <6eïbeelanb en <0bcr-gtTcl / om be $?cbis 
ftanten ban befclbe pjobintien te inbuccrcn batfc mes 
be eenige uptben baren beputeren fouben ten fclbeii 
epnbe. 3baer 3i)n ooft bpcüen gcfcl)tebcn aen bic ban 
BjiefTanb / ten epnbe befclbe ban gclgftcii pemanbeu 
upt ben baren fouben committeren / befgelijften bebs 
ben 3p ooft gefcb?eben aen bic ban impb-boïlanb/ 
bet ^oojber-quarticr / en cpntïijft ooft aen bie ban 
gcïanb/ batfc ben mebe baer toe fouben toiïïen ges 
reet maften tegcu b’anbcrc gebeputeerbe albacrfous 
ben ftomen/ om ban gefamcntlijft ober te baren na 
<£ngeïanb. ^joanneg Mptcnbogacrt beeft 5bu bes (101.75.) 
boir fo toeïgcbaenbatbeHerftcnban<£clDcrïanben 
^ber-^lTeï öe fafte goet gebonben bebben / bocböat 
om be minfïe ftoflcn en be mccfïc ff illigbcpb 3p-lups 
ben goet bonben bare crcbéntien en pjocuratien tc 
pafferen op benamen ban be gene bic ban toegen bie 
ban Utrecht gefonben fouben toojben. <2Mc ban 
©jicflanb bebben ban gelijftcn goet gebonben tc coms 
mitteren / bie ban Utreeftt gefonben fouben tuojben. 
Z&e ^jebiftanten ban ï?oo?n/ aen bebjclftc gefebjr* 
ben toag om befe fafte in beïiberatie te leggen met bie 
ban ben Jïoo^bet-quarticrc/ bebben ben eerffen 3tp?iï 
boo? antbjoo^be gefcb?eben/ bat 3p bie fafte in baer 
felben aebten boo? fecc nut cn nobig tot toelbacrtcn 
beboubeniffe ber Heeften ban befe lanben bienenbe: 
ban bebaïben bat bet nu ben nicteompcteetbcoin 
eenige bergabertnge te boen leggen / gemerftt bc 
Herfte baii aeclcm boo? bat jacr laf! baböc / bie ooft 
aluptfcb??jbinge banbcnSmodoparuculari, in bien 
quarticre gebaen babbe tegen ben 10. j,Hep / toaecs 
om fp meenben batfultnuteïaetsijnfoubc. RDaiit 
bc gefanten ban bare iDajcffcpt al ober eenigentrjb 
tot €>offeilbe gearribecct toaren/ en moebten al in 
banbelinge 3b« rer be gefanten ber Hcrftcnbp bare 
IBajcffcpt fouben ftonnen ftomen / en fouben 3P mos 
gcïbft ban al gcfcbcpbcn / en alle ftoffen te bers 
geefg gebaen sijn. ©aer Denebcn fo ttoijffcïbcn 
3P niet of bare IHajcffept babbe befe getoiebtige 
fafte/ be toarc religie cn bc fteefte <6obeg al ban fdfg 
ter berten genomen/ en baer ban bare OBefancen fpes 
ciale ïafï gegeben / gelijft genoeg bleeft upt bc piopos 
fitie banbcïïacbg-becrHillcgrcp/ inbcbcrgabcciits 
ge ber Staten gep^oponeert / bacr ban 3P copie ges 
ften babben. Patrom bebjijlc 5ii-lupbcn fcïfgbers 
ffonben bat befe fafte niet bienbe alle man geopens 
bacrt te toojben / cn bat bet onmogclijft toag fo men 
een ertraojbinarig bergaberingc bacr om boen foubc/ 
of be fafte moff gcopenöaert tootocn / cn foube alfa 
becï ïafferinge cauferen / en ben tijb alrcebc bcrlopen 
toag / en nocb meer berlopen foubc / fo men toacbten 
foube toilïcn tot batbetboo?fcb?cben^>incbugncdj 
bergaren foube/ fo toag ’t (meenbeu fp-ïupben) beter 
be fafte <6ob te bcbclen / cn geene bergeeffe ftoften tc 
boen / ja ooft allcrlcpc ïafleringc op ben Ijalfc te balen 
fonbec eenig btofüt te boen. &o bet boo? 3 of 4 tnacns 
ben bnbbc gep^oponeert getoccfï / fo foubet bcquas 
melbfter/ ojbcntelbftcr en met meer bjucbt. töeges 
gaen bebben / bibben Daerom befe bare anttooo^ 
be ten bellen te nemen / borb auttooojbcn (feggcnfe) 
boo? ben alleen / en begeeeben niemanben tc betbans 
gen / i|c. 

entoagonberteftent 

Andreas Hagius & fuo, & collegarum nominé. 

^ie ban IDalcberen fcb?ebcn / batfe bc legatie goet 
en nobig bonben. 3be |)jcbiftantcn ban <6elbctlanb 
bebben bare commiflïeeninfïructiebocntcftcnenbp 
Joannes Fontanus, Joannes Nieckcn cil Hermanus Ha¬ 
gius , nocb J- D. Vaegt &ccre. met een opgebjuftt 
bignet in robentoaffebe. ©icban^bcc-^lTéïbcbs 
ben bare refolutie boen teftenen bp JodotusGoykc- 
rus, verbt divini ad Minifter Campis , Hermanus Vi- 
ferding , Ecclefis Zwollanix Minifter, Georgius Nol- 
thenius, Minifter Jefa Chrifti iri EccldiaCampenfi, 

Henricus 
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Henricus Bornenfis, Miftiner verbi divini in Ecclefia 
'ZwolIana,Lubbertus Ulger cnNicafms.ab liïelc Senio¬ 
res. <£n öe creötntie ban ^öec-flfrdtoaggcteftent 
bp Cafparus Holoftechius verbi Dei Minifter Campis , 
ele&us Synodi Prxfes , en Jödocus Goyckerus , ele- 
dus Synodi fcriba. <©e creöeiitte aen bare Jfëafeffept 
ban toegen be heeften ban ©jiefïanö / toajS geteftent 
aïöU$:Joannes Bernardus GroeningenfisjMinifter divi¬ 
ni verbi in Doceum, Joannes Nicolai, Hermanus Aver- 
campius Eccleliaftes in Tenarc & Hancum nomine 
Claffis Doccuanae, Joannes Sprenger Minifter Eccle- 
fiae Leoverdenlïs , Gerardus Wilhelmi, Minifter Ec- 
clefis in Steens , Frederieus Regneri, Minifter verbi di¬ 
vini in Coudum, Joannes Deverenfis,verbi;Dei Minifter 
Stauriy Frifiorum , Joannes Bogermanus , Divini ver¬ 
bi Minifter Eccleftae Bolfwerdienfis , Joannes ab Huc- 
kulum Veluanus Ecclefiaftes in nova terra nomine Bol- 
f&erdiane Claflis , ]oannes Meppel Minifter verbi Dei 
Ecclefiae Bolfvordienfis , Jarichus Nicolai Minifter 
verbi Dei Tzicrwordiae in agro Bolfwerdiano, Joannes 
Rochus Minifter verbi divini in Snecana Ecclefia, Mar- 
tinus Lavermannus Minifter Euangelii, Snecana Eccle¬ 
fia fubfcripfit, Inutilis I. C. fervus & Euangelii apud 
Kbrechtanos , Tirufanos & Tzierlhufanos in agroSne- 
cano Minifter, J. Hilbrandus 1588. ^IIÏC befe ItCCftCll 
ftaböcn gecommittcett Nicolaus Sopingius en Werne- 
rus Heimichius,^ebiftantentotHtrecïjt. ©ie ban 
Edauö / en bie ban 25ergen-op saam rrpjefcntecem 
öe ecu quartier ban 25zabanö / commnteeröen Da¬ 
niël de Dien, ©zeöiftanttot ©ïiffingen/ fotopna 
fnïïcn bcrpalen / toieng commiffic en inffructic ge* 
teftenttoa^/ Miggrodius fchriba Claflis, met een op* 

js-tcoiaus gcöjufttscgdinroöetoafjcbe. ï^etïiep nocljalecni- 
ge bjeften aen ecc alle be crcöentien / inff metten / en 

|2£“* öe gebeputeerbe fttmben geceeb toeröen / in boegen/ 
ïiemm bat be ooo?fdjzcben ttoce gebeputeerben / met na* 
•ctïtu3/ men; D. Nicolaus Sopingius , en D. Wernerus Hel- 

nnchiiis , gebeputeert ban toegen be üterften ban 
putcert <0döerlanb / Utcecpt / ©jieflanö en Ober-ffffd/ 
oaavue» tooenfbacg£ ben \\ JUcp ban Utrecptop 
fmrücr- ^OZb^CCpt bcettOCftCH / eil ben 16. met Hem ico Cor- 
ueciticc' putio gefpjoften pebben / bie pcn-lupben fepöe / bat 
perheit teL- noc(j \jan öe üf oïlanöfe b?oeöercn niet feftetö toag 
unièerbf9 beffemt. &p pebben bcmfobcrrcgcinöucecrt/ bat 
kalmis pp na ïDdft bp ArnoldumComelii fouöe gaen/ en 

bat fu be fafte in paeffe bp De Statenbecbo?beren fom 
sinneban ben/ en ïjenniettcc pi mEdatiü laten toeten toat 

|ptetoceggcbjacl)töaöben. 
treckerfïs z*' l®cp5Dn 5P tot ICtmupbcn geftomcn / 
lm W* en ben J^ebtcant aïbaec / Jodocus Laurenus, gegroet 
möt. . ïjebbenöe / sgn sp fïcar na .JlDiööeïbucdj gctcocftcn / 

en ban baer bao?t^ Panelium aengefpjoften ftcbbcnbe 
opBïifJmgcn / altuaec sp banD. Daniël de Dieu, 
gcïtjft ooft te bozen ban bepbe boo^fs, #*ebicanten 
bccfhjnbcn batbaet nocïjniet seftec^ toap bcfïoten/ 
en bat be fafte al toiUcn^ toa^ opgcöouben tot maem 
baecïjé ben 30. bat ïjet Claff*? bergaberen fouöe. 

^atfpin <©eu 30. sijnfe met be ©lijfmgcc bjoeberen na 
seianti JBeftcappeï / öaer Ijet Cïafli^ fouöe bergaberen / 
ffiamet getroeften/ pajferenbe booz ^outeïanbe: inbcbcD 
L Kerken/ gabetmge bc^ Claffi^ aubientic geftregen ftcbbenbe / 
aïs met De Rebben fp fcer acnge jïaen batfc be fafte fouben aföocn 
sS11 alfo fp ai ober ttoee maenben be fafte goeb gebons 

ben en aengefcijzcben dabben/ enljaerbertoonttoat 
ongemaft öaer en be anbere ïietften te bcrtoacijs 
ten ftonb / fo 5P ccnige berftinberinge of ïetfeï bers 
oojfacftten : sp ijebben ooft boeberiepb bie bingen / 
baer infp merftten batöe fommigefcljenen ftoarigs 
|)cpb te maften / te toeten/ batfjetteïaettoaö / bat 
De ^olianbcr^ geen gefante mebe Ijabben gegeben / 
bat befe ^Imbaffabe ben Staten fufpect foubc toefen/ 
aï^ofüebienaer^ onberp^ctcrt ban bienpetanber^ 
boo? ftabben. ^ct eerfle Rebben fp ontftent / en upt 
ben ftanb ber fafte fclbeljet contrarie opentïrjftftetoes 
fcn. ?Ccngacnbc Ijet anbete/ftebben fp bettoont ïjoc en 
toacrombat gcfcljicb toa0 / ombatfpb?eefben/ en 
bat 0; be Staten baerom mebe meer op ben ftals foiis 
ben ftaïen: bat ftet met ïjacr een anber toerft toa^ 
banöetoelfteïjet bezaten ftepmclijftaetoaegtfiïus 

be / goeb gebonben Ijabben / bat ïjet met bc ©oïïan^ 
beró een anber toerft toa£ etc. ^rpnbïijft bat geïanb/ 
aïg een ©jobintic apart/ïjaer ftem bzp (tonb/en bat fp 
aen üe iloïïanber^ alleen niet ftel)oo?ben gebonben te 
5pn baer ber auöeren pzobincien fïemmen eenbjacD^ 
ticl) toaren / bat fp berftalben mepnen fouben bat f» 
zn een generacl ^inobttë gcbzacdjt fpnbe / ïjaer mcp’s 
ninge fepben. JDat bet lefïe belangt / bebben fp met 
ccbe betupebt / bat ijen anber^ niet toa^bcbolen / alg! 
alleen befe ftccftclpe fafte/ bat fp baer gefanten ooft 
een boo?fcb?ift «n inftrnctie fouben geben / bupten 
bet toeifte spniet fouben mogen boen / inbien baer 
pet anberg gebanbdt toiert / bat be Staten booz bas 
re fpion£ bat tod baefï bernemen fouben : bat een 
goeöe confdentie geen fufpitic bcboo?öe tebjeefen/ 
of altijb baer niet na te b?agen / en bier maften fp 
’ttoat langer / om batfammigefepbcftbatbefufpD 
tie bp be Staten bermeerbert toerbe/ öoo?bienbie 
ban Utrecht bat fo tjcct Drongen / en upt bie fterfte 
gefanten gefonbentoaten. cDa njpe obedegotnge 
goct gebonben Dat upt ben name ban be Eeïanbfe 
ïterfte mebe een gefant gefonben foubc too?ben / fo 
berre stjn vtcrccïlcntie bau c©atTau (bic op ljft<s5ps 
lanb toa^) ’t feïöe goet bont en baer in confcnteerbc / 
en toerben om ben feïben baerbantcfpjeften/ ö?te 
bienaer^ / al^ ©andiu^ ban jUiöbdbutg / ^faac 
ban ber ©eer / en Daniël be lï^ien banBhfflngen 
gerommitteert / en baer toe geraemt beu bonbers 
öag/ op bat ban ccnige ban toegen bet <Claffï£gcs 
comjuitteeet te jiBibbdburg t’famen fouben hamen/ 
om be gebedc fafte borgt af te Dom / na Dacfe jïjn 
ceïlentie auttooojbe fouben gepookt beöften. Cn ató 
be boö'fdfteben gecomnatteeioe fepöen / bat fuïj: 
nu t’onpaffe gefcljtebe / bat fp ’t fdbe bebotgöen ges 
baen te be&üen eer fp pare meeninge fzmpeïrjft obers 
gefebzeben babüen / op bet todftc be anbere pjobins 
tien fïeunenbe / be Sdanbfe Herftm / op baren nas 
men ooft beboïen babben gefanten te ff uren: bat men 
bat nu toeöcr in ttopfd troft / en in eene onfeftere upts 
ftomffe ffeïbe/ ’t todftsp meenben baffdijft befïoten 
te spn / bepaïbm bat be£ tot een guaeb erempd en 
tot grote pjejubitie ban be ïïctftcti in toeftomenben 
tijbe fouöe ffreeften/ ecu fafte bic gepeel en al fterftes 
lijft toaë / fïecbteïgft ter ftetoiïftgüigebaiiöe.iDagD 
firaet geffdt toerbe. ^acr op too^De geanttooo^t / 
bat ben crjö bat nu berepfebte / en Dat jp niet ttopfcD 
ben aen een getoenfepte uptftomffe: inbien niet / 
toerbe ben Ijope gegeben / bat jp aitpb^ met gefcbdfs 
te öe legatie tod fouüm coefiacn. 

^en eerffen fjunp fijn ^rcdïentie ban be fafte gjtog* 
gefpjoften bp öe gebeputeerbe ban ’t Claffió / bie ge? aisonkt» 
anttooo?t beeft / bat ftem Die legatie goeb en nobig Staten 
bacbtc: fo nod)tan£ bat bp fepöe / bat bP ban bie 
fafte met eenige ban sijne liaeb^ lieben commmiices Den De 
ten toiïbe: na bat beboo|fcb?eben gebeputeerbe met ffatten 
S5^upninft en ©illeer^ pier ban geöifcoureert baö^ 
beu / ig bc legatie toeöer goeb gebonben: maer fo merfonüa 
noeptan^ / bat ©illeet^ bp öearticulcn ban ’t €lafftp Die^an 
gefepjeben/ eenige rebenen / boopiamdijli öeiurs fnuQegC. 
fteti onber pet JDauföom aengacuDc / toefettebe / en ftbteDnu 
fepöe bat pem ban spne Crceï. bdaff toa^ befe fafte in 
De bergaöeriugc Dcc Staten ban Belanb te bettonen. 

5Dc Staten ban Selanb öe fafte ooft boo^ goet bom 
bcnöe/bebbcn uogtan$ geoo?öeclt batbareJIDiniffcr^ 
niet beboo^ben te boen fonber bie ban ïf oïïanö / acm 
gefïen bd t’famen-gcboegöe en befonöedpft t’famcn- 
gebeebte ©jobintien toaten en baer bed aengelegen 
toa^ / bat nu ter tpb onber baer een onberlinge ober- 
een ftominge toapV öatfpöicsi baibenfcbzbbenfous 
ben aen De Juatcn ban ^oïïanö. ^afr bcncffen£ 
bat men be anbere CfafTe^bangdanö/ baer mees 
ninge ooft af b,zagen moffe. Cen laetff m/alfo bc <4atas 
ten generad bcracö-fïacgöen om eenige articuïen te 
fcpzijücu / Dat jp geraetfaem bonöen bat bc fterftdpv 
ftc gefanten bie (fo bed fpöe religie toaren conccrne* 
renöc) cerfï oberfien fouben: na Dat Dit gerappo?* 
teert toajS Iftbbai sp geojöouneett öatfe be anbere 
Claffe^ tegen öanöecbagc bp een foubc roepen / 
fcpipVrabe ooft aeu De barbeten ban floftanö / aen= 

gacnöe 
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gambc be toefJéitmiinge ban be Afaren ban Die p?o# 
biurie/bat fp ooft omflen fouöen of fp pet bctmocïjten. 
Cen feïüen bage ontfing ï£elmic[)iu£ een b?ief ban 
Coipiitiuj*/ hiljoubcnbe/ batbp [jen ïupbennietupt# 
gcccdjt toa£ / boojnamentïyh om bat fp b?ecf ben 
be Staten te becgiammen. ©o’ber£ tjeeft ïfclmi# 
cïjiuSmctlMccrëgefpioben/ bètoelhcrieb/ batfe 
[jen boojgenomen repfê immers bobberen fouöcn / 
toat 5p ooit boo? fcljuft ban bit ban Ecïanb mocïjtm 
hcygen / ja al hregen fp noh gant? geen: f>p beloof# 
be Ijcm ccu üncf aen ïDaïfïngam/ 3>cccetariis ban be 
ïioninginne / en aen IBr. bcIa ffontaine / $?ebi# 
cant ban be jfjance gemepnte binnen Slonben/ te 
boen Ijebbcu. 

^en 4. *3jimy beeft ï|eïmteïjm$ toeberom niet 
©iïïccc^ geïjanbelt/ïjcm boojljaubcnbc be ttoyffdacl)# 
tige foige biefe fjaöbeu / aïfo fp fagen bat [jet boft bo# 
men Datfe be mebe ffemminge ban befe ^elanbfe 
fteeben bedoren / ïjoctad fp nocljtan^ ban eeeften 
acn Ijaer ffcm rncöe gegeben babben en in be Cceben# 
tic {yicben ban öe anbere bedien mebe begapen toa# 
t*en/ bjagcnbc of30 tocöedicccn ofuaojtbarenfou# 
ben* möicn^peerfftocbediceröcn/ ïjet foubc te ïact 
toojben / inbienfc fouöen moeten toacljtm tot bat be 
Jj^ollanbcrj» ücrcnb maren / ’ttoclh mageïyh nitü# 
mermecr toefen foube / men fouöe g?occ berffoo?t# 
ïjcpb ban b’anbece bedien befjaïen / om be boftenen 
moepten alrcöc gcbacn/ fo men ben tijö berfloft / ’t ig 
fcljaöe bom öc panb ; baer fouöe ooh bertaeembin# 
ge batten tüfTcïjen be berbe ban ö’cen en b’ anbec fdio# 
binden: gacn'cbaojt/[jm gebiecht een bed ban be 
C?ebencie-bii?f / te meten / Eclanb / baer ban 5U 
reben foubeii moeten geben / of fouben moeten een 
ercupg berficren/’t toeïb bïaen bomen foubc ban ttöce 
Rotonden tcffen£ / of be toaedjepb moeten feggen / 
ijet bjcibe ignominieug boa? befe bedien toefen foube/ 
en mogelgh oab tod fcïjabeïyh / ja be üoninginne 
fo’ibe [jet oob mogen quaïijtt nemen ban be Staten / 
alg fp foube bccffacnbat [jet acn ïjaec gemanqueect 
&eeft /bat bc bedien [jaer gefanten niet gefonben Ijcb# 
ben/ ïjeeftabecfuïrljemgebcben/ battjpbitlaetfie 
met be Staten aïbaer communiceren tobbe / en öaec 
obecrcbcn batfe. tobben toelaten/ batmenbegefan# 
ten ban baccaf ff uren foube/ fonberbe ï|olIanberg 
tebectoacïjtcn, ZDit geïjoo?t ïjcbbenbe / ïjseft toe# 
becom gccaben batfe immerg in ïjareceufe booitgacn 
fouben/ maecljct gene bat fjnop jjcmbegeerbefloeg 
fjp eedijh af; bdooföe ïjem oob een b?ief acn 23eïum 
in ’t Cngdfc ï£of. 

©oo?tg onbet anbere gemeenfame p’opooffenber# 
telöe tjem Btïlccrg/ bat ben BitTdjop ban Camel# 
bereïj bu öe Itoninginne in g?oter auto?itept toa $1 om 
bat ïjp een bpaub toaöban bebifciplyn/ fo men bic 
tjiccinöe herben gcb?upbte / gdybljarc IBajcftcpt 
biefelf^oob nictboo? goebljidt/ batfe bbitoifé unt 
gramfcïjap untriep bat fp begeerbe bat bebjeembe# 
lingeii in ijacr rijbe be fo?m ban bifcipiyn beranberen 
fouben : maec bat be fubyte ontroeringen boo? be 
gocbtoilbgljepb ban fommigc Tiaeb^ Ijcercn/ biebc 
b?ecmödingen gtmfiig toaren / ter nebec gefteït toet# 
ben / betodhe boo? beqnamc mibbden becijocbe / bat 
beiioninginneniet ftbb^ bebde: batbeïtoningin# 
ne Ijem ceiySopbcplaetfeban’t^of bp gebaïfïcnbe 
gaen toanöden met een Cbdman / ïjem bp fjacc [jab 
ïaten Ijaïen / entjem beboïen / batbie b?eembelin# 
genijet^ibonbmaeïbc^ i^eecen boojtacn met nieec# 
beceerbicbingeijoubcn fouben aï$S fp tot noeïj toe ge# 
baenljaöbcn: batlju naberljanb bcrflaenïjabbe / bat 
bit ban Ijacr gefepb toa^ / om bat men bataïfjier 
fonber bniebupginge bebienbe: bat [jp in’t fïn ïjabbe 
ï«P bare .ïBajcfïcpt boe ’t fdbe te bercjrcufcrcn / maec 
bat ïjetljcin ban gobb?ucljtige tïaeb^-ïjceccn afge# 
raben$yube / acïjtec toeecb bleef. 

^anebum taai opgdcpb be b?ieben aen i^oïlanb 
tefcö?pben/ gelijft ypbebeaenbe.ilBiniflcr^albaec / 
te bennen g-benbe betoefïemminge ban 3pn Crccï# 
lentte en ber Staten albaec / bat 3p berfjaïben aïö nog 
fïen fouben / jjatfp becmocïjten / of met gefantof 
metgefcïj?ifte..' 

IV. deel. 

Cn bctoyIe3pbodjtaadjJeii moflcubatöenccneW 
ban Ijen-lupDcn haSierbjec en Den auöercn na ter Co#; 
ïen en <H5oc<$ repfen fonben / op batfe bc bjoeberen bic 
baecbergaberen moffen ben gdjeden Ijanbd ban befe 
fabc en legatie tegcntaoo?big fynbc/ blaerber fouben 
bentonen / en fo boenbe oo?fabe geben bat fp baer be# 
ter af mochten ffatucr en enljcn-Uipben metljarete# 
gcntaotobigljepb blptiger maften/ eni^ ^dmicljia 
ter (Coïcn en <éoe^te bede geballcn / en ^opiugia 
Eiecb5ec. 

ïtdmicïjin-» i^ Jionbag ben 5. ^jumj toefenbe 
^iiïjrtcrbag / ter Colen gdtomen / en [jeeft na be 
p?cbieatie gefpjoben met i|enbrib J^epning en<^e# 
racrt plattcel / bie bcctdben [jem ben ff anb ban ben 
<éngcïfen Öaeb / feuben batter toepuige toaren bie be 
toare religie ban fjetten meenben/bat anberc ben [jam 
bel ban be pcp£ feer Diongen / bpfouber m ’t aftoefert 
ban ben <<3?abe ban Êuceffcc inbefepjobiutien/ fp 
rieben [jen batfe gaen fouben bp ben f ramen miniffee 
bc ïaffontepnc/aengcffen bic beele in’t ïfof beebeerbe/ 
oob een Cngdé miniffer metnamenCartrupt/inbiert 
Öp in ’t ^of taad / bat fp oob b’anbeee Cngelfe mini# 
fferï/ bie bp 3lpceffcc en fBalffngam inccebittaa# 
ren / moffen fpjehen / bat mm boo? ber fcïbec 
toe-boen bed uptcccijtm honbe. 5^cn 7. i^ ïjp 
boo? raeb ban be b?ocberen gerepff na Bergen op 
ben ^>oom / en [jeeft aïbaer bepbe be 23afeïpsJ / ©a# 
bec en ^one/ gefpjoben/ bie befe legatie oob goet 
bonben / en $bep namibbaeg^ boo?t na bec <$oc£ 
geccpff / altoaer [jp eerff met löiïlem J^icoïai en baec 
na met fjet Cïafti^ geljanbelt [jeefc / ’ttadbe ten 
ïactffcn goet bonb / geboden te onbertoo?pen 
(jet geboeïen ban ïjet Claffii ban ïlDaïcïjcren / in# 
bien be fabe gefcfjiebc met confcnt ban fijn Creelï. 
ban kaffan en be Staten ban be $?obmtie / en bat 
fjebben 5p aenïjet^inobu^perticuïiec meteenbjtef 
bertaittigt/ fonber pemant te fenbm. 

!©en 10. üiuny i^ tot iBibbeïbucg een ^inobug 
ertraoïbinarta ban be ^eeufe herben geïjouben/ in 
’t toelhe be boojfj. gebeputeerbe aubientie beefogt 
ïjefibcnbe / fê [jen bie beegunt / en [jebben aïbaer ben 
geïjcden ïjanbeï ban befe legatie ban boren af bec# 
fjadt/ om bat be meeffe compaceccnbe $?ebihantm 
biei onbetauff toaren / boojnameïyb ïjebben 3p aen# 
gcïjauben op be toeffemminge banlèaïcïjecenïjen- 
ïupben te bo?en obergefcïj?ebcn / ïjdtoeïhebeanbe# 
re f5?obinttm feec betoeegt ïjabbe: 3p hebben bec# 
toont ïjet ongemab bat baec öp baïïm foube / inbien 
bie nu tenietging/ fdjanbe en ergeniflTe ber herben 
ïjiecteïanbe/ aï^ in Cngclanb / enïjebbcnbertjadt 
bpna ’t feïbe bat l^cïmicljiugi onïanr met ©lïïecri ge^ 
fpjoben ïjabbe / en fadjten be ftoacigïjcben aengaen# 
be bie ban j^oïïanb toeg te nemen / en Ijebben bie^- 
tjalben eenige bingen gelefen upt een b?icfban?tr# 
noïbué ïto?neïp in ben name ban cenige ^oïïanbfe 
herben na ütrcdjt gefcïjieben. 3Daec inï)P5epbe: 
batfe niet imp?obeecben [jet boennemen ban be anberc 
$)?otantien / öoetoeï 3p ïjaer om fcherc oo?fabe nu ter 
tijb baec niet bp boegöen: 5? ïjebben oob gefept bat 
be anbere ^?obintien/ aïïjoetoeï 3P toiffen bat bé l^ol# 
ïanberi [jen ffiïïe ïjieïben / nocljtan£ tobben boöjt# 
baren / en b?aegbcn toat baec aen geïegen toa^ / of bie 
ffem ban ccne ^?obintieontb?eebt^ beftoarigïjcpb 
bie gemaeht toicrbe in ’t toeffemmen ban be Jsta# 
ten / bat5ijn Cpcdï. maec flmpcïyb toegeffemt ïjab# 
be: oob be Staten felbe: bat men be ^oïïanber^ 
niet bertoacïjt ïjabbe / toaer ïicDt te bererenferen. ^>p 
ïjebben becïjalben gebebeu bat 3u-lunben aïfo’tljacc 
fo toeï ban be anöcte)3jobinden beboïen toaë al^ Ijen- 
ïupben / batfe ïjem ttocc gefantm upt Scïanb tobben 
toeboegen of ten nmiffen een/en inbicu tjaec bat nocö 
etgcn£ boo? belet toiccbe / bat 5p met gefclj?ifte be 
ïcgatietoiïben toeffacn. 

tEïaer toert gcrefolbeert bat men [jen een ïcgaet me# 
be geben foube / toaer toe met gemeenber ffemmen 
herboren toeebe Dan.de Dieu,miniffer banBliffingcn/ 
maec op bie eonbitie bat men ’t felbe 5tjn Crccï. en be 
Staten bertoittigen foube boo? ©iïlcergi/en baer toer# 
ter ttoeegecommitteert bie ©illeer? fpieïieu/ en toat# 
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ter meer ban noDe macï} toefen / betfeugen fouDen. 
Cu inöien Ijct niet na baren fïti gduftte / fa 
toctDe fjen ïjope ge geben / Dat menfe Dan teel een ga 
fdfjïifte foute geben/ toaec ban 3p Dan toeberbec* 
gabett jijnDe/ fiatueten fouDen/ bet todfte 59 Dot niet 
Dcden/cbermitg 3p boa? fefter fjteiöcn Dat Öetjgn Cr* 
cdï. ban jlaffau niet fouDe affiaen. Biïlect^ bier ban 
örë abonö£ gefpjaften 5tjnöe / toanDe bent bed berept 
en gaettoillig / en gaf goeöc bope: maer öen name 
ban Den geboren gefant gehoon bebbenöe / acïjte 
bp Dat f)ct De Staten niet biel beb allen fouDe / boe* 
tod bp f)tn öen bequaemfien ban aiïen bier toe pieït 
te 5bn/ Dat bet Derbalben beter toate Dat men om aile 
füfpitie toeefi te nemen een anDernomineerDe. 32c 
toocöcr^ bccftïaert ficbbenöe D’oo?fafte toaetom bP 
berftofen toaö / bebben nod)tan£ gefept Datfe baer 
Daer ober beraDen fouDen. ©ilïeer^beeftöegecom* 
mitteeröe ban ’t J>inoöu£ geanttoao?t/ Dat 3rjn Crc. 
in De legatie feer tod tetoeöcntoag/ enDattctniet 
ban noöc toa£ De Staten berber Daer ban te bertoit? 
tigen/ om alle contrabentien te boo?ftomen/bp epfcb* 
te macr topic ban fijne infiructie / en al-boc-toel bem 
aïïeenjS toa£ toie De legatie beDienDe/bat bp norbtang 
tod toilDc Dat Den perfoon beranbert toerbeomDer 
Staten tuil / om baer alle fufpitie te benemen, 32e 
b?oeöer^ geracöffaegt bebbenbe/befioten Den perfoon 
niet te bcranbeccn / boo?namdijft om Dat 5yn Crcdï. 
bem niet beeboierp: en Dat men Bilteer^ btööen fou* 
De Dat bp 51)11 Crcdï. te erenferen / om Dat De gecom* 
mitteerbe ban’cClafifé aï toecbtoacen/en Dat men Die 
niet fonDer bedien ban ttjö ftonöe te rugge roepen / 
en bat tertoijlcn b’occafie ban De fafte te bobberen 
tod berïopat moctjee / bat men op De quaïitept ban 
De perfoon Ibeï gelet babbe / aï£ gebeeï bequaem Daer 
toe 5bnöc/ en Dat De Staten geen acbtetDocbt beboef* 
Den te bebben/Dctobïefijne Infiructiegdimitcert toag. 
Bao?t<3 fë gcarbeptbpöe jBagifiraetenB?oetfcbap 
ban Bliffingen Dat öefeïöe en De fteeften ban Mi f* 
fingen Den boo?f5. Da mei de Dieu biet toe ben eonfent 
ooft toilDeu geben / gdtjfc ooit met moepte ’t felbe 
eonfent bcrïttegen toert. 

<3ebes ^clbijle De crcöentte en anbere b?teben ban De Ee* 
Sanöe ïanDfe heeften tüccbcn geteet gemaeïtt / fo (£ Ijct 
aaeöfrs conbop ban De Cngeïfe oo2Ïog-fcijcpen na Cnge* 
Jj55|gL ïanD afgebaren / bet todfte öefe repfc feer beracötert 
homcu tn beeft / epnöelijft sijn Den 13 • S«np ö?ie Cngeïfe oo?* 
«e«ge* lag fcïjepen te Bliffingen aengehomen/ Daec meDc 
l,m' De boo?fcb?eben gcDcputeecbe öen 19. 3S«np ban 

Bliffingen afgebaren/ en Den n. te’$Ctabefcnöc 
acngeïtomcn 5tjn en boo?t£ op jlonöcn gecepfi / Daer 
3p geb^adjt toerbentenIjunfebanlBidjieïCoucfel / 
een#uöetïtngban Defterfte/ altoaecspmctöcjïBi* 
nifictó ban De öuptfe ïterïte ^acobttó Beging en 
fucru^^cqcmo?telt gefp?oïten btbbenbanD’ooifaltc 
bacröcr legatie / bscïlte falte bp Dcfclbc goeö gebonDcn 
ï$l bebben Defcïbe boo?t£ onöccticbt aen tuien 3p ben 
pnnctpaïijlten in Defe falte fouDen btbbenteaDD?efiés 

• ren / Doei} Datfe boo? aï met De la J^ontcpne moefien 
banbeïen / Die bd i^of bcltcnt bja?J / en Der l|obe^ 
lingen manieren en aett ïtcnöe / en Daer ben effent 
feer boo?ficbtig luaé. Wlfa 3bn fp-ïnpben Den 14. 
fjtntp bp la JFontaine gebaeefi / en ïjtbben bem bet 

(Fül- 77-) fommfec ban bare legatie bcrbaeït / en gcujaccbt 
inat bP ban Den b?eöe-banöel gcboeïDc / en tuat 
P’ofgt bare ïegatie fouDe mogen Doen^ en boe/ en 
Doo? mat perfonen 30 Die befi acnïcggcn fonöen: op 
’t cerfie fepöe bp bno? anttooo?D fnïr niet curieufeïtjlt 
enberfodjt te bebben/ maer Datnajijnbcrmoeben 
met feïm$ ban Den pep^ fouDe gcconduDcert too?= 
Den / Dat fuïr. biedt nut allep Dat men fadj gcfctjicDen/ 
Dat een pebec aen bcpDe 5ijDcn 3tjn p?oftjt foebt. €)p 
bet- ttoeDe / Dat Dc falte m baer fdf^ tod goet en nut 
toa£ : maer Daer ban ben-ïupöcn (3ijn^ oo?Dcel^) 
ttoeöedep ongemaït te bettoacbten fionD; aï^ eetfi/ 
Dat De ï5aeD^-beeten aïöaer niet fottöcn itonnen ber# 
D?agen Dat DelBinifietp De poïidjïtefafeen in ’t mim 
fie fottöcn aeneoeten: macr Dat men Dat mofie bcc^ 
ereuferen / Datfe Iterltdtjlt banDdöen en ban De blote 
religie; en ten ttoeöen/ öatmenbeubao?öejaïoufie 

ban De|)?incen en booföen foubemoetentoadjten/ 
Dat bet niét frftene bat men ben eenen racet aenfpiait 
alS Den anberen/ toant Dat Daec uafcerfcbaDdijlt toe> 
fen fbuöe. «êp quamen Daec na met bem te fpMtcn 
ban ’t beebonD met Den goDIofen : ïjp fepöe / bats 
fe tn öefen quefiie fonöen bebben met De Cngdfc 
Sificboppen/ Dat De meefie tnaeD^-Sjecrcn gebodöen/ 
Dat Den ièpangiaert docecbt bertoenpen toaé / Dat 
men Derbalben aïöaer boo?ficl}tdijh foaöc moeten 1 
fpjeben: anöet^ met De femiuginuc (Die feer licptc^ 
lijft toornig toeröe tot fdjdD-tooojöen toe) anöet$ 
met De iUaeD^ beer en. ^)at bp goc’t bonö Dat bp bah 
barent toegen ïBaïfmgam eerfi fottuc aenfpjdten: 
Dat men Den <0?abc ban jlpcefict niet boo?bpgacn 
moefie: bat men ooit mofi fp?dten öen fCteforin: / 
ooft Den 25iifcbop ban Cantdbcrg / inöten öepep^ 
gemeent too?öe / Dat men toepnig om De religie öen^ 
hen fouöe. l|p mccnöe ooft Dat betcccöijtbanBik 
leer^ te ï^obc niet groot toa^. 

15.3Etmp 31)11 fp met De la fontaine 
JBimficr ban Dc Jfraiicc ftctfte / te ïjoüe gerepfi / oiti ban t*e 
aïöerectfi öen beete ^ecrctati^ 3©alfiugam (met Den .&<*?& 
todften jfontaine feer famiïiaer toaa) te fp?eften / cn: 
bare ftomfic cnD’oo?fafte ban Dien te openen / en repfnue 
boo?t£ Dc anbere lifeeren aen te fp?dtcn / en alfo 5p De 
gdegentbepö fagen om tot Den <6?abe ban Hpcefiec [Seeun 
boo? eerfi toegang te Itonnen ftttjgen / bebben fp bem >e?abe 
toefen begroeten/ bem beöanftenbe ban fijnen pber ba" ^ 
en getroutoigbepö in ’t fiuft ban Dc bebo?Decinge Dercerter* 
toace religie bcrtoaett^ ober betoefen / boo?namdtjft 
in De fteefte ban lïtrecbt / Die Daer toe ejrpjefié ïafi ge^ 
geben baDöe: en boo?t^ bem berftïarenDe ö’oo?fafte 
baecbec ftomfie / en De fubfïantie ban bate ïegatie 
aen bate IBaj. betfoeftenbe ban bem Daer in alle be* 
bulp en goeöe abö?efie aen bare JBajcfi.aïö ooft raeö 
boe fp ben Daer in te ö?agen fouDen bebben: en epn=? 
tdgft p?efenterenDc bem naDer te openen De mfïcuetfe 
ban bate fterften tot fijnebefiegdegentbepö: toaer 
op bP ben-ïupDen geanttooo?D beeft / Dat bate JBaj. 
öoo? ben «êpangiaect geimpo?tuneett 3finöe / baer 
tod tot De b?eöe-banödinge b«DDe ingdaten om baec< 
bet eece toiïïe: maer nu todbebontöatfpbanbem 
befpottet toetöe / alfo bate geöeputeetöe nu 3 maen* 
ben aïöaer gebouben toaren fonöer pet te Doen/ en 
öaecom alle gereetfebap tot Den ftefig maeftte/ toant 
De ^paenfe blote boo?banöcn toa^ / en fp fto?tg alle 
banDdinge ban öen b?eöc af b?eftcn fouDe: befonDec 
alfo bet Den ftonntft ban .fjaberre ooft febabdijft toe^ 
fen fouöe inöicn fpljacr langer alfo liet ïcpöen. 55at 
bp Defe befenDinge boot cbfifïdyk en gobfaïtg adp 
tebe/ en Dat Die bare .ffeajcfï. feer aengenaem fouDe 
toefen / ja feer tod te paffe quant/ Dat/ aï toate feboon 
öcb?eöe-l|anöehnge boottp’ gegaen / bare IBajefiept 
ebentod fonbetlingc fo?gc boo? De tdigte gebaD fouöe 
bebben / toant 3? ooft/ bcbouDcn£ ba^t* eece / niet au* 
Dec£ baöbe ftonnen Doen: Dat top Daeront Daer in tod 
gcrufï moebten toefen: fo bede bem aengmft/ Dat bp 
nocb ’t felbe bert en affectie Den ftetften toeötoeg / 
aï^ bP altoojS geöaen baböe / ’t todft top fo ïanr fo 
meet bebinöen fonöen; befpöen fïdïenbe en berge* 
tenöe alle gepaffeeröe Dingen / aï toatenfe ooft font* 
mige b?p toat 3toaccgctocefi/ Die bun bejegent toa* 
ten. <Bacr op Daniël de Dieu fepöe/ öatöerefigna 
tie bic bp baböe geöaen f feet quaïijft gebaïlen en aïïe 
toornen en goDbmcbtigen onaengenaem toaö ge 
tóeefl. 0aer op gafbpboo?anttooo?De: toat fouöe 
tft Doen > De bebouDeniffe ban mijn ampt ftonöe mp 
niet ïanger tot eet nodjte u-ïieöen tot boo?öed fitec* 
ften/ naDien fp mp alle te gdijft tegen maren / Dat 
bp booitws bate JBaj. ïjare fafte en ftomfie fouDe aen* 
Dienen / en Dat 3P bectoebcn fouDen 09 anttooo?ö. 
Ban toegen Die ban ittredjt toetöe bent bpfonDere 
öauftfeggingc geöaen / cn lebccöen bem De gcöepu* 
teerDe ober öen perticulictentoiefbancteöentieaen 
3fin Credïentie aDD?effeccnDe / Die bp met aenge* 
uaembepD ontfing. 

IBepnig tijö§5 Daer na geroepen 5ijeDetn De ïïaeO- 
ftamer / Daer De ïfceren bafi begoftin te bergaöe* 
ten / maec nocb anöecs geene toacci Dan Den groten 
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€tcfotict/ ben ©?abebanlDattoic& cn ben <$?abe 
ban 3lpcefïec / hebben fp be fomme ban hare 
legatie berljaelt / öiefe boo? goeb bonben cn grote? 
Iijh£ pjefen / afé een feec {jcplige cn goDöeïpe faïte / 
ï)en ïupben betfeftcrenöe bat fp hare ilBajefïeptfeec 
aengenaem toefen fembe. ©ao?t3 fepben fp / bat ben 
©?abe ban Hycefiet hen-Iupöen te huïpc gefonben 
3ijnbe / onbel)oo|ïr)h getracteert toag: bat be Sta? 
ten hare fcljuïöige plicht nergens na bolbaen: maer 
ter contrarie beeïe ongetijmöcfaftcnhaöbcnacnge? 
ric[)t / baer be ïüomngmne feïfé om harent toilïe / 
fteb bede pericuïen onbertoierp/ enöeSpangiaect^ 
tegen fïonb / en batfe noch op ben jegentooo?? 
öigentijö (’ttodftfïceeöj'egen^hatebeïoften) geen 
fdjepen tot fccours gefonben haööcn : bat ï)ct mee? 
fienöed ban be Staten geen rechten pbec tot De re? 
ïigie ijabben / maec bat fp aUeeulp haer ogemerb 
Öaööen op haer epgen baet: bat 00b bede ban hen/ 
een groot bed ban iiare goeberen upt ben ïanöe in an? 
bere b?ccmöe p?obmtien of lanben gefonben haööcn/ 
om bp aïbien be faben mifïuïtten / f)cn fïrar baer heen 
te begeben : batöedjaïben ljaec regiment niet een? 
ftig toa£/ noch Ijcn berber ter herten ginft/ aï£hen 
Plofgt / bat fp baer upt troeben/ toa£ ftrechenöe: bat 
bén tijb nu gebomen toa£ / in betodbe fp alle bare 
brachten mollen bp een boegeu / om Den gemeeuen 
bpanb te toeöcrflaén. Boo?r£ bcloofben fp be fabe 
met ben töaeötr communiceren cnhatejlBajefïept 
aentebienen / en hen-Iupöen anttooo?öetebertoec? 
ben : aï£ fp op hare p?opoafïen tot anttooo?öe ga? 
ben / bat bat polityhe faben toaren / en boteend Dien 
bupten haer beroep / fepben fp / fp betreffen 00b n- 
ftipben / en be bepïighepö ber berben ie baer bed aen 
geïegen. ©ob ntoocöt gp-ïieöen tod politgbe faben 
berhanöden / te bieten / fo becce a$ u fterbe in be 
politie befïaet/ op bat befeïbe ecnfïig gabe gcfïagen 
enbehouben machbïpben. 

©aec naïebctöen fpaen ben SectetartélBaïfïn? 
gara eenmiffibe/ öie befdoe gdefen Ijebbenöe / tjen- 
ïieben tot anttooo?Öe gaf / bat be fabe aïfo gelegen 
toa£ / bat fp bice-aengacnbe / tod getttfï mochten 
jpn / aïfo be b?cöe hanödinge afgcb?oben foube 
too?ben: bat upt bede bentebenen bïaedijbenbleeb 
bat ben ïüoninb ban Spangien hare JiBajefïept ïjab? 
be gefocïjt in fïaep te toiegen : en bat / fo ben b?e? 
öe-hanödhaöbeboo?t-gegaen/ hare JBajefïept öe£ 
niet te min foube fo?gc gebjagen hebben boo? be b?pe 
neffcnmge Dcc religie. ©at hare USajefïept befeïbe 
goebe toilïe en fabeur behieït: maec bat fp bjeefbe 
obermite fp fo bede boffen moefïen boen / bat het fe? 
cour£ niet foube bonnen, continueren / bat fp ’t feïbc 
oobfog?ote!ijb$ niet ban boen fouben hebben/ aïfo 
ben hertog ban Jbarnia fpn brijg^-bolb na een anber 
pïactfe boerbe. BDant het bïceb bat be ftoninb ban 
Spangien het tötjbe ban ©ngelanö lagen ïepöe / om 
aïfo öoo?eenen bo?tecen toechtotfpn boo?nemen te 
geraben / aïjS menenbe baer na in biet boegen beel eer 
meefïet te bjoiben ban ï^oïïanb en Eeïanb. <Dat 
Derïjaïbcn nu tijb toaö om aïleongbermogenbpcen 
tcbiengen/ boo?namentli)b ben^ebedanöer^/ bie 
baer tneefï aen geïegen toaö : bat fp $2cöicantcn 
(bie beeïe bp ’t gemeene boïb bermochten) een peber 
beï)oo?Den te betmanen / bat fp haet goeberen in befe 
gelcgcnthepö niet toiïben fparen/ maer milöelijb me? 
bc beplen/ aïtaaec’t maer boa? een j'aec/ aïfo het perij? 
beï nu op het hoochfï en fcherpfïe gebomen toa£/ 
aengejïen het boo?nemen be^ upanb£ feer feï en 
bj?eebtoa^/ toeïb betb?oben bjefenbe / foube het 00b 
met hen gebaen toefen: boo?të bat fp hare fabe met 
ben «J3?abe ban Hpcefïet fouben communiceren : 
Datje tod fouben boen batfe fpnen raeb boïchbcn: 
bat het ïjem in befe geïegentïjepb genoech bocht te 
toefen / bat be fabe ban hem met toepnich anbere 
in ’tupionber gecommunicccrt toerbe. ï|et toerbe 
00b aengefepb batfe Dien barh geen anttooo?bc be? 
hoef ben te toachten 1 maec fouben De£ anöecen 
baech^of’ömaenöaeg^ toeber bomen. 

3£en 27. 3]nni) hebben fp ben <è?abe ban Hpcefïcr 
Öie abfent tonö / noch Den Secretarie, i©aï|ïn^ 

IV. deel. 

gam bie fïebcïijb toae / uiet bonnen fp?dmi. 
©en aB. ^Junij fp?abcn fpbrn 03?abeban5lpce? 

fïcctot ©loentoitp / betodbe / na Datfphemhaö? 
ben afgeb?aecht / of hp be fabe hare JBajefïept hab? 
be acngebient / feybe : bat het ogemeeït ofte bod? 
toit ban onfe legatie baer henen fïcebte / bat hare 
IBafefïept het fecoure cn fabeur tot hart berben toib 
be. continueren / bat hP ’tfeïoe hare .ïl^ajeflept tt 
bennen haöbe gegeben / bie befe fenbinge bergeöc? 
puteerbe feec aengenaem cn behaedjïi)b toa^: boo?t^ 
Dat het gemoeb bet berben tcgenl hare JBafcfïept 
haer nu eerfï te Degen henlijh toajS getoo?beu: bat 3p 
ten bolïcn ban hen toa$ gccontcnteert: bat fp 00b 
op geenbedep topfe ober hen bonbe hïagen / maer 
bat boo?toaec tot noch toe ban beStatenbede buigen 
toaren gebaen / bie fp met recht quaïijb habbege? 
nomen: maec bat fp bieg niet te min haer fabeur tot 
be berben foube continueren, ©oojtgï bat sp ïupben 
10 of 12 bagen fouben toachten / aïfo bc Üontngïnne 
binnen toepnich Dagen De b?ebC'hanbeïinge feer fo? 
ïemndijh foube afb?eben cn hanbeïen ban be beenien? 
toingebejSfccouc^ / ’ttodh 3p hen-ïupben beöe / en 
batfpaï^banecnboïbomen aengenaem enabfoïupt 
anttooo?b ban huc aen hare berben fouben mebe 
b?engen / fp gaben hen te bennen / bat fp ben ïfccre 
i&alfïngam ïjare infïructic tobben communiceren / 
om te fïenofbaer met intoasS bat hen tni^ haegbe/ 
maer bat hp nu fieb toaé. i|p anttooo?be bat hp öie 
in Ijaec bptoefen toilbe öoo?fïcn/ en fpn oo?Deeïöaec 
ober upt fp?ebcn : en fepbc tegen hen ïupben / bat 
fpbe^anbecenbaeg^te bier uren’t fpnen hupfe fou? 
ben bomen tot Honben. <£5eb?aecht fpnbeoffpbe 
ï^oninginne feïfg in peefoon fouben moeten fp?eben / 
anttoao?De bat hem ’tfeïbe öochte onnoDich te toe? 
fen / aïj5 fp fepben bat het na ïjen oo?bed en geboden / 
totg?oot foïae^ haecber berben foube fïreeben / in? 
Dien 5P een fabo?abeïe anttooo?be/ bctoeïbe bc goe? 
be gcnegenthèpb ban be Uonmginne tot be berben 
betupgben ban hare .ïiBajefïept 3df^ mebe &?ocï)ten / 
te toeten het feïbige / bat fp haer-ïunben feïbe anber? 
fïnt^ monbdinge gefept fouben hebben : hh ant? 
tooo?bcbat hetreöeïijb toaren ïichteïijb bctbcegen 
bonbe too?ben. 

©en 19. Siunh hebben fp Hpceflec tot Honben in 
3pn hup^ aengefp?oben / hemhetfommiec banbe 
infïructie berhadt / cn be infïructie bertoont / en 
ban hem baer in nergens eenige ftoarighenb ge? 
maehtspnbc/ b?aegbcn fp fijnen raeb cbcc’t gene 
hen goeb gcöaeht habbe / te toeten / een gemeen ber? 
toodj upt aïïe hare infïcucticn bp een te boegen / 
en het feïbe aïfo hare IBajeficpt neffen^ een bo?te 
monbeïinge beg?oeteni|Tc ober te ïeberen / en baer 
op naöedjanö anttooo?be te berfoeben: bit bonb hp 
00b geraben. 

D’3|njïcuetie bie bc berben ban bc p?obintien be gnijouö 
gebeputeerbe mebe gegeben hebben / toaren toeï toanDem* 
biber^ in tooo?bcn / bodj toaren aï tot een epiibe EïSS»- 
fireebenbe / te toeten: tot eonfeebatie ban be toare teerDc bare 
gerefo?meecbe Bdigie en ö’ercertie ban Dien/ met er? ^ ^erhm 
cïufïe ban aïïe anbere in öeberecnigbcp?obintien/en Sn3?5 
om hare IBaj'efïept te bertonen bc grote b?cefc en fo?? 
ge bie be berben ©obe£ hertoaert^ ober Ijabben in bc 
b?ebf-hanDdmge met fuïb eenen to?eben en beö?ie? 
gdijben bpanb : Doch be berben ban be eene p?o? 
bintie haböen hare infïructie toeï toat b?ebec geer? 
tenbeert ban be anbere. ©e berben ban het ï^er? 
togbom ban ©dce en©?aef fcïjap ban Eutpïjen toajS 
feer b?eeb / gdijb top öie tecfïanö hier fuïïen laten 
boïgen. ©ie ban öé p?obtntie ban ’t ©?acffcï)ap 
bangdanb/ becfochtcu babenbat hare IBajcfïept 
ban «ïcngdanb foube gdieben te Iiouben boo? gcre? 
commanbeertbefupbercgercfoimeeröeïidigie / bat 
b’ ereccitie öcr fdber in bc geuntccröep?obinden in ’t 
minfïe öicectdijb of inöicectdijh niet gebrenht of in 
eenidj gebaer gcfïcït toerbe / cn bat baer toe hare 
JiBajefïcptgeïieben foube goebe bafïe beefeberdjepb 
te nemen : bat 00b hare IBajefïept foube toiïien 
interceöecen aengaenbc be menichte ban bcnauöe 
becb?ubte ïieben in be p?obintien onbec ben bpant* 
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$tjnde / bat bcfeïbe ooft fauöen mogen genieten De 
mcefre b|pl)epö bic mogelijft foiibc 5ijn om <6ad tc 
Dienen / en beb?yd te toefen ban öe tpcannne bet 
«nrjuifttte. «E>ic ban bc pjobintie ban Htcecftt ma* 
ften eedtjfte mentse in ftare mfïcuctieüandenOB^ 
bc ban Hpeefïec / a$ Dat ftn tn ttjöen ban fijnen 
<0oubecnemente bc boo?fd)?eben religie fonöec* 
ïingc en in ’t ajdei-getroufïe gebojbcct en geabam 
ceert ïjaDöe / öpfonbee binnen Utrecht / öaer ban 
fu getupgenifTe toaren gebenbe ban fijnen opreed 
ten en ïjcpligcn pbec/ baer ban öc memorie fonöe 
eeutoig toefen. 33>it Ijebben fp ften mede bertoont 
Detodft ftem tod beljaegde. &ao?f$ Ijeeft, ïjp ften 
gebjaegt na bic ban Rolland / 5p fepben batfpom 
eenige bifTuafien en afrabtngen bifttotl^ aen ften 
gebacn / batfe 3onbcr ber Staten toeten niet padden 
detben boen/ en bat fp’t ooft ben Staten niet ïjab* 
beu öerben aengeben : aï£ i)p na die ban beland 
t^aegöe/ Ijebben fp Ijem geanttooojb bat met toes 
fïemminge ban sijn Crcdlentie banijbaffau / 3p 
niebe eenen gefant metljcngefbndenfjadden. 

IDe boo?feÖ?eben mflnictie bp de Heeftcn-dtena* 
naren öc£ ïlereogdomg ban OBeïdccïand en de£ 
op’acffcöap Sutpljm toag ïupbenbc a$ boïgt. 

INftru&ie van de legatie aan de koninklijke Ma¬ 
jefteyt en den E. E. Raed van Engeland, voor de 

confervatie der religie , uyt den gemeenen name der 
Nederlandfe kerken afgeveerdigt, en onder correctie 
van anderen in ’t befonder geconcipieert van de Ker- 
ken-dienaers des Hertogdoms van Gelderland , en 
GraeffchapZutphen: 

cjluitrur* De gedeputeerden, onfe feer lieve broeders fullen 
müaitDs voor eerft. by hare koninklijke Majefteyt en haren 
ferhenöec verhalen onfe verfcheyden milfiven , indewel- 
itinörn" ke wy liaer bedankt hebben voor de aengenomen 
brcufjare defentie en bevryinge des Nederlands , onfes feer 

Toeten Vaderlands , welk van de Spangiaerden met 
öchomnit; een (eer wreeden krijg verdrukten gelchentis. 
itjfce^a; En met een fullen fy verhalen , dat alle godvruch- 
tomuFti; >n degemeene, als befondere gebeden, God 
geland," geftadelijk aenroepen , dat hy hare koninklijke Ma¬ 

jefteyt j de Engelfen en Nederlanders ten goeden , een 
langdurige gefontheyd wil verkenen, tot fijns naems 
eeuwige glorie en heerlijkheyd. 

Dat nochtans de fekere hope, die wy onlanks tot 
de vkftorie tegen?; de vyand verkregen hadden , ons 
nu by-na ydel fchijnt te wefen, om de vrede-hande- 
linge, welke met den wreeden vervolger der kerken 
is aengevangen. 

Dat het derhalven den genen , die de goddelijke 
fchrifture gade flaen , niet vreemt geeft, dat de Ne¬ 
derlanders door den geeft der dwalingen in de ftratfe 
van defe vervloekte Tonde, in de dwalingen van bur¬ 
gerlijke regeringen , in twift , tweedracht , haet , 
nijd , en cntallijke meer andere , fo gemeene als 
particuliere quaden , vervallen zijnde, den hemel met 
de aerde beroeren. 

Want hoewel onfe zonden ontelbaer fijn , waer door 
de gramfehap Godes tegen de kerke Chrifti word ont- 
fteken , dat wy nochtans by Gode geen fwaerder 
(haffen op ons laden , als door de fodanige , waer 
door den heyligen name Godes , die wy dagelijks be¬ 
hoorden groot te maken , wort ontheyligt. 

Dat wv eendrachriger hand geloven , dat het 
felve Tonder twijffel gefchiet , om het wantrouwen 
der goddelijke hulpe dat men met den vyand der kerke 
in vrede-handelinge getreden is. 

Nademael ons in de heylige fchrifture word ge- 
leert , dat God van eeuwigheydaen hem een kerke 
en vergaderinge der godzaligen midden onder fijn 
verkoren volk heeft geordineert , die fijn name fou- 
de aenroepen. 

Dat defe geheyligde vergaderinge door goddelijke 
ordonantien alhier op der aerden , in fulker voegen 
van de andere volken afgefcheyden is, dat fy met een 
byfondere name felfsdoor de mond Godes , fijn volk, 
eygendom en erf genoemt wert. 

Maer dat fy van over veele jaien van haren eygen 
Prince, die haer tegen alle geweken oveilaft behoorde 
te befchermen, feer wreedelijk verdrukt fijnde,na dat (y 
defen tyran eerft afgefworen hadden , de wetten ’t felve 
toelatende, haren toevlugt genomen hadden tot de pro- 
textie van de doorluchtige Koninginne van Engeland , 
en dat eenigfints na behoren , aengefien de voor-ouders 
van defe met goddelijke ornamenten begaefde Hel- 
dinne , eertijds door een rechtveerdig en goddelijk 
oordeel de defenfie van de kerke Godes , felfs van 
de vyanden der kerke. Tonder twijfel tot vertrooftin- 
ge der bedrukten defes ongeluckigen eevves is aenge- 
vvefen enopgedragen. 

En al is ’t fchoon fake , dat wy wel weten dat hare 
koninklijke Majefteyt om den haet , nijd en twee- 
dragt tuffehen den Grave van Lycefter en de Staten 
des Nederlands gerefen , feer fwaerlijk geoffendeerc 
is , en miflehien daer uyt te vreefen ftaet dat defe onfe 
legatie op defe onbequame tijd voorgenomen de ker¬ 
ke weynig of mogelijk geen voordeel met allen fal 
toebrengen. 

Doch na de fonderlinge voorfigtigheyd, daer mede 
fy begaeft is, om onderfcheyd te maken tuffehen de 
kerkelijke en borgerlijke fake, vreefen wy te vergeefs 
dat by haer der anderen misdaden anderen (ouden 
fchadelijk wefen. 

Dat derhalven hare koninklijke Majefteyt, welke het 
feer treffelijke ampt van de kerke te befchermen van 
aver tot aver is competerende , den gefanten die de 
Nederlandfe kerken aen haer fenden , de fake van de 
voorgeftelde verfoeninge met den vyand Gods betref¬ 
fende , volgens bare ingeborene goedertierenheyd ge- 
nadelijk believe te aenhoren , dat wy dat met rechte 
verfoeken3 en te gelijke om Gods willedemoedelijk 
bidden- 

Laet ons nu befien hoe onfe gedeputeerden, volgens 
de termen van ons bevel vryelijk na de getuygenifie 
haerder confcientien , alle vreefe befijde (tellende , 
fig fullen hebben te dragen in’t fpreken van de aenge¬ 
vangen vrede-handelinge. 

Dit fal dan klaerlijker blijken indien wy eerft, ge¬ 
lijk van een nieuwen Prince te hulden , en daer na 
van de verfoeninge met den Spangiaert handelen. 

Hier fullen verfcheyden wetten in de heylige fchriftu- 
re verhaelt ftaen te bemerken. 

Want God beveelt fijn volk dat fy heneenKonink 
verkiefen uyt hare broeders. 

Item , dat fy alle occafien mijden waer door den 
waren Godes-dienft geprophaneert en omheylicht 
mochte werden. 

Ook verbiet hy fijn volk van de godlofen afiiften- 
tieteverfoeken. 

In alle ’t welke God de fonden ftraft, niet alleen rn de 
auteuren, macfook in diegene diemetoog-luykingc 
de overtreders van fijne wetten, welke fy wel kon¬ 
den bedwingen, laten geworden. 

Dat men een Konink moet verkiefen uyt de broeders 
of geloofs-verwanten, daer toe verbind ons de wet dor 
kroninge, op dat het volk daer over hy gefteltword 
het volk Godes fy, en dat den Prince felfs volgens de 
voorgefchieven wet Gods, die hy geftadig moet lefen 
en in gedachtenifle houden , rechtengerechtigheydin 
zijn rijk oeffene. 

Met een gelijke band van obligatie worden de onder¬ 
danen door de wet Godes verbonden eenvolkGodes 
te zijn. 

De kracht van welke verbinteniffe fo groot is , dat 
het volk gehoudenis eengodlofen Prince te dwingen , 
tot onderhoudinge van Godes woort , ’twelk niet 
konnende te wege brengen, is het gehouden , eer 
het dan in de afgoden-dienft foude confenteren fig 
uyt fijn gebied te begeven , gelijk men in de heyli- 
ne fchrift is lefende dat de ftad Lobnam heeft ge-* 
daen. 

In fomma op dat wy ons felven niet beroven van 
de rechtveerdige klachten by Gode , waer van ons de 
Prophete een voorfchrift heeft nagelaten > van de vol¬ 
keren , die in’terfdom des Heeren zijn gevallen en 
niet komen te maken dat God onfe gebeden te- 
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gen den godlofen Prince niet verhoort , fo fal nien 
den Scepter aen niemand anders dan aen godvruchtige 
Princen moeten opdragen. 

Want op wat voet of vertrouwen fal het ellendige 
volk tot Godes hulpe zyn toevlucht nemen , verdruckc 
Zynde van den tyran, welke de macht , die hy heeft 
om hen-luyden te verdrucken al willens en wetens aen 
hem opgedragen heeft. 

Ten tweeden ftaet in defe deliberatie wel aen te 
merken dat de Goddelijke wet dikwils verhaelt het 
verbod van te huwelijken aen de ongelovigen, welk 
alleenlijk daer toe ftrekt, dat het volk Godes alle oc- 
cafie werde afgefneden , van door converfatie met de 
ongelovigen, van’t woord Gods tot d’afgoden-dienft 
te vervallen. 

Voor het derde, ’t welk hier principalijk ftaet waer 
te nemen , moet de gelovigen alleen fo valt aenGo- 
de hangen , dat fy noyt voornemen , hoe groten nood 
hen is dringende haren toevlucht te nemen tot de hulpe 
der godlofen. 

In welken deele dagelijks in de Kerke tot groten 
nadeel grote miflagén gefchieden, als het ons wèl gaet 
gevoelen wy niet eendrachtige toeftemminge dat men 
dc beloften Godes van fijne tegenwoordigheyd en 
hulpe tegen defe wereld moet gelove geven , énfehij- 
nen doorgaens daer uyt een heerlijke vertrooftin- 
ge te fcheppen tegen de lichte aenvechtingen des 
duyvels. 

Maer als ons een groter hoop vart gevaetlijkheden 
over’t hooft is hangende, valt ons’t hart ftraks in de 
fchoenen en geven den moed verloren , ja de godde¬ 
lijke belofcen vergeten hebbende, laten wy ons lich¬ 
telijk verlyden tot menfehelijke hulpe, en volgens dien 
tot fodanige , die met dreygementen van dé goddelijke 
ftraffe verboden is, ons felven vleyende met het pre¬ 
text van noodwendigheyd. 

Hier uyt is ontftaen de ongoddelijke huldinge des 
Hartogen van Alencon, welke als hy ftraks in’tbe- 
ginfeifijnder regeringe depauflelijke Mifle in de Kerke 
der Chriftenen weder hadde ingevoert voor den hul¬ 
lenden, en den gehulden, na’t woord Godes tot on¬ 
geluk en fchande is gedyet. 

Daer uyt is ook ontftaen dien vervloekten Raed der 
Staten, om de Nederlanders met den felven Hartog 
te verfoenen. 

Van daer is na zyn dood met defelvcgodloosheyd 
den raed aengevangen om het Nederland aen den Ko- 
flink van Vrankrijk, Henrik de III. re transfereren en 
op te dragen, die nü al inden fin hadde, met den al- 
dereerften tegen den Konink van Navarren , den Prin¬ 
ce van Conde en andere godvruchtige Princen en Ede¬ 
len van Vrankrijk dat bloedige oorloge te voeren , 
’twelk tot defen huydigen dage toe, met moord van 
velen en ballinkfchap by na van ganfeh Vrankrijk is 
durende , ten eynde het eeuwige woord Godes in de 
Franfe Kerken mach werden uytgeroeyt. 

Wat is dan op die menfehelijke raedflagen gevolgt? 
den vloek Godes daer hy de wederfpannige verachters 
van fijn alderheyligften Name mede dreygt , de af- 
valligheyd van Braband en Vlaenderen, de dood des 
doorluchtigen Prince vanOrangien,binnen ’s lands ver- 
werringe der faken , ongerechtigheyd in den krijg, 
ongehoorfaemheyd , benevens ontallijke jammeren 
der borgers in de overheerde fteden: welkers eynde 
niet ftaet te verwachten , ten fy dat wyeerft een eynde 
maken van God te vertoornen , en van , de wet Godes 
verachtende , in de nood onfen toevlncht te nemen tot 
verbodene faken en raedflagen. 

En by aldien ons yemand afvraegt , waerom wy 
defe plagen ons van God toegeftuyrt , refereren of 
leggen op de oorfake des verbonds met de Franfen 
aengegaen , is d’antwoorde al veerdig. 

Want aldus leert de Schrift, daerhy feyd : darde 
gene vervloekt fijn , die fonder God raed te vragen , by 
hen-felven te raed gaen om hulpe te verfoeken van de 
godlofen, die van Gode verftoten worden. 

En op dat niemand denlce, dat dit decreet alleen te 
verftaen fy tegen de Heydenen , fo fal men met de hey- 
lige Schrifture te rade gaen, dewelke onder anderen 
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ons voorftelt het exempel des Joodfen volx , welke 
de hulpe der Ifraeliten aenfogc, en daer over feer fvvaer- 
lijk geftraft wierd. 

Sonder twijffel zyn deafgoderyen, en wereltlijke ce¬ 
remoniën veel dicker en grover in de Papiften , dan dia 
eertijds fijn gweeft in de Ifraeliten, aengefien defe den 
waren God, welke hen uyt Egypten in ’t land van be¬ 
loften gevoert hadde , offerhande deden , dan daer 
in fondigden fy alleenlijk, dat fy’t felve deden in an¬ 
dere plaetfen als de gene die daer toe verordineerc 
waren. 

Maer fy voegen ter contrarie by den waren öod veie 
fanden, die fy goddelijke eerebewyfen , Kerken toe 
wyen , heylige dagen houden, en geloven dat die door 
aenroepingen hare patronen en voorbidders fijn by Go¬ 
de , berovende Chriftum alfo van fijn middelaers ampt, 
dat hem uyt den eeuwigen raed des eeuwigen Vaders 
tot onfer faligheyd is toe-geeygent. 

Uyt alle ’t welke men lichtelijk kan verftaen , wat 
onfe gefanten by hare Koninklijke Majefïeyt van de 
voorgeftelde reconciliatie met den Konink van Hifpa- 
nien fullen hebben te feggen en te proponeren. 

Hier komen noch by de rechtveerdige oorfaken, om 
welke de Staten des Nederlands . anno i^S 1. den Ko¬ 
nink van Hifpanien om de tyrannye tegen fijn onderda¬ 
nen begaen, en om de verachtinge des geprefleerden 
eeds,die hy voor fijn huldinge gedaen hadde aen defelvé 
Staten, verklaert hebben met recht van de heerfchappyé 
enPrinfdom desNederlands vervallen en berooft te zyn* 

En op dat Hoog-duyfland en de naburige Rijken de 
oorfake defer affettingefouden verftaen , hebben fy die 
opentlijk in druk uytgegeven. 

Ook hebben fy ’t felfde betuygt met de inferiptie 
van fekere nieuwe munte met defe woorden Danielis : 
Deus transftrt & cenjlituit Regna, dat is : Godfteltea 
herftek de Rijken. 

Het is ook niet in eenige deelen van Europa vart 
godvruchtige en verftandige mannen gehoort, dat de 
Nederlanders daerom met rebellie of ongerechtigheyd 
fijn befchuldigt. 

En op dat den gefpaniolifeerden en Rooms-gefinde, 
alle tergiverfatie en occafie werde benomen , van te 
difputeren over deaffettinge des Koninks Philippi, fo 
is daer invoorfien meteengemeeneformevan eed, na 
welkers inhoud de Staten, Overigheden , Magiftra- 
ten, Ampt-lieden, Officiers en alle de onderdanen ge- 
fworen hebben, dat fy den Konink van Hifpanien, die 
om de tyrannye begaen tegen fijne onderfaten, welke hy 
volgens de wetten fijnder huldinge gehouden was te 
befchermen, van fijn heerfchappye en Prinfdom des 
Nederlands afgefet is , voortaen niet fullen kennen 
voor haren Prince, nochte hen-luyden aen fijn bevel 
houden , verbonden te zyn. 

Derhalven aengefien wy bekennen dat wy door Go¬ 
des ingeven den Spangiaert van de heerfchappye des 
Nederlands hebben afgefet, fullen wy met Gode fchy- 
nen te fpotten ,fo wy na ons goetdunken tegen de kracht 
des geprefleerden eeds willen ftaende houden, dat wy 
den genen wel weder mogen aen nemen, die wyals 
met een opentlijk en gemeen decreet van zyn rijke ge- 
ftelt fijnde , hebben argefworen. 

Nu genomen , dat den Konink Philippus noyt een 
Prince over ’t Nederland is geweeft , nochte ook ye¬ 
mand in’tganfche Nederland door zyn tyrannye is be- 
fchadigt , dat hy nochtans een Spangiaert , dat is , 
trots, hoveerdig, ambitieus en een voor-vechter is 
van den Roomfen ftoel, een Konink der Spangiacrden , 
een volk , dat trots , hoveerdig , ambitieus en den 
Roomfen ftoel op’t hoogde toegedaen is, wiefoude 
durven raden darmen defe in’t Nederland den Scepter 
des Rijks foude toevertrouwen, daer men met een Iank- 
durigen kryg befig is , om de Kerke des Heerenjefu 
Chrifti tegen de Roomsgefinde , Jefuiten en andere 
wreede Seélen te conferveren en voort te planten ? 

Wie foude niet eer feggen, dat dit niet anders foude 
wefen, als de Kerke Chrifti den Roomsgefinden en 

| ’t Nederland den Spangiaerden , beyde onfe en ganfeh 
| Europe gefworen vyanden in wreede flaverny over- 
j leveren ? 
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Nu op dat de godvruchtige Gefanten defe godvruch¬ 

tige fake by de feer godvruchtige Koninginne, des te 
klaerdcr voor ogen {tellen , fullen fy verhalen dat on¬ 
der den heerlijken name van Konink, daermedcwy 
ook God noemen en aenroepen, de vaderlijke forge 
en genegentheyd tegen de Kerke Chrifti en fijn onder¬ 
danen word verftaen , dat daer ook andere dingen fijn, 
die wy onder 'tampt eenes Kohinks verftaen begrepen 
te zijn , als Vader des Vaderlands, Harder der volke¬ 
ren, ook Hertog, Prince, Gouverneur: op dat hy 
daer door foude verftaen dat hy niet voor hem felven, 
maer voor het volk ten Konink gemaekt is. 

Maer met wat herte of confcientie fullen wy den 
Spangiaert, die ’t Vaderland verwoeft, de volkeren 
verdelgt en de toebetroude fchapen met een wolffe 
wreetheyd verfcheurt,en eyndlijk noch God onfiet noch 
den menfehen acht,de heylige ampten eenes Koninx,die 
hy heeft aengewent om fijn lult te boeten , opdragen ? 

Laet dan dit de hooft-fomme fijn van onfe legatie, 
dat hare koninklijke Majeft. het decreet der Staten des 
Nederlands, waer mede zy om rechtveerdige oorfaken 
den konink Philips als eentyranmetfolemneleneede 
in der eewigheyd verfweerende, alfo hebben afgefet, 
dat fy met goeder confcientie noy t konaen te rade gaen, 
om hem weder aen te nemen, gelieve te duyden tot 
Godes eere en glorie. 

Want alfo God in de fchrifture is voorfchry vende en 
te kennen gevende, hoedamgen Konink hy over fijn 
volk geftelt wil hebben , te weten een fodanigen, daer 
door fijnen naem werdegeheylicht, fo moet het verre 
fijn dat den Staten een fo goddelofe en ydele deliberatie 
in den fiq foude komen, om hen met den vervloekten 
vyand van fijn heylig volk te verfoenen. 

Of by aldien God de Heere de Staten defen quaden 
en verkeerden fin geve, dat fy den tyran weder aenne- 
men , fo is de tijd ophanden, dat de Kerke op een an¬ 
der verhuyfe , opentlijk voor Gode met Samuel prote- 
fterende tegen de ongoddelijke raedflagen, der gener, 
die de geboden Godes ongehóörfaem en wederfpan- 
nig fijn. 

Het welke, fo ’t gefchied ware ten tijde als men deli¬ 
bereerden het ongoddelijke verbond met den Franfcn 
te maken, fal het niet fchijnen vervreemt te fijn van 
de prophetife waerheyd, dat men alsdoen den toorn Go¬ 
des , die ontallijke ellenden, fo in de kerkelijke als 
politifen ftaet fijn gevolgt, wel foude hebben konnen 
ftillen. 

Want hoewel dat verbond alleenelijk van de hoofden 
des volks gemaekt wierd , fo is nochtans de goddelijke 
ftraffe gevallen over alle de Nederlanders van wat ftaet 
of conditie fy ook mochten wefen , overmits degene 
die de macht hadden om’cfelve te verhinderen, door 
’t fwijgen ficii voor Gode aen de overtredinge hebben 
fchuldig gemaekt, geen acht flaende op ’t verbod Go¬ 
des eertijds den Ifraeliten, aengaende de aliancien met 
den godlofen door een fpeciael bevel Godes gedaen, 
felfs tot de laetfte tijden toeftaet te verhalen, op dat de 
godvruchtigen door de gedachtenifte defer vermanin- 
ge, in ftilte en hope alleen God mogen aenhangen. 

Defe plaetfe foude met veele palfagien en getuyge- 
niflen der fchrifture konnen werden uytgeleyt, te we¬ 
ten dat God over alle ’t volk rechtveerdige ftraflen laet 
komen , om de fonde, die van den Konink alleen of van 
andere overigheden is begaen , als fy de overtredinge 
van de Wet Godes met ftilfwijgen conniveren, gelijk als 
door hare ftilte conniverende, datfy wel konden ver¬ 
hoeden. 

Refteert nu, dat uyt den name van de Nederlandfe 
Kerken een middel werde vertoont, om uyt fo veel qua¬ 
den,daer mede wy overvallen werden,uyt te worftelen, 
welke God behaeglijk en de Nederlandfe republijke 
profijtelijk zy. 

Nochtans fullen onfe gefanten by hare koninklijke 
JVlajefteyt verfoeken , dat het ons tot geen vermetel- 
heyd of onvoorfichtigheyd worde geduydet , indien 
wy mogelijk fullen fchijnen de palen van onfe geringe 
vocatie te buyten gaende, te hoog klimmen om ons 
met fo gewichtige faken te moeyen. 

Want de rechtveerdige droefheyd van het tegen¬ 

woordige , en vreefe' voor een meerder aenftaende 
quaed, fullen by onfe genadige Vrouwe lichtelijk ex- 
eufe toelaten van de begaende dwalinge, hoedanïch 
die foude mogen wefen. 

Derhalven fullen fy uyt het gene verhandelt is , ver¬ 
halen , hoe grotelijx alle de ingefetenen van alle de ge¬ 
confedereerde provintien (de Roomsgefinde alleenlijk 1 
uytgenomen) van den eerften dach aen, doe het ver- l\ 

bond met hare koninklijke Majefteyt getroffen wierd, 
verlangt hebben, en ook noch verlangen , dat fy de 
heerfchappye des Nederlands haer tot verfcheyden rey- 
fen aengeboden, acceptere. 

Aengefien alleen door dit middel kan werden ver- , fo] 
hoopt, dat het Nederland eyndelijk tot zynen ouden 1 
fleur fal werden gebracht, en alle de nydigheden,en 
verfchillen , welke onder de verfcheyden genegent- 
heden van diverfe provintien in de adminiftratie van 
de republijke fijn ontftaen , namaels t’eenemael ful¬ 
len vergaen en geconfopieert werden , nademael de 
forge van den krijg te voeren en ’tgemeene befte te ad- 
miniftreren tot Godes eere en welvaert der ingefeteneü 
den Raed van een Monarch, en die uyt vrome, god¬ 
vruchtige en treffelijke mannen verkoren is, bevolen 
moet worden. 

Nademael de oude en moderneHiftoriengetuygen, 
dat daer noyt een vrye Republijke is geweeft, die door 
de menigvuldige feditien der borgers den moord van 
velen , ballmkfchap van eenige en andere manieren van 
doen niet gefwakt, gequelt, en eyndlijk opeen Mo¬ 
narchie uytgekomen is. 

Welke veranderingen voornamelijk onderworpen 
fijn geweeft veele provintien of landfehappen , die in 
een vryen republijken ftaet te famen verbonden waren, 
overmits d’even gelijkheyd of atquabiliteyt(fijnde het 
fundament der felviger) op geenderley wijfe in fodani¬ 
gen republijke geveftigt konden werden, de geneal¬ 
leenelijk uyigenomen die eertijds in Switferland mee 
gemeene toeftemminge en eendrachtigheyd der borge- 
ren geluckelijk geconftitueertis, na welkers exempel 
men nochtans te vergeefs, gedurende defe binnenland- 
fe borgerlijke oorloge, de Nederlandfe provintie een 
Monarchie, dat is, de regeringe van een Opperhoofc 
alleen, gewoon fijnde, fich foude foeken te confor¬ 
meren , gelijk het ongeluckige begin en noch ongeluk¬ 
kiger voortgank van defe Ariftocratifen ofDemocrati- 
fen ftaet fo klare getuygeniiïe daer van geven , dat het te 
vrefen ftaet, dat het eynde met den ondergank van alle 
de geünieerde provintien noch alderongeluckigft we¬ 
fen fal. 

Om dit perijkel te voorkomen, fal het nu tijd fijn , 
waer toe dan vereyfcht word den glants van een Ko-* 
ninklijke autoriteyt, waer toe onsdeeerwaerdigeau- 
toriteyt der heylige Schrifture is lydende, welke een 
fekeren regel behoort te fijn van alle onfe raedflagen. 

En de Schrifture den Koninklijken ftaet ons aenprij- 
fende, affirmeert niet te vergeefs dat dit de goddelijke 
voorfichtigheyd is, dat de Koningen regeren en heer¬ 
fchappye voeren, gebiedende dat men defelve byfon- 
dere eere fal bewijfen. 

In defer voegen fal denydigejaloufie, dietuflehen 
diverfe provintien en der felverfteden, welke door de 
verfcheyden fituatie der plaetfen tot verfcheyden gene- 
gentheden geinclineert fijn,byna onvermydelijk is, 
onder de regeringe van een Monarch, welke even gro¬ 
te liefde draecht tot alle zyn onderdanen , en onder 
hen-luyden een egaliteyt of evengelijkheyd is onder¬ 
houdende, t’eenemael fal cefferen en vergaen. 

Ook fal als dan , behoudens de republijke , te gelij¬ 
ken onder de rechtveerdige en gefatige regeringe der 
Engelfen, het rijke Chrifti (gelijk te verhopen ftaet) 
onder ons feer toenemen. 

Voornamelijk fal het de pyne waert fijn by hare Ko¬ 
ninklijke Majefteyt met den hoogften lof der Engelfen 
de gedachtcnifle van de voorleden tijd te vernieuwen , 
in dewelke de voorvluchtige van onfe Kerke, onder 
de regeringe des Keyfers Karoli de V. uyt Nederland 
na Engeland fijn vertrocken, en aldaer berg-plaetfe 
vindende, hen langen tijd geluckelijk hebben onthou¬ 
den, onder de protectie van'«konink Eduard de VI. 

den uyt- 
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den uytnemenften en heerlijkften vanalledegodfaligc 
Princen op aerden. 

Maer dac fy na de dood des gemelten KoninksE- 
duard weder uyc Engeland vertrocken lijn , en door 
de onftuymigheyd des Zees, alfo fy onderwegen door 
de golven van verfcheyden difputatien tegen den Sone 
Godes en d’Euangeliie waerheyd gedreven werden , 
aen diverfe plaetfen fijnacngeworpen : invoegedatfy 
hen ten deele na Ooft-vrieiland , ten deele na Frank- 
foort, en ten deele na.de Palts met’er woon hebben be¬ 
geven. 

Dat van daerdoorgaens in de geünieerde provintien 
Minilters of Predikanten worden beroepen , die he- 
densdaegs in de Nederlandfe Kerken 3 om het Rijke 
Godes voort te planten, feervoorfpoedigentrouwe- 
lijk arbeyden. 

Dat de Nederlandfe Kerken derhalven bekennen, 
dat fy als voefter-kinderen zijn van het Engelfe rijke , 
en dat fy daerom demoedelijk bidden dat fy in ’t werelt- 
lijke voor onderfaten van dat Rijke aengenomen mo¬ 
gen werden , daer van fy bekennen in geeftelijke haren 
oorfpronk te hebben. 

Upt befe en D’anbere infïructien bebben be gebepm 
teerbe een hertoog gemaeftt/ ’t toelft 3P bare JBaje; 
fiept toilDen prefenteren / neffenS een ftoite en mom 
beltnge gjoeteniffe en oratie / ban toilDen ’t felbe 
geecne eerfl eenS aen ben Secretaris 3©alfingam pre* 
fenteren / om bat bp 3ö« oorDeel baer ban geöen 
machte/ om’t toelft te lefen betïDalfïngamniette 
paffe quam boor ben n. 31ulp; alS fp ben nu’t ge* 
fctyift pcrtoonöe/ fepDe bp bat bet te lange toaS om 
Pan baer FDajeflept geïefen te toojben: inDien fp be* 
geerben bat bet bate IBajeflept foube lefen / mof! 
bet maer een bïatpampier groot toefen; enberfogt 
5bnbe bat bP ’t eenS foube toillen boren lefen / ’t toelft 
geconfenteert bebbenDe / laten fp-lupben ’t bem boor. 
ifp fepbe bat alle be tebenen feer goet engobö?ucb; 
tïgtoaren/ cn ooft toaeracljtig / alfofc upt Deljepli* 
ge fcbnft bpgeb?acbt toaren / bat D’ejcemprien feer 
toel te paffe berbaelt toaren: bat bP ooft ban Die mees 
ninge toaS / bat bet berbonb met ben bpanben <6obS 
niet toel foube bonnen aflopen: maer op bat iftu- 
lunben / fepbe bp / be reebte toaetbepD fègge / be gro* 
te gilleen fijn altijb fo pberig niet/ be IBinifierS 
ban bare IBajefïept ïjebben Ijact DifttoilS ’t felbe ge^ 
fept bat bet periculeus toaS met gobïofe en ontrou? 
toe bpanben te communiceren / en ooft fommige 
töaeDSbeeren. iBaer be grote ^jmtenflen niet af 
tpb met fuift een groten pber op be religie: bepoïf 
tife banbeltngen betoegen baer meerber / enfpljan* 
gen al tefeeraenbetocrcltfefaften; al-boe-toelbaer 
nu geen pcrtjftel met allen iS: toantfefteriftmepne 
bat b’ HmbaffabeucS binnen toepnig bagen upt 
©lacnbcren tocDetfteeren fuïlen : macrfcpDcn3P/fo 
be bloot ban Spangien (bie men fept boojljanben 
te 3bn) ben üloninft niet na fijn flngeluftt/ fo foube 
mogriijft be banbelinge ban be pcpStocltoeberber* 
nieut tooien ; toaer op JBalflngam anttooojbe / 
geenfmS: be Hioningmne foube bat nimmermeer) 
bcboubenS baer eere / mogen boen: 50 bobben fa* 
meufe libellen / cn bie nocb feer febanbélijft geflropt 
en tegenS bare fDajeflept uptgegeben / ’t toelft ift 
boazfeftet toete: gp lupDen fottb u bertoonberen fo 
gp bie ïaefl: cn be argumenten ban be eere geno* 
men / geïben bp be ©jincen meer / alp cenigc anDe* 
re. <©p bc tooorDen b?pc erercitie ban De religie / fep* 
be bp / bet iS feer tori cn toaeracbtelijft gefept / maer 
©?incen en grote ï^ceren 5tjn altijb met fo groten 
pber tot be religie niet ontfïeften. J^ier foeftt bp ee* 
nige articuïen / Die bP al in 5jjn gemoct oberl’ept baD? 
be/ btn lupben boo? tcljouDen/ maer bp ftonDe Dat 
fobeerDig niet Doen : fepDe berbalben / ift mepne 
toaerlijft Dat De gefanten ban IjarefDajeflept be bjpe 
crirrcitie niet feer fuïlen Dungen / ban boo; Den tpb 
ban ttoec of bjic jaten / toanneer alle De b?eemDe 
ftrijcbS Uipüm een totjl tijDS fuïlen bertroeften 3bn 
gctocct!; op Die conDitic Dat men ban De Religie ge^ 
neraïijft Dooj Dc Staten generael fal conflitueren: 

ftaer op Daniël de Dieu fepbe: ffêaec be buptett* 
lanDfe bjeembe 3ijn al eenS toecb getoeeft / maer 5ijn 
ebentoeltoeDergefteert. Walfingam. IBaerfpbabi 
ben Doe fo langen tbb niet toecb getoeefi; maer alS 
be &pangiaerbS ttoee of b?ie jaten toecb getoeefi fuF 
len bebben / fullenbe Staten generael beelltebcrbe 
föeligie toelaten/ alS opeen nieube toapeneninbe 
banb nemen / enbe oorloge op een nieu beginnen. 
Daniël de Dieu. IBaec Den meeflenDecl ban be &t«* 
ten <S ^apiflicb* Walfingam. ILaet bet fo 5tjn: nog^ 
tans fuïlen fp lieber be Religie gebogen / al£ toeDec 
op nieube oorloge aen te bangen. 

i0p befc tooojben. öptgcfïoten alle anbere baf 
feber tlcligienS erercitie / fepDe bp; bate JiDajcflept 
is tori genegen om ooft cenige erercitie De Papiflert 
toe te laten: maer fo beeï alS mp acngact / inDien 
men nocb toaer in’t begin ban De reformatie / Dat 
betJDaufDomnocbm 3t)n gebed toaer / fofouDeift 
Dat licbtelijft toeflaen ; maer nabien nu bet©auf-= 
bom uprgetoojpen ip / fo ooibeele ift / fo beeï alS mp 
acngact / Dat bft nietbepïicb iS ’t felbe toe te latcu / 
fo ooft toel eer ais men bttfelfbe aengacnDe Die ban 
<6ent / DifputeerDe en oberlepbe / te toeten : of 
men be ©apiflife Öeïigie toeber ten bede in foube boe' 
ren / aebte Den ^rince ban #rangien upt De menin- 
ge ban ©ilïecrS / bat btt beboojDe te gcfcljieDcn; 
maer ift/ bie te bier tijbte ^tnttoerpentoaS / toaS 
ban contrarie mepninge. Dc Fredicanten. iBaer 
bare .ïBajeflcpt grigft aïS top berbopen / fal baer 
boegen na ben raeb / ban baer goebe en getroutoe 
ÖaebS-ïieben. Walfingam. i©m u-ïupDenDc reebte 
toaerbcpD te feggen / be grote ^ in een 5jjn altijb met 
geen toaeracbtigen en oprechten pber ontfïeften / 
aï-boe-toeï / fo beeï alS be bebouDingc ban Dc religie 
aengaet /, bie iS uoDig / baer in IS niet te bjeefen : 
toant inDien be toeg genomen toiecb / fofouDenalIe 
be <6obfalige bertreeften / en niemanD blpben alp be 
^apiflen; en bat nocb nieeeber iS / bpanben ban 
i^ngrianb: berbalben om’tlanb in b|ebe tebebom 
ben / toeet fp (bare lEajeflept) toel bat be religie 
noobfaftelijft moet bel)oubentoorben. 

HlS nu bet gefcbriftc upt toaS/ fepbe bp/ bat bet 
bem feer toel aenflonb / maer alfo bate l&ajeflcpt 
niet foube ftonnen boren fo brie betoijS tebencn / fo 
rieD bp ben lupben batfe fïecbS met toepnig tooorben 
bare .TDajefïept aen fouben fpjeften / en ’t gcfclj?ifte 
baer oberlcberen en bragenbe of fp bet fo leberen 
foube ais bet baer toaS / anttooo?be bp ja / fulftS 
aïS bet baeriS- <^naïfobe<6?abebanlLpcefïcr ben- 
lupben bp bare .ïlDajeflept foube brengen / beeft 
bp ben-ïupDcn bebolen beS bonbcrbaegS toeberom 
te ftomen/ alfo ÜLpcefler ban baer ftomen / en bp ben- 
ïupben bp bare jfeajeflept brengen foube / tot toef 
ften epnDe bp ben-Iupben bp Den <èrabe lepDen foube / 
boeïj quam bc^rabebanïpcefïer DeS bonbcrbaegS 
niet. 

5^en i^. ’SbrPöaegS bebben fp ben <6rabe ban 
3LpccfIcr te ftennen gegeben al ’t gene fp met ben 
j^cere JDaïflngam berbanbelt en gefproften babben / 
en bat bP ooft goet gebonben en geraben IjabDc / Dat 
3p-Iupbcn bet gefcbrtftc aen bare IBajefïept ober Ie* 
beren fouben: bP bebal ben op eenfefttrepïactfete 
toacfttcn/ baer Dc ïüoninginne ftomen foube/ om te 
pecrDc te ftltmmen / toant fp toilbe naer töicbcmont 
bertreeften / Dat bp onbertuffrijen baer ban ben-ïup* 
ber boornemen bertoittigen 5ouDe: en op Dat fp met 
Dtoaïcn noebte ban niemanD opgebouben foube toor^ 
ben/ beeft bP ben-Iupben srjncn bof-meeflcctoege^ 
boegt / bie na ben fïen cn baer toaerfeboutoet! en 011-- 
berriebten foube / toat 3p elfte mael moflen boen / 
bp foube baer-en-tuffeben bare il^ajcflept ban ben 
boornemen abberteren. <0nDertnffcbeuDat!pnaDe 
ftomflc ban be lHoninginne toacbtcDen/ beeft De <6ra^ 
be ban IDectobft / bie baer niebc fat/ berflaen bebbeus 
be toie fp toaren/ cen<£briman gefonbenomljaer- 
ïupben te begroeten en fijnenDiciiflinben lupDerfa^ (Foi.gi.) 
fte aen te bieben / ben toriftrn fp berbalben feer be? 
Danftten. 

W$ be ïionmginne nu boor ben bag toaS sebo? 
9 4 men/ 
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men / en ban aïïe feanten be ^bcHiriïen en ^jojfcaiL 
Uien abicu gcfcptöaööc/ ra öacu pcerö tot Den-ïups 
ömgc&cert l»a£/ 5tjn fp l)aec tc boete geüaUeit: en 
aïfo Daniël de Dien Degonöc ö’ocatie te boen rn tc 
feggen: ^ïoojïaclfjtige ftemngimie/ öc ito&cn Der 
bccecingbc Sebecïanötn / etc. ïjccft ïjacelBa* 
jefïept gefept in ’c bpfïaen ban Öc anöcte bic Date bz' 
gractcbcn: acö / tli bib u/ opcenanücmpfe/ om 
toicg toiïic bat ift niet toiï Deftommert 5Ün booj / of 
tct'aiyïc tb öet fcïjn'ft ïefe / tocïbgefdjnftcöcbooifs. 
Daniël de Dien jjjarc IBajcftcpt eecöifbeiijb gcijant^ 
repbt fjceft/ en fo $ fp tepecröegefeten. ïjaec 
öeittcb fepbe ïpcefiec tot pen-Iupben / bat ïju bc 
ïiomugi'nnc ïjeïi-Utpbcc falie Fcec cntfltg getccom? 
ntanbeert öaöbc /, en niet ttoijtTdöc/ of sp fottbc |>aet 
gefclittftenictïangeöactnaïcfcn / bat |)p ooft begeer 
öcöatsp-ïupbenmacnöac^ bacttia totföirfjeniant 
fanben bomen om anttuoojbe/ en bat f)p alg ban bact 
oab toefen fouöe. 

. e£ aefcïtfift bat fp öatc .FBajcfa-yt btijanbigbcn / 
toa|S tn f canrop^ / en ban befen Ingpiib. 

jdigheyd en eenvoudigheyd geduldelijk te willen ver- 
[ftaen. Wy geloven vaftelijk , Me-vrouwe , dat uwe 
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Aen hare Majefteyt. 

M E-vroüwe , de gereformeerde Kerken van de 
vereenigde provinciën , aenmerkende de groot- 

lieyd en verdienfté van de weldaden uwer Majefteyt 
aen haer-luyden al van over vele jaren hei waers bewe- 
fen , hebben haer niet kunnen te vreden hoiiden, ten 
ware fy daer van aen uwe Majefteyt eenig merkelijk 
bewijs van dankbaerheyd deden, en dat niet blótelijk 
met brieven , maer in tegenwoordigheid en by mon¬ 
de. En om haer-lieden fo hier in als in ’c gene vorder 
haer ampt en confcientie is betreffende, te quytén, 
hebben ons tot u\ve. Majefteyt afgeveerdigt, uy't wel¬ 
ker naem , Me-vrouwe , wy uwe Majefteyt op’cal- 
derhoogfte danken van 'd’affeótie en,f onderlinge güti- 
fte, die defelve tot de fake Jefu Chfifti en fijner Ker¬ 

ken altijd betoont heeft, en voornameli.jkaea.de K?l‘f 
ken onfes. lands : dewelke uwe Majefteyt niet'alleen 
over langen tijd in haer land t’huys gehaelt, en gelijk 
in haren fchoot warm gehouden heeft, maer ook tót' 
in de'oorfpronkelijke plaetfen van haer-lieder refiden-: 
tie felfs , defe fonderlinge goedertierentheyd uycbrey- 
depde, heeft het uwe Majefteyt gelieft haer-lieden in 
zulker wyfe uwe Koninklijke hand te bieden, fonder 
daar toe noch uwe onderfaten , ja van de alderhotabek- 
fte,,.noch eenige andere middelen te fparen-, dat fy- 
lieden in der daet vrymoedelijk bekennen , dat fy naeft 
God door middel van uwe Majefteyt bewaert zijn ge- 
weeft om nietgeheeüjk te vervallen: en met eenen in 
de fake der v/are religie feer gevordeit f, vvaerin, vol¬ 
gens den goeden wille en meeninge van uwe Majefteyt, 
uvv:en Lieutenant mijn Heere den Grave van Lycefter 
hem op ’t alder-trouwelijkfte van uwent wegen geque- 
ten hebbende , heeft den voorfz. Kerken , en infon- 
derheyd der Kerken van Utrecht zulke merkelijke ge- 
tuygeniften van den yver mver Majefteyt en den zynen 
in dit ft uk nagelaten , dat de'gedachtenifïe daer van eeu¬ 
wig en loffelijk aen de nakomelingen blyven zal, welks 
halven fy-lieden haer ten eeuwigen dagen inuMaje- 
fteytgehouden zullen kennen. 

Hoewel dat niet-te-min defelve Kei ken en fonder¬ 
linge van Gelderland , Utrecht, Vrielland, enOver- 
Yflel , haer jegenwoordelijk in eenen feer erberme- 
lijken ftand vinden , herkomende naeft de fonden (we* 
fende dc waerachtige en eerfte fonteyne aller ellenden) 
eensdeels van den vyand , die door zyne macht met 
zyne vreemde aenflagen en praótijken defelve dreygt 
te fullen brengen tot eenen uyterften ondergank, die 
fy na menfehelijken fchijn niet mogen ontgaen , eens¬ 
deels ook dat men den ftaet van de zaken des lands in 
hem zelven feer forglijk en wankel geftelt (iet. 

Dit is dan, Me-vrouwe, darde voorfz. Kerken op 
een nieu verwekt heeft om aen haer felven te denken , 
wefende principalijk in groter forge, uyt oorfake van 
de yrede-handelinge met den vyand der Kerken Godes 
aengevangen : en over dit poimft fullen wy uwe Ma¬ 
jefteyt op’talder-ootmoedigfte bidden onfe vrymoe- 

Majefteyt na hare fonderlingevoorfichtigheyd , grote 
en gewichtige redenen heeft die haer tot defe handelin- 
ge beweegt hebben, en voor fo veel dat belangt, cn 
roeren wy daer geenfins aen, maer ten aenfien alleen 
van onfe Kerken , zo bidden wy u Majefteyt te willen 
overleggen de oorfaken , waer door zy hier in be- 
fwaert zijn. 

Aen d’een fyde, de heylige Schrifture feer klaer- 
Sijk aenwyfende , wat ongeluk de handelinge en het 
verbond met de ongelovigen of vyanden des waren 
dienfts Godes , den volke Godes dik wils mede gebrogt 
heeft, leeit ons met meerder redenen , wat men heeft 
te verwachten , wanneer door fuiken middel de voor- 
fchreven vyanden eenige macht of autorkeyt over de 
Kerke Godes bekomen. Want die gene , die over¬ 
leggen fal hoe dat Hechts het blote verbond, het wel¬ 
ke Jofaphar. maekce met Ochofias den Konink Ifraels , 
God den Heere fo feer mishaegde, dat om die oor- W iir'20» 
fake alleen, de vlote die zy gemeender hand na Ophir 
toegeruft hadden, te niete quam, wat voor vafte ho¬ 
pe fal By kunnen hebben, dat defelve God fal willen 
zegenen een fuik accoort daer’t niet te doen is , omde 
gemeenfehap v^n eenige fchepen of andere goederen ,, 
maer om ontallijke gelovige zielen het gebied van een 
Koning, wefende der waerheyd vervolger , teonder- 
werpen? en wie zal hem felven in God geruft, en te¬ 
gen de liften en lagen van ontallijke verraders enande^ 
re gefworen vyanden der ware ieere verfekertkunnen 
houden, hebbende hem-felven tegerrs den.Aville Gods 
onder eenen fuperftitieufen Prinee begeven ? als hy 
fiet dat den goeden Konink Jofapha.t de tydingen van 2^ar< ^ 
den toorn Godes over hem gehoort en tot getuygenifle 1/2/ 
der fel ver , de Ichande van eenen verloren ftryd in een 
rechtveerdige zake, met grootperijkei zynseygenle¬ 
vens ontfangen heeft, en dat alles ter oorfake van de 
vriendfehap die hy met den afgodifchen en godlofen 
KanipksAchabgemaekthadde? kortelijk, hoe zal het 
vpllce Godes, datGod zo menigmael voorde verlof- 
ftnge van den drijver gedankt heeft , den zegen des 
felfden Gods durven verwachten, nadat het gelijk als 
verwerpende de ontfangene v^eldaed tot defenfelven 
dryver vrywilliglijk wederom gekeert fal zijn , hem- 
felven Hellende in het perijkel van te vallen onder het 
voorgaende jok ? en nademael God fijn volke aenwijft ^euU'17, 
en voorfchrijft over haer eenen fuiken Heere te kiefen , 18/19/ ft. 

die fijn wet lefe, om die te onderhouden en te doen 
onderhouden , in wat geruftigheyd zullen haer de arme 
gelovige vinden om Godzaligheyd te oeffenen, met 
ftilligheyd (welk is het-waerachtigeynde van alle Ove- 1 
righeyd) wanneer zy haer gebragt zullen fien onder 
een Prinee dewelke de ware Godfaligheyd houdende 
voor de aldermeefte ongoddelijkheyd, in plaetfevan 
de wet Godes te onderhouden , defelve fo veel in hem 
is, tenietlaetdoen ? 

Aen d’ander zyde, is ’t dat men fpreken wil van den 
vyand, wat is’er in hem dat niet zy of vreeflel.ijk of 
fufped ? den wreeden aert van de vervolgers des Étian- 
geliums is van alle tyden, of niet dan te veel bekent: 
onfe Kerken, eylacy , dragen de lit-tekenen daer van 
op den rugge, daer de ploegers haer voren , lang ge¬ 
togen hebben , de wonden bloeyen noch , daer is 

ï'fal. 
3. 

Z9« 

nu geen reden die ons kan doen gevoelen dat zy door 
een fubijte verftellinge van gedaente, hare nature ver¬ 
andert hebbende , immermeer fouden : willen hand- 
houden die gene , op dewelke zy alcijds fo gebeten 
zijn geweeft. Bcfonder onfen vyand , machtig, vifto- 

jrieus, op het alderhoogfte vertoornt, die hcm-felven 
geheelijk over-gegeven en met eede verbonden heeft 
om de Pauffelijke religie met alle zijn vermogen voor 

1 te ftaen , en de Chriftelijke uyt te roeyen , hebbende 
I hier toe boven zijn eygen zelfs beweginge, den Paus 
tot een aendrijver, met difpenfatie van alle het gene 
dat de confcientie zoude mogen op-houden , defen 
geeft voovwaer geenen fchijn altoos, dat hy dc kinde¬ 
ren Godes, als hy daer meefterafware, beleefdelij- 
ken foude willen traóleren. Laet ons maer befien hoe 
dat hy hem tegenwoordelijken draegt: daer is niet een 

plaetfe 
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plaetfö onder zyn jurifdi&ie daer de waerheyd * alffe 
werd ontdekt , met fchrickelijke bloetftortinge niet 
werde vervolgt , en wanneerfe daer geoefent is ge- 
weeft , niet alzo haeft met alle middelen van daer 
werde verdreven , herdopende de kinderkens , al 
te voren in den waren doop geheyligt» denieuw-ge- 
boren geweldelijk tot haer-lieder befmettingen trec- 
kende: den band des höuwelijks hernieuwende, en 
ook te niet doende : en alle vrome lieden in alle manie¬ 
ren feer fchandelijk handelende, ’twelk (onfens be¬ 
dunkens) een klaergetuygenifTe is van’t gene dat men 
hier namaels van hem te verwachten heeft. 

Daer na , waer vind men kunftiger, bedekter en 
uytgeftrekener fchalkheyd dan by de vervolgers , den 
welken trouwe en belofte , en alle andere dingen 
nergens anders toe dienen dan voor lok-aes om de 
eenvoudige die haer daer op vertrouwen , byte bren¬ 
gen ? onfe na-buren en broeders , hoe-wel vroom 
en wijs, die nochtans fo menigmael, ook met zulk 
verlies dat niet te waerderen is , daer mede verrafcht, 
en t’elke reyfe dooreen wonder-werkGods weder op 
geholpen zijn geweeft, prediken ons hier van waer- 
fchouwinge alle den dag. Wy zelfs , ja noch on¬ 
langs , in het net verftrikt , beklagen het voor¬ 
deel daer by verloren. Wy kunnen niet achten dat 
oprechtigheyd en getrouwigheyd daer nu fouden 
zyn komen logeren. Voorwaer , Me-vrouwe , wy 
verfchricken als wy daer maer aen denken , Quia 
nor vejligia ten ent. Een kat die haer eens verbrand 
heeft , vreeft daer na ook het koud water. Dien 
vaften regel van onfen vyand, dat men den Ketters 
geen geloof moet houden, dwingt ons te geloven , 
dat die alder-ftatelijkfte en heerhjkfte beloften die 
hy foude mogen doen op de toelatinge van de vrye 
oeffeninge van de ware religie , fouden anders niet 
Zyn dan enkel geveynftheyd en bedrog, en het ont¬ 
werp van eenen inflag, die men van doen aen tot on- 
fer geheelder bederffenilfe zoude beginnen te we¬ 
ven. Het waer te lang werk alhier te verhalen hoe 
dikwils dat hy zyn belofte gebroken heeft. Is ’t dat 
hy in eenige onfe fteden niet heeft genomen de pa¬ 
tiëntie om te verwachten den kleynen termijn in fijn 

rol. 8».) contra&en begrepen , certeyn hy falfe niet nemen 
' voor altijd. Die de fterkfte is , kan zeer hchtelij- 

ken eenigen dek-mantel vinden , al foude hy maer 
het Lammeken befchuldigen , dat ’t het water on-' 

©on klaer gemaekt heeft. Maer feker perfoon van on- 
3ean« fe vyanden heeft noch fo veel moeyten niet willen 

doen , feggende klaerlijk uyt , in ’t fweeren van de 
pacificatie van Gent , dat hy hem niet langer daer 
aen verbonden hielt dan tot het hem berouwen fou- 

ïontng de. En fijnen meefter , die defelve menigmael ge- 
ffitttps ratificeert en vebeftigt hadde, ontbood daer na wel 
u?ï* uytdruckelijken aen fijn wederpartye , dat hy niet 

verftond en niet wilde langer daer in gehouden 
fijn. Soude dat niet genoeg! fijn om die van de reli¬ 
gie te doen befluyten , nimmermeer met zodanige 
luyden in eenige handelinge te treden, voorenal-eer 
fy dien voorfchreven fchendigen regel uytdruckelijk 
wederroepen fouden hebben ? zo fluyten wy dan 

9faU8,’. met David -3 zy fpreken vriendelijk met haren naeften, 
en hebben boosheyd inhaerherte. Enmiddelen zul¬ 
len haer - lieden niet ontbreken om defe boosheyd in 
’twerk te ftellen : al waer ’t maer door ’t volbren¬ 
gen met praktijken : hetfeggen van denWyfeman is, 
gelijk de Regent is, alfo zijn ook fijn Officiers : om 
tot’t welke te geraken , fy ftoffe genoeg fullen vin¬ 
den onder de ingeborene van den lande zelfs , ja 
ook van de treffelijkfte , die zeer blijde fullen we- 
fen haer als dienaers van de ongetrouwigheyd haerder 
meefters te laten gebruyken. Dat menfe dan zoude 
willen aen-fpreken op hare beloften , en tot reden 
doen verftaen , zy fouden maer haren fpot daer met 
drijven. 

Daer-en-tuffchen, om ons een goeden moed te ma¬ 
ken , zullen zy zeggen , dat men vryheyd van 
confidentie toe-laten zal, zonder openbare exerci¬ 
tie , en mits , dat men geen fcbandael geve, maer 
dat is met den luyden gegekt. Wy fwygen dac de 

confcientie , zoude zy vry zyn j de openbare exer° 
citie niet kan derven , en dat de kinderen Gods 
geleert hebbende , dat men met der herten gelooft 
tot gerechtigheyd, en met den monde belijd tot der 
zaligheyd , en zouden God niet kunnen dienen met Üonttio» 
hare helfte alleen : wy zien op de meyninge van 10< 
defe toe - latinge , en op het gene zo defelve date- 
lijken gebruykt is geweeft : te weten, tnen fal geen 
ding mogen doen dat onfe religie aengaet , en 
geen ding na-laten dat de hare aengaet , want an¬ 
ders men foude fchandael geven , en nochtans dc 
confcientie zal vry zyn. Men behoeft dan maer 
flechts eens voor-by een beeld , of den Brood god, 
in vollen ftrate met gedekten hoofde; te [palieren , of 
voor yemand in een Teftament wat lefen , of ee~ 
nen Pfalm te zingen , of eenen lieken met God* 
woord te trooften , en noch meer andere dierge¬ 
lijke dingen te doen , om terftond fchandaleus ge¬ 
acht te zyn , en met eenen gedwongen , mits be- 
lydende de waerheyd , hem-felven tot den vyere te 
bereyden. Maer dit fchandael zal wel veel zorge¬ 
lijker zyn , wanneer daer yet zoude vallen van den 
Doop , en den Houwelijken-ftaet, en andere pun¬ 
tten van meerder confcientie en confequentie , daer 
in de gelovige hem-felven zal onbevlekt bewaren 
willen. Een fchone vryheyd : dewelke den men- 
fche het gebruyk van alle uytwendige zinnen en 
lidmaten tot de dingen die van God geboden zyn * 
benemende , en dezelve tot de dingen die van God 
verboden zyn , dwingende , zal niet vry laten 
dan alleen de gedachte, by gebreke dat zy daer niet 
aen kan komen. Vryheyd dan, die de flavernye zelfs 
is 5 en om eygentlijkfin te fpreken , dealdermeeftepy- 
ninge der confcientie die men onder de menfehen fou¬ 
de mogen vinden. 

Zy meynen ook al veel geprefenteert te hebben , 
wanneer zy den gelovigen toe laten zullen haer 
uyt den lande te vertrecken , haer goederen verko¬ 
pende , of doende dezelve door eenen volmachti¬ 
gen regeren , een feer deerlijk artijkel, waer van 
men het voltrecken niet zoude konnen met drogen 
ogen aenfehouwen , duyfenden van perfonen ha¬ 
re huyfen en erven te verlaten : met hopen als ver- 
dwaelde fchapen , in vreemde landen gaen dolen : 
wefende voor de ellende en de armoede gelijk als 
ten róve geftelt. En fiet wat het wefen zoude : den 
vyand een korteren en min hatelijken greep , om 
zyn voornemen te volbrengen , het welke is , dit 
gewormte (gelijk als hy de kinderen Gods noemt) 
onder haer niet te lyden : den gelovigen een ver¬ 
drietelijker verlies haerder vryheyd , Welk het le¬ 
ven zó veel fuerder maekt als het ’t felve verlengt. Siet 
daer , Me-vrouwe , eensdeels die dingen , die onfe 
Kerken geftadelijken voor ogen hebben , en haer daer 
in grotelijks befwaert vinden : en bidden op het alder- 
ootmoedigfte uwe Majefteyt , niet vreemt te willen 
vinden , dat de flechte Lammerkens fchromen ten huy- 
fe van den Leeuwe geleydet te worden, voor en al-eer 
zy hem wonderbaerlijken getemt , of ten aldermin- 
lten van zyn verfchrickelijke klaeuwen en tanden ont¬ 
wapent fien. 

Nu , Me-vrouwe , wy verfekeren ons geheelijk , 
dat uwe Majefteyt voor de religie en oeffeninge der 
zelver zeer getrouwelijken zorge draegt. Want wat 
zoude een goede voedfter anders kunnen doen, dan 
hare zuyg-kind voeden? uwe Majefteyt heeft defe ee- 
re , dat zy vervult heeft de prophetie des heyligen Gee- 
ftes by lfaiam , als u gedragen hebbende voor Moeder 
over u eygen Kerken, weerdinne van de uytlandfe, 2$, 
en een voedfter-vrouwe van alle beyde te famen. ’tWelk 
dient meer als genoeg om alle de gene die daer van fou¬ 
den dorven ook anders denken , krachtelijk te weder- 
leggen. 

Maer des niet tegenftaende , uwe Majefteyt fal het 
vertyen dat de voorfz. Kerken , gelijk ten over¬ 
vloed en ziende op haer beroep in een fake van (o gro¬ 
ten gewichte , de ftoutigheyd genomen hebben haer 
te begeven tot uwe Majefteyt, en u ontdeckendede 

i forchvuldigheyd haerder herten , aen u met geheel* 
des 
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der ootmoedigheyd en eerbiedinge dit verfoek te doen, 
dewijle het principalijk om het ftuk van de religie 
is , dat het den vyand op ons heeft geladen, in het 
welke hy niet kan noch wil difpenferen, of yet toe¬ 
geven , ten ware dan door geveynftheyd : en het 
nochtans het eenigepoinftis dat wy boven alle dingen 
gelijk als een fchat en een uytnemende koftelijk ding 
ons van den Heere vertrouwt , behoren te bewaren* 
dat het uwe Majefteyt wille gelieven de heylige ver- 

«ÜiUttt. 6. maninge des Soons Gods j foekt eerft het rijke der 
Hemelen, en zijn gerechtigheyd: en daer beneffens 
d’exempelen van alle de oude godvrefende Koningen, 
in gedurige gedachtenifle houdende * ftandvaftelijk 
in haren groten gewouelijken yver voorts te varen, 
en dien * volgende de zuyvere gereformeerde religie 
altijd in alle vrede-handelinge, tegenwoordig of toe¬ 
komende» fo voor gerecommandeert te houden, dat 
in allen gevalle de vrye oeffeninge der felver , fulks 
die op defer uren in alle plaetfen der vereenigde pro- 
vintien is , met uytfluytinge van alle andere valfche 
oeffeninge , in eenigerhande maniere , diredtelijk of 
indiredtelijk , niet vermindert , befchadicht , of in 
eenich gevaer geftelt, maer veel meer in haer geheel 
bewaerc werde en blijve, en dat onder goede en ge- 
noechfame verfekertheden , in dewelke gelet werde 
op den aerd en gewonelijke handelingen desvyands. 

f)eb?, h, En nademael dateer een gemeenfehap der Heyligen is, 
A' die ons beveelt te gedenken der verdrukten , als of 

wy ook felve met haer verdrukt waren, dat ten 
aenfien van de gelovige die tegenwoordich onderbet 
tyrannife jok in de provintien des vyands fitten , uwe 
Majefteyt gelieven wille , defelve infgelijken voor 
gerecommandeert te houden , en hun-lieden te ver¬ 
werven de meeftevryheyd die doenlijk fal zijn om God 
te dienen , en van de inquifitie bevrijd te mogen wefen. 

Daer-en-tuffchen , Me-vrouwe , aengefien dattet 
een zonderlinge deucht is in den chriftelijken Prin- 

PfatiTU* cetl 5 den ^one Gods te kukèn > aE °°k zijne ker- 
ke goed te doen, na het exempel des heyligen Da- 
vids , feggende : ik hebbe mijn welgevallen aen den 

tranti , j|eyiigen die op der aerden zijnj fo bidden wy ook 

uwe Majefteyt op het alder-oocmoedichfte, dat haer 
wil gelieven in allen geval , hoedanig den uytgank 
defer handelinge foude mogen vallen , byfonder 
indien de vrede (als wel te prefumeren is) niet beho¬ 
ren werde, haer alcijds voor haer ogen te laten voor- 
ftaen , den feer forgelijken ftaet onfer kerken , die 
gedreycht worden van alle zyden , en waer van eeni- 
ge bynaeft onder den laft neder zijgen, als niet meer 
vermogende : en in alle occurrentien , watter ook 
hier namaels foude mogen voorvallen, inharegunft, 
goede afteftie en byftand over defelve kerken beften- 
dich voorts te varen : wefende daer toe ook meer 
en meer ontfteken om haer felven wyder uyt te 
breyden na den nood, op dat de voorfchreven kerken 
alcijds in de vrye oeffeninge van de ware religie, ge¬ 
lijk tot noch toe , mogen blijven : haer niet latende 
om eenich ding ter wereld af keeren van een fo loffe- 
Iijlcen voornemen , en fo wel paffende voor de 
heerlijke deuchden van uwe Majefteyt en voor den tij¬ 
tel daer mede de Heere God haer heeft willen verde¬ 
ren van geheeten te worden , een befchermerffe en 
voorvechcerfle van het Chriften geloven een fake daer 
voor uwe Majefteyt de eeuwige verbintenifte , daer 
mede fo veel duyfend gelovigen aen haer ver¬ 
bonden fullen wefen , haer fal vermeerderen : fal haer 
ook eenen feer heerlijken en onfterffelijken name voor 
God en den menfehen maken , fo der doch geen 
ander heerlijker ftoffe en materie ter wereld is om daer 
toe te geraken: gelijk als het blijkt in de Koningen 

<£ccl,4>, David , Jofaphat, Ezechias, Jofias, Conftantinus, 
2' Theodofius , en meer andere : van welke de falige 

49, geheugeniffe f en gelijk a!s»een edel reuk-werk uyt 
der apoteken, noch huydens-öaegs duerc, en duren 
fal tot aen ’teynde der wereld. 

God die goed is, bewijft hem felven God te fijn, 
en goedtefijn, daer doorvoornamelijk , dathygoed 
doet , en infonderheyd den verdrukten : ook is’er 
geen ding daer door dePrincendefe gocjlijke nature. 

Ï58! 
daer van zy de eere hebben den tijtel te dragen, na¬ 
der gelijkformich worden , dan als fy defelfde vver- 
ken voortbrengen. d’Ervarentheyd heeft uwe Maje- 6* 
fteyt al over lange doen gewaer worden de waerheyd _ 
van de fpreuke Godes : ik fal eeten bie gene bie mp 1 
eeccil. Gelooft , Me - vrouwe, te meer uwe Maje- 
fteyt den inhoud van dien noch datelijk in’t werk ftel- 
len fal, te meer fal ook dien groten God van zijn zijde Pfantri 
de belofte daer van vermeerderen. Hy heeft de per- i|;, 
foon van uweMajefteyt tot noch toe met zijn goedertie- 
rentheyd, gelijk met een fchild omcingelt: hy heeft 
zijn Engelen bevolen rondsom defelve te legeren : haer (Fo1- 
te bewaren in alle hare wegen, en haer in haer-lieden Pfalmsi 
handen te dragen : dcrhalven ook fweerden , pon- 1I/( 1Z‘ 
jaerden , vergift, en inftrumenten der on falige bloet- 
gierige fharen groten fpijte niet hebben kunnen maken 
aen uwen geheyligden perfoon , dewelke God ten aen¬ 
fien van dat als een wonder-werk van defen onfen 
tijde heeft willen ftellen : ook u Rijk bloeyende in 
vrede en overvloedigheyd , geniet den felven fegen. 
Houd voor gewis, Me-vrouwe, daftet een waerach- 
tig middel is om den ftaet van uwe Majefteyt te verfeke- 
ren in dit geluk, den fone Godes, die in de perfoon 
van eenige fijne uytlandife en verdrukte lidmaten , uwe 
hulpe tot de vorderinge en behoudeniffe van fijn rijk 
komt verfoeken , vlijtelijk te hulpe te komen. 

Wy verhopen dat de Heere der heyrfcharen defe 
koninklijke grootmoedigheyd uwer Majefteyt door 

I fijn goetheyd op fulker wijfefegenenfal, dacwyin’c 
eynde alle defe kerken van der Tyrannen hand verloft , 
als ook de genade Godes over de perfoon van uwe Ma¬ 
jefteyt en uwen Koninkrijke gedurichlijk uytgeftorc 
fullen fien , tot vermeerderinge van uwe groothe¬ 
den , met het volbrengen uwer hoger aenllagen, tot 
befchaemtheyd aller uwer vyanden : en fullen onfe 
kerken fich eeuwiglijk verbonden houden om ge¬ 
durige en vuyrige gebeden aen God tot defen eynde 
te doen: waer in fy ook nimmermeer na-laten fullen 
haer op alle plaetfen feer trouwelijk te quyten , op 
dat aen uwe en onfe fyde meer en meer vervult werde 
3t geen de Heere voortijds tegen deSyriers en Ifrae- 
liten feyde , die tegen fyne kerke t’famen gefpannen 
hadden ; gy volken fpant t’famen en geeft doch de 
vlucht: hoort gy ’t alle die gy in verren landen zijt, 8S 
ruftet u toe, en geeft doch de vlucht, lieve ruftetu 9^l0i 
toe, en geeft doch de vlucht, befiuyt eenen raed , en 
daer fal niet uyt werden , befpreekt u, en het fal niet be- 
ftaen , want God is met ons. 

Onder ftond, van uwe Majefteyts , en wat leger, 
alderootmoedigfte dienaers : en noch leger, de gede¬ 
puteerden van de kerken van Gelderland, 'Zeland , Ut¬ 
recht , Vriefland en Over-yffel. 

19. gjuïp yfjn be boojfcbieben f^ebikanten 
boïgenbe beg ban Hpcefferg bebel totölicïje^ 
mont gekomen / cn bck&tn na ben eten aen* 
gefpjoken / Die ï)cn fepbe bat bP bate toe? 
betont op bate fake aengefp?okcn itjabbe / en batfe 
ban meentnge toa£ bien na-mibbacb met öem 
baet ban epntïijk te fpjeken / cn Ijen-Iupben eetfï 
öaegg te erpebicren ; en geb?aegt synbe ban ben- 
ïupben / ofbp ook mepnöe bat bate JBajefïept §en- 
lupbet gefcb?ifte geïcfenïjabbe/ fepbe/ yp moet bet 
toel geïefen Ijebben / taant fp beeft mp ben getjeeïen 
inbont genocgfaem toeten te betteken. 

anbeten öaecbé na ben eten bffft 5bneCp 
ceïïentieban Hpceftet ben-ïupben gefept / bat be Ma- 
ninginne b*n - lupben feïf^ totlbe fp?eken / bat yp glSffi 
baetotn te 6 uten fouben komen in ft/n guacttoren <engeiana 
op bate iBajefiept toaenquambatelBaje^ 
tuffeben 6 en 7 uten in benïfof/ enboetaerbcnyp Dcban De 
getoepen; aï^ yp op baet knpen gebaken toa? J^nen 
ten / fepbe beïtoninginne: appjocbey / cn aï gaenbe 
fepbe fp tegen Daniël de DieU : ik tokbc toeï bat tt De -TüeDeCi 
kerken geen ttotjfd babben bat tk in öefen banbeï!atlDen* 
geen fo?gc bjagc boo? be religie / ikbektotnoebtoe 
anbet^ niet geböcbt. Daniël de Dieu. ^oojlncbtig? 
jle jHöajefïept onfe kerken ypn niet bcfojgt ten utoen 
tefpeete/ mact in tegatbe ban ben bpanb / bie om 
fe kerken / ten gtonbe toe foekt tipt te toben. 
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ij88. 
De Koiiing.^jk betfebere u fo bede mp aengaet/ih 0eb 
tot nocb toe niet in Den fhigcbabpetteöoentotu- 
lieöee p^ejubitie/ nocb tegen Dccdigie/ nodj tegen 
u toetten en pribilegien : niet De minfïe gcbacbte: 
en tectoijïen Ijct bleet neecgefprepttoiect/ fepöe 5P / 
baer ié een JBiniflct / bp té ban ïlepöen: ié bic bier 
meöc* Daniël, Jjeenbp/ maer&piéin’tfiijh/’tié 
Jjetabia. %\$ spöacc nagefeten toas / fp-Iupben op 
fioer ïuipcn ballenbcaenöcrerbtcr-banö/ cnïpce* 
fier fïaenöe aen be fbnber-banD / beeft 3P Op na ’t fd* 
be toebec bedjaelt / feggenbe nocb / öatfpbab toiïïen 
beproeben / of fp oné eenen goeöcn pepa te toegc bab* 
be bonnen brengen / niaet bat fp nocljtané boorna* 
melijb Pan be brpbepb öen religie fouöe banöden. 
Daniël. ©e Opanb fal bat niet boen. Komnginne. 
3|b mepneanbeeé* Daniël, ©aeriénieteenplaetfe 
m spn juciébictie baer bp erecctrie ban be fupbere celi* 
flietoelatt: en beeft 0et ooit noptgebacn. Koningin. 
ijp Ijabbet hnrnecé in öe pacificatie ban <6ent toe- 
gelaten. Daniël. Jfóaer bp beïiidö 3tjn belofte niet / 
toant ©on 3an babbe met be Staten geconclnöeect/ 
maec fepöe öacc na/ Dat bp bennet langer in gdjou* 
ben toaé/ bantotbatlictljeinberouöc: cnöebomnb 
©Öilippué febreef baer na acn onfe Staten / bat l)P 
baer in niet langer toilöe gebouöcn 51311. Koninginne. 
©até eenanöecöing. Daniël, ^p beeft öifctoiléitju 
tcou gebtoiten. Koninginne. i|p fou’t niet boen/ 
aiéöp’t belooft öaöbe/ en iubien bp ’t niet öielb / fo 
tëonö bet mp toe / en niet u/ öcfautetcremebieren/ 
00b foubet mijn fcbanöe toefen: men fouöe feggen/ 
fiet in toat een öefoïatie öe koninginne ban<l£nge* 
ïanb öie arme ïieöen tfeefc gcbjacljt / (|c. ïBeöec* 
homenöe tot öe brpbepö bet religie/ fcpöe be honin* 
ginne. 3fft foube Ijem boojgdjouben Ijebben b?pe 
erercitie altijb boor 3 of 4. jaren/ en banfouöenbe 
Staten baer ban fiatueren en afmaften met ojbje. 
Daniël. E»aet be meefle menigte ban öe Staten jrjn 
föapifï. Koninginne. jft meen öe Statengenerael 
en niet öte. Daniël, ©en meefïen Ijoopban öie ié ooft 
f&apifi. Koninginne. %h meenöe öjie Staten/ toant 
baer té’er öue / öcClecgie/ Abelen en fïeöen ban Öe 
^^obintien. 

ONota. ©e koninginne fcïjeen te fpreften na 
baer geboden / toant fp meenöcöatöeöienaeré 
ban öe gereformeeröe religie / gelijk in <£nge* 
ïanb / een ïittoaren ban be Staten. J 

Koninginne. Ban toie 5ijt gp-lupöen gefonben* 
ban toat probintien ftomt gp licbenï Daniël. mp 
5tjn geftomen met confent ban ©rabeUBaucits ban 
.Daffau. Koninginne. <ÏÊn be Staten * Daniël. JBp 
3ijn met baer toeten geftomen. Koninginne. Eijt gn- 
lieben alleenlijk ban be l^oïlanbfc en Eclanöfe fteeften 
gefonben en niet ban anöeren/ iïtcedjt* £c. Hd- 
michius. 3Bp bepbe 5ijn ban UttCdjt / Koninginne. 
^oe > ié bien jongen man ooft een JBinifïec 1 (fp 
meenbe J^eïmicbiué / om bat bp toepnig baer té baö* 
been jong fcljeen.) NicolausSopingius. i^p is 10 jouk 
niet alé bp fcïjijnt. Koninginne. ©cel jongelingen 
fijn fomtijbé fo beguaem alé oube mané- Daniël, 
git ïjebbe al ober 14 jaren onfenb?oeber tot jfran^ 
foojt gcïjoojt. Koninginne. ^>o moet ïjp ban öreï 
jong begonjï ijebben / Ijoe oub stjnöc toerö Ijp toeï 
^jeöllianti Helmiehius. 2.3 of24 jaren. Koninginne. 
Het toaé bp oné m ben eetften een fcljanbael aié’er pe^ 
manö fo jonfe tot Ijet $jeöifi-ampt toegelaten toeröe; 
onfe pactpen bectocten oné in een fcljiift / fctjanöale 
öe l’Angieterre, bat top niet tjaböen ban ^cbool- 
jongeré tot .üEinifieré. Niclaes. 3jft heb in bat 
ïanb fo geïeeröe en goötoucïjttge IBintfieré gebons 
ben / alé men Ijier fouöe mogen binöcn in utoen ge* 
Öeelen crjhc: en 5P bibben fo biengltjli en ïjertelijl* 
boo? u IBajefiept alé De onöetöaneu felféban 11 toe 
JDajcfiept. Koninginne. ^onge mannen bonnen 
hiel berfianb en goebegabentjebben/ maerö’crpe* 
rientfe en erbarentöepb Rebben fp niet. ©oo?t fcpöe 
be koninginne/ ib berfebere utoe beeben ban mij* 
nent toegen / bat Ijet mp noclj nopt in mgnen ftn ge* 
bomen ié pet te boen tötu-ïiebecpjejnbjtie/ of tot 
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pjejubjtiebanbcrcïigie. Helmichius. B>c-b?outoc/ 
top bibben utoeB5ajcfïcptfcccootmoeöelijb/ öatfe 
niet enöenbe ban onfe herben / öatfe öeminfieopi* 
nie Ijebben / bat u4©ajefïeptgcenfo?geb2aegtboo? 
öe religie: gcenjmé / macr ’t gefcljicö allccnijb om 
oné te guiteren in oné öcboir / in ccn faïtc ban fulber 
importantie boor onfe herben bie oné bcboïcu jijn. 
J>p bm'bte Ijen toe / en fcpöe boröeré: ibberjïaöat 
gp fo bicrigïijbboormnbib/ ofibufoubcramcilr»»- 
cefTc toare / en ib en benbe 00b niet bat ib anberé be* 
toont ïjeb / ib ïjebbe fo bed boor be religie gcöacn/ (fc, 
Helmichius. ]|ct ié berre ban baer öattopooban* 
beré geboden fouöen/ IDc-broutoe : top bebennen 
fcer gcerne be toelöaben ban ujiöajefïcpt tegen onfe 
herben. Koninginne. ’t^>ouöe ooh anberé onöanb* 
bacrljfpö toefen / ib ïjebbe u-lieöer gcfcljnft noclj niet 
gdefen. Daniël, ’t kan toefen bat u 4©ajeftepföat 
noclj niet beeft geïefen. Koninginne. jfèeenjeber. 

3In ’t fpreben ban be todatlnge ban be biuljcpö bie 
öe honinh ban ^pangien geben foube / alé men ban 
fijne troutoclooélicpb quani te feggen / fcpöe fp : l)P 
fal fo berre niet bomen/ toant bP boet niet alé tieren 
aen alle banten : item ib benbe niet/ bat t)P bede ban 
fïdjfdbenljouö. Daniël. ©[|©aj. Ijttftbedcbpau* 
ben: öe ijf eere beeft u betoaert/en top bibben ©ob bat 
bp utoe jBajcfïept boort betoare. Koninginne. 3fh 
bebbe brpelpb toeï beefe bpanben / maec ib maher 
geen gcoótstocrb ban/ ib paé’cr niet bed op. 31^’tc 
nocbeeniganbecpotnctbanuberfocb^ Daniël. 3fa/ 
Me-broutoc / bat u .E^ajeficpt beïiebe te continue* 
ren in utoe affectie en fabcuc tegen be berben. Ko¬ 
ninginne. 3!a toat bieé belangt th fal nimmermeer 
af-ïaten om öefeïbete fabotiferén. Daniël, ©acrié 
nocb een bpfbnbec potnet ban onfe / ofbed eer utoe 
fiaö Bliffingen / bat Buffdius modjt geconttnueccr 
toorben / aï-boe-toel bp fcer om 3jjn berlofaenbouö, 
l^a! fepöe fp al ïacbenöeenopfiaenöe/ ib fal u niet 
anttoooröen / ib fal een roepen öte u anttoooröcn fal; 
en fp beeft geroepen rngnbrontoe ban JBertobbsöu 
fufiec/ feggenöe: fo gpfrané boft fpreben / ib fob* 
öe feggen bat gp bie mannen anttoooröen fottö / öie 
mp bibben bat u brocöec te Bliffingen bïijbcn macb / 
fo aengenaem ié bP baer. ©aec na baer tocöetna 
©anteï beerenbe / fepöe fp / bat bp in 3b« Babecïanb 
bed bedoren baööe/ 51311 broeöer/ etc. bat bp brie* 
maeï beefoebt baböc bat bP öocb in fijn Babecïanb 
foube mogen bomen. Cn fo fp boort toeclj toilöe 
gaen/ bab baer Daniël de Dien, bat bare JBajcfïept 
bdteben toilöe oné efuig fdntftdijb anttoooröeaen 
onfe berbe mebe te geben. IBact op fpanttoooröe/ 
ja ib tcotitoen / ib fal u een bcrbïaringc ban mijnt: 
affectie tot utoe berben mcöe geben / ibbegecre nier 
bat fp mepnen fouöen/ bat gpdupöcn gebomen toaert 
tot eenc öie baer niet getoeerbigt baböe u-licöcn am 
te fjneben en u-ïteben anttooorb te geben : neen 
geciijlné/ ib fal u fcbriftelgb anttooorb geben. ©at 
febrift ban u-ïieöen bebt gp bat ban u lieben berben ? 
Daniël, fjatop. Koninginne. *EjjnÖCt eeiligeÖ1C ba* 
re namen baer ouöcr gefet bebben i mp bunbt bat ib 
cenige onbertebeninge gefien bebbe. Helmichius fep* 
öe bat öe onbertebeninge toaé gefebteö in ’t generad 
uut ben naem ban be beeben bie oiié gefonben beb* 
ben: bocb fo bet utoe E^ajcfïept belieft / top fullen* 
öcr onfe namen toeï onberfetten. Konninginne. /Ccn 
ié niet ban noöc : ib brage bat macr / op bat ib toe? 
ten fouöe / toie ib moet anttoooröen. Daniël. IBp 
Ijebben crcbcntie en mfïtuctie-br*ebcn ban onfe ber* 
ben. Koninginne. ©acc ttoijffcïe ib niet acn. ?Hé 
fp nu toilöe toecb gaen / baöen 3P baee E^ajcfrcpt 
öatfe bace beeben in alle occurcnticn toilöe geöacb* 
tig toefen/ 3P bdooföe gocberttcrlpb öatfe bat boen 
foube. 

©eé anöeren baegé b^öfnfpöenbeere^ccreta* 
n'éJBaïfingam gefproben/ gaetibc naöebamerban 
bare JBajcfïept/öte fp fcpöcn öatfe ’é abonté te boren 
met bare .ïBajdïept gefproben babben / toaec op Iju 
ben bdooföe botte erpebitie te boen bebben. 

©en x3. 3jufp beeft be boor febteben beecc IBaïfTn* 
gam Ijen-limben gelcbert De anttooorbe ban bare 

IBaje. 
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&vmn JBajefïcptbp gefd)?i'fÉe / cn fepbe bP / bat bare Ma* 
i>aifu^ KftcP£ baecnti genoegfaem becabligecrt baööe met 
mnu ' Defdbe anttoooröe aengaenöe ’t fïuü ban bc religie. 

Mant |o Den ïtcctoge ban |p>arma öc b,?pc exercitie 
bau be religie niet toiïöe confenteren / (oude fn fcg* 
gen / ift ban öaec anöcr£ niet bau Doen / toant ifi 
bcbbe be kerken belooft / bat bare religie betuaert 
faï bïijben. Mant (fepbe bp) bit faï boel) bcrbrcpt 
ioo^öcn, Cn bem bedankende ban üe korte eppcöitie/ 
braegben fp pem of bem niet gaccbunken fonbe bat fp 
lïare Majcfiept beöanhen foubcn ban bare gocbe au* 
öientie en anttooojbeJ bPft'Pöeöatfpbeantinoo|be 
ban ï)are Majcfiept ben <ü3?abc ban lucejlcr fotiben 
laten ficst / cn bau toeber tot bem bomen / om be 
öankfeggmgeteöoen. 

tan vözabe H> Si«ÏP tot Manfïcöc 51311 Cpcdlentie ban 
ban %$iu llpccfïec be anttoooröe ban bareMajefïcpt nettonen* 
rns. be / fepbcn bem bat baer-ïieöcn docbc be anttoooröe 

ban ijare Majcfiept mat beet te toefen: baer op yp 
fepbe bat bare Majeflept uptbjncbelp fulbe ant* 
toooröc babbe gefcbjeben / obermité fn toeï toifte bat 
eenige ban be Staten quaïyk bau baer geboeïben / 
en DejS te meer / obermitjS eenige pjofeffïe boenbe ban 
öc religie 00b onbec ’t feïbe getal toaren. Cn fo fp 
bem fpiaften ban ’t pjopoofï ban bare Majeflept/ 
belangende be Djie Staten / fepbe ïjp / bat bare Ma* 
jeflept meent bat be Berkcn-öicnacrë als be Clergie 
ooft een ïitmaet ban bc Staten be$lanö£ 51311 gelijk 
inCngdand. J>p anttoooröe baer op/ bat fiiïftg niet 
toaö / en bat bP bare Majeflept baer ban t’fyne r üjö 
Itoilbc onbetriebt boen/ op batfe baer niet berabufe* 
te/ of quamc Dat t’ecniger tfjö ben middelbpbaer 
berbaelt ban eenige geb?ebenmocbttoerbcn/ enfp 
mogdijk denken moebt be religie baer bp berfekert te. 
bonnen toerden / mepnende/ bat be Berken öiena* 
ten aïg een fiö / te feggen en refoïbereu fouben l)eb* 
ben/ bP beloofbe fuïk£ te doen. Cn aengacnbebe 
baubfegginge aen bare Majeflept te Doen / bond feer 
goet / ja nodig / gelijk Mulfmgam Ijcn-ïupDen ge* 
raden baööe. SSdaflendc baer na 25oicbgrabe om 
ban fijnent toegen een anttoooröe aen öc berken 
gerect temaken / feggenöeooköatbpmttocequac* 
tieren ör$ ïanösl mofl cepfen tot öc monfïcringc / en 
oüerfuïr met boor ben a8. foube te ü5obe bonnen 
komen. 

<Den 26. bebben fp ben ï^ecre Maïfïngam berbaelt 
ben-ïupben toeöcrbaren met 5ijn Cjcccïlentle / bib* 
öcnbc bat bctii beïiebentoilöckemöaertactebdpen 
Dat fp bare Majeflept fouben t^ogen banken / baer 
op bP anttooor&e bat fp nocb in eenige dagen baer 
toe niet fouben bonnen geraken. Cn komende tori* 
Der met kern in communicatie ban be ejrercitic ben 
toarer religie / met uptfluptingc ban bc balfcbe / fep* 
be bp onder andere / bat bare Majeflept genoeg ber* 
fïoiit/ borfojgkjkbatbettoefenfouöc/ toaer’tbat 
men de oeffeninge bau de Baufdijke religie toeïatcn 
toiïöe / ’t toeïk fp lupdeuookmctbeelercdenenber* 
toonden. Dooit fepdc bp bat bp niet öadjtebattcc 
pcp£ gemaekt foiiöe toerden / obetmif^ bat ben 
^pangiaert nimmermeer foube toiïïcn öuïden ö’ocf* 
feninge ban öc gereformeerde toarc rdigie / nocb 
ook dat öc bjeemöc foïdatcn upt ben lande bertree* 
ken foubcn : toambp kooi te groten onccre rekenen 
foudc iubien fuïk£ ^fdjkbcl anöer^ ban boor 3Un 
brp goctönnken en gebied. €11 bau geloken toeber* 
om berkïarcndc Ijoe onfcketcnforgkjkkcttoa^/ bc 
bcrfchcrtljepb ban de religie te fïdlen aen bc refolutie 
ban be ^tateg generael / na bat aïlebclanbcnber* 
eenigt foubcn jyn in manieren aï^ boben gefept ig: 
fp kcdjadöen bem ook / ’t gene baer in fpacbteben 
bat bare jBajcjïept in bare mceninge bedrogen toag/ 
aengamde be gefïdteniffe öer brie ïeöcn ban be^ta* 
ten ban bertoert^ ober / fo De prelaten niet toa* 
ren ban bc fupüere religie / gelijk in ingeland / en 
De Berken-dienaren in be bergaöcringe ban de Jdta* 
ten niet gerekent toaren / opdat bp bit bp bare Ma* 
jefïept gcöadjtig foudc toefen be^noob jijnöc. 

^e gcöcputcerbc öer kerken be anttoooröe bau 
bare Majcfïept met ben anderen nacrbecgebifitcert 

cn obrrïept bebbenbe / bebonben bat op alle ben ber* 
fork met bolkomcntïgk genoeg toa.s geauttooort / 
bebben öacrom met ben <®röbcban3lpcefïcc/ met 
ben Baeö^becre ban bare Ma je fleur mijn ïfcere 
23edo / ook met ben graten iCrefotiec cn ben ifeere 
Maïfnigam cn andere gecommumceett / makende 
be ftoarigbqiö baer in öatter fimpelijk in be ant* 1 
tooorbeberbadttocrbebanbrpeeirercitie/ fonberge*’ ! 
toacb te maken ban be uptfiupnnge ban bc balfcbe 
ererdtien / te toeten ber^apiftcn of anbere/ ’t toeïk 
noebtan^ Dupbelgk hi ben-ïupben gefcbriftccnber* 
foek berbatet en ben-luubcn boornamdgk bcbolen 
toa^: bat bare kerken alp'fp toedergekomen fouben 
$ijn/ ben ongettogfdt bragen fouben/ toatöatbe* 
öupöe / Dat fp herbalden raeb braegöen toat fp beft 
anttooorben fouben ter meeflerecre ban bare Maje* 
fïept / toant be quaettoilüge fïiHi^ ten argfïcn bup^ 
ben fouben / toant bet gebaerkjk toefen foube bat be 
Papifïife rdigie toeöerom ingcbGcrt foudc toorben / 
ja ook fo pcriruïeup / bat ook boor befcii eenigen miö* 
öd/ todatenöe bat bc ^apifïifc rdigie toeöcr ingc* 
boert toeröenbc / be kerken in bet upterfïc bangier 
fouben mogen komen / al-boe-tod <6oö baer betoa* 
ren kan. <Dat ben Daerom boornamdgk kebolen 
toap/ baer op aen te bonden / fpbckenöenalïe/öocb 
dito kpfonber (toant fp toaren bp Defdbe dp bpfonber 
gegaeu/ fo fp Defdbe niet gckjkerbanöbp ben anbe# 
ren cn konden fpreken) bat bet feer periculeus toefen 
foube bat de |)apifïcrpe toeöerom ingeboert foube 
toorben/ ban fepbcn öatter geen pepp foube ballen/ 
toant be ^pangiaert foube nimmermeer todaten 
brpe epercitlc ban rdigie. <§»p fepbcn / neen bP feker/ 
ten toare boor fimulatic om te bedriegen. Boorrg 
toeröe gefept bat öc Boninginne ben Bonink niet fom 
be konnen boorfebruben cenigen fekeren regel aen* 
gaenbe be prooinden / fp fepben bat toap toacc: 
tnaer alp baer gebanbdttoerbc/ konöebnreMaje* 
fïept tod conditiën proponeren / en fp toaren tot bien 
cpnbe gekomen / om banböteMajefïeptteberfbe* 
ken bat fp aïfo toilöe boen / toant be probmtien en 
keeken nimmermeer anöer^ fouben bandelen- Cn 
op ’t gene gefept toeröe bat men ben Bonink niet 
konöe ötoingen om 5tjn onberfaten / bit of dat te ge* 
ben/ fepbcn fp / bat fp bera niet kenöcn boor baren 
ïionink/ nocb ook in bier boegen met bem niet fop 
ben toillen bandelen (aïfo bpaïlangetoettdijktoM 
afgeftooren) tnaer aïg meteenenb^cemOen^inite^ 
©cel mceranbcrepropoojïen bebben 5p-ïupöcn beflm 
aengaenöe gebouben/ ook dien aengacnöe nocb fe* 
ker gefcb?tfte aen Maïflngam obergegeben / onnet 
gdegcnöec tgb bare Majejïept nocb te leberen/ die 
fulp aennam te boen/ ook bat bP Debankfcgginge 
met ben Crabe ban llpcefïer aen bare Majefï. boen 
foube/ toantMalfmgambenïupöe»fepdc/ aï^öat 
fp in langen työ geen acceg bp be Boninginnc bebben 
noclj krijgen fouben konnen / Dctoijïe be &paenfe 
bloot boor banben/ m S^lt apparentie meertoa^ 
ban eenige border breöe-banöclinge / bdooföebaer 
bare ceöd^ beerbig te maken en rich ben-ïupben 
te bewerken/ om be periculcubieboorljanöentoa< 
ren / bat fp niet foubcn konnen toeeï) komen. Mal* 
fingam toonde ben feer grote brientfebap / recoin* 
manbeerbe fieb in bare gebeden / toetende / fepbe bp/ 
boe bede bc gebeben boorCobbermocbten/ en boe 
feer bc gene Die in’t^ofberkeeren Defdbe ban boen 
babben / na’t fpreek-tooorb (frpbeÖP)exeatex aula, 
qui velit elTc pius. bat l die godvruchtig wil le¬ 
ven , moet hem uyt het Hof begeven. Mant / fepbe 
bp / bun öagdök£ bed aftrekjj ban Cob te boren 
komt. 23egofï border bcn-Iupöen te betmanen en 
fepbe bat bet nu tyb toa^/ bat men alle gelijk 3yn 
goeb en bermogen beboo^öe bp een te brengen trgen$ 
ben bpanb / bie ben nn in alle manieren tegen^Cn* 
gdanö en be bereenigöc j&cöerlanöcn gereet maekte/ 
toant öc bloote niet toeber te rugge toa£ gekeert / gec 
ïyk gefept toeröe / maer naöerbe bafï: bat fp ber* 
balbcn toeber gekeert synbe/ be bare baer toeber* 
manen fouben * bat ben feer misljargbe bat bede Öiiv 
gen bier te ïanbe quakjk bdept toetben / en Dat bede 

niet 
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niet bc religie maer ften epgen felben mepnben: bat 
ïjet nu tijö ina£ bat men alle buigen ter jpben gefïelt/ 
alleen tot <£5oö fijnen tocbfticljtbeljoo?betencmcn/ 
en Dacc toe openbare bebe-bagen in tefïcllen/ etc. 
©aec beneffen^ bat tjeni ooft mijftjacgbe bat’er beeïe 
ttoifïen in befc pjobintiengeboebrttoo^ben/ en bat 
fp öecftaïoen al*om fouben aenljouöcn en betmanen 
tot bjebe cneenigljcpb. <$p alle’tbjellie fpfto^tclrjït 
antWao*ben en beloofben ïjen befïe te boen / ge# 
lijft lp tot nacij toe/ fo bede be eenigljepb aenginft / 
altijd gebacn Ijabbcn/ öem booL:t£ ban allegtjoog* 
lijft bcöanltenbe. 

ï?et banftfegging-fcfjuft bat fp aen IBaïfmgam 
obergaben om Ijare I&ajeflcpt te lebecen / Wa£ lup* 
benbe a$ bolgt, 

ij>.tnhfeij; \/f E-vrouvve , wy bedanken uwer Majefteyt op 
jiinjeü.ü iVj, ’calderootmoedigfte , van de goede en vriende- 
•ue^ öe lijke audiëntie, en daer beneffens een fo gunftige ant- 
feerD? ” woord , als u Majeft. belieft heeft ons te geven : ons fo 
>an oc hier voor, als voor alle andere weldaden , grotelijks aen 

itrtrrce- Uwe ^a)e^eyt verbonden houdende : en fullen niet 
ttyüc jlés nalaten aen onfe kerken van alles goed rapport te doen. 
lerlanarn Voorts, Me-vrouwe , wy bidden uwe Maj. wederom 

iüaajeït. mec alber-ootmoedigheyd, niet te willen denken dat de¬ 
un 45;ij fe fendinge van onfe kerken herkome uyt eenigwantrou- 
jeunö Wen op uwen perfoon,van den welken fyaltijd het alder- 
kiu^' befte gevoelen gehad hebben, en als noch hebben: maer 

fiet, dit is met drie woorden den rechten grond daer 
van: de grootheyd uwer weldaden aen de voorfchre- 
ven kerken is al van langen tijd herwaerts zulks , dat 
fy op eenige gelegentheyd gewacht hebben om uw’Ma- 
jefteyt eens eygentlijk daer van te bedanken: fonder 
liaer met de brieven die tot den felven eynde uw’Ma¬ 
jefteyt t’anderen tyden gefchreven lijn geweeft te ge¬ 
noegen. Hier toe is het ftuk van de vrede-handehn- 

e ganfeh wel te pafte voorgevallen, ’t welk haer feer 
eiwaert gemaekt heeft, en dat om defe twee oorfa- 

ken : d’eene > dat de heylige fchrifture ons over al 
getuygt , dat de gemeenfehap en’t verbond met den 
vyanden en vervolgers der waerheyd gemeynlijk ee- 
nig ongeluk den volke Godes toegebragt heeft: ’t welk 
men des te meer tevrefenheeft,wanneerdefelvedaer 
door eenige macht en autoriteyt over de kerke Gods 
fouden bekomen -3 d’ander, de gewoonlijke wreetheyd 
onfes vyands , die met goeden rechten de kinderen 
Gods doet verfchieten van vreefe: en daer beneffens 
lijn conditie, dat hy hem draegt als een voornaemfte 
befchermer van de pauflelijke en een uytroeyer van de 
Chriftelijke religie: dewelke hy nimmermeerfaldul¬ 
den , ten ware door bedrog en geveynftheyd, om die 
daer na des te beter te vernielen: hem felven vry Hel¬ 
lende in alle beloften ter contrarien, hoe Hatelijk die 
ook fouden mogen fijngedaen. Eyndelijk, denftand 
onfer kerken is fodanig, dat fy der chriftelijker Prin¬ 
ten hulpe en gunfte grotelijks van doen hebben, na- 
demael God wil dat men lig met de goede middelen 
behelpe als hyfe geeft. Siet daer , Me-vrouwe , de 

Foi. 8j.) ware oorfaken defer fendinge van onfe Kerken, öm 
aen uw’ Majefteyt te verfoeken of veel meer te ver- 
verfchen , de twee poimften in ons vertoog verhaelt, 
te weten : dat de vrye oeffeninge van de eenige ware 
religie , fonder de wederoprechtinge van de paufte- 
lijke of andere toe te laten, in haer geheel bewaert 
werde: en de continuatie van uwe goedgunftigheyd 
en hulpe over de voorfchreven kerken , ’t welk fy heb¬ 
ben begeeren te doen, op dat fy ook aen hare zyde 
bevonden foude worden haer in allerley aenfien , wat- 
ter hier namaels foude mogen gebeuren , in haer ampt 
gstrouwelijk gequeten te hebben. 

Wy fullen niet ophouden, Me-vrouwe , in onfe 
gebeden tot God voorts te varen (de eenige vergeldinge 
die wy u kunnen doen) voor de bewaringe van uwen 
perfoon , en van uwen ganfehen ftaet, envoordever- 
nielinge van alle uwe vyanden met alle hare liftige 
aenflagen. Onder ftond , uwer Majefteyt alderoot- 
moedigfte en aldermeeft toegedane dienaers , de 

IV. deel 

dienaers des woords Gods , gedeputeert van de ker¬ 
ken van Gelderland , Zeland , Utrecht , Vriesland 
en Over-Yffel: 

3Bp moeten Ijler noclj bp boegen aï£ bat ben jV<panu 
9- September 1588. ücn jpifcad ban ben fiabc ban 
be ^Ubmicalitept ban Eclanb tjem gebonben jfjeeft uaojtmu' 
tot BlifTïngen / ten tjupfeban ben pjoboofl ban be 
Cngeïfe / altuaer gebanftdrjft fat ben perfoon ban 

<©aml)ouocr / tiaeb crtraojbinari^ ban Blaen* ban 
beren / en Ijccft be boomocmüe jfifcad ben felben 
afgeb|aegt na be geïegentljepb ban fJagucgSrpn* 
gout / ble De gehangene gefepb Ijaböe ineï geftent gen ges 
te tjebben / até getoecfl jrjnbc tti bienfle ban bc fman* 
tie met torjlen IBonficur Sjacob ^amljouber fftt$ iuo’D ge= 
gehangene baber / ban bat Ijp ben felben niet gcficn wamt* 
Ijabbe febert benjate 1580.cn alfo boojljetbertreft ^Sooi? 
ban Ijcm gehangen na^pangten. ©enboojnoem* bang:as 
ben gehangen boojgeljouben Wefenbc / bat töcpm aues 
gout boel mocfïe boeten boe bat l)P niet ben oTonlnli 
en hertog ban j^arnia boa^flaenbe/ obcrmit^ljp °p&e 
Ijcm fo b?olijft aen b’anber fljbe babbe begeben / ant* 
booo?bcn ben gehangen / bat fullijS mocljtc boefen / 
alfo Ijp met anbere fijne mcbc-tabe lange ooft bau 
befelbe opinie bpaten geboeefï/ uptootfafte bat ober 
anberïjalf jaer gcleben / ben ïfertog ban |)acma 
aen ben Öabe bau Blaenberen ftabbe gefonöcn fij^ 
ne beflotene b|leben / gcpnrapljecrt ^afTombille / 
bp beboelfte bic ban ben boojfclj^cbcn tfaüe crp?effc^ 
lijft boctbe berboben eenige fttnniffe te nemen ban 
faften bie boo? ïjminen ïüabc boaren Ijangcnbe / of 
nocljgtintenteertmocljten tpojben/ eeuigfïnjS raftcip 
be f)cc pacticulierbanDenboo^uocmbeniïepngout/ 
maer bat fp befelbe fouben opljmibcn / gelijft Ijp 
gehangen berftlacrbe bat ooft bp Den boojfcljjebeti 
wabe acljtetbolgt i^ gebjeefl/ in regaebe ban faften 
bie ten ïafïc ban Öcpngoutboo? ben felben Jlabe ban 
©laenberen boaren gcintentccrt/ fouberbatöpbo^ 
ber perticuïaritept ban ben perfoon ban Öcpngout 
boifle/ fo Ijp fepbe. 

4Beb?aegt aengaenbe b’actie ban pepfe / ïj«ft niet 
befonbet^ baer ban becftïaert. ©an bat bcdïSajc* 
fïept ban Cngcïanb Ijabbe berfogt furceantic ban 
buapenen / bie ben hertog ban ^iarma boepgerbe / 
bat fn boo? conbitie flipuïeerbe remburfement bau 
penningen bie fp aen ben ïanbc Ijabbe bctfcljoten/ 
Daer toé ben hertog ban l^arma niet Ijabbe tuilïrn 
berfïaen / fuflinerenbe geene reben te 3pn / bat 
be penningen bic fp Ijabbe gcbeboucfccrt acn bc te* 
bellen ban ben ïioninft ban .^pangicn / bp ben fel- 
ben üoninft gerembourfeert fouben tooien. m>at 
Ijp ooft berfïaen Ijabbe bat be ïjonmginnc beljanö 
toilbe Ijouben op tfoïlanb en Selaub / en baer ban 
niet fetjepben: bat ooft ben pep*S baer bp toa£ aclj 
tcrbïtjbcnbe / upt bien ben IJoninft in ’tminflenict 
bcrflonb te gebogen be religie: maer tocl bat een & 
ber fgnö bjeeg^ foube mogen treeften / en bat baer in 
bare lïJajeflept ben &oninft niet ftonbe p?efcribcrcn / 
boegenbe noctjtan£ baer bp / bat Ijp Wel mepnöe/ 
bat be boo?fel)feben actie ban pepfe foube gctefumcert 
toojben / upt ttoee eonflbcraticn / b’cetfle upt ont^ 
fag ban be macljtban^pangien/ en be ttoebenpt 
bien bie ban geenber jgben bun becfcftccben / bat 
bc Cngclfc Ijunne traftjque ban ïaftenen op S>pan^ 
gien / |5o?tngacI / ^taliën / en anbere JDefl-lan-' 
ben/ niet fouben ftonnen blijben berbenbe/ of bic 
ooft Willen berben. jSa befen gebjaegt jijnbc / fjoc 
baer eenig tractaet ftonbe gcbalïcn Ijebbcn / in re 
garbe ban befe gcumeerbelanben/ baer ban Wegen 
bet feïber ïanben / geene publijfte legatie tot bc* 
feïbe onbecljanbelmge Wa^ gcbcccrnecrt / fepbe bat 
fo fn eenig accoo^t Ijabben ftonnen fïttpten met ben 
(Öngcïfen (bie ïjp gehangene pjefupponecrbcinban* 
ben en ljun getoelt te Ijeftöen be fïcben ban IDalclje* 
ren / en boomemeïijft ©liffmgcn en ©ecre) öat ben 
Coninft en ben Ifertog ban jbarma bcfeloe flcbcii 
bp aeeoojbe gereconbjeert Ijebbenbc upt bc Ijanben 
ban be ^ngclfen / fp baer tnebe bc refletenbe ftc- 

% öcn 
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öcn en pjobintien tod ïidjtdtjft mennöen tc beu 
obeeen. 

<&m cctfïen fSugufiï / aï£ 3p-ïupöen toeöcrom tot 
ucn <£3?abc uan 3lpccfïec gegooi toaren om bacr 
Jcfïi’ affebepö ban Ijcm tc nemen/ fepbeputotpen- 
ïnpöcn / Dac pp bare Jlajcfïept tc hénnen gcficben 
Ijaööc/ bat fp gcccct toaren om te bertreeften / en 
bat fp pare Jl&ajefï pt fonbm fcppftdphen Dan; 
hen öoo? benljfeeccilMfingain/ toaec op fp geant; 
tooojb öabben Dat fp paec paefïen fonbm na bare 
herhen (toont boe be tpöinge gehamen toajïbanDe 
aenftoinfie ban öe^paenfe bloot) bcrpaïcnücboo?t£ 
Dat pp fijn ïeben ïanh bc goeöc affectie/ bic bp onfe 
herhen tocb’ocg / niet afleggen foubc / cn bat onfe 
herhén Daer ban b?p berfehert moebten toefen: fep; 
be noep ban fehere articuïen beïangenöe bc pcp£-pan; 
ödhige / todhc bier te ïanbe gefïcout toareii / al£ 
ban be gcöcpntcctöc ban be Üionmgfmne gehomen: 
moer ontrontodijh in beien bcrbalfcbt / bacr ober 
De feoninginne met baren llacb fecr ontftdt toag / 
en batfe tper ban ïDalfïngam fouben acnfptehen / 
Die ben ban aïleë b?ccöeu befebepb boen fouöe / om 
7. fdbige gcfcppft tc mogen tocöcdeggcn. <épnöe; 
lijh pjefenteerben fp bem bare remonfïrantie aen ba; 
te jlBajcfïept toefenbe in Cngdfe taïe obergefet / om 
öefeibe / offe bier iiamaefé inocpte Dienen / bp bem 
tebetoaren: öctodhcpp bïpDdpft aenncmenöc / bc; 
iaoföe öcfdbc tc öoo?lefen cn tod tc betoaren / cn 
na bat pp bacr uptöutchdijh gefept babbe/ batbe 
^apaciifc bloot nu geiiomen toaö / cn bat mm ftg tot 
bcepten maffe ffelïen / bebben fpoojïofbanpemge; 
nomen / en gijn gegacij tot ben ïfeerc ban ÏDaïfhi; 
nam/ öe£ gcfcpjiftjj païben/ betodheboo’beboo’; 
frl)?cbcn ttjötngé fecr geoceupecrt 5ijnöe/ pictpcn- 
ïieöcn öe$ anbereu Daeg£ toeber bomen / cn gaf pen- 
heben boe be gebalfcbte articuïen / feggenbc bat 
bacr in boben maten ïdijhe Dingen geffropt toa; 
ten/ etc. en batfe ben na pup£ paefïen fouben. 

dïiacr aïfo fp ben gcrcet gemacht babben om te 
bccrrcchcn met fehere ïahen-ftpepen Die geconbopeert 
fouben toerben/ fo toaren befclbe gearccffeert / in; 
boegen bat fp nocb in ctïphc Dagen niet t’fcpepe hort; 
Den gccahen/ Dooj Dien bc ocgïog-fcpcpcn al ter 5ee 
moffen/ fo be bloot/ (bacr ban top bier nam bet 
itaboïgcnbe boch berbalcn fullcn) tot Pocher ban 
?t ha ff cd Dien Dag geffen toeröe/ fo batfe boa? bet 
peryhd balben noep in eenige Dagen (na bat bc 
bloot Cngdanö boojbp gepafTeert toa£) honöen 
boo?t gerahen / en ten leffen noep met een bequaem 
febip ban flottecbam / ’ttodh boo? pen-ïiebenbeu 
foeh cn fcp?pbcn ban 3©alfïugam/ «pt ben arreffe 
cntjlagcn toetbe / fonber conbop / bacb met een 
goebe boo?-toiuö / niet fonber grote b?ccfc/ boe; 
tod fp berfehert toaren bat bet gat ban 3Dupnher; 
hen tod tsefet toab / met oojlog-fcbepcn ban befe 
ïanben obccgebaten / en boo? <6ob^ genabe ben 
12. 'Hugtiffitot iDIifTingen gcfóntentodtepafTege; 
atrtbeert jpn/ aïtoacr fp nobige coppenboojbeher; 
hen uptgcfcb?ebcn / en met eenige b?ocbctcn tot 
B^ibbcïburg gecomnmniccert bebben / 3bn epnbc; 
hjh be boojfdjieben Bicolaitó^opingitto en löar; 
ncftto ï^dim'cbiüö Pooit bertrochenna^o?b?ecbt/ 
en fo bóc?t^ na ïftrerfjt / cn ober al bacr ’t nobig 
iuaö bcn-Iteben rapport fcbdftdtjh aen be herhen/ 
Die ben geconimittcertöabben / obergefonben. 

^e anttoooïbe ban bare diï^ajeffept bic fpbpge; 
fdjdftc rnebc b?ad)tcn aen bc herhen ban bebêcee; 
nigbe 3£eüedan ben/ toap lupbenbc aïbu^. 

Lfo eenige gedeputeerde der kerken van Gelder¬ 
land , Zeland , Utrecht , Vriefland en Over- 

Yflel, fo mondelijk als fchriftelijk uyt den nameen 
van wegen de voorfchreven kerken aen hare Majdteyc 
overgegeven hebben fekere requefte of vertoog , op 
’tRuk van de vrede-handelinge met den Hertog van 
Parma aengevafigen. Waer by fy haer feerootmoede; 
lijk bidden , dat haer believe forge te dragen, dat in 
de voorlchreven handelinge de vrye oeffeninge van 

A 

de gereformeerde religie , den geünieerde provin- 
tien voor behouden en verfekert werde. Hare Ma- 
jelfeyt ten vollen gehoort en rypelijke overleyd heb- 
bende van haer^liedcr voorfchreven requefte of ver¬ 
toog . heeft daer op gegeven ter antwoord : dat fy 
den felven yver en forgvuldigheyd tot de vorderinge 
der eeren Godes en bewaerniffe der gereformeerde 
kerken der voorfchreven provinrien , die haer van 
den begin aen gedreven heeft om haer-lieder recht- 
veerdige befchermeniiïe en protedie te aenveerden , 
altijd behoudende, haer felven en al-ecr fy daer toe 
by de voorfchreven requefte aengefocht is geweeft, 
hare gedeputeerde laft gegeven en uytgedrukt bevel 
gedaen, en daer na ook noch ander-mael belaft had- 
de, dat fy in defe handelinge boven alle dingen fou- 
den aenhoudeti , dat den inwoonderen van de voor¬ 
fchreven provintien geaccordeert foude worden niet 
alleen vryheyd van confcientie , maer ook vryeoef- 
feninge van de gereformeerde religie. En gelijk ha¬ 
re Majefteyt chriftelijk en uyt eenen heyligen yver 
aengenomen heeft de hand daer aen te houden , zo 
belooft zy ook dit voornemen te vervolgen , met fui¬ 
ken ftandvaftigheyd en refolutie, als fo een Princef- 
fe j die de Profeflie doet van godfaligheyd en van de 
fuyvere en waerachtige religè , toeftact te doen , 
waerom fy de voorfchreven kerken bid , haer voor 
gewis en verfekert te houden , fonder eenig quaed 
vermoeden plaetfe te geven , ’t'welk men haer-luy- 
der mogelijk t’onrecht fouden uüllen inbeelden van 
de oprechtigheyd haerder meeninge en proceduren 
in defe fake, ter tijd toe dat de waerheyd derdaed, 
liaer daer aen fchuldig make: en houdende veel meer 
die luyden felfs voor fufpeft , welke arbeyden fuf- 
ke en diergelijke wantrouwen te verwecken in de 
herten van de gene die fy weten haer niet toegedaen 
te wefen. Want in der waerheyd, aengefien ’t gene 
fy daer in tot een dekfel of voorwentfel nemen , "niet 
bewefen werd noch in reden gefondeert is , fo kaft 
men met goeden rechte wel oordeelen dat het gemee- 
ne vyanden zyn , die door fodanige liftigheden en 
calumnien arbeyden te breken de eenigheyd of ver- 
bintenifte en goede intelligentie die haer Majefteyt 
tot noch toe onderhouden heeft , en van meeninge 
is met Godes hulpe altijd te onderhouden metdein- 
woonderen van de voorfchreven provintien : op dat 
fy-luyden defelve door fuiken middel gefwakt en 
van malkanderen ontleent hebbende, die des te lich¬ 
ter den vyand tot een roof foude konnen overleveren. 
Gedaen tot Richemont den 13, fuly 15S8. Lager 
ftond, door expres bevel van hare Majefteyt. 

en was ondertekent 

Fra. Walfwgttm. 

3öe anftooojbe bp ben <6?abe ban Xpceflec / 23a; 
ron ban ^Dcnbicb / etc. gegeben op öe boo?fïeïlin; 
ge en bertaog Ijeni gcbacnïjp^ïcoïauö^opmgiui? 
cnïöerneru^^cïmtcöm^/ p?ebtoanten ban öe ge; 
rcfa?mccröc religie binnen Utcccïjt t ban toegen 
bc herben Der fïab cn lanbö ban Mtreeljt / toap lap; 
öcnöc albu^. 

ALfo het den gedeputeerden der voorfchreven 
kerken belieft heeft ons te vertonen het vaft ver¬ 

trouwen dat fy-lieden van ons hadden, en te gecuy- 
gen de getrouwigheyd die wy gebruykthadden , om 
na onfen vermogen de welvaert en de fake der voor¬ 
fchreven kerke Godes te vorderen : en dien volgens 
ons te communiceren den laft die fy hadden van hare 
principalen aen hare Majefteyt op dit ftuk : zo hebben 
wy geerne verftaen den yver en forge daer inde Die- 
naers en Ouderlingen der voorfchreven kerken , mits¬ 
gaders van Gelderland, Zeland, Vriefland cn Over- 
Yflel beftendig voorts varen, om by alle goede mid¬ 
delen de vorderinge der felver te verforgen en te be- 
neerftigen : en hebben met geheelder geneygder af- 
feftie hare Majefteyt aengedient, ’t gene de voorfchre¬ 
ven gedeputeerde uyt den naem der voorfchreven ker¬ 

ken 
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ken van haer verfochcen : invoegen dar wy hare Ma- 
jefteyc gevonden hebben geheelijk geftelt om beftendig 
te blyven , en voorts te varen in d’affedie en goede 
wille, die fy tor noch toe gehad heefc tot den vóórkant 
en befchermeniffe van de voorfchreven kerken , ( om 
dewelke te hand-houden , zy geenderley moeyten, 
periculen of arbeyd geweygert heeft) fonder dat fy 
befloten hebben yet te doen of gedogen gedaen 
of geaccordeert te worden, voor de vrede-handelin- 
ge met den Konink van Spangienbegoft, ’t welk tot 
haer-lieder prejudicie of nadeel foude mogen ftrecken : 
gelijk als haer Majefteyt breder betuygen fal door 
d’ancwoorde, die fy befloten heeft de voorfchreven ge¬ 
deputeerde te geven : verfekerende de voorfchreven 
kerken in ’t gemeen en in’tbefonder, datikfoveele 
my aengaet, niet nalaten fal haer-lieden te helpenen 
goetgunflig te zijn in al Jt gene dat fal wefen in mijnder 
macht, fonder eenige middelen te fparen die God be¬ 
lieft heeft my Be geven , ja ook mijn eygen perfoon, 
als die daer toe eenigfins foude konncn dienen. Gedaen 
tot Wanftede defen 13. des maends July 158S. 

en was ondertekent 

Lycejler. 

>atbê öTtocc of 3 bngcn cec be boo?fc9?eben gebeputeec? 
aat!^ ben ban 3Louöeii brctcocïien / 0eeft 35on 3ftntonta 
uiüan beebjeben Coninït ban poctugaeï/boo? felteceper? 
□jtugaei fonen De 1300^*5. «öcbeputccrbe laten aenbïencn/ Dat 

Ijp in goebe 0ope fïonb fijn Coninltrijlt ban po?; 
Kcr-' tugael toeberom tc ïtrijgen/ toaec’t bat öpmibbeï 
We ïjabbe Ijem met eenige tamelijke magt albaec te p?e? 
j*?®, ftnteren/ koel becfelicct 3ijnbe ban bc gjote gene? 
men,' gent0epb ban be inkuaonberé tot fijnen peefbon/bat 

alle fijne beccabcré eenen quaben boob gefïo?ben 
Püactn / bat b’oo?ïoge bequameïijlt ban Ipcr bec? 
toacrté foube honnen geïiccrttoo?Den/ bat 0p ben 
-Coninli ban _§pangten baec fo beeïe koerhó foube 
feonnen geben / bat 9p te min mactft foube ïjeb? 
ben om Cugelanb en .pebecïanb te queïïen / batbe 
Coninginne ban Cngeïanb öem eenige 0uïpe be* 
ïooft Ijabbe / gdijïi ooft be Coitinfe balt üabatce / 
Dat 0a nu ban geïrjltcn bp bc l$eecen Staten in 
^cbecïanb 0uïpc betfogt 0aDDc / ïjierom bibbenbe 
Dat fp fijn falie bJiïben p?omaberen / (tc. op al ’t toef 
fte fp boo? autluoo^bc gaben / bat ’t Dingen bupten 
fjate p?ofeffïe toaren/ en bat fp-Iupbcn geenber? 
ïjanbe betoint ban ooiïag-falien of Diergelijke 0aD? 
Den/ noc9 öen-ïupben baec mebemoepben. Jfêaer 
foöet in pacticuïiec pctoecé te paffe mogt bomen/ 
Dat fp öe falie fouben recommanbecen / aïé fp fco* 
pen / fepbe boo?té be boojfepbe Cbeïman / Dat 9p 
boo? fijn peefoon Defaftefofeer b:eef/ obecmitéöp 
becljoopte bat boo? fullten mibbeï met eenen befup- 
bete töcïigie in po?tugaeï ingeboect foube bonnen 
tooïben / ’tb3cïb 0p fonbetbng toenfcöte nog boo? 
fijnen fïcrf-bagtemogen aenfeboutoen. 

IDp bebben Ijiec bo?en tot becfcïjcpbcn pïaetfen 
aengërocrt / bat De lüomnginne baec gebeputeccbe 
Commiffaciffen al in jfcbjuac. boo?ïeben na #ofïen? 
De babbe gefonDcn / om met ben hertog ban panna 
te tteben in onbet9anDdingcbanb?cbemetöenilio? 
ninb ban ^>pangien / en al-l)oe-bJd be Staten gene? 
cael bec bececnigbe p?obinticn / en bpfonbec bieiban 
Polïanb en Eeïanb ftantbafieïijben blebcntefufccen 
eenige Commijfaciffcn baec bp te boegen/ fo beeft 
De ïiomngmnc ebcubjcï gaet en gecaben gebonben / 
De b?cbe-ïjanbdmge te bullen onbeefoeben/ Detoijïe 
3P boo? eenige Potentaten / baec toe beet gcb?ongen 
Uictbc/ om (fa bateöicnaec^fcpben) baectepucges 
een bp alle b?eembe potentaten ban’t gene baec bp 
De^paenfenagegebenbjecöe/ aïö bat5pnabe^iko- 
ninp ban ^>pangicn ïanöen fiont / om Die tot baec te 

toiïïcn tcecben. Commiffatiffcn ban patma 
een tot S5?ugge gebomen/ en men öifputeecbc lans 
gen tgb toacc men bccgabecen foube / cu cp bc p?eces 
bentie of bet boo?fittcu / epnbtïjjb na omtrent 
3 maenben Difputcccng/ ié bc becgabccingeacnge# 33«gaöe= 
fiemt tot 23o?botg in Pïacnbcccn / ecu fteöeben gele- ^l0s2cb“E 
gen een mtjlc ban ^cbcïingcn/en ban ïDpnorbcrgen ln maL 
en <S)upnbecben omtrent 3 mijlen / altoacc bc«in# öcmi/ tuf- 
gcïfc berfebenen op goeö geïobe foubec ©fiagiccé te Jf 
bebben/ en begonnen albaec ben 6. ‘3fuiiptebanDc^ tecrücbart 
ïen. <&e Cngclfc fïocgcn cccfï boo? om ccuentteöié 
of fiiïfiant ban toapenen te mogen bebben: baec op 
be (^pacnfe eecfï febenen goebe bope toe tc geben: gtenen dc 
macc epnbcïbli ’t fclbc afflocgen / baec 51311 beefebep* ^2**“* 
ben poincten ten bepben 5ijben gcpjoponccct/ en men " 
beeft fïcb aen be ^pacnfe3ijbcal-te-mctgeboubcn/ ianö. 
alé of men bit en bat buïDc acco?bcccn en toclaten / 
Docb na lange en beeïe bifputcccné mccltten beCngel^ 
fe CommifTaciff*en bid bat bec ^pacnfe meeninge 
gcenfiné ficeltte om b?cbc tc maliën / ban bat fulp al* 

! leen biaé om bc ttonmginnc en bc Cngelfe in fïacp 
te bnegen / om befelbe onbectoacbt cn onbecept te 
obecballcn / bocb bc Itoningmne beeft fobanige o?D?e 
in baec ïanb en babenengcficlt/ batspljooptebatt 
felben biel te Defenberen/ en bcb]i)leben<Catbiuacï 
<Daïïcpn een boepben in be Cngelfe tale babbe la* 
ten uotgaen in D?nït/ bicfcnbccenbccmamngcacn ^in cmi 
ben ebelbom en ballie ban oüngelanb en |fcclanö / om £a:ötnaci 
te epecutecen bc fententie bcö paué baiUSomen te* 
gen be ïtoninginne gegeben / toelfi boepïien ober üomn. 
al in oEngdaub onbee be Catljoïijlien gefonDcn cn ge* gtnnc ban 
fïcopt baiccbe/ baec bp be Coninginne bedilacct tocc* 
be niet gccccbtigt tc bicfcn tot Deïirancbandage* cngciants 
ïanb / en öatfe Die t’oncccbtc Vuaé befittenbe/ beema* sCwopt. 
nenbc bc onöerfatcn beé ïtoninlicijpban^ngdanb 
bp te fïacn bc onbccb3inïijïie acmabe bie be Coninfe 
ban ^pangien gccect machte / om be fententie bcö 
paué tec epecutie te fiellcu / baec ben Pcctog ban 
patma ban ’$ Coniiip boegen bep?incipaeï)ie ïafiof 
Öabbe. 

®e Coninginne befc Dingen ten ocen gebomen / cn 
baec ban bjeï geinfo?meett fijnbc / ïjccft 5P bocto? 
©apïc gefonben aen ben igcctog ban pacuta / om 
9enimonbdingc in peefoon aen tc feggen be abber 
tiffementen biespöabbe/ enljcmcpp^effdufibiccctc 
antb3oo?be af tc b?agcn / of l)P fobanige of biecgelij* 
hen ïafl ö^bbe ban fuïïien aenfïaclj op Cngdanö. 
Pacma antb3oa?De/bat9pban fuïlien bocplien (l)otv 
tocï’t fclbc tot'Éut&ccpchtoaé gcb?ulit) niet tuifïc/ 
bat ïjpooïi geen henniffe Ijaöbeban eenige 25uïlc beé 
Paué tegen be Coninginne / noc9 öabbe ooïi geen 
anbee ïafï aengenomen/ ban om in bc gcfcïjilïen tuf* 
fc9enbepbe&ace iBajeficptcn ontfiacn / te boen ge* 
ïp ben Coninh fijnen meefiec ïiem geboob. 

3Jn befen tijb biecbcn becfc9epben acticuïen nopen? 
be befe onbecöanbdingc ban b?cbc geficopt in befe 
ïanben/ fo in fcancopé aïé in Dupté/ bic men liet 
ïupben Dat bp be ConinginneDoo?öaceCommi|fa? 
riffen / en Commiffaciffen ban ben Coninït ban 
^pangien fonben boo?gcfïdt 5P / met be anttooo?? 
ben baec op gegeben / boc9 bctorjl gcfufhncect ié 
bat befelbe ontoaeracïftig / of ten minfïen bat Oct 
b3aecacötige en baïfcöe onbee een gemengt/ ja bat 
ooft fommigc gcïjceï baïfdj kuaccn / op bat alfo boo? 
’t bp boegen ban be knacracïjtige / De logcné ooli Qt* 
loof mocöten binöcn / fo fuiïeu bip eenige bec feïbcr/ 
bie boo? eptcacten nptgegeben en onbee ’t bolh ge* 
fïcopt fijn gekucefï / |)ier fïeïlen/ niet bat ïjet be ceclité 
cn koaecadjtige acticuïen fouben toefen/ macc fulp 
aïé bic alé boen gefïcopt fijn gekucefï / op bat ben Ie? 
fee fien maclj/ kuattec in befen työ om gegaen ié 1 
befe gefïcopbe acticuïen toaccn al eené geintitn? 
leert* 
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16% Vier enTwintichfte Boek, 

EXTRACT 

Van de propofitien en verfoeken gedaen door 
de Gedeputeerde van de Koninginne van Engeland , aen de 

Gedeputeerde van de catholijkeMajefteyt. 

^efttopbe 
accicHlen 
ban De 

IjanöeUru 
ge tuf= 
fcbenDe 
(©ebepu* 
teeröe ban 
öe Mmiiv 
gtnne ban 
Cngeïanö 
en Den 
SJomutj 
ban 
^paits 
«ten. 

Vcrfoek der Engclfe. 

1$ ben ecrfïen bcgceren te tïenbeboïmacïjt 
ban ttjne JEDajtïïcpt aen tipte ïpoogöcpt 

gegeben. 

2. ©pfjoubmgc ban Gapenen, 

D 
Antwoorde van de Spaenfe. 

At men defe volmacht getoont heeft. 

3. ©at aïïe tractaten tufle^en be ïtronen 
mogen lucöcrom aengenomenengerenobeert 
toerbm/ en bat aïïe pïaetfmbtefïdïtoilïetm; 
buccrm/ bat® in mebe fullen begrepen 3ïjn. 

4. l$zt bertreb ber bjccmbdmgcn. 

5. ©at Sare jtejeffept begeert bjpeïtjb te 
ïjanbeïen. 

2. " Dat men menigmael geantwoord en met 
treffelijke redenen heeft geremonftreert fulks niet 
te mogen gefchieden. 

3. Dat men bereyt is, als men komt te fluyten, 
dit te voldoen. 

4. Dat fijne Majcftcyt fulks niet en mach doen, 
als liende alle fijne naburen in wapenen , en dat 
poindt jegenwoordelijk niet kan gefücht werdem 

7. Datter aen defe zijde niet fpottelijk fal ge- 
handelt worden, en dat men wel begeert dat aen 
hare zijde ook oprechtelijk getradleert werde. 

<?• ©at fp tod bcgeercttfoube/ betberbonb <*• Dat de Konink haer geen minder affe&ie 
’t todö fp ban tooojbc te tooo^bc geïiab ÏJCCft ! toedraegt, als fijne Predeffeurs van het felve Ko- 

met ba ïiomnbrijb ban f o^twgacï te conti; 
nitcrcn* 
/ 

7. Bjpïjepbbantonfricntie enerccrtttieban 
Religie. 

8. ©at b’lnquilïtie ïjertoaert$ ober niet 
ingeboert too?be, 

(rot 87.) p. ©at fp tod foube bcgccren/bat aïïe »Sött* 
berncur^/ fo tod gemrael aïo pcrticuïier inge; 
boren mochten toefen ban beft ïanbm, 

i o. ©at ïjacr rcfHtutfe gebacn foube toerben 
ban be penningen bp ïjaec gcremboufeert tot 
onber^otïb ban be ooiïogc. 

iï. P’cfcntatie aen ben Stonittg / om te 
toiïïen obeMeberenaïle plaetfen biefp tnïjecft. 

'12. cSp pjcfmtem bcnftonmli te affineren 
met ai batr macïjt en met ijacc bri?g^-boib/ 
om fijne rebdlc lanben te rcconqucjïcrcn. 

ninkrijk, met dewelke men over al heeft conni- 
ventie, 

7. Dat den Konink niet vermoed, dat de Ko¬ 
ninginne defen aengaende wet foude willen ftellera 
in fijne landen: meer als de Koninginne begeeren 
foude gedaen te werden in hare landen. 

8. Dat fijne Majefteyt noyt van fulkcr meynin- 
geisgeweeft, en als noch niet is. 

9. Dat men den Konink niet mach verbieden 
om fodanigc te committeren als hy goed vinden 
fal. 

1 o. De Koning fegt defe fchulden niet gema.ekr, 
zijn tot fijne begeerte , en dat hy met meerder 
rechtveerdigheyd en redenen foude mogen reftitu- 
tie eyfehen van de-penningen die hy dagcliks moe* 
uytgeven om fijn land tcrccouYeren. 

11. Het is meer dan reden , dat die plaetfen 
die onrechtvaerdelik ingehouden zijn, hem gere- 

ftitueert worden. 

12. Men begeert hier op beter klaerheyt, en te 
verftaen in wat forte, en in wat manieren, en met 

welke force. 

[3. ÏDatbcrfebmfjepbmenbaer&onbcboen ! I Dat men haer geen andere foudekonnen 
om Oefen craaatc te OüblTÏjOUbCn. | doen, dan het woord ea de fignature lo van fijne 

| Maj. als van fijn Hooghcyt , daer op andere plaet- 
fen en provmtien fich wel vertrout hebben. 

<Darr 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
D©fc artfctileit 3ijn aïont onöct’tboïftgeftropt/Y 

meer fo ïjct fc|)ijn£ ombcttocebraeDtcntcboc* 
ben en öc üoninginne en ©ngcïfe tc ïafïeren / en 
in öen öaetüanöe gemeente te üjcngen/ alp bat bie 
toacracDtig toaten/ ïjcbbenöe ooft geen appatentie 
ban toaei'Depö/ en contrarie’t gene öe ïioninginne 
of Die ban Daten ftaöe beCommiffatiffen ban öe i|eci 
ten Staten generad Dabben bccftlactt / batfe boor 
befe lanben fouöe boorbragen. IBacrom ooft bp öen 
©Mbc ban Bieutoenaer en De staten ban ÜtrecDt 
cppreffdfift bu pfaccatc bctftlaetC fijn ontoactadjtig te 
toefen / ftellenöe een pene ban ioooguïöenp tot een 
Hoon tc bereecen / bie ben autenc en autcurp ban 
öicn foube ftonnen ontbecften / geïijft top ’t felbe plac* 
cact Dict na fnilen fïeften. 

©act 5yn ooft anbece arttcuïen gefïtopt bie toat 
toaerfcbynïtjftct fcDynén alp be boorgaenöe / DocD 
fouöe ooft niet ftonnen boo?feftec affirmeren / bat 
ÏKt be recöte fijn / bic bp Date jïBajcfleptp €om* 
rniffariffen geproponeett fouöen toefen / obec fulp faï 
be lefec bie niet betbet aennemen / alp ift bie fïelïc / 
toant ift Debbenaonbecfoeftenmoeptcgcenmeccfc* j 
fterïjepö baec ban ftonnen beftomen / ban bat bp eeni* j 
ge ©ngeïfc Öaeb^ tjeeccn of Dienaren ban Date JBaj. 
De naboïgenöc acticulen fouöen beïjanbigt toefen aen j 
ecuige ban befe ïauöcn in ©ngdanb toefeube ( en ge* j 
fept bat ’e felbe bcninfjoubtoaslbanbearticuïenöic ; 
Date .ïiBajefïept ïjaööc boen proponeren. 

©at alle offcnfïen / injutien / mipöaöen / bcïicteu/ 
fcDaöen/cn genetalyft alle baf cligDeöen/acngcrecDt/ ! 
ffefct)ict en gepcrpctceect tet occafïe ban be oorlogen / j 
bcranöcringen / aïteratien en oproctte/ gepafféect 
bp aïic en pegdijiie intooonöetp en iugefetenen bet 
jieöcdauöen/ in toatpïaetfeofnianiercöacDd$P/ 
fo in ’t genetacï alp in pecticuïiec fouöen betgeten fijn 
en bïijben/ en geDouöcn toefenaïpoffenietgcfcïjiet 
toaten / fo bat tec oorfafte ban bien geen mentic / 
moïeflatie / qudlinge of onbetfoeftinge tegen ö’in* 
tooonöctp en iugefetenen ban öicn geöaeu fouöe 
toccöen. 

iïnöïce i. ©at be ïtomnft fouöe app?oberen entatifice* 
articutón een bp bcfen tcactatc ban b?cöe / ben pepp gcmacftt 
|^l^1L,!?£ binnen ©ent öen 8. Bobembjtó 1376. tuffcDcn be 
jat t>an Staten genetacï tet ccue/ en ben $?ince ban ©tan* 
toegsn gjm en be graten ban ï^oïïanö en SclanD en Date 

geafTaciceetöeaen ö’anöct 5ijöe / in aften en een pege* 
Santen* ïyft fijne poincten bie boor bit ttactaet niet beran* 

Öett/ gebecogccit of geteboccctt tooien / in’tge* 
jWett Dtd nocD ten bed. 
jaojge* 2. ©atDpooftboo?bonbigenacngenacmfaïDou* 
jecom* öen’tÖ*negeDanödt/ geöaeu / gebecctteett / ge* 
iitfTauf' condubeett / gcöefinieert / geconfcteert en genego* 
ka aan ticcct i^ / bp ben ^ect^-ftectoge IBattftiaö / öen j|et* 
ntnkbau tog ban ^Intou / Baeb ban .^tate en Staten/ foop 
fepan* ’t fluft ban b’oo?lloge aï^ poïititie. 

. 3- ©at be boo?f5. iiomnft ban geïijftcn bpbefen 
logbau ” ttactatc faï beïoben tetatifierenaftcbcpjibilegien / 
Panna, reeftten / ufantien cnoubcgetooontcnbaneenpcge* 

ïyftep joöintie/ flaö of gemeente. 
4. ©at al fjet ïïtijg^-boïft fo te boet aï£ te peerbe / 

^pangiaeeben / fïtaïiaucn / SSoutgoujoné / i^oog* 
Duptfe/ jftanfc/ ofugeïfe / ^cïjotfe/f3cccn/cnafte 
anöerc b^eemöelingcn / in be^ ïltonint ban ^pangieu 
bienfï 5fjnöc / upt De «Bebcrïanöcn fouöen bettcecftcn 
binnen 6 toeften / fonbet Dat fp öaer toebetfteeten fuï* 
ïen mogen / of battec tocöetoin anbece fouöen gefon* 
öen mogen toojben /geen uptïanbfe oojïoge ftebbeube/ 
en genctaïijft met öaii met approbatie en ftenuiffe ban 
Staten. 

■>. IBitö bat baet na ooft bettteeften fouöen aïïebe 
bjccnibe foïöateu inbienflbctbctccnigbcprobintien 
fijubcj en bat be flcöen / fïerfttcn / en feouticrcn ban 
bcpöc 5i)öen / baec ’t ban noöc foube toefen met inge* 
borene öefee .Bcörrïauben befet fouöen toeröcn / tod* 
fte uatuteïecccfpbacr in ftomen/fouöcn ftoetten (be* 
Dalben öc getrouftepö bic fp ben ïromnft fouöen jtocc* 
ren) ï)et baöedanö/öCcêtatcn genetacï en patticuïicte 
pjobintien öuct in 50 gacn fouöen / en namentïjjftooft 
te onöerDouüen / be actieulcn in bcfen pcp£ befïotcn. 
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6. ©e gehangen^ tet ootfafte befet oorlogen / aï* 
teratien / berauöcrmgen cü tumulten ban bende 5ij* 
ben / fuïïen getdacccr't / toPCl1 ïibet gelaten tooröni/ 
fonbet ccnig ranfoen tc be’raïeu / ten toare beo? öc 
communicatie ban bcfen pep£ auöcrö gcaecotbectc 
toate. 

7. ©at $Diïip£ JBïftcm ban ^affou / foon ban 
ben 5örbite ban ©cangicn/ batdijft toebetom gefon* 
ben en gebjacDt fouöe tooröcn in öc flaö©cïft binnen 
ben tijbban 3macnDcn. 

8. ©at in be probintien ban ©eïöctïanb i^oïïar.b/ 
Edanb / Brteflanö / litredjt / ©bet^ffel / flcbeu en 
plactfen ban S$röbanb en ©ïaciibctcn geimicctt fijn* 
be / faï bïijben öc b?ue exercitie ban öe geccfojmceröc 
teligie/geïjjft 3P bact tegentooorödijft fë/oröoncrcnöc 
nict-tc-min bat men in aftc öetBebecIanben faï mogen 
ïeben tn brpDcpb ban ronfeientie fonbet dftanberen 
fcDanbad te geben / en Dat ïjet tooojö fcïjanöaeï met 
capticufdijft foube toctöcn genomen en gehupt boor 
eenig na-laten ban crteniomen : maet aftecnïijft 
fcïfanöad maeïiticufdyft ntettet öaeö gegebeu cf 
geinfeteert. 

9. <^n öcrDaïben faï opïjcubeu aïïc ingmfltie / on 
betfoeftinge/ fltaffc en criminele erecutie om ’t fluft 
ban be religie en comricntic / ’t fp m ftuadjt bet rigo* 
reufe pïaccatcn ban ’t gefcï)rebcn recljt / ftanonijft of 
eibtjï / of in alïe anöerc manieren. 

10. ©at aftc en pegeïijftcperfonenban bepbe 3ijbcn/ 
’t fp ban ör roomfe of geteformeeröe edigie / ftact toe* 
butoen en erfgenamen fuïïen toebetom gejleït en ge* 
tefïitucctt toörbcn / in ftarc oncocrïijfte goebetrn / 
renten / actiën en niet bctadöe acDtcrftrbcn bet fcï* 
be/ in foöanigenflactafte sijn/niettcgcnflacnbc eeni* 
ge aïicnatic ïjaföanig Die ooft sp/na be pacificatie ban 
©ent / en ooft in meubelen niet betftoft of gcaïte* 
neetc boorpubïijfteïaft. 

11. ilDclfte tefïitutic betgeebeten coctcnöecnon* 
toetenbe aï^ boten ooft geöaeu faï tooröen in 23our* 
gonge/ïujecnbutg/^oïïanb/gdanb en anbete pïact* 
fen/ baet öe pacificatie ban ©ent niet boïboert ig ge- 
toeefL 

ia. 3Beï-betfïaeubc noefttan^ bat iu be probin 
tic 11/ fïeben of pïaetfen/ baccb’eccrciticbanbcgc' 
tcformeetbcreligie üüjbcnfaï / be öifpofltic en abmi* 
mfïcatic ban be ftetfteftjftc gocöeten / mfuïftcufiaet 
mcöc blijbeufaï alö öictegentooorödi)ft tó. 

13. ^iïïe öe imtttrde cBebcdanDetj» fnftcn brpeïijft 
in beftlbc ïanöen mogen toebecftecren en bact biyben: 
op conbitie batfe ccö ban gctroiitoigftrpb Doen fuïïm 
ben Ïïomuft/ ’tbabctïanb/ be Staten genetacï ai 
patticuïict ban öe probintie öatciH 3Ptücberftca'ai 
fuïïen / en bat 3P fuïïen sia-ftomcu aftc bc articuïeu 
ban Defen pcps:’ betoeïfteooftfamptdijftljrttcctfge* 
namen en nafaten / aftc in bit pïaccact begrepen fnï* 
ïcn fijn / en fuïïen genieten alle öc gcsmjüanm'öc 
poinctcn/ ’t 50 bat 3P öaer ingefetene en intooon* 

j öcc^fijn/ ofuptöefdbebertrocftcn / cntoocncubcin 
anbete tijftcn /’ ïanöen ofproüintien. 

14. Mrj en een pcöct ban ï)cn fuïïen co’fun ftt'djf. 
ban be generale obïitie boorfj. ondall en geguiteat 
fijn ban aftc fcftuïöcn / reften/ actiën en pretenflcn / 
bic men fjeu foube mogen epfcften/tcr faïte ban be qua* 
tifaftm en tapen tot ftaten lafïe geöacn / aï toaten 3P 
’t ontftomen en betttocft.cn / fonbet bic te betalen 
in ’tgefted of bed. 

15. ©naïfo tegen ’tappointement/ gemacfttniet 
be butg^cp / intooonberpenfttijgp-bofti ban 
men gdjouöai f?ccfc bede ban ïjare gccöeten / ju* 
toeden enbagagie/ faï Den bcrdlitutic baet bange* 
öaen tooröen ten boften eii aen een pcöet ban Den. 

16. 3jn De p?obmtien en pïaetfen bact begeïefer* 
mcerbe teïigie b'rpdyft geepetcecrt faï tooröen / fnUm 
geen anbete ©oubernentp / tlaebp-fteercn / ©ffi* 
rierp / nocD .ïBagifïfatcutoefen / Dan ban ucfdtic re* 
ïigt'e / en aïp bc pïacifcn bet feïbcc fuïïen fterneu te ba* 
teren / fuïïen anbete ban öefdue religie bact in gefitö * 
togceut toorben. 

17. ©en itoninft faï bc bric eetflc jaten na’t ma* 
ften en puöïiceccn ban Dit ttactaet/ niet mogen eenig 

’ ^3 ©oubet* 
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33c b’cöe. 
iwnïiel 
inerte 
afgcb20; 
ten, 

<j3üubeenctir genecaeï tube jkcbecïanöen committe¬ 
ren / ban öie be Staten bec boo?fcb?eben ïanben acn* 
gcnaemsp. 

18. ^e boojfj. «JBouberneut genecaeï/ be pccttculie- 
re <Donbccneur£ / be (©berbooföcn en &apitcpn£ bec 
ff eben/ €aff celen en f ojtcn / l^efiöenten/ föaeb^ 
ïjcccen/ <0ffu:icr$/ en3|ufficicr£/ fuïïen ingebore* 
tien ber ïanben fijn/ toaec toe oobgeabmitteertcn 
geenfint^ geeccïubeert fuïïen toojöcn be gene bie be 
Staten 3pöe geboïgt Ijebben/ enp?ofeffie boen ban 
be gcrefopneecöe ïïdigie: bie ooïi aïïe en een peöec 
ban ïjen gcijouben fuïïen fijn / eec3pfoegdatenful* 
ïcn tocnöen tot aöminiffratie ban baer gotibetne* 
meuten / ff aten en officien / foïemneïijb te ftoce* 
ren / te mainteneren en na-homen bit tegcntooojöig 
tractaet/ en bp eeöe beïoben / ingcbaïöat3pbecne* 
men battec pet geljanbeït of gcbaen toojt tot pjejuöi* 
lés be?? feïbcii / bat fn be Staten genecaeï en pactteu^ 
ïiec bec piobintien baer ban abbectecen fuïïen / op pc* 
11c bat 311 boo^ mepneöig gdjouöen fuïïen tooien/ 
ban teeïben eeb 5P 00b in geenber boegen fuïïen mo* 
gen ondaff of ontflagcn toojöcn. 

19. 35c ïïoniiigtnncbanCngeïanbfaïfeïtecjacen 
öenS&id/ Bliffingcn / ’t Caff cd ban J5ammehen£/ 
Bergen op ben ^oem / en iSDojfenöe betoacen tot 
berfebertbeuö ban bit tractaet. 

20. ^5c itoninït faï bp bic tegcntooojöige tractaet 
bccblarcn en oojïofgeben / bat bp fo berce öp ofsyne 
nafaten bic tractaet contrabcnicren / be ïioningin* 
ue ban <£ngdanö / be üioningen ban ©enemarben 
en jgabarre/ en be gcccfoi mcerbe berhen ban ©janb* 
rijft t’famentïijb be staten pjobintien en ff eben ber 
feïber ïanben en aïïe anbere baec abïjcrcnten/na boo?* 
gaenbe beemauinge ïjieropgebaen/ fïcïfmetbracïjt 
ban toapenen baec tegen fuïïen mogen ff eïlcn / fan* 
ber ïjiecom boo?rebeïlen geïjouben te b3o?ben. 3©d* 
fte alle 00b in bit tractaet begrepen fuïïen toefen / en 
beïoben en ftoccren batte onbecljoubenenboenon* 
berïjouben/ aïggefepti^. . _ 

2x. ©e Staten ban ^oucgongten en Huren* 
burg fuïïen bit tractaet oob appjoberen / beïoben 
en ftoccren geen paffagic booj ïjaer ïanben te bene* 
nenboo?upü)eemg brgg£ boïb/ om ö’inïanöfe ooj* 
loge in be boo?fct)?ebcn jföeöccïanöcn te boeren of 
continueren. „ v - _ 

22. 0it tcgcntoootöig tractaet faï foïcmneÏDÏt 
gepubïiceerttoojöen/ en autentphdybgeregiffcecct 
en betoaertinaïïeöcpjobintien / baneeïepen / ï$a* 
ben piobintiacï / ©eben-hamert / en pegeïijbe ffcöe 
ber (eiber Piobintien. 

<2ïit fouben be conbitien toefen öieöc<gngdfc ge* 
beputeerbe acn be anbere boojgcff cït fouben Rebben / 
bat iït nocf}tan£ niet toiï affirmeren / om reben batter 
öiberfe articuïcn onber ’t boïfï 3tjn geffeopt/ en bat 
be^ngeïfe J^eercn meeff onthent ïjebben toeïhe men 
booitocnbc / 'bat ï)ct be rechte niet toaren: maer bat 
üc 'oaïfdje onber be toaeracljtige bcmicngt toaren/ 
ban ié baec op niet geboïgt be bjucljt bic beeïe ïjoop* 
te: maer na lange bcpnfïngc cn IjanDdinge i£ öefen 
b’ebc-ïjanbcï afgebjoben / aïjS bc £>paenfc gctodöige 
bloot / öie fp booi onbertoinïijb noemöen / boo?-f)an< 
öm quant/ boe tuaö aïïe ïjanbcïinge tipt/ enbïeeït 
boe ineï / ïjoe bat bet niet ban bebiocï) / baïfcïjepö en 
sKbcnnfüe ïijfioïjeuD toa^ getoeeff om be toniuginne 
en öc ïSebcrïanbcr^ t’famcntïijfc in fïaep te toie* 
rjcn / en öefcïbe aïfo op ïjet onberffenffe geboeïbeïijïi te 
obccballcn / en aïfo ié boe aïïeboibecbcpnfingcupt 
netbceff ©e €ngeïfe Cammiffariffen berffaenbe 
bat be koor bed öicljt bptoa^m’tgcfidjtebanaïïe 
Ö£ toereïb / bcrfocïjten acn ben ïfertoge ban fbarina/ 
aïfo ïjaer bc ffoningmnctoebcromontboöenïjabbc/ 
berïof en ojöonnantie / om met conbop en nootbittft 
te bcrtrecïien / niet fonöec b?cefc / om batfc geen 
Oitagicr^ babben genomen / öocï) be ï^ectogeban 
Wanna beeft pen-ïteben pafpoo^t met toagenen en 
conbop geacco’öcett/ tot op öc jf rontieren öc^ ïanöjS/ 
baec ober fp ïjent bcbanïiten / cn jijn aïfo tocöerom 
na De üoninginne gerepff. 

löat boiber ban be ^>paenfe bïoot te feggen 1$ 1 en 

ban ïjetfucce^ ber feïber / fuïïen lup in ’tnaboïgenbe 
boeïï berïjalen; top fuïïen ïjicc noclj cerff betfcïjepöen 
anbere faïmt te paffe b?engcn/ bie tuffcïjen öie tijö 
en omtrent be ïïomfle banbeboo?fcl)?ebenbïootge* 
feïjietsijn. 

3’n bcfeit tijö opcnbaeröe ben bed f toartgbeben on* 
ber f)tt bülïi ban Gojïagc in ben ff eben gacmfoenenm 
bebbenbe / aïë tot Cfeuföen / <6eertcupbenberge / 
j^aecbm cn riöetp / aïfo öefeïbe garnifoenen genoeg* 
faetn toaren muptinerenbe / öooj öien men quaïfjït 
miööeïen ïïonbe binöen om be fcïbe garnifoenen te be* 
talen / bpfonber om bat ooït öe€ngeïfe garnifoenen 
in be ffcöe ban ben $5pcïc / toefeube een^ fo groot al£ 
bet fdbe bcïgenöe bet tractaet bdjoojbc te 3Ön / in bc 
30 maenöen geen betaïtngc upt <6nge(aitö bnböen 
genoten / fuïr bat aïïe be gcmcene miböeïen ban ober 
JÉafe booj ïeeninge ban ben fdben garnifoene babben 
moeten berffceïït toetöen / fonbec batter nocb eenige 
penningen tot renbourfement becïïcegen toaren / 
niet tegenffaenbeöebermaningeöie^aengacnöeaen 
bare IfJajeffept gebacn. vS)e Staten ban ^olïanö en 
Eeïanb bebonöen ben in grote ftoarigbeben / nocb5 
fan£ bdi&en fp foöamge o?bic geffeït bat fp bp pjabi* 
fle öefcïbe garnifoenen cenig contcntement gegeben / 
cn öie gcfïiït bebben / baec toe be ^aenber-beere ban 
ï^iïïugbp Hieutenant genecaeï ban bare .ïlBajeffcpt / 
bem mebe gocttoïïïig beeft ïaten gebjupftcn. 

cf)a be öooö ban itncpbamtö 23attboci ^oninb 
ban f)oïen/ ipöaer grote oneenigbepbgebaïïen in’t p0i|n St 
berïïïefen ban eenen nieutoen l|ionmït / Koren, 
^omoif ïïp / aSioot-canccïicr ban ^oïen / met eenige 
^iffeboppen en een partpe ber ^oïacftcn bebben <§ƒ* 
gifmunbu^ fone ban ïtioninb ban J>toeeöcn / 
öooi bet eenffig aenbouben ban fijne mocpeBnna/ 
toeöutoe ban be obcdeöen fóoninït J>tepbanu^ / tot 
üloninïi ban ^oïen berbocen / baer tegen bebben be 
anbere ^otachcn berborenb’^ect^-ïlertogelBari5 
miïianup ban <£>offenrp / bjoebec be^frepfer^ifo* 
boïpïj! / bepöc boo?fcb?eben geboren üloningen baö* 
ben eïr baeen aenbang. iBajeimiliacn quam met een 
tameïijb ïcger m Jöoïcn/enbeïepöeöebooft-ffaöban 
fJoïen / Crabou genoemt/ öaerin be booifcb?eben 
^omoifbp oppeefte ©dö-beer cn <6root-banceïaec 
ban ©oïen fcïfg binnen toa^/ om öieteöefenöcren 
boo? ben geboren Éoninb ^igifmunöu^ / bocb l©a* 
rimiïiaen toeröe epnödgb baer ban geflagen / öctoeï* 
bebceïboïr en gcfcbutbaerboo?bcrïorcnbeeft/ bec* 
baïüen bp gcnootfaebt toa^ baer aftetreeben/ na 
öefronticcenban„t>ïcficn/ om fieb toeöeromtefïcr* 
ben. ^>igifmunöu^ bie ïanr ^anftoyb in #oïen ge* 
bomen toag / bcöe ben 9. december fijne intceöe S0S0 
tnumpbanteïrjb in öc boopebjeben booft-ffab ban ntnfc ban 
Crabou / aïtoacr bp baer na foïcmncïyb tot ïüomnb fam s£ 
gebroont toeröe: na be broningefcbjccfbpaenöen ftcoont* 
fóepfer ilobcïpïjud bat ïju gebroont toap / bat bp 
öaecom fijnen bjocöer j©arimiïianu^ toiïöctoeber* 
cm ontbteben/ cn be feïjaöc Die bpljem gebacn toa^ 
toeöcr opndjten / anberfin^ foube bp fïjneg ïanö^ 
tocïbaert moeten boojffaen / aï£ fijn cete en ampt 
toaé berepfcbenöe. 

j^a öefe geöane toacrfcbontoingebecftöelïoninïi 
^igifmunöu^ be öerDe ban Dien name / ben boo?* 
febjeben banceïier ^amoif bp tegen |©arimiïianum 
gefonöen / na een ffab genoemt 3©cïumb in ^oog- 
polen / baer tïl©a,rimiliaen ïacïj met omtrent 5000 
man / baec ïjtni be banceïier mcenöe teobecbalïen 
en bccrajfcn inSjannacio 1388. öaecom bPbcmbae* 
ffe al bat bP moebte / cn gepaffeert tocfenöc ober 
eenen byb öie tuffeben bc moraffeben cn öc ffab 25pt* 
feljing ïacb / (baer fp ben banfdicc tod babben bon* 
nen febutten fo bP goeöen racö babbe geboïgt /) beeft 
bemteeffontin fIacD-o?&?e geffeït/ entegen j]Ba* 
rimiïiamim getroeben/ ÏJP toajJ tod 15 000 man fferb: 
ïlïfjarimiïiaen bcrbacff 3ijnbe ban be baefftge ober* b ccms- 
homfïe öc^ banceïier^/ fjeeftbemtocïbtoebcïybter 
toeere geffeït / maer fijn boïbbermoept en bed ftoac* JJjgJ 
bec toefenöe/ïeben grote fcbaöe en namen be bfnebt/ïn inert) gr* 
boegen batter binnen een ure työ^bpöe3oooin,tbdö Hagen er 
ban be fijne beeftogen bïcben. E^arimiliaen bïucbte8eUan55n' 

met 
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met be boomacmfïe ftapitepnen en ftr ijgp-bolft bin? 
tien 23itfcl)in / ’t tocïft tecfiont berent toerbeban Den 
ftanceïier / be booj fïebe in bjanbc gefïcftcn / en met 
JBarimtïiam epgen gefcljut bat I)em benomen toap / 
befcboten : jBarhniliaen geen uptftomfïe fïeube/ 
beeft [jti fïcbcftcn obergegeben / om meerbct bïoct* 
flomuge te booromen/ en ip fcïbe in pcrfoon / met 
i z ban fijne bcojnacmfïe bcercn na bet leger gcgaen/ 
fjen gehangen gebeubc / bibbcnbe bat men fijn ober* 

’gebïcbcn ftrggp-bolft ï)et lebcn toilbe becgunncn/ 
‘£ torlft gcfcïjicDc / De ftanceïier bem in ’t leger te ge = 
moet gacnöe / beeft bem felbe ecrlp en beleef Deïijft 
ontfangen / beftlagcnbc met b?ienbelijfte tooo’bcn 
fijn ongcluft / feggenöe bem ’t felbe lect te toeftn / en 
bat tjcm fulje niet toare te topten / maerbegecnebic 
Ijem fo guabcn raeb gegeben babben 5 bP beeft bem 
tn fijn logement geboert/ en feer p?incebjft Doen trac* 
tecen / gelijft ooft bc cbeïcn bic met bem geftomen toa* 
ten / tot groten lof ban benbecreïtancelier ^amoips 
ftp.^e ftomuft,èigifmunDup beeft beftlbe beïeeftbcpb 
ooft betocfcn/op bc tijbing ban be ncberlage en gcbam 
fteniffc iBarmuïiani / geen teftenen ban blgtfcbap/ 
macc toel ban met Itjben bctogfenbe; en op bat be gc^ 
bangenen geen fpot foube gefebieben / ojbonueerbe 
b» bat ïjp niet in be booft-fïab ban <£raftou foube 
toerben geboert: maer bebe bem brengen op|jetfta* 
fïecl <£rafïnfïa / om baer betoaert en toel getcactecrt 
te toerben / aïtoaec bem ^igifmunbu^metbeoube 
ïioningmne en ben ftanceïier quamen bef belten; bP 
tP aïbact gebleben tot in September x 589. bat bp op 
feïtere conbitien ontfïagen toerbe. 

IDp fuïlen bier ooft ftoitclijft toat herbalen ban 
’t gcene in öjanftrijft ontrent befe tijb ip gefc^iet. 
vDic ban be iligue 111 ©janftnjft toerben Dagelrjp beeï 
fïomcr / en beraebten Dep ftoninj: facbtigbepb. <Bc 
ftoninft ï^enrift ban ©alopp be 111- toefenbe bin* 
nen garijp en getoaerfcljout sijnbe bat bic ban be 3lt^ 
gne boa? babben om bem te bangen / en bat öeïfecs 
togc ban <ï5uifc toap bet booft ban be oproerberp/ 
be ftoninft beeft ben Üfertag ban <Ü5uife boen aem 
feggen / bat bp boa,! Dié tijb binnen garijp niet foube 
ftomen/ baer ober bP bem fcerbeftïaegbc/ fufïines 
renbe bem groot ongelijft te gefebieben: fijn fufïer 
Catbarina ban jBonipcnficrquelDebcoubc Conim 
giiine moeber geftabig/ bat baten b?oebcr met Dep 
ftoninj: bctoilügingc en confent binnen garijp foube 
mogen ftomen / om bem pcrfoncltjft ban be op-gelcp* 
be uefcbulbinge te mogen ontfcbulbigen / maer alp 
fp bit niet beeftrijgen ftonbe/ nam fp eenen fïouteh 
acnfïag booj / en bcfïcïöe boo? bc oproerberp ban 
$acrjP / bnpten bc fïab neffenp bc poo^t ban 'Uw 
tijontó in eenen lufï-bof een bepmcïrjfte lage / om 
ben ftoninft bie bifttoiïp getooon toap op een ftoctfe 
met toepnig bienaren tot ©inccnncpginpcntoebcr 
te baren / in bet toeberfteeren aen te gry'pen / fijn 
bolft bat bem gelepöe boob te flacn / en ben ftoninft / 
op fijne ftoetfc boo» bier toe befïelbc peerben te rugge 
na J>opfon te laten boeren, (©nbertuffebentoa^be 
falie acngclept batter een gefebjep boo? êtlglie baer 
toe gcfïelbe ïupben / gaen foube / bat bc oToninft Doo? 
be hugenoten gehangen en toecljgeboert toag / en op 
befe tijbiuge foube men bet bolft tetflont in be toape? 
nen bjengen/ en bebcrbacbtigepcrfonenbarebnp; 
fen en goeberen beroben en pïonberen. .ïBaer aï$ be 
ftoninft bit aïle^ ban .4kicoïaa$oïiniobcrfIacu bate 
be/ (bie bem berfebenben aenflagenöeroproerberp 
ontbeftt babbe) beeft bp een beeï nptgeïefenruuter^ 
uiu be fïab ontboben / met betoeïfte bp toeberom 
binnen ber fïab ftecröc / fonber be lage te toiïlen 
ontbeeften/ en aïfotoaöbep Igertogcn ban <6uifen^ 
fuflerö aenffacb te hergeef^. 

^it aïbu^ gcfaïgccrt 5ijnbe / toaren beoproerber^ 
feer pcrpïejc en in be uptcrfïe bcrttobfelinge / mit£ 
batbefen aenflag uptgcb?often toa£/berbaïbcn fonbeu 
fp eenen 25?igarbum/een flout onbefcbacmt man aen 
ben hertog ban <2Buife / om ben felben baer toe te 
b jengen bat bp pcrfoonïijft binnen $arij£ fonber ber? 
treft foube toilïen ftomen / toant alle fijne buenben 
Ijopc fïont alleen op Ijem. ^e ftoninft biet banbe 

toetc bebbenbe / fonb ten anberenhiaïe aen ben 
tog ban <6ttife / bem bcïafïenbe / bat bP fijne aen* 
ftomfre baer ban bet geruebte ging / foube opboti^ 
Den en nalaten: <éuifc gaf ttoijffeïacbtigc anttooo?" 
bc/ en niet tegenfiaenbc bat bc ftoninft nu Difttoib* 
en menigmaeï gctoacrfcbout toa^ / en bat alle be 
aenffagen tegen Ijem toaren ontbeftt / fo toag be fto^ 
ninft noebtanh fo fïof en nalatig batljp iufijnacm 
fïaenbe groot pcrbftet nictberfacb/ toant toat bent 
boo? gebouben toerbe / en genoeg bebont en bebmben 
ftonbe / aïjS bP teübc / fo tjfbben fijne moeber be oube 
Coninginne en ©iïloftïarc^ bem be oren fo bol gclbïa* 
fen / bat bP begoebetoacrfcboutoingcnictgcloofbe 
boo? bP öen fïacb op ben batfe ftrecg. 

<&e hertog ban (Öuife niet tegenfïaenbc bet ber* ©^«0$ 
bob en begeeren bep'ftoninft^ / bceftfigberaben.bat ya« öBui/i 
bpallcpacnD’ecnjtjbcfïellcnDe/ met toepnig biena# 
ren te peerbe binnen ©argp geftonien ip ben 9. öontnM 
3!Bap / en fïecg bp be oube ftomngtnnc logement 
ban ben peerbe / betoeïfte baer bertoonbert (jieïCi gatg?* 
en toat toojnig gebet / bocb bielb een ftojte en 
bjuntlijb gefpjeft met bem / en lictet ben ftoninft 
aenfeggen/ en gelepbe Ijem nabeHoebere; betge^ 
meen bolft fïonb met groten bopeninalïebefiraten 
en Dcbcn bem grote reberentie / fo bat bp bep boiftp 
gunfie toel merftte/ en bptoonbebemfeerb?untïijft 
tegen een pegeïijftcu; alp bp aen ’t©aïlepp quam (Foi. s9;) 

ging bp mibbenboo?betoacbtbcnboctafnemenbe/ 
en öefeïbe aen bepbe ^rjben begjoetenbe; epnbelnft 
toerb bP ban be ftoninginne moeber boo? ben ftoninft ^rSI 
geboert / alp bP booj ben ftoninft quam / berfoebt bP komt ^ 
berïqf om te fpjeften 'en bergiffeniffe ban bat bp tegen "ö0" 
öep ftoninftp gebob baer toapgeftomen/ metperte rpieekt 
fteï fijnp ïgfp om bem perfoonïrjft boo? fijne met tjeim 
fïcpt te ontfcbulbigen ban be balfcbe caïumnien bie 
bem na gefept toaren / biebp niet langer ftonbe ber* 
D?agen/ en alp bP merftte bat bep ftoninftp too?ne 
toat ober ging / bebe bP fijne en ber fijnen ont* 
fcbuïb / en fepbe bat bp bem onöertoojp fijne ftos 
ninftlbfte.llBajefïcpten be boomaemfie ïf eeren bie be 
ïïootnfe Catbolgfte religie toegebaen toaren / om 
baer oojbeeï boo? ben te bcrtoacbten : alleen bv ©es&o* 
geerbe bP bat ben ftoninft fonber cenige affectie be !ltnk ®ntii 
fkfte rijpcïbft to'ilbc beraebflagen / en baer obecec* “,00?De* 
ftennen. 

<&e ftoninft gaf bem befe anttooojbe: bat bpal^ 
bien bP bem ban alle fufpitiecnbcrbacbtontfcijuk 
big toilöe gebouben bebben/ fa foube bp ooft blptig 
aentoenben bat fijne tooc^Dcn cn tocrchen eeuöcclcp 
toaren. 

^>e ftoninft babbe boo? ^eiro JDaulo /Eofïnge tot juMaws 
ïjem boen ftomen / ben boojf'5. jföicoïaup ©oiiniup / yoimiua 
bien be ftoninft b?aegöe / toat Ijp 5ebcrt bep hertogen 
ban oüuife ftomfte ban be oproerberpberftoo^rbab^ ipöec 'u 
De* bP fepbe bat Defcïbeboo^mfeftomffefeerbcrs oproer* 
fcb.nftt en bcb?eefï toaren gctocefï/ maer nu booj fijt 
ne ftomfle toaren fp feer gefïerftt cn gcmact / om boei) m 
bare boojgenomene aenfiagen tegen fijne Ifêajcfiept «ebtoet» 
tn’ttoerft te fiellcn / en beïoofbc bp bccïiep fijnp 1c? becacöt‘ 
ben p/ by albien fijne J^ajcfiept ïaft gaf om Degene 
bie bP naembaftig maften foube/ te boen bangen/ 
bat fijne l^ajefiept upt bate epgene beftentemóe 
foube boren en betfïaen bare factie en boo^nemen/ 
en bab op ’t aïberonberöanjgfïe fijne JlBajefïcpt foube 
geïieben fulr te bebeïen. JIBaer be ftoninft too?be 
Öoo? fijne acngcborcneïanftfaembcpbbanbeftonim 
ginïie moeber en ©illeftlara beteogen / en meenbe 
bp toilöe met fijn gebult be oproerberp aenfiagen te 
niet boen / en geltjft bP ^olinio btpïfame toaerfcbou# 
toinge beracfjtet tjabbe/ aïfo toapbpnuooftbanöe 
geene bie neffenp bem toaren/ baer toe gebjagt Dat 
bp befelbe niet toiïbe firaffen / maer met ffilftorjgeii 
bare raeöflagcn beften / borb ftonbe bp fufr ban toe^ 
gen ber oproerberp boofbepb in ber fïab garijp niet 
boen/ toant na Dep hertogen ban <©uifeftomfïeal* 
baer / too?ben fp fïout en joegen bc ftoninft eeue nieu^ 
toe toeefe aen / fo bat bp bc toacljfcn binnen garijp 
toel bebe befïeïïen / cn be toacbten bp ILoubere tocr# 
ben bubbelt gebouben: bocb alle faften toerben met 

4 ful* ??■ 
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fuiïïz tcacgïjepö en ïanhfacmïjepb uptgercgt / bat 
be opcocröcré Doo? ben hertog ban <25uife acnfloïten / 
tïjöjS genoeg tjaööcn om be flraten pier cn Daec tc 
floppen-/ met baten/ tonnen / fïuptcn bet Itetenen / 
m anöerfmi'p. ïSenatuo’ Biïïdila*cu£ rieb ben lïo> 
«intt bat fjp inet betoiïltnge fijng moeder^ ongetoas 
pent boa| üe jlaö cijDcn foube en be betfloppinge bet 
flcaten Doen openen/ De toacljten cn fcf|tlctuactjten 
acufp,?dien öatfe 0em getrou bïijben fouöen / riiaec 
strn ijüïpnict / öc oproerige faeljtcn ter contrarie 
öc£ Éemn£$ toegebane geljeeï tc uccö.niriicn / cn 
Pan ïjarc pïaetfe Daerfe gcfïcït inaren om toacljttc 
ïjouöen te beringen. We ïioninïïïpe #bccflcnp fon# 
ben geflaöig faoüm aen Den&omnït cn lieten fjem be 
gdegmtjjepö öer flab toeten / en berfocljtcn ojö^e 
inat fp boen fotiben : be o?Ö,?e toa£ aï ccnöecïcp / 
öatfe Ijct ooiïog^ - boïïi m toom fouöen fjouöcn/ 
öatfe met mocttoiïïig^ fouben bcDjijben : tnaer 
fo fjen mocttoillsgljcpb betoefen toerbe / bat fom 
Dcnfc ficercn cn Pan ïjaer aftocnöen. We otïbe 
iioiungüine cn 23dïeb?e gingen btfsiüïï^ *n 
togen Pan cSuife logement: cn ï)*clt ben ïioning 
öp beu Hertog ban <iBtiifc aen bat 0p itpt ber flab fo«- 
De bmmïunl m beloofde Ijcm ïjp foube niemanö 
ban fijn boïfe of bojget^ Die op fijn 5ijöc toaren ccnig 
ïcet aen boen. ï^en if ertag ban <èuifc flonb öi&toi!£ 
in ttojjfd toat tjp öoentoiïöe/ macrafêljpbccnam 
bat bc gene üicöe£ fnomuïi^ fahen bjeben ben tnoeb 
lieten flnïien / cn bat fijn boïft ben niocb toic£ / fo 
nicngöc ijy Ijeftige ftcacïjtcH baer onber / cn begon 
opentlijï* inn upt tc feggen / öc üoninïtöaööcljcm 
t’oucccljt geiujucieert / cn bcgceröe bat ïjemfati^ 
factie jouöe gcfdjieöm / cn tocc$ 25dlebje / bie gintp 
en toebee toa.£ gacnbc ten Icflcn fdjimpdijlt af.Cnnös 
ïrju na öc uiaeïttjöen cn aï£ ben bjaito öc ïjerten ber 
oproccbcr^ bertoeemt ïjaböc / quant Ijct tot Ijet ups 
tcrfle / toant a$ bc toegangen aUentljaïbc gefloten 
toaren / fo toao ï)ct met örjj ïtaninlig firijgg-boïft tc 
ïact / en ftonbeu geen getodö gcüjupkcn / alg fp in 
5t begin tori Doen feonöen/ en öo?flcn op bc fcfjtïö- 
toacljmi niet flaen bïijben. Het toerbe ben 11. cn 12. 
IBc'p bafl quabec / toant be ü|tttog ban <6uife l|ab< 
bc ecrfl met fijne bnmben cn ctfijhc Uirpnigc grina# 
pxn'ocl bic l)em in fijn logement beröergbe/ ioacljt 
geïfouben / en be ïionmh foube öefcïue liriitelijft ï)eb 
ben bonnen onDerbumdten: maec mi begaf jpi ïfern 
na miööage in een bryg^-ltïeet opcntlqh op De flrtu 
tc cn tdonDe bat ïjn ganfeli onbccfclfrilit iuas / cn 
ging aï; j een tijb lang met ben :2I5ifrci}op ban 3lnon$ f 
niet bccre ban öc ljupjinge ban iBomotanïfp toaii^ 
beien / cn gaf be boben / bie öc oproerige gcflaöig 
aen öem fonöcn/ befrijepb. <S>ac ter tgö ioa.öljct 

gJJJ®.1* ge&eeï met öc£ rioninïtó antaritept gcöaen / toant 
tui auto* liet toa^ fa berre griiomen / bat in pïaetfe bat <6utfe 
ïtttptiiin* mett it ban Den lianinft foubc ontfangen/ cnöie ont^ 

te * Ö3Öen batIjp uptl>an)ilfoubebcrtcccïtcn/mt Ijct 
men feoninMijlte tefjg^-bollt bat op be flratcn en op bc 

fepttoarijten flonö/bclafle uptöe flab te bcctrccbcn. 
m lf h ©c fufiec ban ben ïfertog ban «Buifc öebccencn 
rumoer wep lopen bat bcö ïïoïiinïi^ acufiag gctoccfltoa^/ 
fc? öc au om aï£ >]p öc flab in fijn getoelf) foube ïjebben geferes 
SS" 0cn i 0:31 Ö? lïöcbc Catljoïijftcn bic flg tegen 
tostuu Ijct frijabriya boojnemen öcr poïitijlicn gcflclt Ijab^ 
«uifiBfa Den / boo^ Ijct Bacö-ljm.^ / aen ctfijltc baer toege^ 
tiacmh-o; jnacfïtc galgen foube Ifcbbcn boen opljangcn/ bat 

ïin baer toe beeï galgen Ijaööe boen maliën cn bede 
frijerp - recijtecp ban berfrifepöen pïactfcn liaöbe 
ontboben/ eti bie ïjepnieïijïi tegen ben nacl)ttjaöbe 
boen opflimteu / ’t toelli met grote ontsefcïjacmri 
ïienb berfïcrt en. met bed groter onbefcl)acmt0cpb 

^ boo?tgefïroyt en bg beden gelooft toerbe. 
k «mf ' .<©i> befc ti)ö toaö ije d3ïabe €öutoaert ban 
tonale fart Wmbaffaöeur ban De tïaningimie ban aênge^ 

binnen idarfjö / öeHertogcbandpuifefanbben 
öcisr öc3 i;?ecrc ban 23pfali aen ïjein / cn liet |)em een bncflnn 
Mo itiu SkUibegacöc brengen, ^en ^ngeïfen ?Hmüaf]a^ 
lnSatt 'mvc ai5£Uj33^c Ijed onbecfc0.nlit / bat toaet’tbp 
ianö aen ulbfcn 0p ai^ een pp'bact peefoon in B’an&ryït ges 
ft: mie ïioüien toare/ fa toiiöc fjp öc tyiutbfdjap in fuïlien 

tijb niet afffacn: maet öetoijïe ïjy in bet Üoningisu ©n* 
nen name / bic met ben lioüiim in berumteaiffc 
toaö / baer toaö gdtomen om Ijct ItimbaffaDenr^ j&ntcs 
ampt te berncliteii / fa lionbe ban niemanb ce; <suf* 
nigc ^aubcgarbc / aï.s ban Dm fioiunlt acnntmai mj5Snvi 
of ontfangen ; be Heere ban Söjijalt feyöe bat öc iaa?. 
Hertog ban aBuife alöacr niet toa^ in ber flab grila* 
men om tegen ben itoninfe pet te bcflaen/ maer öat 

flg cn be fijne bcfdjcemöe: baer toa^ een grote 
factie tegen ïjem en be flab oliffraen / Ijet ïiacb- 
Öup^ toa» bol galgen cn bettls tegen bebjomeburs 
gcr^ befldt: öacrom baö be Hertog ban <6üifc bat 
l)P fuïjr fijne ïitoninginnefcö?!jbentoiïbe/ op bat een 
pöer be toacrï]cpö erbaren foube: ben lüïn&affaöeuc 
anttoootbe / bat öy tod gdcoföc bat fuIUp gefepö 
toerbe / maer niet bat 0et toaerarijng toa^ / Dat 
fcn$ Pjiiicen onberöaen / Die toeflonö alle fijne 
bienflcn in De palen ban ge0oo?faemi)epD te bebtoim 
gen / Dat 0rm Die fo een grote falie foube toe-epge# 
nen / bat foube ban alle potentaten Der Cïfêijteuen 
niet toeï toeröen gen omen / en toat anöcr^ boo^tge? 
b?ac0t toerbe om be falie tc berbïoemen cn te ont= 
fcöulbigen/ Daec mebe fouben jpmctgcpaepttooj* 
ben. 3Bat men upt fiaet en nijö ban be galgen fepöc / 
öatïionbe/ fo 0et toaerac|)rig toare / metopeutigfe 
be galgen te botgfcïjijn te brengen / betoefen toets 
ben / cn genomen fjet noc0 alfa toare / fo fïcnDe 
0ct niet te ïpben bat een onberöaen met ecu getod# 
öigcr 0anö berbieben foube bat een ^tince / fijn Ijoogs 
fle gcbieö / tn liogen nooöfalie onber stjn onöeiöas 
nen niet foube mogen gcbjiipïicn / bar fiem altanjf 
aengefepö toerbe / foube 0p3ynellomngt!mcblptig 
fdjujocn: rnacc bat foube bê ifertog ban <6uife toe? 
ten/ bat 0ct fgn bootonnen niet toaté/ öatï)pbc^ 
-Hertogen en ber fijner raeb flagenbpbeHomngins 
neuptïeggec/ ofmterpjetatcurtoiïbejiin/ battoa^ 
fijn ampt niet/ en fijn ïionmgimte toaö tojjfetafê 
0p / bat fp na 0are 0oogc toijplicpb tod foube toe* 
ten upt fijn fdjnjbcn tc befïuptén. füïp' ^ïfafe fag 
bat lip bp ben ^tmbafTaöcuc niet honbc uptccc0ten / 
toerö 0p toornig / cn fepöe tot beu ^m&affabciic/ 
0p 0aböe 0em bqoj 0ct jdarijfc boïlt en prnjM tc bers 
toacöten / Detodïic op be ^ngeïanber^feïöe Vonb?cs 
ben toaren / betoijlc men bc ftoninginne ban J)cï)ot= 
ïanb op fo groufetne toijfe aïöaer paDöe onigeb’agri 
iiï^ ben tUmbaffabeur ïfet toootb groufaem l)oo?be / 
Ijkt öp Sp'faïi fliïffflggen / en bid in fijn tooo?b/ 
en öctece^ bat liet gene boo| ben toegban rechte cn 
jnflitie gefcljicbe / cn met rec0t ge^anbdt toerbe / 
geen groufaemfiepb lionbe genoenit too?öen. ^>a 
feonöe bp ooit niet flen toaecom lip aïfo m örö bollig 
ongunfl Itonbe 31311 / nabemae! 0p öjagcnbe Ijct 
ampt ban een pulilp perfoon/ nienianö Ijabbe ba 
ledigt / en a$ l}cm bo^bec^ ban 23L?ifalt geb^aegt 
toerbe / of ï)p in fijne 0npfïnge berbo^gen toapenen 
Ijabbe { anttoooibe ben ^mbaffabeur met ïaggcm 
be monöe / fo gp bit al^ een bjunö mp bjunDlylier 
toijfe af bjaegt/ fa foube iliuniogeïjjlianttooo^öen 
gdijfi be falie gelegen fó: maer öetoijïe m ben bic 
gp aï ïjiecflet/ fa bertoaclit ban mp geen anöerant* 
tooo?be. ?ÜÏ3 -23?ifali |$em aï^ een b?unöfldbe/ en 
fepöe bat öc oproerige ïupben/ öieïjpnictïionbcop- 
ïjouben / 0aefl baer fouöen bomen / om fijne ïpips 
flnge met getoeïö tebefoeïten/ cn Dacr na met ötep# 
gcnöc tooojöen ïjeni bcrmaenbc/ bat lip be pookten 
ban fijne ljupfinge foube bcrfïupten. ©ge flonb ben 
tSmöafTabcur op / cn fepbe : Dit 0up$ ïjeeft ttoee 
beuren baer men upt en in mag gaen / Die gp mp 
raeb te bcrfïupten / fa mp baer eeuig getodb gefcïji'et / 
fo Ijeb iïi bat boo? mp genomen / fo bede mp met 
mcnfcïjelijïtc braeljt mogdijlu'^/ öefdbn'nöecma# 
nieren te beröebigcn/ bat een pcgeïsijfi aen mpeen 
erempd nemen marl) / bat aller ballier rcrijt aen 
mp gduolicn toerbe. iilêaer öetoijïe gp mp alé een 
toienb toaegt / of ik toapenen bp mp Ijeöbe / fo 
toil ifi u a!j§ een bp’cnb anttooo?ben / Dat ib mp mo- 
gdijli tot briefjerimuge toilöc boo?fïen fjebben / fa 
ik aï}? een pjibact perfoon 0irr gdiomen-toare: maer 
öetoijïe iïi nip aï^ een^^imbaflabeiu^ ptfföon f>ou« 
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De/ fo acïjte ift ïjet fo / Dat m ban rechten opent* 
ftjfte toegefepbe tcoutocfeftccentopben/ Dacroniift 
niet gelijft gp inp raDet öe Deuce toil laten fïuptcn / 
ïaet Dc bpanDen ftomen en bjupften gctoelö / taant 
een$ 2ümM'aöciic£ fjtipfinge faleenpegelijftöieupt 
en mgaen / open fïaen / en ift ben Dacconi niet 
lliec gcftomcn / Dat ift tnp te $arjj£ ontbouöen 
fouöe / tnaec Dacc De ïtoninft öout. dUet De* 
je anttooo^Dc quani S^ifaft toeöccotn tot Cuife / 

cFoi.90.) öetoelftc al ïjoe taeï bP geen roem bertoerben fouöe / 
Dat l)p Dacc gcfaut bef'cljccïnt en bcboaert baDDe / 
fa Ijielt bp cbcntocl booj ecnccrc/ Dat De gefautem./ 
in De fïaD Daec b<* boogfïc getoclögebjupftttoetöe/ 
ban alle mjuricn befclfermttaaren/ Daecom bp cru* 
fleïijft IjanDcIDe met De Ctocrfïc Det fïaD / Dat De Cn* 
gelfe nocb mettooaiöcnnocbmcttoccftenfoubenbe* 
fmaect toojDeu / alfa nam Defen Dag een epnDe / in 
öetoclfte Dcö ftoninb^ ban Dunftcijftp name met boe* 
ten getteDen/ en Dc^Cuiféngmacbtbebefïigttocr* 
öe / taant op De nieutoe merftt-plaetfe bleben ontrent 
öo ban öe£ Coninft^ boïft / npt Debcnfïcré met tucr* 
pen ban fïeenen en Doob fcljieten / en beeïe haetöcn ge 

SIoeD- 
lergtcten 
itniieu 
darijs 
ip öe melis 
oe 
>Ue:fe, 

rijft£ te beneerfïigen / en Dat bP met toeïöoen ber* 
l)oopt te bcrftrggen ’t geïuft ban Dc£ Coninft^ 
gratie / ban Detoeïfte bp niet op fa! bouDen tot Dat 
Coö Den miöbel Dacr toe geben fouöe- 

s©en zz. IBep beeft Dc Coninft fcftcrc Declaratie 
uptgegcben ban fijnen taille na 3?jii bertreft ban g>a* 
rijg/ ïupöenöe al^bolgt. 

Sj den I\onink> 

O Nfen beminden cn getrouwen , wy waren ©eclara* 
in onfeftad van Parijs, alw'aer wy geenean- f^rfugc^ 

dere dingen dagten, dan te doen cederen alle 
manieren van jaloufie en belettingeopdezijdevan jfcomnic 
Picardien en elders, dewelke veragterden onfe ^'"anks 
reyfe in onfen lande vanPoi&u, om dacr te vol- rijk ge= 
voeren de begofte oorloge tegen de Hugenoten, y-^erf 
volgende onfe voornemen, als onfcnevedeHcr- tichbart 
tog vanGuifc daer arriveerde, fonder dat wy ’t wi- 

Parijin 
uiu uati fuuiiu ui viuuu / 111 uwir auaiwii ujv" n i , A T J 1 A TI 

quetfï/ taant anöcr0 tocrt’cr geen blocD hergoten / «cn, den 9. van deler Maend, zijne komlceoplul- 
" ker wyle vermeerderde de voorleyde wantrouwig¬ 

heden of miftrouwigheden alfo, datwy ons vonden 
infeer grote moeyte, daerom datwy tevoren ver¬ 
adverteert hadden geweeft uyt vecle plaetfen , dat 
hy daer foudc komen op fulkcr manieren, en dat hy 
daer yerwagt was van fommige inwoonders der 

bmigen ënTnVer bun gcïadö tc tuiiïen bcljouöcn / en voorfz.ftede,die geagt waren te wefen d’oorfake van 

öetoqïc öe auöcre Coninft^ foïöatcn öoo? bet bebel 
ban De i^ertoge ban Cutfe upt Der fïaö getoeften 
toaren- 

<&e0 anöercn Daegp quant ö’cene boDe boo? en D’an* 
Der na bp Den Coninft / bem acnöienenDc Dat De op* 
roerige / Den gebeeïen nacbt raeö gebouöen baö* 
Den / cn ban mceninge toaren om Den Coninft te 

©e &<u 
i<ng ban 
p:ank; 

!nftü:uctjt 
wt JDa.' 
m. 

Sc ÏScn 
tttk komt 
ot Cliai; 
tejs. 

i?cn üjers- 
og Dan 
Siitfe 
paft 
ten Den 
iantng/ 
;em felüen 
jntfcfjuU 
ligenöe. 

Derbalbcn befïoten toaren Datfc 8000 mannen toilöcu 
upt öe fïaö laten / Die fouöen Dc lloub^e rontom bc* 
fcVtcn en Den Coninh fijn bertreft beletten / cnmet 
aller mai# ban De5tjöe Der fïaD betpnllep^befïo?* 
men/ Doe beroubet bem te late DatbPöegetroutoe 
toaerfeboutoinge ban i^icolau^ ^oïiniu^nict ter ber* 
ten genomen nocb geacbt baDDe / cn öetotjle bp heb* 
tclgb Dit aenbjeugen Der boöen gclaoföe/ i^bpon* 
trent Den miDoag al?5 of bp na ouöcr getooónte upt 
fpaccren reet/ tot De Hatrancn ïufï ïjup^ gereöen. 
dBaer fo bacfï bP bp Den lufï bup^ quant / fo toog 
bp terfïonö 5tjnc laerfen aen/ ging tepaccDeenbe* 
gaf bem tot Dc blitcljt/ (jet tocllie een jammeclijb fpec* 
tabel toa^/ Dat een fo machtigen Comnft/ öieboo^ 
toepnig Dagen een ï^cece toa^ ban foöanigenbolft- 
rij’ïcn fïaö al^’er in öe toereïDmacbstjn/ Die Dein* 
tuoonöer^ rylt gemaebt IjaDDe / aïjS nu jgn feben 
bjcfcnöe / ban btn öe bïucbt nam / tnboegen Dat 
ccnigc ?bne getroufïe Dienaren te boet / anöere op 
ongefaöelDeprcröenenfonDer ïeerfe De bïucbt al b?Cs 
fenDe en berfïropt boïgöcn / De Comnft bleef Dien 
abonö te iCrappcg/ en baDöebiercnöaeropöetoe* 
gen toacbtcnbefïeït om blijtig toaer te nemen/ of bet 
ftrïjg^-boïft ban <©uife upt Dc fïaD bem niet boïgöe. 

tDep' anöercn öaeg^ quant De Coninft tot Cbar* 
tre£ / Dacr quam bent öe geefïeïtjftbepb tegen / en 
toerDe ban Den 23iffcbop fiicolaud (Cljttantto / Die 
Den ftoninftlijften name in groter ecren bicït / fecr 
cerïyft ontfangen/ en met b^eugDen-gefcbutepenge* 
ïuft-tocnfcbtuge öe^ gemccnen bollig opgenonten. 

©c ifertog ban Cuife nu öe fïaö ban $artj£ in fïjs 
ne macht geftregen IjebbcnDe / ojDoueccDe ober al 
fcljilt-toacbten / fïeït Dc ©berbepö en .ni)agtfïratcn 
af/ en fielt toeöecom nieutoc in / ftrygt D'c 25afïillie in 
banöen; Den 17. iföep febteef bp aen Den Coninft/ 
en ontfcljuïöigt bem ban ’t gene Dacr gefcïjiet i$ '/ 
lepö De frfjuïD op fijne bpanöen / roemt ban fijne op* 
rccbtigljcpD / Dat ïjp De^ Cantnftg ftrijg^-boïft Die in 
groot penjftcl toaren/ beeft befebermt/ Dcfïaöbe* 
toaect boo? pïonDeringe / en Dat niemanö ban fijn 
gacö berooft i£ getoeefï/ Dat bP nopt min beeft ge* 
öaen Dan Dat Den Coninft fouöe mióbagen. 25eftlaegt 
bent ban Dc^ Coninftö barflig bertreft / Daer öoo? bp 
bcrftinDcrt toaö alle Dingen te accanimoöcccn tot5t> 
neu contctitcmcnte/bp booptbem niet te min in alfcg 
te öjagen/ Dat Den Coninft fjem fal oogden te toe* 
feu een gctrouonDcrfaetenDieuacr / Die anöer^ niet 
focfttöantod tcDoen/ en De todbaettöe^Coninft* 

de voorfz. wantrouwigheden , en w-y hadden hem 
om defer oorfaken wille van te voren doen acnleg- 
gen, dat wy niet begeerden dat hy daer quame, eer 
dat wy overdragen hadden de troublenvan Picar¬ 
dien, en weggenomen dc oorfaken van dc voorfz. 
wantrouwigheden, nogtans overleggende dat hy 
gekomen was, alleenlijk vergcfclfchaptmet 14of 
i 5 peerden, wy wouden niet laten hem te ficn, om 
een proeve met hem te maken , dat de faken van de 
voorfz. wantrouwigheden en troublen in Picardien 
weggenomen werden, maer aenhende dat w'y wey- 
nig vorderden, en dat van elders onfeftad dagc- 
lijx vervulde metEdel-luydenen andere vreemde 
perfonen, die hun voegden tot den hoop van den 
voorfcydcn Hertog; dat dehuys-foekinge die wy 
geboden hadden tc doen door dc ftad, van de 

.Magiltraten en Officieren der felver, maer ten 
halvcn werden-gedaen , om de vrefc in dewelke 
fy waren, en ook dat de herten en gemoeden vau 
fommige der voorfz. inwoonders haer verbitter¬ 
den cn beroerden alle dage meer en meer, met 
de ordinariffe wacrfchouwingen die ons dagelijx 
verdobbeleerden, dat men dacr uyt moeite bc- 
fluyten eenige grote beroerte in de voorfz. ftad, wy 
kregen een voornemen te doen, doende de voorfz. 
huys-foekingen nog fcherpelijkcr in defclve cjuar- 
tieren dan de voorgaende, om te ontdecken en 
te bekennen voor wacragtig den ftact vanderlle- 
de , en uyt tp doen gaen de voorfz. rreemdclingcn 
die niet fouden gcfint wefen lo fy behoorden: 
om dit te doen , wy namen voor te doen ver- 
fterken fekere Corps de Guarden van de in¬ 
woonders cn borgers der voorfchreven ftede, 
die wy geordonneert hadden opgeregt te wer¬ 
den in 4 of 5 plaetfen der ftlvcr , van de Swit- 
ferfe compagnien cn van die van’t regiment van 
onfewagte, die gclogeert Waren in de voor-ftad 
der felver, en ook fommige Hceren van onfen 
Raed, en Ridders van d’ ordene van den Hcyligen 
Geeft te gebieden , tc gaen met dc "Wijk-meefters 
door de wijken, en andere quartieren der voorfz. 

ftede , 
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ftede , dewelke men gewone is te doen doen de \ 
voorfeyde huys-foekingen, om die daerin te au- 
torifcrcn en te affifleren, gelijk het dikmaels ge- ' 
dacn is geweeft, waer van wy den voorfz. Her- 
toge en alle die van der ftad deden advertentie, op 
dat niemand tot der wapenen grepe, en waren in ! 
defc fake op onfe voornemen ingeenetwijffclinge, 
want de inwoonders en borgers der voorfz. (lede 
infteerftehun geheten ditwilliglijk aen te nemen, 
nogtans weynigtijds daerna de faken verhittigden 
in lulker manieren , door verleydinge van fom- 
migc die gingen fayende en indruckende in de 
voorfz. inwoonders herten, dat wy hadden doen 
inkomen de voorfz. magt van volke, om te {lellen 
vreemde garnifoenen in de voorfz. (lede, en hun 
nog erger doen fouden, dat zy d’ inwoonders wel 
haefl alfo hadden gemoed en verftoort tegen de- 
felve, dat indien wy niet expreffelijk hadden ver¬ 
boden de voorfz. Heeren en Compagnien geenfins 
yet voor te ftellcnregens de voorfz.inwoonders, 
maer veel meer te verdragen en te lyden allebe- 
nautheden der wereld, dan fulx te doen, wy ge¬ 
loven fekerlijk dat het onmogelijk ware geweeft 
te fchouwen een royinge met een leer grote bloed- 
ftortinge, ft welk liendc wy befloten niet vorder 
te volbrengen de voorfz. begofte huys-loekinge, 
en te doen vertrecken terftond de voorfz. macht, 
die wy niet dan alleen om defe oorlake hadden doen 
inkomen,wefende gelijkerwijs waeragtig,dat indien 
wy eenen anderen wille gehad hadden,wy haddenfe 
getergt en mogelijk uytgeregt geheelijken naon- 
ie begeerte, voor de voorfz. beroerte, eneerfy 
de ketenen gefpannen hadden, en de Barricaden 
opgeregt, door de ftraten, gelijk fy begonnen ter¬ 
ftond naden middag te doen, by na eenen tijd in 
alle de ftraten der voorfz. ftad, daer toe onder- 
wefen en opgeroeyt van fommige Edel-lieden, Ca- 
piteynen, of andere vreemde, gefonden van den 
voorfz. Hertog van Guife, die hun in feer kley- 
nen tijd vonden gerengeert elk by tiendemans 
om defer faken wille, doende vertrecken de voorfz. 
Switferfe compagnien en Franfoyfe: daer werd 
grotclijx t’onfen onwille gefchoten en geworpen 
van de voorfz. inwoonders, dewelke treften prin- 
cipalijk op fommige van de voorfz. Switfers,dic 
wy deden wijken, en dien avond logeren ronds¬ 
om ons kafteel van Louvre, om te fien hoe de 
beroerte ( waer in de voorfeyde inwoonders wa¬ 
ren ) vergaen foude, en deden al wat mogelijk 
was om die te flilfen, tot des anderen daegs, ge- 
helijk doen vertreckende uyt de voorfz. ftad de 
voorfz. Compagnien, uytgenomendie, dewelke 
wy voor haer inkomftc hadden gelieft indewag- 
tevoor ons voorfz. kafteel van Louvre, onsver- 
maent geweeft hebbende dat fulx grotelijk foude 
contenteren cn ftillen de voorfz. inwoonders : wy 
deden ook arrefteren fommige reftevan Compa¬ 
gnie voet-volx van den regimente van Picardien, 
die nogtans maer 7 of 8 mylen van de voorfeyde 
ftad waren, met fommige Heeren cn Edel-liedcnj 
onfe dienaers, die tot ons quamen, liendedat men 
defen volke een fchaduwe of fchijnfel hadde ge¬ 
geven , en dat men met fuiken coleur niet mog- 

) te aenregten, dan de voorfz. inwoonders meer 
te beroeren: niet-te-min in ftede van daer af te 
fien het cynde ft welk wy verwagten^ tot hun cy- 
gen welyacrt enonfen contentemente ,fy hebben 

fint niet opgehouden meer te hogen de voorfz* 
Barricaden, hun wagten te verfterken dag en nagt, 
en die nader ons voorfeyde kafteel van Louvre te 
ftellen, tottegen de Sentinellen van onfe ordina- 
rilfe wagte, cn felve ingenomen het Stadhuys, met 
de fleutelen van Sint] Anthonis poorte en andere 
poorten der lel ver, in der manieren, dat alle 
dingen fo ver gekomen waren,den 13. defer macnd, 
dat het fcheen dat het inniemands vermogen was 
te beletten het drijven van een lo groten geweld 
en beroerte, tot voor ons voorfz. kafteel: ft welk 
fiende, en niet willende gebruyken onfe magt te¬ 
gen de voorfz. inwoonders, om dat ons altoos 
de bewarïnge der voorfz. ftede en de goede bor¬ 
gers en inwoonders der felver, fo diere gerecom- 
mandeert is als onfe eygen leven, alfo ly in alle 
maniere bevonden hebben , en een yegelijk wel 
kennelijk is :wy befloten te vertrecken den voorfz. 
dag, en ons liever te abfenteren en vervreemden 

j van alle wereldfedingen, dewelke wy fofeer bc- 
j minnen, gelijk wy nog begceren te doen, dan 
die te fien in meerder perijkcl, en daer aen tellen 
meerder verdriet, hebbende gebeden de Konin- 
ginne onfe feer eerweerdige vrouwe en moeder 
daer te blyven, om te fien wat fy door hare wijs- 
heyd en autonteyt fal mogen doen inonle abfen- 
tie, om te fligten den voorfz. oploop, ft gene fy 
niet heeft mogen doen in onfe prelentie , wat 
moeyte fy daer toe gedaen heeft, enwy zijn ge¬ 
komen in defe ftede van Chartres, van waer wy 
U L. hebben defen terftond willen fenden, om 
u te bidden, te ftellen in conlideratic de conle- 
quentie van dit werk, hoe veel agterdeels enfeha- 
de het toebrengen fal de gemeenefake, enprin- 
cipalijken aen onfe heylige catolique, apoftolife cn 
roomfe Religie, indien het vorder gact; geilen 
dat die, dewelke gewend zijn tft'amen te ftryden 
tot belchcrminge der felver, lullen door dit acci¬ 
dent , indien ft niet geweerd werd, oneenig en ge¬ 
dwongen zijn te keeren hunne wapenen dften tegen 
dJ andere, waer door wy u bidden te geloven,dat 
wy op onfer zyden fullen doen al ft gene ons fal 
mogelijk wefen, om inft felve niet te vallen, fo 
veel vermogens heeft denyver die wy dragen tot 
onfe voorfz. Religie, ft welk wy tot nog toe ge- 
noegfaem hebben doen blijken, en bidden en 
vermanen u fo vcele ons mogclijk is, God te doen 
bidden in uwe kerken om defe vereeninge, en dat 
die onderdanigheyd die men ons fchuldigis, ons 
gehouden werde fo ft behoort, en niet toelaten dat 
den inwoonders van onfe ftede van.niet 
wijken uyt den regten weg der felver, maer by hun 
voornemen vaftte blijven, engeftadig in hun ge - 
trouwigheden tot hun Konink, in eenigheyd en 
eendragtigheyd famen te volherden,om hun te on¬ 
derhouden en befchermen onder onfe onderda¬ 
nigheyd, op datfe niet vallen in deinconvenien- 
ten die hun bereyd zijn, indien fy eenen ande¬ 
ren weg houden, en daer boven fultgy doen din¬ 
gen weerdig uwer wijsheyd , getrouwigheyd, en 
neerftigheyd,die dienen fullen tot een groot ex¬ 
empel voor alle onfe onderlaten, wy lullen ft u 
dank weten, en fullen ft verdienen eeuwiglijk te- 
gens u en de uwe. 

Gegeven tot Chartres, den 22. dag van 
Jl'ïey, Ai, D. Lxxxviij. 



158S. Vervolg der Nederlandse Oorlogen. ^ / ) 

!*2opofitie 
iea lijze¬ 
en toatt 
fan/ Jto 
inffJöcuc 
lauDrn 
aomnk 
an Jia? 

inrce aen 
ie graten 

Hcc detotjïe top niet doorgenomen pebben dc 
jrcanfc !}ifIoric te bcfcp;»jticn / fo toillcn ton dit 

plcu bji laten / acptcnöc genoeg te fijn/ öu£ öcelc 
alpicc gefept te peUben/ Daet bp alleen borgende/ Dat 
al-poe-tocl deïtoninftpentplecfeerbepnfde/ dit on? 
geïrjli betgeten te pebben/ pp uocptan£ l)»cc Door 
en andere citcunifïantien niet rufïcöe/ boo? Dat pp 
Den hertog ban <0uife bcöe ombrengen/gcïfili pier na 
tot fijndec plactfen fal toerden berpaeït. 

Wy willen wederom keeren tot onfe voorgenomen 
materie ban de^eöccïandfcgcfcpiedeniffeto ©eïito? 
ninlt ban Jüaüecre toefendc ft pooft ban de religie of 
Ü>ngenoten in Branhtplt/ berfiaende de 3ligue en pet 
berbond/dat de hertog ban<£mfe met fijnen acn? 
pang gemaeht padden/ om die ban de religie ge? 
pecïpft upt te roden / peeft goet gebonden eenen 3llm? 
baffadeur te fenden aen de ïioninginne ban€nge? 
land / den Grinten pjotefianten ban ^uptfland te 
bcrfbePen een contrarie herbond tetoegetebjengen 
tot bef eperminge ban de religie / daer toe pp gecom? 
mitteert pceft den i|eere ban jpap / die ooit ïafi pad? 
de ban fijnen boajfïprebcn ïloninlt/om de Staten ge? 
neracï ban de bereemgde Jïedcrlandcn te begroeten 
en jpn gunfie en fabcur aen te bieden; defe $ in IBcp 
in Den j^agc gchomen/ en peeft demi. dBepau? 
öientie gepad / en aen de Staten generaeï gedaen de 
naboïgende pjopofitie. 

DEn Heere van Fay, Raed van den Konink, 
in zijn privé Raed en Mr. ordinaris van de 

requeften in lijnen huyfe, ook mede Raed in den 
Raed van State van den Konink van Navarre&c. 
Ambalfadeur van fijne koninklijke Majefteyt aen 
de Koriinginne van Engeland, den Princcn pro- 
teftanten van Duytsland, en aen de Staten gene- 
rael der Nederlanden, heeft laft te groeten de 
voornoemde Hceren Staten van wegen den voor¬ 
noemden Heere konink van Navarre fijnMr. en 
hem met hen-luydcn tc verblyden van ftconftan- 
teengeftadig gemoed, ft welk zy hebban betoont 
inft befchermen van de chriftelijke Religie, haer- 
luyden te bidden daer in te volharden, en nim¬ 
mermeer te fcheyden van een fo heylig en vrugt- 
barig voornemen, omwatoorfake het foudemo¬ 
gen wefen , met verlekeringe dat God de Heere 
lal gebenedyen hen-luyder arbeyd, en fal ver- I 
leenen de middelen om hen te befchermen en te j 
handhouden, beftand genoeg om te breken alle 
dftenflagen van baer-luyder vyanden, boe groot 
die ook mogen fijn ter contrarie. 

Sijne voornoemde Majefteyt bid ook hen-luy- ~ 
den dat zy continueren in de goede affectie, die fy j flJ,lde’ fo vecl,e vr,cfc mr°Sc,n hcbbcn ™or cen 

ninginne van Engeland en den Princen proteftan - 
ten van Duytfland, om hen-luydentc noden te 
komen in defe vereeninge, bedt hem mede be¬ 
laft te befoeken de hoog-eemelte Heeren Staten, 
niet alleenelijk om hen-luydcn te vermanen hen 
regte-voortdaer toe te voegen, maer ook te fchry- 
ven aen de gcmelte Princen proteftanten, om 
hen daer in moed te geven en voorder te doen 
voortvaren. 

En door dien lijne hoog-gemelte Majefteyt is 
geadverteert,dat getraéfeert wort fckcren vrede met 
den Konink van Spangicn voor de Nederlanden, 
de voornoemde Heerc Eay beeft mede laft lever¬ 
tonen aen de Heeren Staten van wegen den Ko¬ 
nink lijn Mr. de gewigtigheyd van aliulkeen vre¬ 
de, en bet ongelijk dat men hem loude doen,by 
aldien fondcr nood en dwank den voornoemde 
vrede word geconcludecrt, lijnde door dien mid¬ 
del alle geweld van Spangien in zijn geheel, om 
haer te voegen by die van de Ligue in Vrankrijk, 
en te vallen op de landen van fijne hoog-gemclte 
Majefteyt, fulx zy inft vooigaende jaer alrede ge¬ 
daen hebben. De beginfelen van dele felve vre- 
de gegeven hebbende commoditeyt aen den Her- 
togvan Parma, om te lenen lijn befte enfrayfte 
krijgs-magt acn de Hertog de Guifc, daer uyt ge- 
volgtis deruine van het uytheems krijgs-volk , ge¬ 
komen tot bulpe vanden boog-gemcltcn Konink 
van Navarre. 

Dies aengaende beeft den voornoemclen Hecrc 
du Fay laft, om te protefteren jegens alle degene 
die daer raden defen vrede van ruine en defolatic 
van alle kerken in Vrankrijk, welke defolatiena 
menfcbelijkefchijn alleen fal komen door dit mid¬ 
del , hoewel niet fonder een feker en gcwille voor- 
fienighcyd, dat waarneer de voornoemde kerken 
fullen geruineert fijn , de kerken van de andere 
landen fullen mogen feggen verloren te hebben 
een grote partye van baer verfekertheyd, ft welk 
den voorlz. Heere Fay infgelijx heelt verklaert 
engeprotefteertaen de Koninginne van Engeland. 

Syne hoog-gemelte Majefteyt kan hem niet ge¬ 
noeg verwonderen , dat zy-luyden, hebbende lo 
veele middelen,fo vcele gelts,fo veele goede fteden, 
lijnde genoeg alle ronds-omme bccmgelt van der 

èn daer-en-boven geenfins daer toe geperft zee 

altijds hebben betoont, en dat fy verfekert lijn, 
dat in alle occaficn, alwaer by middel fal hebben 
om hem te gebruyken voor haer-lieden, by niet 
fparen fal nog menfehen, nog fijne middelen, 
nog ook fijn eygen perfoon. En door dien dat 
de achflagen van de gemeene vyanden dagelijx 
waften en vermeerderen, en dat zy tragten by alle 
middelen om hen te verfterken door alliantien, 
vrienden, volk cngeld, zijne hoog-gemelte Ma¬ 
jefteyt, hebbende in defe generaele oorloge ge¬ 
noeg bet principael intreft, isgerefolveert ganlch 
niet te fparen om hem te ftellen tegens der vyan¬ 
den fchadelijk voornemen, en te verfoeken alle 
Princen die profeftie doen, van de Religie van 
gelijken te doen, en hen tftamen te vereenigen, 
met een contrarie Ligue, brengende alle haer- 
luyder fterkte inft gemeen, en met alle haer-lay- 

Spaenfe Armade, dat zy loude willen verftaen tot 
een miferabele cn fchandelijke vrede, die hem 
anders niet dan fchade kan toebrengen, fulx als de 
felve werd geprepaveert, hem als hy denkt, dat lijn 
exempel alle die van zijner zijde benoorden te cou- 
rageren om in God te betrouwen, en de vyanden 
klcyn te agten, gemerkt hy met leer weynig fteden, f 
en geenfins te vergelijken met de gene, diefy-luy- °'9‘” 
den hebben,beeft gerefifteert gehad 3 jaren gedu-^ 
rende met groter eeren,een grote party vanftgewclc 
van Vrankrijk en Spangien f famen ge voegt, fon¬ 
der op hem te laten winnen een hand vol acrde,van 
ft welke de glorie God alleen is toekomende, als 
fijnde die tijd gedurende by niemand anders gefe- 
courecrt geweeft , als by hem. 

Sijne hoog-gemelte Majefteyt bid datfy u'illen 
confidereren, datter niet iseenig Princconder de 

der middelen voeren het oorloge inft gemeen. En j chriftenbeyd, met den welken fy meerder geinter-, 
tot dien eynde fijne Majefteyt hebbende afgeveer- | refleert fijn, als met hem, ftfy om dat lytftamen 
digt den voornoemden Heere van Fay aendeKo- hebben een gemeenen vyand, ft welk is de Konink 

van 
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van Spangien > fynde erf-vyand van fyncn huyfe, 
en die anders niet voorheek, dan te beletten fyn 
grootheyd, ft fy om de gemeene faken van de reli¬ 
gie (tot befchermcnifte van dewelke hy meer meent 
gedaen te hebben dan eenig ander Prince) ft fy 
door de hope die fy mogen hebben, datals’tGod 
belieft hy nader haer-liedengebuyr lal worden, en 
confequentelijk God hen meerder middel fal ge¬ 
ven , om te erkennen de dienften en weldaden, die 
hy van hen-luyden lal hebben ontfangen, danee- 
nigander. Daerom bid hy hen-luyden, hen fcer 
vaft by hem te willen vervoegen, en felisbyfyn 
perfoon te hebben eenig agent van harent wegen, 
om altyds te onderhouden goede correfpondentie. 
Bid ook hen-luyden te confidereren dat niemand 
hier wefende , dan hy , die mach met de gratie 
van God niet alleenelijk verminderen , maer 
ook eens ganfeh te niet brengen ft geweld van 
Spangien , zynde fo fchadehjk voor defe lan¬ 
den : fy-luyden hebben een wonderlijke oorfake 
om te favoriferen fyne behoudenilfe, en te beletten 
fyn verderf, van welk verderf ft geweld van Span¬ 
gien foude een wonderlijk voordeel trecken. 

Om dele oorfake fijne Majefteyt hem vindende 
uytermaten geperft , fo door de grote preparaten 
die de vyanden tegens hem maken, als door de be- 
loekinge, die God hem heeft toegefonden, fo 
in ft verlies van lijn uytheemfe armade, als in den 
dood van zalig, mijn Heere den Prince van Conde, 
heeft laft gegeven den voornoemden Heere van 
Fay hen-luyden te bidden van fijnent wegen , hem 
te willen afbfteren en fuccureren , voor defe reyfe 
metdc middelen die hy proponeren fal,den gede¬ 
puteerden van de hoog gemelte Heeren Staten, 
die hem gegeven fullen worden om met hem te 
tradlcrcn. 

Dat de Heeren Staten willen gedachtig zyn 
hoe dat lynehoog-gemelte Majefteyt altyd van fy- 
ner zyde betoont heeft gehad dkffedïic om hen- 
luyden na fijn uyterfte vermogen te helpen, fo me¬ 
de in ft bcginlcl defcr oorloge, dewelke hoewel 
ontallijke preparativen tegens hem brachtc, niet- 
te-min vergat hy in ft midden van fyne faken ook 
de haren niet, in ft midden van ft perijkel, daer in 
hy ftak, gehengde hy ft gene fy van hem van doen 
hadden. En in eftedte ter follicitatie van den Heere 
van Caluart, hacr-luyder gedeputeerde, ordineer¬ 
de hy 2000 mannen voet-volk van de fynen, om 
hen-luyden te fecourcren , en dede afligneren 
i oo oo kronen, om die aldaer te doen marcheren: 
welke fomme meerder was na de proportie van de 
middelen, die hy heeft, dan hier foude wefen 
i ooooo , als een yegelijk weet, en metter daed af- 
veerdigde den Baron van Salagnacque na den Ko- 
nink om ft voorfchreven fecours te vorderen, welk 
fecours , fo ft herwaerts over niet gedient heeft, 
de Heeren Staten weten d'oorfaken, fonder dat 
van noden is, die hier te verhalen. Maer fo veel is 
ft dat op dien tyd de Cor.ink van Navarrc, fulx 
dede en noch meer gedaen foude hebben, hadde 
hy verfocht en geadvertccrtgcweeft in tyd en ftont, 
fulx als hy ook doen fal inalleoccafien, diefich 
fullen prelenteren, hen- luyden prefenterende fy- 
ne middelen en fyn perfoon, fo gewilliglijk en met 
fo goeden gemoed als of het ware voor de fake van 
fyn eygen landen en de kerken van Vrankrijk. 

De Heeren Staten lullen ook gelieven te confi¬ 

dereren dat de Coninginne van Engeland, en de 
Princcn van Duytsland veel minder geinterrefteert 
zyn, dan fy-luyden, in defe fake, met tegcnftaen- 
de dat fy de voorleden jaren vcrftrekHiebben, 
grote en merkelijke fommen voor de faken van 
Yrankrijk, hebben fich niet-te-min noch fecr 
goetwillig getoont, ft welk hen-luyden behoort 
te dienen tot vermeerderinge van goeden wille en 
exempele. 

De voornoemden Heere Fay bid de hoog-ge- 
melte Heeren Staten te delibereren op defe articu- 
len, fo promtelijk als doenlijk is, wefende hem 
den tyd uytermaten koftelijk, en byfonder door 
de vergaderinge van de Princen proteftanten , die 
te Pinxter gehouden fal worden , in dewelke hy 
nootwendig in perfoon moet wefen, en door dien 
dat den dienft van de Coniuk fyn Meefter ver- 
eyfcht, dat hy fekerlijk mach derwaerts pafteren, 
bid hen-luyden hem te willen verlenen vrye pafla- 
gic, door hare landen , in ft welke hy verfekert is, 
dat den hooch-gemelten Conink veel contente- 
ments ontfangen en hen-luyden bedanken fal. 

Geprefentecrt in de generale vergaderinge van 
de hooch-gemelte Heeren Staten op vrydae den i. 
Mey 15 8B. 

ondertekent 

A/. H. Hurault de V Uofpital dn F*y. 

Wit Uiteten Staten generaeï Rebben na rijpe Delft 
beratie op De boojfcïpeben pjopofïtie Den i^eere ban 
3rap obecgelebert bare tefoïutre / ncffeiid feltere 
obligatie in Dc refolutie bctmeït / fcocï&e refolutie 
toagiupDenDealDujh 

E Staten generacl dervereenigde Nederland- ö(,rdMiê 
fe provintien , hebbende aenhoort , ver- testeren 

ftaen, en gefien,ft gene den Heere du Fay,&c. Am- Jggi 
baftadeur des Coninks van Navarre mondeling °PöeP?<fe 
heeft geproponeert in hare vergaderinge, en fchrii- ban bat 
teling geexhibeert den 6. Mey leftleden, uyt krach- *t*ere 

te van de Crcdentie-briefvan fyne hooch-gemelte 3 ^ 
Majefteyt, in dato den io. Marty. Infgclijxbc- 
hoorlijk regard genomen hebbende op ft rapport, 
ons gedaen door de Commiflariflen uyt den Rade 
van State van de communicatie, gehouden met den 
gemelten Heere Ambalfadeur op het laetfte poinct 
van fijne voorfchreven propofitie , hebben mits 
voorgaende rype deliberatie voor eerft den hooch- 
gemelten Heere Konink duyfentfoutfeer bedankt 
van ft faveur en goede affedtie, diehy dracchttot 
de confervatie en voorftant der ware Chriftelijke 
religie , infgelijx van den ftaetdefer landen, bid¬ 
dende daer in te willen continueren, hier by ge- 
voegt dat fy altyds gereet fullen wefen , na haer 
uyterfte vermogen eenfo merkelijke weldaet te er¬ 
kennen : dat fy niet fullen laten te continueren in 
haer goede refolutie, tot confervatie en voorftant 
van de Chriftelijke religie en den ftaet defer landen, 
met een vaftvertrouwen, dat God Almachtig fijne 
Majefteyt en hen-luyden fal verkenen een geluc- 
kige uytkomfte, ter eeren fijnes naems en tot vor- 
deringe fijnes heyligen woords. 

De gemelte Staten hebben met groot genoegen 
uyt de voorfchreven propofitie verftaen deftant- 
vaftige refolutie van den hooch-gemelten Heere 
Konink, om niet alleen met fijn eygen middelen 
te refifteren de aenflagen van onfc gemeene vyan¬ 

den- 



m. Vervolg der Nederlandle Oorlogen. 

den (die fig van dage tot dage in aliantien en an- 
derfints fijnverfterkende) maer ook gcrefolveert 
is , als hebbende ontwijffelijk den grootften in- 
tereft by de gemeene fake , alle Koningen en 
Princen doende profellïe van de Euangelife re¬ 
ligie , daer toe te nodigen , ten eynde fy hen 
door een contre-alliantie te famen vereenigen en 
verbinden , om alle hare krachten tTamen te 
voegen tegen de voorfchreven vyanden , bezor¬ 
gende door alle middelen de gemeene defenfie. En 
dat den gemelten Heere Ambafladeur worde ge¬ 
fonden , om ft gene voorfeyt is , te vorderen 
en te wege te brengen , by de doorluchtige Ko- 
ninginne van Engeland, de Cheur-vorften, Prin¬ 
cen en Heeren Proteftanten des Rijks , infge- 
lijks om de gemelte Staten te adhorteren , niet 
alleenlijk om fig te begeven in ft voorfchreven 
verbond , maer ook Zelfs te defen eynde Zenden 
aen de hoog-gemclte Cheur-vorften, Princen en 
Heeren Proteftanten > bedankende Zijne hoog- 
gemelte Majefteyt duyfend-fout feer van de voor- 
ichreven Chriftelijke en heroyke refolutie, en dat 
deZclve heeft belieft hen-luyden mede tot het voor¬ 
fchreven verbond te nodigen , wenfehende van 
ganfeher herten, dat by een generael en Chrifte- 
lijk verbond, van alle Koningen, Princen, Cheur- 
vorften en andere Heeren , en Republijken des 
voornoemden H. rijks, geweken van deRoomfe 
religie, werde voorben in hare rechtvecrdige be- 
fchermingc , tegen de onrechtveerdige en ramp- 
falige aenflagen der voorfchreven gemeene vyan¬ 
den. Gelijk fy ook niet Zo geern Zouden Zien, als 
dat de voorfchreven alliantie wiert ten effede ge¬ 
bracht, daer toe fy hen van hare fy de altoos willig 
en bereyd Zullen tonen , welverftaende dat het ge- 
fchiede met kennifle van de Koninginne van En¬ 
geland of den Gouverneur generael van de krijchs- 
macht, die fy defe landen goedertierentlijk heeft 
vergunt: volgens het traöaetgemaekttuflchen ha» 
re hoog-gemelte Majefteyt en de voorfchreven lan¬ 
den. Tot welken eynde de gemelte Staten de Com¬ 
miflariflen welke fy hebben goed gevonden met 
den eerften tefendennaDuytflandenaendenKo- 
nink van Denemarken Zullen ordoneren met den 
gemelten Heere Ambafladeur te houden alle goe¬ 
de correfpondentie , en hem door alle doenlijke 
middelen ft voorfchreven gemeen verbond te hel¬ 
pen verwerven. 

Nopende Jt poinét van de vrede-handelinge ver¬ 
laadt in de voorfchreven propofitie, de voornoem- 

:ol. 9j*) ^e Staten willen den hoog-gemelten Koninkniet 
verfwijgen, dat eenige maenden geleden de door- 
luchtigfte Koninginne van Engeland hen-luyden 
heeft doen voorftellen hare intenfle. Zo door den 
Heere Grave van Lycefter , als naderhand door 
haren Ambafladeur Herbert, dat zy in vrede-han¬ 
delinge wilde treden met den Konink van Hifpa- 
nien of met den Hertog van Parma van zynent we¬ 
gen, en dat hare Majefteyt heeft verfocht dat van 
wegen de gemelte Staten in ft voorfchreven tra&aet 
eenige Commiflariflen Zouden werden gevoegt 
neffens de hare : maer dat defelve Staten voor- 
fiende de Zwarigheden en apparente periculen die 
door ft fluyten van ft voorfchreven tradtaet ftonden 
te vreefen tegen den ftaet der Chriftelijke kerken , 
niet alleen in defe landen, maer ook in de naburige 
rijken en landen, hebben een Ambaflade gefonden 
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aen hare koninklijke Majefteyt van Engeland om 
haer de voorfz. periculen en Zwarigheden voor ogen 
te ftellcn, en door alle middelen te arbeyden om 
haer daer van af te brengen , en te bewegen om niet 
vorder in ft voorfz. tradaet te procederen, enby 
aldien zy daer mede Zo verre is voortgegaen, dat 
zy tot het voorfeyde niet Zoude fijn te perfuaderen , 
om in fuiken gevalle van hare intentie nader te fon- 
deren , en hoe men beft door ft fluyten van het 
voorfz. tradaet, de voorfz. Chriftelijke religie en 
den ftaet defer landen met goede verfekertheyd 
Zoude conferveren. Enalfode Commiflariflen het 
eerfte poind: van hare Majefteyt niet hebben kon¬ 
den verwerven, maer alleenlijk hareintenfiever- 
ftaen op het twede, Zo beraedflagen noch eenige 
van de Provintien op ft rapport daer van gedaen , 
en op de propofitie van de voorfz. vrede-handelin¬ 
ge. ft^Velk een oorfaek is dat de Staten noch niet 
generalijk konnen verklaren wat by alle de Provin¬ 
tien op dit poind: generalijk Zal worden gerefol- 
veert. Doch hebben de gedeputeerden der par- 
ticulire Provintien refpedivelijk op de tegenwoor¬ 
dige vergaderinge gecommitteert, gefonden aen 
hare principalen de propofitie van den gemelten 
Heere Ambafladeur, om hen te informeren van 
de goede en heylfame vermaninge van de Ko¬ 
nink zyn meefter, om op defelve en de redenen 
daer in vervattet (welke Zonder twijfel Zeer hoog- 
wigtig zijn) Zulk infigt te nemen , als de impor¬ 
tantie der fake vereyfcht. Gelijk mede by de 
Staten generael, voor Zo veel in hen is, gedaen 
Zal worden , welke den hoog-gemelten Heer 
Konink duyfend-foud Zeer bedanken voor de goe¬ 
de forge, die hy draegt voor de confervatie 
van de Chriftelijke religie en den ftaet defer lan¬ 
den , daer door fy ten allen tyden Zullen blij¬ 
ven des te meer verobligeert, om defelve na 
haer vermogen te complaceren. 

Ook is de gemelte Staten wel bekent hoe gro¬ 
telijks de ganfche Chriftenheyd en inZonderheyd 
defe landen is gelegen aen de confervatie van 
den ftaet van fijne Majefteyt en de kerken van 
Vrankrijk , hier by gevoegt de goede vriend- 
fchap en faveur van defelve , en om defe oor- 
fake fullen fy die geern na haer uyterfte vermo¬ 
gen affifteren , om fijn Chriftelijke en heroyke 
refolutie te beveftigen en te mainteneren. Maer 
alfo de vereenigde Nederlandfe Provintien nu 
by-na 2,2 jaren Jank fijn gehouden geweeft in 
een gedurige fwaren oorlog, en noch tegenwoor- 
diglijk gedreygt worden met veel groter macht, 
als oyt van te voren , behalvcn dat fy door de 
deliberatie over de voorfchreven vrede-hande¬ 
linge en anderfints feer ontruft , en door gro¬ 
te oneenigheden en mutinatien gedreven wor¬ 
den ( hoe-wel door de goedertierentheyd Godes 
ftaet te verhopen , dat fy hen wel fullen red¬ 
den , gelijk alreede in veele fteden is gefchiet) 
fo bevinden de Staten dat den ftaet defer landen 
feer is verlopen, en belaft in het ftuk van de fchat- 
tingen en finantien , byfonder in de laetfte fes 
maenden , en dat de lopende laften en onkoften 
van het oorlog tegenwoordig fo groot fijn , dat 
het hen niet mogelijk is fijne Majefteyt fulke af- 
fiftentic te doen, als fijn grote en hoog-wigtige 
aftairen vereyfichen. Niet-te-min acht nemende 
op fijn tegeuwoordigen ftaet, en hoe veel de 
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gemccne vyanden der ware en cliriftelijke Reli¬ 
gie uytrechten en vorderen in hare dangereufe 
aenflagen tegens hem, fo fullen de gemelteSta¬ 
ten, met advijs van den Rade van State, den hoog* 
gemelten Heere Konink afliftereninconformité, 
van ft inhouden van de adle en obligatie , daer 
van aen de voornoemde Heere Ambaffadeur 
overgelevert, met een vaft vertrouwen , dat 
fijne Majefteyt fo door fijn eygene middelen, 
als met ftulpe van de Koninginne van Engeland, 
en andere cliriftelijke Koningen, Princen, Chur- 
vorften, Heeren en Republijken , en de voor- 
fchrevcn affiftentic binnen de 5 of 6 naeft-ko- 
mende maenden fodanigen heyr-leger fal forme¬ 
ren, dat met hulpe des Almachtigen en der voor- 
fchreven middelen , de aftairen des Koninks tot 
een geluckige uytkomfte gebracht fullen wor¬ 
den. So verwachten dan de gemelte Staten, dat 
met de voorfchreven acte en obligatie ook fal 
cederen , ft gene geproponeert en geadvifeert 
is by den Heere Joan lm mes , en Dobtor Ge- 
rart Voet, die in de voorleden winter doormyn 
Heere den Pals-grave, den Hertoge Johan Ca- 
fimir , om gelijke aiïïftentie herwaerts gefonden 
zyn geweeft , gelijk het ook in der daed cedeert in 
regard van den tijd , die verftreken is. Verfoe- 
kcnde de gemelte Staten, dat fijne Majefteyt hem 
verfekert wil houden van de goede affebtie en af- 
fiftentie t’fynen dienfte: en in regart van dien de 
aftairen deler landen in fijne koninklijke recom¬ 
mandatie houden. 

En ten eyndc den voornoemden Heere Am- 
baffadeur zyn reyfe na Duytdand in goede feker- 
heyd mag vorderen , fo fullen de gemelte Staten 
fuiken ordre ftellen, dat fijn E. daer van conten- 
tement fal hebben. Aldus gedaen ter vergaderin- 
ge van de hoog-gemelte Heeren Staten generael 
den 16. July 1588. 

1588. 

^0 boojfj. Zeereu Staten gcncraeï hebben ooft 
öen 23. Jjjnnijaen öe booft'5. ïioninh ban jtoberre 
grfdj?eben / Dat fp hen ïtomnk fcer Ijoagïijh beöam 
ken ton ft gene hu ïjcn-ïteöen fa Doop ftjneJlfêiffïüen 
aï$ boo| öei^opofitie ton fijnen ^mtoffabeuc haö' 
öe boen befckïaren / Daer op fp op aïïc poinctcn hare 
refoïutic Ijesn hadden obergdêbert / berkïatfgnöe ïjet 
goed contentement Dat fp fjaööen ban fijn gocö €hft; 
ftdsjtt boojmemen / ft todk fp ïjopen bat <6oD fegenên 
faï / bcrfêkcrenöe fijne Utojefïcpt öatïjet aenfjare 
fianbbafifghepb tiocï) fdjuïöigen pïicfjt niet faï onU 
kieken / en p?cfenteccn aï tc boen öat aïïc Ch?ifïenen 
en ïupden niet eeren toefïaet / tot boiöeringe ban fo 
goeden toerk/ en pftjfen De neerftighepb / toijöbepD en 
bao?f!.tf)ttghcpö ban De booftj. f)ccrê ^müafjaöeur/ 
fo öat bare boa? in Ijem bermeeröert toa0 De hope Die 
fo hadden ban De benefit ban Defe fgne Wmbaffaöe. 

’ Ophebben in ft boojgacnöe Doch bedjaelthocDat 
ben #bei1ïen JBarten Sdjcnlt / De ftaö 23on in 3De# 
cemöet 15H7. ingenomen heeft gdjaD / öoc^ Schenk 
tod merkende öatïjp öe booifs. pïaetfe qnaïrjk fouöe 
ïionnen bouöcn / ijctft Defeïbe tod gcbfctuaïiccrt en 
gefïerkt hebbende / gep?efenteert tc fïeïïen in öcg 
Ïïijky handen / om Die te befchetmen tegen De Jipan# 
jaerden / öetotjïe hp Defeïbe aïg JBaerfchaïk ban ben 
Sifjdjop fCrudd ingenomen haööe / macraïfoöic 
pjefentatte niet toeröe aengenomen/ heeft .4&chenh 
Defeïbe nocï) meer boen fïerhcn / en fjeeft ober ben 
0ijn tegen ober 23on een fïerke en grote Jbcïjanfe 
boen maden. HUe ïjertoge ban Cïebe ïjaööe tod geer# 
ne gcfien bat ben técrt0-25ififcbop Crncfïud / ï^trto# 
ge in SSepercn met Jkïjcnfuu biuntfcfiap geacco^ 
beert fjDööe / om bat De gatmfoeneu banSÖon / De 

aenpaïcnöe ïanöen met robenen tyanDfefjattenm'ct 
fotiben QUdïen / bach ben ^crt^-S^iffeïjcp en Ci|cne- 
bo^ft en heeft baer toe niet toilïen berfiaen / maec 
ïjeeft Den i^ertoge ban^arma omhuïpe enaffif!en= 
tic aengefocöt / bie aïöaer gefonDen heeft in JUdartto 
1588. De ^cer Charïe^ De €rop ©ftnee ban 350» 1 
man / De &one ban Den hertoge ban ^erfchot / met *»erD öooj 
6 jleöerïanbfe SdenDen ban o^Donantien / aïd na^ » 
mentïijh De DenDe ban fijn baöcr Den hertog ban cuima» / 
IDctfchoc / geboert ban Den i^cere ©efguane^: 
De bende ban ben jiBarqui$ ban Üab?e / ge= 
boert ban Den i^eere ban Conrope: öe bende ban 
Den <©?abe ban iScuïje / geboert bp ben 1$eere Koft 
ïanD : öe benöc ban ben <®jabe ï^ennm / geboert 
bp Den i^eere ban 2Salöer: öe benöc ban ömd^abe 
ban 23offu / geboert bn ben f|eercban ^ïumafon: 
en öe bende ban Cfpmap / geboert bp Den ^ecte 
banl©imïp/ noch 6 benden ïichte peerDen / onöec 
De ttlitmeeffet^ <éeo?fio <6arfia fdbauopd / q^gü 
^oan öe €o|bita / ^on ^hilippo De sSoisïc^ / Den 
Btorqui^ ^entsnoïe / Couterab endBeo?ge|5afia/ 
Die eertijd^ Den CngdfenUiodanD 3i’o?d geboert haö^ 
öe: noch eenige ïI5egünentenboet-boïh/f te toeten/ 
Eottringfe / Klupfefe / ^«ptfe en Seapoïitaenfe / 
enfdpeef 00b aenlFrancop^ ©etbugo (Soiiberneuc 
ban ©ftefïanö / Dat hp Daer ook eenig ban fijn boïft 
fenöen fotiöe tot alTifientic / onder fijn 3lteutenant 
3|oan SSabttfla ®ad^. S5innen Der flab ïach en 
commanöeerDe öe^eere «©«ho^aronban^otïi^/ 
Die Defeïbe pïaetfc met fijne bphebbenöe Capitepnen / 
aï^Chftfïoffd ÜMffen andere/ toeïencotagrenfe^ 
Irjh DefenöecrDe / fo Datfc Daer 6 macnDen boo? lagen/ 
cn fouDcnft noch tocï ïanger gehouden hebben/ fo Den 
(©berjïen Schenk hen-ïieDen niettjaDDe gefchjeben 
Dotfp geen ontfet haböen te bertoadjten ban Den 
Staten / en Datfc öaerom fouDen jïen met een cerlfift 
appomctementöaerupt te geraden ten beften fp fou^ 
Den mogen. <&e ^Jince banCijftnap heeft DefïaD 
23on Doen berennen / en niet ^chanfen en ÏSeöou<a 
ten ban berre beleger tl Den ftUentenant^ohan 23ap=* 
tiffa fCari^ i^ Den 17. ^lp?üi^ ban Ceuïen na 23ort 
getogen / Den 20. $ hP»« Den abonö fionD gaen be= 
flcïjtïgen ban bupten De.Schanfe Die Schend tegen 
ober 20an acn D’anöer fpde banden ï3ijngemaed£ 
haööe / om te letten hoe men Defeïbe Jicbatifebefï 
benotitoen en geboechïijbft befchieten foube mogen / gjoI)att, 
om bc^ te eer be flab te mogen beroberen / onöertuft 
fchen toert hP niet eenbogcï öoo? ft hooft gefchoten/ 
fo Dat hp terfïonö bood Weef/ het ïichaem toert ban nanSti 
öe beïegeröe m öe flab gekregen / öoch gerantfoent mmgoi 
5ijnöe / ld na Ceuïen geboert/ aïtoaer het op öen 26. 

«iet groter pampeuöïjepö beg?aben / het csll 94j 
Htfd gebolgt toeröenDe tonöe^^au^i|ijntui| / öe 
geheeïe riergie of geefieïijMjepö / mïtfgaöer^ 23ur* 
gemeefter^ en ïltaöen öer fïaö Ceuïen/ hp toert beg?a^ 
ben mhetlBinreb'oeöer^ Moofïerboo? het groot of 
hoog Hutaer / hp heeft öen üonind ban ^pangten 
langen tijd tod geötcnt/ foinCüeïdedaiiD/ 
ÏanD / CJber-pffeï / Cjaeninger ïanb / 'Micfyt ban 
Utrecht / aïd ood ïn öen Ceuïfen krijg / en heeft 
berfchepden fïrijbcn en fteöcn heïpen toïnnen en im 
nemen / ten ïefien heeft hp aïïjftr boo| fijn ïe* 
ben geïatcn. 

Incarnatie of jaerdicht. 

lan baptlfta taXïs V Viert Voor bon Met een Loot 
gefChoten » 

aLs hll den fpaenfChen ConlnC Lang hadgediene 
onV erdroten. 

<Sn bit fê gemeenlijk hetepnöe banöeMoeftfleeii 
b?oomfïe Rrijchl?-oberfIen / fttoeïkbp Defeïbe beoi 
öe groofte eere gehonöeti toert bie men in Denknjcö 
mach bepaïen. m - h 

^csi2d. ^funij toefenbe ^onöad) öefe^ jaer^ / teren ba» 
td l8nD|ïc^^»tepnen/ ©eert in öen 25urd) in ’0 <B^ ^ntueett 
benljage in öe hoocgfiraet / met fijn hup^-bjoutoe / SjïïL 
kinderen en Ijnp^gefln met een toagen upt fpden ges in ben 
baren tn De ©enen / en ïn het toeDeckercn na h«P^ te# gjjgjj* 

gen 



gen ben abonb/ toetben fa met betoagen omgefmes 
ten in een &ïoot / bact ban bjie bocpteren berb?am 
ften en boob in ben ïfage gebjacpt toecben / b’ anbec 
toacen ooftinperifteï/ maeegenafen toebecom/ be 
tyieobertebene toecben ben 2?. bec feïbec maenbbes 
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graben / baec gingen toeï 300 jonge bocptcrgmebe 
tec begjaffeniffe; om bat bet fcpone foete cnbequa* 
me bocptcrfteng toacen / fo beeft ^tclaejS <©ou* 
biet bit bonnet tec gebacpteniffe bec felbec ge5 
maeftt. 
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SONNET. 

WAer zijn 6 Vernis nu u foons pijlen end’ bogen, 
Als Atropos gewelt hier toont fo grote macht ? 

Dees drie dochterkens jonk fo deerlijk omgebracht, 
Tonen dat gy zijt blind, ja blind, en (onder ogen. 

Om jonge luyd’ in ’t verdriet te brengen gy gaet pogen, 
Maer om hen voor te ftaen, waer toont gy oyt u kracht ? 
Door Bachus raferny woelt Cupido by nacht. 
Waer door dat menig maecht te laet klaegt als bedrogen. 

Had hy de deugden lief, te recht waer hy een God, 
Maer door u (achten aert voert gy dees naem tot (pot j 
’c Is wel gebleken hier tot uwer beyd’ oneeren. 

Want dees drie dochters jong en fchoon mochten noch eens 
Yemand hebben verheugt, maerlaes nu vol geweens, 
Moeten fy door den dood, den bruylofc-krans ontbeeren. 

Incarnatie of herdicht. 

’t ong’LVCk der driedoChters VVt den bVrCh In den haeCh, 
Verdroot ende bedroefde d’oVders Vriend’ ende MaeCh. 

W| pebften piet boo? becpaeït ’t gene met ben 
<0berfïen &onop gepanbelt getoeeft / en bo?* 

bec op alfulfte bectogen alg b£* foubc toillen boen / ge* 
Sttt©* panbeït foube toojben/ boel) bc booift. ^onop be* 
«ften ftïaegbe fig feec bat niet alleen pet boojfj. accoo?t niet 
Egt en toojbe onbetpouben of na geftomen / macc bat ooft 
cm Dat op fijne cemonfïrantien niet en toetbc gelet noepte 

gebaen / ja pp beftïaegt bat niet alleen aen fijnen pee* 
OTami fooii en aen ben fijnen / maec ooft aen ben goeben 
«tüJCEöc ïupben ban be religie en fijne ftenniffé bagelijc / fom 
lücïtMi; becccnigefieaffci^tuebecbateRbc/ ban alle bertopt/ 

injucien / bieugcmenten en obecïafi / toaec boo? bc 
goebe ïupben met be feec notoire connibentie ban be 
obetprpb (fcpjpft PP ben 26.|Bepaenmeefier3Bih 
ïem 2$arbcflu£ Öacb ban &tate) toecben getergt om 
fïcp tn eeniger manieren te betgtppen en te beeïopen/ 
op bat men aen ben fcïbcn be maettnillc en toiectftcpb 
met cenigen feppn ban reepte / rigoreufelpft fouben 
mogen ftoelcn/ en in plaetfe bat pu met gebult bes 
tccfcljap bectoacptebe/ bebont pp niet ban aentoaö 
ban moettoiïïe/ bic gene biemetpemtebocnmocp# 
ten pebben/ioiïbe men niet in laten/en aïffer fommige 
ingelatcn tooiDcn / en bat fommige oproerige ftrps 
terg niet bepaegbe / batfc bp pem op ’t pup£ quas 
men / fo toerbet bp be obetpepb albaec met goeben 
ogen aengefïen / bat 20 of 30 ftrptecg omtrent be 
anbeebe bjugge ban ’t pupg fionbén / roepenbeaen 
be gene bic op ’t pup£ gingen / feggenöe / men 
faï ben confïfiocianteu bic op ’t pupg 3pn boenbecs 
treeften / of toiïbcnfe b’cen met ben anberen met 
getoelt afhalen/ en ïatenfegacnbjpbent’5eetuacct£ 
in/ bjepepben ooft b’amonitic bie op ’tpup£toa£/ 
en pem cpgen toebepoo?bc/ en bp peul geftoept tuaö / 
met lief of leet af te palen / pp pielt pem / fcp?pft 
pp / met een 3Iab£ patiëntie op ’t puu£ al£ een gebam 
gen / om ben bofen en qnaben toat tetopften/ om 
batfe geen oo^faftc fouben ftonnen binöett / ban 
’t moept alles niet pelpen: pp ftlaeepbe ban gelpften 
met mijfibe ban ben i8.|Bepacnbcï£ccresïMcïae£ 
$3?upmnft töaeb ban fijne Ccccïï. ober befeïbe moets 
toilligpcbcn/bie baec op fepjeef ben 2.^unp/ bat fijne 
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€ccelïentie baec ober niettoepnigbcbjoefttoas?/ 
te meer / obermit^ be bafïe pope bie fijne «Örceh S®te ' 
lentiepabbe/ bat be goebe beemaningebp pem enbe ^uoiacs 
igeecen gebeputeeeben banbe^cerenStaten/ bin? 
nenlBebenbliftgebaen/ fo bcele bp eenpebecfoube 
geopeceert pebben / bat alle bojberconrufiegebjeect nop, 
en gefteect pabbemogentoojben. IBaer noeptan^ / 
alfa na fo ftoacen fieftte pet liepaemganfepelpftop 
eenen bacp tot boïftomen gefontpepb niet ftonbc ïios 
men / maec mofï ’t felbe mettee tpb en boo? goebe ge? 
Icgcntpcpb gefepieben / alfo tuaéooft te beepopen bat 
boo? pet goct beboic / en troupectige offieien ban pem 
en anberc/ben todflant ban ben ïanbc tocgebaen spn^ 
be / befaftc albaec ban bage tot bage in meecbece fïiï* 
te en gerufiigpepbfoubenftonnengeb?ocpttoojben/ 
boep ben *Dbccfïen ,§onop merftenbe be grote berbit* ^'en“c f 
tertpepb ban pet meerbed ber bojgccpe tegen pem en fau neemt 
be fijne / en bcbacptfijnbe bat pem of ben pjnen baec Den<©ner£ 
ober eenig ongemaft foube mogen toeberbaren / peeft 
ban fijne €cceïf berftregen feftere opene bjieben ban rtintjups^ 
,§>aubeguarbe / baer bp fpn €cecïïcmic ben boo?f5. J>?oume/ 
(Dbecfien met fpn pup^-b?ou / ftinberen / ftneep^ {SS, 
ten / maccpben / pupfinge / goeberen / fo coecenbe en gocDe* 
a!0 onroeccnbe/ mit^gabergifijnepcerbep/ ftoepen/ lfen*n 
fepapen / mitsgaöcrö alle ’t gene pen en ben fijnen Ri pS 
toa^ toeftomenbe /genomen peeft in fijne pjotccric en te«e. 
faubegarbe / om boo? alle getoelt en obcrïafï bes (Fol-9s-l 
feperme te toefen / oibonncrcnbe eenen pcgelpften / 
vüolonellen/ ïtapitepnen/ en ’t boïft ban oorloge/ fo te 
toatec al^ te laube / ooft allen (Dfricircn en .fBagiflra? 
ten bien ’t foube mogen aengacn / bat fp ben boo^fj. 
#berfien / fijn ^upi-b?cu / ftinbcren/bienaer^ en aï 
’t gene pem foube mogen aengaen / b?o en onbeepin^ 
bett fouben laten pafTercn / gacn/ fiacn en frequentes 
ren / fonbec pen aen lijf of goeb eenige fcpabc of letfeï 
met tooo^ben of toerften aen te boen. 

<Defcn al niet tegenfiacnbe/pcbben Burgcmeefler^ 
en I5egeerbcr^ ban Höebenbliftboo? pen felben en upt 
ben name ban pare burger^/ ben <0berfien p?ocejS ges 
maeftt ober bc pjetenficn ban feftcre toapenen bec 
boteren / bie fp toilben feggen bp ben burgeren 

$ a 2 op 
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op 9t ïitifieeï gcbjacïjt te 3# ten tijbe ban bc tmttfna* 
tte / en albaer betmifï te tooien / ooft fteeft eene 
IBacitgen Cïac£ Dochter / toeerbirtne tot fBeben* 
blift/ ftaec becbo;Dcrt De£<8berffc#ttoee bette bec* 
jïen / Dte ftn boo; fijne pjobife ïjabbe getoept / te 
boen arccfïcrcn en tipt bc toepbe te D;ijben / en boen 
ftecD;tjbcn na ftaec belicbcn / en baec op ben Ober* 
jïen te boen leggen een bacft ban rechte / epffcftcnbe 
bctalinge ban 3 <r guïben 7 fïupbcc£ / upt fafte ban ber* 
teerbe Uaflcu bp fellere gehangen üp JBolfé toinftel 
flacnöc öc bcïcgcrmge mgcfjaclt / bcrtccct / baec 
boa; fp fepbe ben Obccfïe gefpjohen te Rebben / 
’ttoeïft ïjn ontftcnbe / en alfo ftp becfocïjt be boo;* 
fdj;eben bcefïrn ontflagen te ftebben / onbec cautie 
ban Bcpnier <Dirftf*3. Bioutoec enanbece/ fo fteeft 
ftp baec toe niet bonnen bomen / maec bceeg bon* 
mffe boo; be bierfeftare albaer t’fïjnen acfttecbeele / 
bacr ban ftp gcappellccrt beeft / bicg niet tegenfïaen* 
be 3jjn befeïbe ttuee bette offen albaer gefïacftteten 
berboebt. Doiberp aï-ftoc-tocï bp ben traetate be* 
ïooft toajj bat bc burgeren fouben toccben betaelt / 
ban ’t gene fp ben fofóaten gebuccnbc be beïegertnge 
aen ïaben / ftofen / fdjoenen en anbcrebramefpe ftab* 
ben gdebert/’t toeïb ben foïbatcn aen ftacefoïbpè toec* 
be afgetogen/ en ’t gemeeneïanbboojgereebcpen* 
ningen gcfïceftt babbe / beb;agenbe 5113 guïben/ 
fo ijebben be boojfclpebeH boteren tot geene bèta* 
iinge bonnen bomen / bic baerorn bare betabngc 
toaccn bofocmiöe ban be boo;fcft;cben Oberfie: 
alfo ben feïden Obecfïc 00b op ’t boo;f3. ftafïeeï bab* 
De febere tonneftènté b#ftcupt bp ftem boo; be beïege* 
ritigc boen bopen / boa; cenen Sfofepft ban i£an$* 
toftdt / fo Debe bp p;cfcntatic ban ’t fdbe brupt albaer 
ten beïjocbe ban ’t ïanb te laten/ mitpbat men ben 
baopman foube betalen / en ftem ban be betaïmge 
ban Dien beü?pcu; ftem toa£ ooft bp ben tcactatebe* 
loofc/ bat ijp binnen .ïBcbcnbïtftboo? ’t ecrfle fönbe 
blijben commaubcrcn ober ’t boïb ban oojïoge bat al* 
baec gelept foube toccben/ tot beft getale ban 130 
foïbatcn ban fijne Compagnie / cnobecaïfuïftean* 
bere alp fijne Creeïïemie ftem gcinfo;meert ftebben* 
bc / op ’t gene tot eonferbatie ban be rnfïe en beefebe* 
ringc bet fïebe ban fBebenbïift en ben boteren en 
iubjoonberen bec feïbcn nobig foube bebonben too;* 
ben / tot bat op aïfuïfte bojbecc en nabece commiffie/ 
alg bem bp DenBabe ban ^tatc foube too;bengege* 
ben/ foube 5tjn gebifponeert/of Dat Ijcm een cerlijlt af* 
fdjept met alle rebcljjft conrcntcment ban fijne boa;* 
gaenbe Dienflcn foube toccben gegeben en geacco;* 
beert / maec alfa baec na Dooffollicitatie ban bie ban 
jBcbenblift niet raetfaem tooibe gebonben/ bat fijne 
Compagnie binnen .liBebenblift foube too;ben gefon* 
ben/ fo # een anbere compagnie/ te toeten De com* 
pagnie ban ben Obccflen jonftee JBilïem ban 3£>o;p 

©iebau albaer gefonben. Oaer na Debben ooft bie banmol* 
Saren ïanb becftïatnigc gebaen / boo^monbebanM1.^ 
öen öietift pan ban CUbenbarnebdb / abbocaet ban ben feïben 

lanbc/ bat bie ban^oïïanbfijnenbienfïnietïanger 
SS begeeeben/ en of al feftoon ben ïSabe ban ^>tate op 
nietig be commiflle foubeu begeeren teoibomieren/ öatfe 
g£r te tK* fpentud niet ban meeningc tnaren ïjem ’t feïbe toe te 
SS laten / fa ïjeeft ïjp in ben ifagc befclj?ebcn 3Ünbe / om 
uotïierc De boo?f'5. fafte af £c ïjanbdcn/aen ben tïabe ban &ta? 
touimtffie tc opergdebert feftere ftmte remonfïrantie/ inïjonben* 
eeti of toe De in effécte/ bat nabien Ijp berflaen ïjabbe upt ftet bif* 
u iateu, cotirLö ban ben tjeere €>Iöenüarncbdb / bat be ^eeren 

Staten baii^ollanb gerefaïbeert tparen/ïjetti niet toe 
te laten of conceberen bojbere commiffie boïgenbe ïjet 
tractact/ om be rebenen bp Ijem bpgeb?agt/ al betnel* 
ftcftp niet en abboeerbe/ pjefcntercnbcflgöaecban 
ten bollen te berauttuoojben en ontfcljnlbigen/ fobab 

iBat üen ïju bat Ijaer €b. fouben bdicben te pjoceberen / na ffet 
centen tbjeebe ïib ban ’t boo?f5. tractaet / ftem o^bonnerenbe 
^uDe^ Ijouocable ontflaginge/met bdjoojlijft en rebdijft con* 
iaaöcn tentement ban fijne boo^gaenbe of boo^lebenebien* 
ban jigit/ Dat bojberg betflen foube tooien in be betaftnge 
^ftCï ban be burgeren ban iBebcnblift en be bibanbierg en 

foctdaerö ber flab J&ebenblift / boïgenbe ’t contract/ 
alfa ’t fdbe Öen ïanbe boo? geccbc penningen geflreftt 

ïjabbe / en aen bet foïbatcn foïbpe afgettoeften lua^} 
nabien ooft belooft tuap bp ben traetate bat aïïe boo;* 
ïeben faïten/ fo tod ban ben ©berflen / ïfiapitepnen en 
allen anbeten / tergoeber troutoen in bergeringe fou* 
bc too;ben geftelt/ en ge&ouben als niet gefcïjiet/ft# 
battcroo;fafte ban bien niemanb in teeftten of bacr 
bupten / nocl) anber^ foube toerben gemolefleert / 
bat baecoin alle pzoceffm bp be .IBagtficaten en bo;* 
geren ban iBebcnblift geintenteert/ fouben too;Den 
geammlïeert / en bat alle foulen en ono?bentlijfte p;o* 
ceburen fouben tuojöen gerepareert. 3|tembat men 
ïjem foube laten balgen f)et busftrupt op ’t Ijup^ te 
iBebenbïift 3tjnbc / of fo be Üeeren ’t fdbe begeerben 
te befjouben/ bat l)p ïnocljt ontlafltoo;benbanben 
ftoopman baec ïjp ’t ban geftoeftt ïjabbe/ en bat fijn 
bjoutoeen Ijup^géfïn / in bccfeftertljepb fonbec eeuig 
belet met alle ftare goeberen Ijaer fouben mogen upt be 
boo?f3. flab tcanfpojteren/ baec menfc continndyft en 
baeglijr alle fpijt boet/ en Ijare bienaecp belet in be 
boo;f3. flab niet te ftomen tot bcöuïpe ban fijne b;on* 
toe en gare affairen. Cn bat tot bien cpnbeeenige 
ban mijn Heecen be Staten ban ^oïianb albaer 
moefjten gefonben en gecotnnutteert toojben. 

©00; fo bede ftet ïefle poinct aenginft/toecbe bp ben 
Ï5abe ban ^tate / en Staten ban i^ollanb gefcft;eben 
aen ben ©becflen ^o;p / en aen be i^ecre i,léE. ©irft 
ban 3leuben / Öacb in ben pnobintiaïcn if obeban 
^ollanb / en I©1. Henart be ©oogt $enf!onar$ bec 
fiabï^eïft/ boetectrjbtoefenbetotCnftftnpfen/ bp 
b;iebcn ban ben 2i.27.em8.3|nïp/ bat 3P fteniii 
perfoon binnen .ïBebenblift fouben laten binben/ en 
ben JBagifïraten en boojnaemfle bo;gecen ban JBe* 
benbltft önbercccftten en i nbncecen/bat be I?uu$ b;on 
ban be boo;noemöe «^onop / met Ijaer gebólg / farnt* 
ïie / goeberen / meubelen en bagagte / acftterboïgcnbe 
be pafpoo;t ban ben tïabe ban ^tate ban ben 23. 
Sluip en ’t bdieben ban fijn Crc. en ftcn-ïupber fdj;ij* 
be# en bebel / b;p onberftinbert / en fonbec eenig 
belet / toeberftorigftepb of moleflatie upt ilEcbenblift 
fouben laten bertreeften en paffeeën. Cen epnbe bp 
fijn Cjcceïï. baec ban goet eontentetnent moeftt gena* 
men / en ften-lieben geene bo;ber ftïagten gebaen fon* 
Den too|ben / en bat mebe be „ïlBagiflraten en ingefe* 
tenen ban .ïBcbenbïift / be Die:iaer$ ban ben boo;* 
nocmüen ^»onop op ’t ftupp albaer fouben laten fto* 
men / om be ^npO-b;ou ban ben boo;noemöen ,§o* 
nop in ’t bertreeften te afftfiecen/ bien boïgenbe fa 
bede te toege gcb;acftt bp aïïegoebe manieren en in* 
buctien/ batbe boojfj. ^up^-b;ou ban ^onop met 
ftaer goederen/ meubelen en ftup^gefIn/fonbccbo;bec 
moepten upt .IBebcnblift na Hïftmacc bectrocften i^, 

^llengaenöe be bojbete poincten bp ben ©becfïen • 
betfoeftt / om ftern te boen geben een eerlijft affcljept/ 
i£ftern gegeben bit nabbïgénbe affeftept. 

Copje. 

DE Staten generael der vereenigde Nederlanden., 
allen den genen die dele tegenwoordige fullert en af* ‘ 

fien of hooren lefen faluyt: alfo in den tradate onder 
den voorleden mifverftanden en beroerten in den ten genu 
krijgs-volke binnen Medenblik, tuflehen denhooch- raelDfn 
geboren en Wel-geboren Heere Matirirs , Gra^e van lJ^on^?W 
Naflau &c. Stad-houder en Kapiceyn generael, mits - ^geben 
gaders den gedeputeerde der Heeren Staten v'anHoï- banfuneti 
land ter eenre, en den edelen geftrengen en vromen 
Diedrik Sonoy , Colonel van een regiment Ne>- 
derlandfe foldaten ter andere zyden opgerecht , ge- 
conditioneert was, dat denfelvenColonelfekeretijd 
na het felve tradaet fijn beraetfoude hebben, of hy op 
commiffie van den hoog en wel-gedachten Grave van 
Naflau &c. in fijnen ftaet en officie continueren of 
met behoorlijk eontentetnent en eerlijk affeheyd 
fijnen dienft verlatende foude willen vertreekéft, en dac 
na onderlinge communicatie daer op met den voor¬ 
noemden Colonel gehouden, in de voorfchreven conti¬ 
nuatie niet hpeft konnen worden vergeleken waer over 
defelve een eerlijk affeheyt en van fijne gedane dienften 
geldofweerdige fchijn en oorkonde was verfoekende. 
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SO IS’t, dat wy fulkslijn verfoek redelijk, enden 
voorfchreven tra&ate van Medcnblik conform be¬ 
vindende , hier mede verklaren , attefteren en betuy- 
gen ons wel kennelijk en bewuft te zijn , datdevoor- 
gemelte Colónel Diedrig Sonoy zedert lange jaren her- 
waercs en van den tijden af dat wylen de doorl. hoog¬ 
geboren Vorft Heere Wilhem , Prince van Orangien, 
Graef van Naflau &c. hoog-loflijker memorie , de 
wapenen tegens de Spaenfe Tyrannie tot voorjland der 
ware Chriflclijke gereformeerde Religie , en befchermin- 
ge des lands, privilegiën en vryheden eerjl aennam, tot* 
ter tyd van de voorschreven misverftande en beroerte 
van Medenblik hoog-gedachte fijn vorftelijkeGenade 
en defen landen in qualiteyt vairColonel overeen re¬ 
giment nederlandfe foldaten wel vromelijk gedient, 
over fijnen onder-horigen krijchs-luyden altijd goed 
regiment en krijchs-difcipline gehalden , met defel- 
ve hem in allen voorvallende gelegencheden , bey- 
de te water en te lande tegen des vyands geweld, aen- 
flagen en pradijken , tot befcherminge van fijnen 
in-hebbende fteden en fterkten , en mede om den 
vyand afbreuk te doen, en des lands limiten te exten- 
deren feer neerftelijk en vlytelijk laten gebruyken , 
en voorts in ’t generael en particulier alles gedaen, 
dat een goed en vroom getrou Colonel fchuldig is 
en behoort te doen, des wy hem van wegen der ge- 
neraliteyt hooglijken bedanken , bidden en ver- 
foeken daerom gants onderdanigft,dienftelijk en vrien¬ 
delijk allen en yegelijken chriftelijken Potentaten , 
Keyfer en Koninklijken Majefteyten , Chur en Vor- 
ften , Graven , Vry-heeren, Ridderen , Edelen en 
Steden , Droflarden, Voogden , Plegeren en allen 
anderen , wes (lands of wefens die fijn , fo hier 
mede erfocht en aengelangt worden defer vereenig- 
de Nederlanfe provintien refpe&ive Gouverneurs , 
Superintendenten , Admiralen], Vice-admiralen , 
Overflen, Colonellen > Kapiteynen , Bevel-hebberen 
en volke van oorloge, te voet, te peerde, te water 
en te lande , voors allen Ballieuen, Schouten, Ma- 
giftraten , Officieren , Jufticieren en allen anderen 
die defen eenigfints aengaen fal , hier mede ernftelijk 
bevelende datfe den meer-gedachten Colonel Sonoy 
niet alleen voor fijnen perfoon, dienaers en bagagie, 
maer ook daer het fijne gelegentheydalfovereyfchen 
mochte , met fijn ganfche familie en by fig hebben¬ 
de goederen in en door hare Rijken , Churen Vor- 
ften-domrrten , Graeffchappen , vry en heerlijkhe- 

Fol. 96.) den , ampten . fteden , jurifdiilien en funft allent- 
halven te water en te lande vry , veylig , en onver- 
hindert paflferen en repafleren , gaen en komen la¬ 
ten , en hem om fijnes welhaldens wille in goeder 
recommandatie houden , en alle genedigfte genedi- 
ge gunftige en goede bevorderinge , hulpe en by- 
ftand bewyfen. Waer aen ons een wel-gevalle ge- 
fchieden fal , en wy fijn het tegens eenen yegelij¬ 
ken na ftants gebeur en onfes vermogens onderda- 
nigts , dienftelijk envruntlijk te verfchulden , en 
met gunften te erkennen geneygt. Gegeven in ’s Qra- 
venhage in Holland , den 12. Augufti 15S8. 

N. Myle. 

Onder ftond gefchreven , ter ordonantie van mijn 
He er en de Staten generael der vereenigde Nederlanden, 
en leger, ter relatie van den Raed van State der Jelver. 

ondertekent, 

van Zuylcn. 

g*** ®ocp ben boojfcfjjcbcn Obcrftcn ^onop pabbe 
mnoücc ?ccn co,^cntcmcnt met Ijet bootfep^eben affepent / 
jc pas, Raaciiöc cerft / cn baer na fcpjpbcnbe aen Den Qaeb 

m°bV3£m ^an ^tatc bat pp toef ontfangen pabbe be pafpaatte 
Itaten Öetn gegeben : maer niet een ponorabfe Decharge 
jeneraei bofgcn£ pet tractaet / mact* eer tet contrarie / aïfo 
vcoeueu, *t berpad ber fefbee niet toap’ conform metpet gene 

gepaffeert toap / boa? bten be Staten ban^crtïanb 
pem fijn berïof gegeben pabben/ en pp bat niet ber? 

’0CR£r: ,,nacl: fa Stöjagen pabbe aen’t gene bp ben 
IV, deel. 

Ï5acb ban &tate geo?boncert foube too?öcn / öeé? 
Öalben pp befeïbc toeberoftt gefenben peeft / ber? 
foefteube een anbere meer ponorabïe / peeft ooït tot 
bicn epnbe befeïbc boen oberfetten in Jprancopö / cn 
befelbe gefonben aen ben ï^eerc JIMugbp en MIe? 
geen / bie (jem beloofben bepanb baer aen te pouben / 
fo beeïe pen mogelpftcn toa£ / bat pem faripfactie 
fonbe gefepieben / boïgenbe ben tractate / boel] cnbe^ 
lijft ip na lange foïicitatie cn bede acnljonbenp ben 
20. <0ctober aen fijne gecomniittcerbc boo? anttooo?< 
be gegeben/ bat pent ben tlacb gcenc anbere foube 
ïtonnen noep toeten te accojbcren / acngcfïen pare 
fbtaltpepb/ en bat be boojgacnbc gegeben toa^ met 
refofntie ban pet bolle coïïegie. 

«Én acngcfïen al-omopenbaerlijftberftogttorrbc/ öiacgt 
feherboerftengcintituïcert/ fto?tbcrpaclban’tgene 
gepanbeït ip met ben <0berfïen 5>onop / cn ben foU },antjcr 
baten ïcggenbc binnen HÖebenbïift / gebjuftt tot hortus 
^clft bp Welbeet ^enbtiftfj. bjucfter otbinarip bcc { 
Staten’pïanbpbanI^olfanb/ m’ttocïftppfepbeee^ “ntn’ 
nige openbare ontoaerpeben bebonben toerben / en betie 
bat in ben tractate cn placcaet baer bp gebolgt gene; 
ralpft gefept toerbe bat alïe gepaffeerbe faïten / fo ban at In 15 K 
fïjnent toegen ban beu ïiapitepnen en folbaten binnen toefen, 
l^ebenbfift / alp ban alle anbere bie fig bp pen ge? 
boegt pabben / ter goeber troutocn in boïftomen ber? 
getenpepb gcfieït fouben toojben / en geponben alp 
niet gefepiet / fo peeft pp berfoept bat ’t felüe ïto?t ber? 
pacl foube berboben of ingetogen toerben / en betoijle 
Pp fulftp niet bonbe berftrijgen / peeft pp baer op cc? 
nige annotatien tot fijne juflificatie gemaeftt 1 ban 
bo^fi bie niet in bjuft geben / om bc Staten niet meer 
tegen pem te berbitteten en berflorcn / en om bat 
pp tot 5pn afrebenmge en contentemcnt foube mogen 
bomen/ boep peeft pp baer nain<ïengclanbfijnbc/ 
een remonfïrantie en bifcourp ban fijne bienften ge? 
baen aen ben boo^ï. i^incc ban (0?angien en be boo£’ 
fepjeben ïanben/ be ftonmginnc ban <Öngcïanbo? 
bergelebert / gcïpft ooft <6mlïiaem HSofïert aen 
<*Êbuoct ©per ïïaeb ban pare naajcficptbpmiflribe 
be faïte ban ben boojnoemben ^onopgebefenbeert 
peeft/ gcïpft top pier mbitboeft’tfelbcfuïïenïateu 
bofgen/ alfa pp picrnaniettoeberinbienflbanbefe 
fanben ip gebomen / en bacrorn afpier toiïlen te paffe 
brengen ’t gene top anberfintp opnabolgenbejarcn 
fonbe gcbiacpt pebben. 

i^et fepijnt toat b^eemt te toefen bat ben ^berfïen Ctebenei! 
^onop / bic fo ïangc tpb in öienfie ban ben lanbe toap to««ram 
getoeefï/ aïfo in ben pact ban bic ban ï^oflanb toap ijoiiawL 
gcraeftt / nabemael pet notoir toap bat pp bede nier? i&onoii 
ïtdpfte goebc bienften / foin’tjSoojber-quartierafp 
in <i^bec-pftel / ©ueflanb en anbere quartieren ge? ‘ 
baen pabbe: maer biebanpetBoo^bcr-quartieccn 
bpfonber bie ban ^nïtpupfen toaren pem feer partij? 
big / of 3p eenigc bpfonbere rebenen pabben tegen 
pent / foube ift niet toeten te feggen/ baniftpebüe 
pertieufiere bpeben gefien ban bocto? ffranp jiiöacï? 
fon ban ben 5. gefcpiebenacnben aöbo? 
caet ban ^oflanb/ inpoubenbe bat pp bccfcpepbcn ab? 
bcrtentic pabbe bat bie banlitreept fccreteïijft p?acti? 
feerben om pent te maften Blupteilant ban ben <è?abe 
banIBeurp : ÖC fcptpftpp / peeft te confibercren 
tot toat epnbe/namentfijft: bat bc<6?abe foube toefen 
een o in ’t epfer / cn pp fac totum, toiït Docp fcpjpft pp ” 
bo?berp maften bat pp geïicenticert toerbe/ toantpp 
fijn ïeben lanft geen bienfï fal boen tot boojbed ban j» 
’t©aberfanb/ pp fcppjft ooft bat pp boep foube toif? 
len baer toe arbepben bat pp geen commanöement,, 
in (0bcr-pfTeï foube beftomen / ift pcbüe nu gefien cn 
bebonben (fcpnjft pp) toat pem te bertoacpten ip/ &c. ” 
vide ne quid refpubhea Detriir.enti capiat (toilleube ” 
in cffecte feggen) bat pu foubetoefien/ bat^ouop *» 

niet foube bp ber panb nemen bat fcpabelpft foube >1 
toefen \J002’t gemeene befte. <0oft toaren eenige ber? » 
toonbert bat ben abbocact ban I^ollanb HV. ^jopan 
ban <£>lbenbarncbclb fcpccn ^>onoup partpe fo feer 
te fijn / nabemael &onop en pu maegfepap aen 
ben anberen reftenben/ fo ift tipt eenigebjiebenge? 
ftett pebbe / toant pet ip ftenlpfi bat ben fdben Ueere 

^a 3 $bbo'caet 
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3£öbacact öet bcïepö Der faï$en tegen ^>onop tncefï 
geljaö Ijecfc: niacc bic Oe toecelö Dooien en tn öc 
Jjifiacten gebcrfecct i)ecft / tocct U)eï Dat ï)ct alfa 
m De tocrelb tac gact / Dat men Ijct fdöen maliën ïian 
bat jjet aï!c man te paffe 51a / Dat öet ooi» öe£toes 
rciö£ beloop $ / bat De geiie Die men nu öcctjcben 
fict / en tot op ben (joogfïen trap gekomen te fijn/ 
feet Iicï)tclrjft tet necc-gefiotcn toerben en ballen / en 
’t té honf! fept mcn/alnjb tn een becljcbcn fïaet te blijs 
ben/ en men fepö boo| een fpjccft-toaoto / Datïjet 
Öoog klimmen periculeus $ / en l)ct lacg blijben bep# 
lig / en fijn ton nmtfdjcn ook bcdtijbjs' fo onüoo?flcl)s 
tig/bat top ou| tn boo tfpoet lidjtclijli betgetjpen/en in 
tegeufpoet ttict fa gcöitïDig fijn alg ’t tod bepoojt / en 
bat top toiïlcnbe ong tegen onfet* Ijagcc fielïen/ en ong 
betlateube op be gene Die top ïnccncn onfe faften te 
bonnen rcmeOieren / ong bcb?03^n tomben / bacc ban 
men bede exempelen foitbe bonnen bp brengen / boel) 
öctoplc onfe meeninge niet beebee flcckt ban be Ijifios 
ne öefer faken te bcfcywjben / toiïlen bit Ijtec bp laten / 
fonbee ook te onbeifbeiten toat pcrticnliece cebenen 
öeti Ibbocaet ban beu ïanbe ban #oïlanb tegen Jbas 
tiopatiberg tïtail) gcljab Ijebben / ban Ijp feïf per&aeït 
in congé fijne b’tcben en gefclfêiften / uamentltjk ben 
toeïfiaub öeg baöedattbg/ en be bcbefttngc ban fijn 
C,treil. ban BafTaum’tCüuücniemcntbanöcp^as 
btutten ban iftollanöenEeïanö / ’ttoelkïjpentoccïc 
met pent bobeu al tn Defen tyb boeg ben toelfïanö ban 
’t ïatib toarcit acljtcnbc nobig te toefen. 

Cec tartan na Cngdauö beetrok/ öeeftÖP toets 
fdjepöcn cequcfïeti fo aen be Staten gcnceacl / en 
iiacö ban £>tatc bont obccgeben / torcfoekenöcfijne 
afcdtenmge / contcntcment boo? be bojgcepe en 3oes 
tdactg / mitggaberg bctaïmge ban pet knipt op ben 
ïjttpfe ban JBcöcnbkk gelaten/ of ontlafl Inge en bes 
bjnbinge ban Dien / ntttg betalenbe’tfclbe aen ben 
koopmau/öaec ban öp bat tn koop geljaö Ijaööe/öocïj 
ÖP lionbe nocl) ban bet eette noebte ban’t anbete geen 
epttbe ïitpgen/ntet tegen ftaenöe Ijp’t feïbc gefïabelljlft 
beöe bccbolgcn en öaec op aenljoubcn öooj fijne ges 
macbdgben / sgne pjctenftcn toaten groot / toant 
bp gepoft 5ijuöe ban be boteren ban iBeöenblik / 
öte lange gefoïltntcect bebbenbe 00b tot genen epns 
bebonöegeraben/ en bacrom fjetn aenfptaben / Die 
bp epnbdtjb' om fijne beloften te boïöacnbetaeïöe/ 
en ’t gene bp pjetcnöecröc / toag beö?agcnöe (be 
boojfdjjeben fcjjuït ban oe bojgerpe baet tn gerebent) 
ober be 44687 gttlöen/ ban ficnöe bat Iju tot geen 
epnbe bonöe geraken/ beeft bpepnbcltjb fijne repfe 
tta Cngelanö genomen/ fijne |jupS b?ou en familie 
tot 6ülbmaer ïatcnbe/ Ijopenöe bat bp Doo?ljctfas 
beur ban bare JBajcff cut cpnbeïtjb tot een epnbe fous 
De bonnen geraken; baer-en-tufTdjcn Ijceft Ijp bets 
fdjcpöen bneben aen Den d3?abc ban Hpcefïer gc< 
feb^eben/ en ban ben fdben C^abe toeber ontfangen: 
bp b’cerfïe febteef bP b^n boe betaccoojbmetbem 
gemaebt toag / en fotib bem bet bubbelt ban Dien 
ober / be ïiapttepn Crtftal leggenbe metbe^eeufe 
febepen ottber lorberen / bjacgbe berlof om eeng tn 
Cngdanb te gacu / altoacr bp bp ben 45?abc ban Ups 
refter ig getocefï/ betoelftc fepbe / alg boe nocb geen 
fcbdfüïHtoau ben boo?rclj?ebrn ^>onop ontfangen te 
bebbent maer brrfïonö ban ïjem alle be gdegentbepb/ 
öorb Crtftal bebankte bem öc Cngelfe repfe niet 
feec / bP btoebt J>ottop ccncn b?ief ban ben fcïben 
<6u;abc tncöe / bte bp tn Den ^agc aen JBofiert ïebers 
be / Die be faben ban J>onop berbojberbe / en bem 
oberfotib/toefenbc banbefeninbouben. 

tiop 

5?ev0’a\jc A/f ^ n ^eere Sonoy, ik ben verwondert dat ik tot 
totmltWs n°ch toe niet hebbe verftaen van uwen ftaet of 
fteca ^tef van uwe faken, fint dat den foon van Jan Michielfz. her¬ 
nat ^0. waerts over geweeft is : ik wilde van tijd tot tijd wel ge- 

adverteert wefen van uwe faken, als degene die foreje 
uraegt voor u en voor de getrouwigheyd die ik in 11 
gevonden hebbe , en fal met laten‘ UË. te houden 
en te voldoen , de beloften die gy van my ontfangen 
hebt. U verfekerende dat hare Majefteyt niet heeft 
v, e Senoir*en , de indigniteyt die men u derwaerts 

over aengedaen heeft, gelijk gy by experientie be¬ 
vinden fult, als gy refolveren fult hare Majefteyt te 
fullen komen befoeken. De Kapiteyn Criftal heeft 
my feer groot playfier gedaen , dat hy my is komen 
befoeken uyt d’Armee voor Duynkerken , gelijk ook 
fullen doen de gene die van «went wegen komen fullen. 
En alfo hy my gefeyd heeft, dat hy na u toegink , heb ik 
niet konnen laten hem defe tegenwoordige mede te 
geven , en fo gy my eenige veyliglijk fult willen 
fenden , gy fultfe den Heere Killegrey mogen toe¬ 
betrouwen. 

Hier mede mijn Heere Sonoy, zal ik God bidden 
11 in fijn heylige gratiën te hebben , uytWoonftede de¬ 
fen a8. ^ugufti 1388. Onder ftond, uwenfeergoe- 
den vriend, 

ondertekent 

Kj Lycejler. 

Het opfchrifc was , aen mijn Heer, mijn Heere 
Sonoy. 

3HÏ- eer ,&onop befen bjlef ontfmft / baööe bp nocb 
eenen bjtef aen ben boojfebjeben <6?abe gefonöen/ 
ban befen inbout. 

Mijn Heere, 

IK verwachte noch antwoord , met een woord op 
mijnen laetften brief, waer by ik u Excellentie ver¬ 

wittigt hadde van mijnen ftaet , na mijne verloffinge 
en het opbreken van ’t beleg voor Medenblik, en ge- 
fonden had ’t accoord het welke GraefMaurits en de 
Staten met my gemaekt hebben , en uw’ Excellen¬ 
tie gebeden dat hem beliefde my te vereeren met fijn 
advijs en antwoord , die ik .tot noch toe niet ont¬ 
fangen hebbe. Hier-en-tuiïchen heb ik niet willen 
laten uw’ Excellentie te verftaen te geven, hoe dat het 
tegenwoordelijk met mijn faken ftaet, niet twijffelende 
( na dat ik my vaftelijk van uwe goede affe&ie t’my- 
waerts geperfuadeert hebbe) of uw’ Excellentie fal 
verlangen hebben tijdinge van my te horen, hoe-wel 
ik, wat my aengaet, na den menfche wel wilde datfe 
in eenen anderen ftaet waten : gelijk ook, uw’ Ex¬ 
cellentie daer lichtelijk van oordeelen kan uytdege- 
paffeerde dingen , en de tegenwoordige conjundure 
van defes lands gemeene faken, en de pafiien der ge¬ 
ne die de publtjke affairen handelen. Want hoe¬ 
wel het tradaet feyd, dat ik continueren foudeinde 
laft die ik hadde , en in de voorfchreven ftad Me¬ 
denblik blijven om daer te commanderen , tot dat op 
de verder commiflie en alle andere remonftrantien , 
die ik foude willen doen , breeder foude geordon- 
neert fijn by mijn Heeren van de Rade van State , in 
tegenwoordigheyt van de Heere Baron vanWillugby 
en de Raeds-heeren van wegen haer Majefteyt, endac 
my dan eerlijke ontftaginge geaccordeert foude wor¬ 
den met alle redelijk contentement, in regard van mij - 
ne verleden dienften : zo is ’t nochtans , dat men 
door indiredte wegen my in fuiken ftaet gebracht 
heeft , dat ik gecommandeerr bén geweeft van die 
binnen Medenblik, die lang mijne vyanden geweeft 
hebben, van dewelke ik geleden hebbe en noch ly- 
de onverdraeglijke injurien en overlaft : waer van 
het fo veel fcheelt dat men eenige ftraffe foude doen 
(hoe-wel het is tegen ’t accoord en placcaet te de* 
fen eynde gepubliceert) dat het felfs fchijnt door de 
te merkelijke conniventieen indulgentie, dac degene , 
die het behoorden te ftraffen, daer playfier in nemen. 
En fijnde de voorleden maend in den Hage ontboden , 
om te determineren de refte van ’t accoord , te weten , 
op de verder commiflie of mijne eerlijke ontftaginge, 
met alle redelijke vergenoeginge, en dat men quam te 
difcoureren van de commiflie, en of ik eenenieuwe 
begeerde , en boedanige , en dat ik my rapporteerde op 
’t gene, volgende het tradaet by den Raed van State ge- 
ordineert foude worden, den Advocaet van Holland 
Barneveld het woord nemende uyt der Staten naem , 
van dewelke daer eenige tegenwoordig waren , 
verklaerde ront-uyt met eene harange, dat fy mijnen 

dienft 

JRtfftbg 
ban öen 
<©btr|terr 
^ouaji 
nietige* 
lanü ge« 
fonöen/ 
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dienft: niet meer begeerden , fo dat ik geheelijk van mijn 
(het gedepor teert ben. ’t Welkmy veroorfaken fal een 
refolutie re nemen, om my in een ander land te ver- 
trecken , en voor een tijd te ontwijken de paflien der 
gene > die my ’t onrecht geern wilden onderdrukt fien: 
en ben in deliberatie hier-en-tulfchen Engelandeens te 
komen bellen, om te groeten en te kullen de handen 
van haer Majefteyt en u Excellentie. Ikonthoudemy 
tegenwooidelijk te Alkmaer, verwachtende mijne ont- 
flaginge, en ’t redelijk contentement, ’t welke men 
(mijne afrekeningen afgedaen lijnde) myfal willen ge¬ 
ven , ’t welke fo ’t met de voorgaendeadien over een 
komt, niets te redelijk falwefen. Nochtans fal ik ge- 
dult moeten hebben, en my vertrooften met de goede 
wil desHeeren, die ’t belieft heeft my te verfoeken en 
re beproeven met defe grote quellagie en fchaden , die 
ik geleden hebbe, dewelke my dies te lichter om dra¬ 
gen vallen, alfo ik fonder fchult ben, endatikeene 
goede confcientie van mijne aótien hebbe , die tot geen 
ander eynde hebben geftrekt, dan tot handhavinge van 
onfe Chriftelijke fake , met de confervatie van de eer 
en goede naem van haer Majefteyt en u Excellentie. 
En hoe-wel dat my dat veroorfaekt heeft de verleden 
quaden en den ondank de tutti quantilifignori, fois’t 
nochtans,dat ik niet min veerdig en bereyt fal welen om 
haer Majefteyt en u Excellentie dienft te doen, als ik 
hope hier bevoren metter daed betoont te hebben. 

Hier mede mijnHeere, kullende feerootmoedelijk 
de handen van u Excellentie, fal ik den Schepper bid¬ 
den , u Excellentie te bewaren in fijne heylige hoede, 
te Alkmaer, defen 7. Augufti, 1588. ftilo novo. 

Onderftont, uwerjïxceilentie feer ootmoedig en fee'r 
onderdanig dienaer, ondertekent 

D icdericl^Somy. 

Doch defen brief heeft den Grave van Lycefter niet 
omfangen , alfo hy die door Jan Michielfz. Predikant 
van Grotenbroek , aen des felfs Jan Michielfz. fone in 
Engeland gefonden hadde , Dctoclhe Die ontfangen 
ïjcbbenDe/ eenige Dagen na fijn ^rceïïentic bertreb 
in’tlanD / ftaDDebiegegcbenaenDcHïfcereban<£a?; 
ton I Die na Dm <£%abc ban SLpd’ftergercpfttoap/ 
maet Defdbe bmöcnöc öcn^abe in DooDp nooD/ftaD? 
De Die niet geïebert / alfb ftp ïiacft Daec na tufte / alp 
top ïfter nabctïjaïen fuUen / en beeft Den bftef tocDec? 
om gefonDen aen Den boojnoemDc 3Jan JBicïftdfs, 
55oo2 ïjet obcrbjDen ban Den «SjabcbanUpceftet/ 

ben boa2fdpcbcn ^anop ftjn tepfe na CngeïanD 
toat langer nutgeftclt/op Dat Den routoc/Die ftem ge? 
fcl)?eben toccDe Dat bate Höajeftept Daerom baDDe / 
toat obec fouDe toefen: miDDcïcc-tijD DcDcbpgcfta? 
Dig ban ftjnent toegen acnbnuDm en folliciteren/om 
tot ftjne af-rcbentngcenafbanDeïinge5ijnDetfaben 
te mogen gcraben / DeDe bpfonDcc aenöouDen boo? 
De bo?geren ban ftëebenbïih : maet bet toap aï te 
betgeef^ f' toant Den tïaDc ban Staten toefen en rem 
bopcerbcn ïjein ƒ nopeuDcsijneboojgaenDeDienften 
acn Die ban ^öïïanD; Die ban IgollanD toefen De bo?* 
geren ban jjBeDenbïib aen Die ban ftet ^oojDcc-qnac* 
tier / Die ercufeerDcn ben geen geïD te ïjebben / fom? 
ma ïjp toecDc cpnDelijb geDjongen De hongeren fdfp 
te betalen / Dctotjle bP Daec boo? gefpjoben baD? 
De / en Die gene Die gecommittcert toaren op fij? 
ne obetgdcbetDc rebeningc te befoingueren / en 
ftonDcn niet bp Den anDeren bomen / alfa Dan 
D’eenc ïjici: en D’anDere Dacr in commilTie in Dep 
lanDs Dienft gefonbrn toojDcn/ toelbe Dienftenmen 
berftont Dat bao?’£pcrticuIietgaen moften / en fa 
toertïjn baft opgeljouDcn / Dat ban ftjne faben niet 
geDaen en toerDe.; bPPtefcntecrDc_oobccnigcrcquc? 
ften acn ftjnc Steellende ban kaftan ten felbcn cpn? 
De/ te bennen gebenDe/ ftoe bede Daec aen gelegen 
toap/ Dat in De repubïijbe ’t gdobe niet allecnlgb niet 
gebiolecct / maec ceuigftnp fufpect toerDe / bp toift 
toel Dat De refolutien tot beftooftgben en beloof Den 
affeftept 5ijnDer faben tocrDen Doo? eenige pjopooften 
(SftnDec mifgnnftige) berftinDect / Die tod eenigen 
fegijn ftaDDen bp Den gceuen Die 5gner geïegcntftepD 
ontoetenDe toaren / en Die niet genoegfaem ïetteDcn 

op De obligatie Die ftet tractaet toap met bjtn? 
genDe / toant Dat cemgc fuftinecrDcn Dat lip alryD 
toap tod üctadt getoeeft / en Dat ftp genoeg fouDe 
gepjofiteect en gcconqucftecrt ftebben / Doo? ftjuen 
Dienfte / en ftcin genoeg bonDc onDedjouDcn / Dat 
ftp Daerom DccIauDenftaetbd)00?Dcacnteften/ Die 
niet bonDc lijDen Dat men fteut bolDocn fouDc/cob om 
De confeqnentie totlïe ; Iju bonDc ftjn Steellende en 
De boo^noemDe ï|ecren boa? De toaccftcpD tod ber? 
blaren / Dat 3ijne conqncftcn Cbobcn en bupten ftjne ©a-wa? 
ad)tcrllcpD noclj onbetadt) fccctoepnigtotsijnccn ruige uan 
ftjnDec familien onDccftouD moeftten ftdpcn / en fccc 
bed bïcpnDer toaren / Dan Dacc tod ban gefpjoben en p.jne com 
ban fommige onbecftanDige t’onrcclitc benrjt toer? 
Den/ fuïr Dat in conftDcratie ban DicnnaDcctoacci 
Öcpb/ en 00b Dat 3jjne patrimoniale gocDcrenmceft 
fo onDer al^ bp Den bpanD gelegen bjudjteïool toa^ 
ren/ Ijctn ftjne gecccfttigïiepD enreDclijbebcrljadDe 
bcrfoeben niet bdjoo2DeH gctocpgcrttetoojDcn/ Ijp 
toift toel Dat Den ftaet De£ lanD^S met lijDen bonDc/ om 
alle De grote acï)terï)eDenbolbomcntlijbtcbolDocn/ 
en &p toa^ fo onDifcrcet niet Dat Ijp fuïr ecnigftns fom 
De Denben / Dan nabien 00b fijnen tegcntooo^Digcn 
ftact niet ïrjDen bonDc fonDer te Ijcbbcn eenige rcDdij- 

| be fatijSfactic en contcntcmcnt / boïgcn^ De erpjefte 
en fpeciale beloften ftem geDaen / Der todbc ccnfcs 
qucnticnietanDcróaï^toteere/ creDijt/ antontept 
en reputatie ban ben lanDen fouDc ftredtcu / fo ber* 
focïjt öp Dat men 00b fijnen ftact fouDc inften / en 
Dat men fo renen ouDen getroutoen Dep lanDp tod 
berDienDen Dienacc niet beljoojbefoubccfijnrcDcïyb 
contentement af tefetten/ altoacr ’t fo Dat Daer ge« 
ne nientoe fpecialc en erpjefte beloften tuftcljen gdo< 
pen toaren / lip toilDe tod bdaben Dat bp alöicn men 
fteb cefolbecrDe tot reDelybe boïDoeningc / alp boren 
becftadt/Dat ban ftjnent toegen in’t aenften Dep lautp 
tegentooo?Digen ftact / men aïfulben reDelibïiepD fou« 
De bebinDen/ Dat niet allcenlfthcn alle onpartijDige; 
maec oob De ïfecren Staten alp ban ’p lanDp toegen 
en 3jjDe / ftjne partpen / Daec aen een goet genoegen 
fonDen ftebben / bccfcbecDe oob ftjne Crcdïcntie en 
De Zeereu Staten / Dat öy öco? Dep ïfccren genaDe 
gerefolbcect toap ftantbafteltjb te continueren in fijne 
ouDe goeDe affectie/ totbo?DeringebanDegemccne 
Cftiiftdijbc faben / Dep ïanDp toclbarcn/ ruftc en 
bjeDe / en Dat öp Daer ban nopt toap getoeben ge* 
toccft/ aï-l)oe-toeï ftjne quact-toillige gearbept IjaD^ 
Den / ïjem Dacc af berDacljt en in een quaDe opinie te 
maben / om ftarc pafTieu te beDccbcn. 

l^iec op fteeft 3tjne ^redlentic in fabcuc ban Den 
boojfc^rben ^onop aen De graten ban ïf cllanD ge? pj*1‘^e, 
fcljjeben / Ijen obccfenDenDe De rtquefte ban toegen rauf^oft 
Deiï (j^berften acn Ijcm gcp?efentccrt / Dat l)p reDclijb aru ac 
bont/ Dat fjem Daec op beftootlijb contentement ge? 
Dacn toojDe / becfoebenDe Decljalben bjientlijben / lanom 
Dat fp ftjn berfoeb in foo goeDe recommauDatietoil? fi^eur 
Den ftebben/ alp 5p-ïupDen tot bolöoeninge ban De 
beloften / Den boojfdjjcbcn #berfteu geDaen/ fouDcn 
bebinDen noDig en bdjooftijb te toefen. 

55oen ,^onop ebentod tot geen epnDc bonDc ba? 
men/ ip l)p na CngdanD gerepft / JjcbbmDc ber?^j^ 
feljepDen btieben ban recommauDatic ban XDiïlugbp/ jano.' 
buffel en andere/ fo aen De Itoninginne/Die ban Ijareit 
ÜïaDe / Den ï^ecre ^ecretarip Jöaïftngam / en anDcre 
ï|eeren/bef)alben De goeDe bcnniffeDic ftn fdf acn cciu? 
geiCngelfe if cecen aïTiier in ’t lanD gemaebt ftaDDe/en 
nu toccr in ocngelanD toaren / ip Dacr tod ontfangen 
getoeeft/ en beeft tot berfcïjepDen tijDcn bpDclto? 
ninginne anDientie geftaD: De dontngtnnebcgeerDc 
Dat lip bp gcfc^iftc fouDe obeeïeberen/ toacc in ïjp 
l)cm bcblacgDc/ Dat ïjet accoo^t met Ijcm gemaebt / 
niet toap nocl) toerDe onDccbouDcn 5 omtoeïbenlaft 
te bolDocn/ fteeft fjp febere remonftcaritie / tnitfga? 
Deep ccnc memorie acn Ijare .fDajcftcpt oberggeben / 
Daec ban Dit Den iuftouD toap. 

Het heeft de doorluchtigfteKoninginnevah Enge¬ 
land belieft , haren Lieutenant en Gouverneur van 
hare Majeft. fecours in de Nederlanden, en den Baron 
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am tic van Willugby, en mijn HeereKillegrey Raed van den j 
Uontii; Rade van State, te belaften en verforgen dat een vrede 
gmncUatt foucje getroffen worden tuffchen mijn Heeren de Staten 

oüergege; van Hollanden den Heere Prince Maurits ter eenre , en 
Ucn/Daer Diedrig Sonoy eertijds Gouverneur en Colonel in ’t 
h?irhimC Noorder-quartier ter andere zyde , eer fake van de be- 
jt beloof; legeringe der ftad Medenblik. 
be/bol; 1. Welken volgende feker verdrag getroffen is in de 
fmusact” maenc^ van April if88. in ’t welk gefeyd werde dat alle 
menages voorleden faken, fo wegen den voorfchreven Overfte, 
IiouDeit/ Kapiteynen en Soldaten wefende binnen Medenblik 
genoot”l,,? voorfchreven als van allen anderen die met hem gevoegt 
bmlttis waren, ter goeder trouwen foudengeheelijk vergeten 
ttorc jTia- werden en gehouden als noyt gefchiet, in der voegen 
hulpefe óat niemant daerom foude werden gemoeyt in rechte 
berfoti«n, nochte anders , nochte by den Staten noch andere, 

üyt oorfake voorfchreven. 
Hier in is by den Magiftraet en eenige andere van 

Medenblik contrarie gedaen , die om redenen voor¬ 
fchreven , den voorfchreven Overften proces ge- 
maekthebben , als ook den kapiteyn Wolfswinkel. 
2. Dat in toekomenden tijden , die wilden in dien- 

t'Fol.98,; fte blijven, fouden eerlijkgetraéfeertwerden, gelijk 
andere foldaten , en ingevalle van neen , foude hen 
eerlijk affeheyt gegeven werden , enpafpoortabfoluyt, 
cn betaünge van hen achter-ftallige als andere. 

Dit is niet na-gekomen in ’t regard van de kapitey¬ 
nen Chriftal en Wolfs-winkel. 
3. Den kapiteynen en foldaten is belooft geweeftby 

den gedeputeerden van de Staten van Holland, bèta- 
linge van f maenden gagie , en mits dat bevonden 
werde dat de foldaten gedurende’t beleg van de vivan- 
diers of foetelaers cn fekere borgeren op ’t geloof en 
obligatien van de voorfchreven Sonoy ontfangen had¬ 
den aen laken, koft en andere nootfaken , terfomme 
van % maenden gagie, fijn de voorfchreven gedeputeer¬ 
de met defelve verdragen , dat hen de voorfchreven be- 
calinge gedaen foude werden , van de voorfchreven 
f maenden , te weten: drie in gereden gelde, en 2 
maenden in voldoeninge der voorfchreven bofgeren 
hen leveraers , welke de voorfchreven gedeputeerde 
metter daed belooft hebben te betalen binnen 15 
naeftkomende dagen. 

Dit poindf is noch te volbrengenden aenfien van de 
borgeren die by gebrek van ’t felve hen aen den Over¬ 
ften houden, die hen daer van hebben doen fomme- 
ren , fo dat hy genootdrukt wert tot fijn groot leet- 
wefen en niet minder fchade, fijn goederen te doen 
verkopen , om die te vreden te ftellen. 
4. Den voorfchreven Sonoy is fpecialijken belooft 

en ingewilligt, dat hy in den fel ven ftaet foude blij ven 
die hy doen badde, fonder dat hy in den lande van Hol¬ 
land foude mogen eenige veranderinge maken , fonder 
advys en believen van mijn Heere den Grave Maurits ; 
en fo veele Medenblik belangt, dat den voorfchreven 
Sonoy daer in foude blijven, en daer in commanderen 
met fuiken getal foldaten , als tot verfekeringe der 
voorfchreven ftede foude werden geadvifeert. 

.föiet mirtDcc Dan bit. 

5. Alles tot op vordere commiflïe , en alle andere 
remonftrantien die hy foude willen doen na rechte en 
redenen , fouden by de Heeren Raden van State in pre¬ 
tentie van den voorfeydea T4eere Baron, en de voor¬ 
fchreven Raden van hare Majefteyts wegen , na inhou- 
den des tra&aets breeder worden geordonneert. 

38$ popen. 

tf. Of dat hem als dan foude bewilligt werden de¬ 
charge honorable of eerlijke ontflaginge, met alle re¬ 
delijk contentemcnt of vernoeginge van fijne voorgaen- 
de dienften. 

jDietgebacnakfboPcn. 

Op het gene voorfz. is , verfoekt den Colonel So¬ 
noy , de gunft , hulpe en interventie van hare Majeft. 
in de volgende poinden, voor fo veele aengaet hare 
voorfz. Maj. op dat de contraden door hare Maj. au- 
toriteyt gemaekt, niet ydel noch vrugteloos blijven. 

Eerftelijk, dat de aengevangen proceffen by de Magi¬ 
ftraet en andere van Medenblik , en die noch geinten- 
teert fouden mogen werden, té niete werden gedaen. 

Ten tweeden, dat de borgers van Medeblik terftont 
betaelt werden , en de voorfchreven Sonoy en fijne goe¬ 
deren ontflagen, en de fchaden en intereflen by hem 
geleden ten vervolge der voldoeninge defes tradaets. 1 

Ten derden, dat ten aenfien de Staten van Holland ,j 
geweygert hebben hem te verkenen vordere commiffie, 
hem gedaen werde redelijke voldoeninge van fijn voor- 
gaendc dienften, tot arbitragie van hare Majefteyt, en 
daer na decharge honorable , fulke als de dienften 
aen mijn Heere den Prince van Orangien en aen den 
lande gedaen, van den aenvang der oorlogen tot defec 
uren toe meriteren. 

Ten vierden, dat hem werde geleverthetkruyt dat 
hy heeft op ’t Kafteel van Medenblik, of wilden de 
Staten ’t felve behouden, dat hy werde ontlaft van den 
koopman van welken hy dat gekocht heeft, en dat hem 
fijn obligatie werde weder gegeven , met ontlaftinge 
van den intereft ter fake van net reterdement. 

<0p bit berfodi ïjccft bare USajefïept aen De ©e 
ten ban Rolland gefdjjeben / enbefaftePan J>onop 
ernftdijïi gcrecommanbeert / ïjeeft ooft bare öacöö- manömt 
[Keren in ben Ï5abe ban ^tatc ïafï gcgePcn om ^ öefa&e 
nop£ fahe te recommanberen / ban beeft bacrmebe^J®* 
tocpntg gebo’bert / boef) be öeere Caron in <Ênge* nc &ta, 
ianb gefonben fijnbe / beeft bare JlBajefïept upt ten. 
ftcacbte ban fijne tuieben ban crebentie te hennen ge* 
geben/ baf fijne teellende <23?aPe ,flêauritiu£ ban 
^affau aen bcStaten ban ffaïlanö babbe Ijdpen Po^ 
beren / bat beboo^. Staten te bjeben fouben fijn/ 
ben Colonel J>onop te ontïafïen ban be betaïingc ben 
burgeren ban fBcbenbltlt tocbonicnbe / baer boren 
be boojfcbKben ^onop Peranttooo?bcc babbe / en 
ooft te totlïen berffaen tot bet boren ban fijne af-re* 
ïteninge: maer berhlaerben geen gdbtebebbenom 
[jein te betalen / maer batbpinbefenfouöetoerDen 
getracteert geftjft anbcre#ber|f en/CoIondlen en ïfa* 
pitepnen/ bic’tïanb gebientbabben. ^areJBajef*. 
beeft ooit fijne falie op fdteren tijb aen be Bebecïanbfe 
gefanten mondelinge getccommanbecrt / feggenbe 
bat bp gualpfi gebanbeït toa.d / en bat bp aen be Ma* 
ten niet babbe mfóbacn/ en’tguntbpgtbaenbab^ 
be/ toa£ Dooj affectie tot bare jBajefïeptg Dienfi/ 
’t toellt met ftonbe berfiaen toerben tegen’tïanb te 
fijn / en begcctbe batfc fijne fahe aen be Staten een? 
fiig recoinmanbercnfouben: baeropbeBeberlanbs 
fe gefanten fepben/ bat be quefiie tuffebenbe^tas 
ten cn abonopminictanbergbefïonbe/ ban in felter 
bifferent Pan penningen / baer tcgen£ eenige toebec 
toaren pjetcnberenbe eenige penningen Pan tjeni / en 
bat be falie Pan J>onop toaren Perfcbepben/ Panbe 
lilacbten Pan anbere/ bie tod in Pjientfcbap fouben 
Peflirijt tooien / en bat bp in Rolland en ober-al 
mocïjtc Pipltfi homen fonöet eenige beltommeringe / 
en bat 3p-lieben niet te min fijn falie fouben tecorm 
manberen/ bat fp boopten bat bare iBajefiepten 
bp fouben baer Pan een goeb genoegen bdtóen. 

CPentocï babbe 5>onop geflabig 3tjncn agent ff o< 
ban .Dacbtegaeï in bcni|age/ PcrPolgenbebefalie 
Pan be Poo?fcb?cPen ^onop ernfieltjli / fo Dat ten 
lactfïcn be heeren Staten Pan ï/)oIlanö Öcai oiöon# 
nantie gaPm tot Poïöoeninge Pan pet firuut Pp Ijem 
op ben Ifttpfc Pan IDebniPUh gelaten / enmebetot 
betalingc Pan ben burgeren Pan iBebenbïiït / bie bm 
folöatcu fellere bare behoeften berfïreht babben/ baer 
Pan l)tcc Porcn tot Perfcbepben plactfcn mentiege^ 
maeltt ip / baer Pan DcfeIPe Jionop bc ïfceren bp 
.HDiffibe ban ben 24-. 2(ipul$ 1591- btrtcïijh beöanht 
beeft / en Po?ber ootmoebelijli Perfocbt / geïtjlie 
rcfpect en confiöcratie te nemen op be Polbocninge 
ban öcntractatcbpöctodftcbembcïoofttoaébo^öe^ 
re commiffie ter oibonnantie Pan ben ïïabe Pan 
J»tate (bie bembaecnaontfepttoag) ofecnrcbelijft 
contcntcnicnt ban fijne booilcbcne bicnflcn / om 
’t todfie bp tot fijne onö^acgelïjHeïtoficn en febaben 
bp be Pier jaren gcfiabdjjftaengdjonbfnbaböe/ en 
om eenj$ tot een epnbe te bomen Pan fjet reöeltjfe 
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contentement Datpptoa?p?etenberenDe/ fop?efen# 
teerDe pp fijne fafte gcpcelpft te fubmitterenaen feite# 
re perfonen bp Defclbe ^eecen Staten ban ïfoïïanD / 
en {jein teberfttefen/ feggenDeDatppaenfïjnDecjij# 
De fouDe nomineren perfonen Die in eenigen ïïaDe toa# 
ren / en Die bp Defelbe herren Staten in gelpfte faften 
Dageïijc toerden gecommitteert / Dan alfo pate^D. 
IBo. Die rniDöci niet toilDen accepteren / fo berltet pp 
alle jijne bozere pjetentien booj 14000 guïben? ge# 
reet/ om niet tocDèr in moepten en ïtofienbanfoï# 
ïicitaticn te ballen / berfocftcnDc Dat paet <ÖD. JÉo» 
tot De baojfcp?eben fomrne (Die pp fept immer? bene# 
Den fijn tcDelijft contentement t?) te toiïlen berfïaen / 
in confïDeratie ban fo goeDe getroutoe en lanftDurige 
Dienfien / Den ïanDen gcDaen / fonDer fijn perticuïiet 
ptofrjt gefoept te Rebben / en 00b ban Datfe (na Datfe 
pem fijnen flaec ontfept paDDen) pem aïreeDebpDe 
4 jaren om Defe fatt?factte ÏjaDDen opgefjouöen / fuïjc 
Dat fijne ftofïen afgetroeften en De fcpaDe Die pp Daec 
Dooi geleDen paöDe / Ijet feer ftïfpn fouDe fijn/ Dat 
pp boa? fijne Dienfien foubc ontfangen/ Detoelfte toel 
fulften recompenfc boben fcpulD bcrDient ÏjaDDen. 
ÜP fepD in Delen b?ief / Dat fijn fcpipben mogelpft 
eenige onöcr öaecCD.lBo,b|ecmtDunftefouDema# 
gen/ Die met De onteepte opinie ban fijne grote ge# 
Dane conqueficn/ en p?ejnDitien ban De ontoaeracp# 
tige befctjulDingen tegen pem in Djuft uptgegeben / 
behangen en ingenomen fijn/ maer pp toil Den fel# 
ben gcbeDen tjebbeti te gelopen/ ’t gene ïjp boo?tpD? 
fijne conqueficn aengaenDe/ oen paer C. na De toaet# 
pepD gcfcpicbeu paDDe/en ’t gene 3p ban fijnen Kgent 
Dien aengaenDe fouöen mogen berfïaen / en Dat pet 
oofUeel ban De bcfcpulömgen tegen? pent t’oncedjt 
uptgegeben (tot fijneberanttooo?Dinge gcpoo?t toer# 
De) opgeponben / ’ttoeïft bp pent nagelaten toa? en 
nocptocrDc/ niet om Dat tjp pem fcpulDig ftenbe / of 
Dat pem materie of betoij? ontb?ab tot fijne ontfcpul# 
Dnige en becanttooojDinge / maer om Dat bp Den 
booj-berpaelDen tractate alle bootleDene mi?berfian# 
Den toerDen in bergetelljepDgeflelt/ Dtepp aï?nocp 
om goeDe bjcDc en eenigpepD InDenïanDetebcpou# 
Den/ ban petten geerne begraben en bergeten fage» 

IBaer al? pp pier op al? noep tot geen epnDe bon# 
De geraben / peeft Ijp tocDerom aen De ïJontngmne 
aengepouDen / om Doo? paec fabeur een? tot een epn# 
De te mogen bomen/ Deïitantnginnepeeftni3pnfa# 
beur fo beeïe geDaen / Dat fp gefcp?cben peeft aen Den 
i^cere Cporna? 23oölep / ilaeD ban &tate Der ber# 
ecnigDc .fèeDecïanDcn bp parej©ajefleptgeintroDu# 
ceert/ Daerbp 30 Den felbengelafl peeft / Datppupt 
paren name/ manDeïingcenfepnftelpftberfbebfou# 
De Doen aen De Staten ban ^oïlanD / ten epnDe Den 
boo?fcp?eben ©oerflen &onop fouDe mogen geDaen 
toerDen pet beefoepte contentement / ’ttoelbDe^ee# 
teSSoblep met groten ernfl geDaen peeft; Doeppem 
t? op fpnaenpouDen fcppftelijbe anttooo?De gegeben 
fuïjc al? pier bolcpt. 

^ Ehoortby dcStaten vanHollandenWeft-vriefland, 
Jnöe ” vJT het aengeven van den Heere Thomas Bodley,Raed 
-taten van State der vereenigdeNederlanden by de koninklijke 
tnmart Maj.van ingeland geintroduceert, daer by fyn E. ver- 
jtieüaii klaertheeft, byenvan wegen hare voorfz. Majefteyt 
nlgeete gelaft te fyn, te vorderen hetverfochte contentement 

iaöXepT van ^en Over^en Sonoy, nopende fyn achterwefen aen 
lojlaft den landen. Hebben de Staten voornoemt verklaert, 
HT öe en verklaren by defen , dat fyalle poindten bydenac- 
nne^ties coorde op de redudtie van’tgarnifoen van Medenblik, 
erenöcöe in regard van den voorfz. Overften en anderfins belooft, 
!>eban getrouvvelijk hebben voldaen , en ter contemplatie 
|onop, van interce^e van jiare v00tfZi koninklijke Maje- 

"0I.99.; fteyc door den voornoemde Heere Bodley., fo veel 
meer , dat fy aen den voorfz. Overften noch binnen 
’t jaer een goede fomme van penningen hebben ver- 
ftrekt, en aen verfcheyden burgeren van Medenblik te 
betalen aengenomen, daer toe zy-lieden uyt den voorfz. 
accoorde met gehouden waren , en verftaen de Staten 
niet dat de voorfz. Overfte uyt den felven accoorde 
cenigfins gerichtigt of gefondeert is, om te vorderen 

de betalinge van fyne gepretendeerde achter-wefen, 
van fyne achter-ftaHige befoldingen , die hem foude 
mogen refteren van fyne dienden , als Ritmeefter, 
Kapiteyn enOverfte defer landen voor de pacificatievan 
Gent, en daer na foaen de voorfz. landen, als d’andere 
geünieerde landen gedaen , aengefien hy dies aengaen- 
de (infiende den befwaerlijken ftaet van den lande, en 
dat alle contributien die in defelve gegeven worden , tot 
de lopende laften tot defentieder landen notelijk moe¬ 
ten worden bekeert) moet hebben gedult, gelijk an¬ 
dere den landen gedient hebbende , daer onder veele 
Engelfe , Francoyfen en andere natiën,behalven de in- 
gefetenen defer landen fyn, fyen allegelijk, nopen¬ 
de hare refterende befoldinge, gedult en patiëntie moe¬ 
ten hebben, en hebben, fodefe landen (gelijk ande¬ 
re Potentaten, Princen en Republijken, een gedurig 
oorloch voerende) onmogelijk is, de achter-ftallige 
befoldinge te betalen, fonderden ftaet van de landen 
in een geheele ruïne en conbuftie te ftellen. En indien 
den Overften Sonoy uyt fake van de gepafteerde faken 
dies aengaende beter als andere foude worden getrac- 
teert , ’t felve foude een generael mis contentement 
onder het volk van oorloge veroorfaken , en foude den 
voorfz. Overften niet feer eerlijk of vordelijk we- 
fen, dat hyuyt den voorfz. traólate fulx foude willen 
pretenderen, fo het rechte verftand van dien anders 
niet is, dan dat hy niet tegenftaende de gepafteerde fa¬ 
ken , foude getraéleert worden , als andere den lan- 
deneerlijk en vromelijk gedient hebbende. 

<E)e ^eece 23oDIep Defe becïtïadnge aen paté Jfèa# 
jeflept oPecgefonDen Ijcb&enDe / en Die Den homfj. 
(©betflen gecommuniceect fïjnDe/ i? pp niet toel Daec 
in te PjeDen getoeefl / gemerltt Dit fepeen een gepeclc 
af-ftaginge Dan fpn beefoeft te toefen / toacrompp 
felf? aen De $cccen Staten ban XlolïanD gefepjeben 
peeft Defen naboïgenDen 23|ief / Daec berteffen? peeft 
pate.mèajeflept / foaen Del^ccrcn Statengcnetael 
al? aen De Staten ban l^ollanD ooft feer fabotabelpft 
en etnflelijft gefepjeben enboo? pem gcintecceDeect. 
5^en b|ief ban ^onop aen De petten Staten ban 
j^oIlanD toa? lupDenDe alDu?. 

Dele, hoog-geleerde , wijfe , feer voorfienige 
difcrete Heeren : my is defe voorleden weke be- aiRifftW 

handigt geweeft U E. yermogende Heeren antwoor- 43”^^ 
de, oplhet aengeven van den Heere Bodley , by dewel- ^»onog 
ke fyne E. van wegen de koninklijke Majefteyt van En- 
geland aen U E. heeft gerecommandeert gehad, het ^nlhols 
redelijk contentement van mijne voorleden dienften,my lanöupt 
by den traftate van Medenblik belooft , en want ik 
feer verwondert ben geweeft, van fuiken onverwachte 5 
antwoorde ( welke genoech een geheele ontfegginge 
fchijnt te zijn ) om dat van wegen U E. met mijnen 
gecommitteerden een wijl ty ts op de declaratie van my- 
ne overgegeven rekeninge gedifputeert fynde, eynte- v 
lijk fo verre was gehandelt, dat aen weer-zyden eenige 
prefentatien gedaen waren, waerdoor ik in hope was, 
dat UE.mijne faken foude afgedaen hebben,te meer om 
datU E. fo door mijne eygen fchrijven als uyt mijnen 
gecommitteerden wel hadden verftaen, dat ik alle rede- 
lijkheyd foude accepteren , hebbe daerom U E. by 
defen wel willen te kennen geven defe mijne verwonde- 
ringe, over fuiken haeftigen veranderinge die ik te min 
verwachtende was, om dat ik verhoopte dat hare ko¬ 
ninklijke Majefteyts hertelijke recommandatien , ge- ■ 
voecht by myne redelijke prefentatien , U E. fouden 
ook tot een redelijkeaf-handelinge beweecht hebben, 
maerfiende geheelijk contrarie, en dat U E. voorfz. 
antwoorde ^ewijft, dat U E. van verfcheyden faken 
qualijken geinformeert fyn , of ’t gene gepafleere door 
den langen tijd vergeten hebben , fo heb ik U E. wel 
willen kortelijken van de waerheyd der felver onderrig- 
ten , eneerftdaerU E. verklaren dat alle poinften 6y 
den accoorde op de reduótie van’tgarnifoen van Me- 
deublik fo in myn regard als anderfins (ouden voldaen 
fyn, hebbe ikUE. indachtig te maken myneremon- 
ftrantie , en doleantien die ik defen aengaende aen de 
Heeren van den Rade van Staten, volgens deninhoud 
des tra&aets overgegeven hebbe, en als noch onbeant¬ 
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woord fyn. En konnen U E. ook noch wel geden¬ 
ken, dac in den voorfz. Rade van State, op mijne vor- 
dere commifiie, daer vanby denfelven Rade volgens 
den tradlate behoorde geordineert te worden , by U E. 
gecommitteerden in mijne tegenwoordigheyd verklaert 
is geweeft , dat of al fchoon by den voorfz. Rade my 
eenige commifiie foudegegeven werden, dat UE.die 
geenfins fouden toelaten, en want ik fulx van U. E. 
gehoort en verftaen hadde , en ook dat den voorfz. 
Raed van State my verklaerde niet anders te konnen 
doen, dat ik terftont daer na hebbe verfocht de voldoe- 
ninge van het tweede lid, te weten van myne eerlijke 
affcheyd en contentement van myne voorledene dien- 
flen , daer voren ik tot noch toe , tot myne ondraeg- 
lijke kollen te vergeefs hebbe gefoliciteert, want daer 
uwe E. vervolgens verklaren my noch binnen ’t jaer 
een goede fomme van penningen verftrekt te hebben , 
en aen verfcheyden burgeren van Medenblik te betalen 
aengenomen , daer toe U E. uyt den voorfchreven ac- 
coorde niet gehouden waren , daer van fijn U E. 
ook qualijken onderrecht, want daer niet anders be- 
taelt is mijns wetens,dan voor feker buskruyt by my op 
den huyfe van Medenblik gelaten en gelevert, ’twelk 
ik gekogt hadde,en daer voren myne obligatie gegeven, 
daer van ik noch fchade geleden hebbe voor den in¬ 
treft. En ’t gene U E. hebben aengenomen te betalen 
aen de burgeren van Medenblik, daer van is immers 
exprefte adte voor de zoetelaers en den voorfchreven 
burgeren , uyt welker oorfake de zoetelaers al over 
lange by U E. ordonantie betaelt fijn geweeft, en foude 
den voorfchreven burgeren,fo ik meyne,niet minder ge- 
fchiet zyn geweeft , fo de ondifcrece partijdigheyd der 
gener die hen in haer recht behoorden voorteftaen, 
fulks dus lange niet verhindert hadden , en of al 
fchoon geene fchriftelijke adte defen aengaende wa¬ 
re gemaekt, fo weten U E. wel dat de voorfchreven 
burgeren en zoetelaers behoorden betaelt hebben ge¬ 
weeft , terftond na hetaccoord enafdanken der folda- 
ten , om dat U E. fulks aen der foldaten beloofde be- 
talinge afgekort hebben , en U E. als doen voorge- 
reet geld geftrekt heeft, fo dat ik by defe U B. betalin- 
ge niet een pennik prolfitere : maer ter contrariemmer- 
kelijke fchade hebbe geleden, door dien defe betalin- 
ge dus lange is opgehouden geweeft; dat voorts in de 
voorfchreven antwoorde by U Ë. een interpretatie wert 
gemaekt tot mijn achterdeel, op het tweede punt al¬ 
ter nat if van de contradle met my gemaekt: ik kan U E. 
voor de waerheyd verklaren,dat fuiken interpretatie en 
uydegginge ten tyde der handelinge niet werde ge¬ 
maekt , en ook dunkt my dat fuiken verftand uyt de 
woorden die Hecht en klaerfijn (lomen die na den ge- 
meenen fin van fchrijven en fpreken verftaen fal) niet 
kan getrocken worden , maer achte dat fulks gefchiet, 
door dien U Ë. nietgenoegfaem op den inhoud des ac- 
coortS gelet hebbe , en ook dat door eenige mijne 
quaetwillige, een ongunfte tegens my by U Ë. tot my* 
ner onfchult gemaekt is , gelijk dat klaerljjk te be¬ 
merken is, uyt de redenen daer mede U E. hare in¬ 
terpretatie extenderen, als met den befwaerlijken ftaet 
van den lande, en miscontentemente van het volk van 
oorloge, lo ik uyt faken van degepaffeerdefaken dies 
aengaende beter als anderen foude worden getradleert, 
want fo veele den befwarelijken ftaet des lands aengaet, 
kan daer op niet meer refpeót genomen werden dan by 
my gefchiec is, door mijne redelijkeprefentatienaen 
U E. gedaen, en konde de voldoeninge van mijn rede¬ 
lijk contentement voor mijne voorleden dienden , my 
by den voorfchreven accoorde belooft, geen meerder 
miscontentemente onder het volk van oorloge veroor- 
faken, dan het voor dees tijd veroorfaekt heeft, als 
U Ë. andere hebben contentemente gedaen, die niet 
eerlijker noch vromelijker den landen hebben gedient 
dan ik gedaen hebbe, fonder dat by my oyt anders als 
den dienft des lands en vorderinge van de gemeene 
fake voorgenomen is geweeft , al-hoe-wel U E. tegens 
de gewoonte van nedergeleyde en vergetene faken , 
my ter contrarien hier als noch fijn verwytende door 
het weder verhalen van de gepaffeerde faken, teroor- 
faken van dewelke U Ë. my hier wederom met eenige 

oneere en onvromigheyd > taxeren en denigreren , ge¬ 
lijk hier voormaels tot myner onfchult, door het uytge- 
ven van het kort verhael van den handel van Medenblik 
en andere lafteringen tot myner oneeren verfpreyd, ge¬ 
fchiet is , welke mijne onrechte befchuldingen , en 
daer by gevoegt de onrechte opinie, die fommige onder 
U E. hebben van de grote conqueften by my gedaen, 
my alle defe ongunften fchijnen te veroorfaken , maer 
ik wil den felven gebeden hebben te geloven’t gene 
ik voortyds van myne conqueften aen U E. na de waer¬ 
heyd gefchreven hebbe. En fo veele de onrechte be¬ 
fchuldingen tegens my uytgegeven aengaet, dat ik niet 
lievers foude fien , dan dat met U E. oorlof myne ver- 
antwoordinge tot myner onfchult als noch mochte ge¬ 
hoort worden, want dat ik die tot noch toe onbeant¬ 
woord hebbe gelaten, is niet gefchiet om dat ik my 
daer van fchuldig kende, of ftoffe ontbreekt tot be- 
wys van mijner onfchult, maer om dat ik achte dat 
fulks fonder U E. indignatie niet foude gefchieden , en 
ook om dat by den voorverhaelden tradate alle voor¬ 
ledene misverftanden werden in vergetelheyd geftelt» 
die ik als noch om goede vrede en eenigheyd van herten 
geerne begraven en vergeten foude fien , voorwaerik 
hadde noyt fulks gedagt of vermoeder dat men met my 
alfo foude handelen , maer hebbe alle goet toever- 
figt tot U E. gehad, en my geheelijk daer toe verla¬ 
ten , dat men my foude gedaen hebben volgens de be- 
lofcenis, gelijk aen my wel hebben bevonden die van 
U E. tot den voorfz. handel fijn gecommitteert ge¬ 
weeft , dat fal-hoe-wel ik wel wifte in wat perplexiteyt 
UE. als doen waren geftelr,en dat ik hadde konnen ver- 
krygen alles wat ik foude begeert hebben) dat ik noch¬ 
tans niets voor myverfogt noch begeert hebbe , maer 
alles geftelt in de difcretie van den Heeren gecommit¬ 
teerden van hare Majefteyt en vanUE. en dat ik met 
allen vlyd en mogelijke neerftigheyd en getrouwigheyt 
hebbe gearbeyd , dat de beroerde en gemutineerde fol¬ 
daten mochten ten minften quetfe van ’t land geconten- 
teert werden, gelijk dat ook gefchiet is, en waer toe 
U E. alfo nimmermeer fouden gekomen hebben fon¬ 
der my nen getrouwen arbeyd a ’t welk my licht ware te 
bewyfen , fo het nood ware, fulks dat (fo ik het minfte 
achterdenken of twijfel hadde gehad van ’t gene my 
jegenwoordelijk is wedervarende) ik middelen genoeg 
hadde om my te voorfien, dat het my niet foude van no- 
de geweeft hebben, om dus lange toe mijner ondragelij- 
ke koften en fchaden mjne beloofde contentementen te 
foliciteren , en te vervolgen, en behoort daerom mij¬ 
ne fimple en ronde vertrouwen op de goede trouwe van 
UE. my niet vergolden te werden met mijne verderf. 
Bidde daerom feer ooemoedelijk tot een befluyt van 
defen , dat UE. gelieve, ter fijden ftellende alle on¬ 
gunfte tegens my by U E. t’onrechte veroorfaekt, na¬ 
der te letten op myne gerechtigheyd , en door uwe 
wysheyd en difcretie confidentie te'nemen op ’t gene 
van my hier voren na d$ waerheyd verhaelt is , op mij¬ 
ne langdurige goede getrouwe dienften der landen ge¬ 
daen , en op ’t geene rny by fijne Excel!, en U E. gede¬ 
puteerden is trouwelijk by den voorfchreven tradlate 
en accoorde belooft geweeft, en ter goeder trouwen na 
recht en reden als noch te verftaen, tot voldoeninge van 
de beloofde redelijke contentemenren , gelijk als U E. 
anderen , die in ’s lands dienfte geweeft hebben, alrede 
gedaen hebben, waer roe aen myner zyden geen ge¬ 
brek van alle redelijkhey d fal bevonden werden , waer 
door U E. hen fullen ontladen en quyten van haer de- 
voir,en my verbinden tot voldoeninge van mijne goede 
afredden, ten dienfte van U E. en den lande. 

Hier mede edele , hoog-geleerde , wyfe , feer 
voorfienige , difcrete Heeren , na mijne feer dien- 
ftelijke gebiedenifte , wil ik U E. den almogenden 
Heere tot gelukfalige regeringe bevelen. ïn Londen 
defen 19.Septembris ï^Z- Önderftond, UE. Mog. 
Heeren Staten dienftwillige, ondertekent 

Diedrik, Sonoy. 

Superfcriptie , edele, hoog-geleerde, vermogen¬ 
de , wyfe, voorfienige, feer difcrete Heeren, myn 
Heeren den Staten’s lands van Holland. 
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Vervolg der Nederlandfc Oorlogen. 588. 
35 e ïianfagfone ban «Urngeïanb nam niet tod Dat 

op paer etnfitg en b?untïpft fcpjpben / Den boo?fcp?e# 
ben <ü5becfïe aïfo opgepouDen toetDc / en Dat om ija# 
re tnteccelTïe niet met allen toccbegcDaen/ fppccft 
Daecom ban nicug in fijn fabeur gefcp?eben / upt 
tjaec tof te ï^amptoncouct / Den 21. 35ecemb?ip 
1m. "in cffccte Dit naboïgcnöe: Dat fp berfiaen paö# 

titgmtie De Doo? Den: Coïoneï ^anop (in fabeur ban Den mei# 
cfeöft ben fp aen pen-lieDen paöoe gefcpieben) Dat pet gene 
S- fp pabDe Doen pjopofecen bom pem / Doo? paren Die^ 
Jin faV naer S3oblep / Detoeïfte pen lupDcnpaDDegccommu# 
eurbatt nicectt D:3 felbe£ berfocb / maet Dat fp feer g?otc Dif# 
öonop, ficultcpteh toarcu maltenDe omteaccojDeren’tbec# 

foeb ban fijne requeflen / en te confenteren in pare 
begeerte/ in fijn fabeur/ maerDetoplefpin’tlange 
en b?eeöe biel bja£ geinfojmeert / ban De oprccïjte en 
fïiiccte Debotie ban Dien doelman/ tot paren Dien# 
fie/ en ban De biïltïipepD én rccptüectöigljepD ban fij¬ 
ne begeerten en betfoehe/ fobebonD fp Dat upt een 
partn uïirc en grote enbie pen-ïieDen belette te Doen 
pun Deboir in Dcfe fake / toaut fp baas boel gctnfo?# 
meert Dat in De fake ban HÖeDcnbïib pp niet paDDe te# 
gen pen-IieDcn geDaen / Dan ’t gene ppDoojccDeen 
belofte toe ma^betbouDengctoecfï/ cnfbbacrceni# 
ge faute of erreur bua£ gcfcpiet / Dat ’t feïbc niet ma£ 
gefcpiet Dooj eenige maïitie of anDere qnaDe toiïïe / 
maer Doo? ongeluk / toaerom fp fonDet oppouDen 
pen-lieDen baD Doo? Den tegenlnaojDigen/ en om De 
befbc / Die fp-ïupDeh tot paer toaren DjagenDe / Dat 
fp Den felbeii ineDerom fouDen nemen en pouDen in 
paec-IupDer goeDc gratiën / en pem te Doen fatiffac# 
tie op fijne reDcïpke berfoeken/ in recompenfeban 
Dctoeïke fp niet fouöe nalaten / bangeïpkenteDoen 
tegen De gene Die fp-ïupDcn met fo goeD fonDament 
en reDen aen paer fouDe recommanDeren / en in ha£ 
ban contrarie te Doen / en Dat pare requefien pem ons 
b?ucptbacr 3pn/ fo boiï ?p boel bjpltjk bekennen Dat 
pet paer feer leet boefen fal te poten / Dat paer fabeur 
niet fal peïpcn in een fake fo boeïgefonDeert/ enfo 
lange en bieriglpk becboïgt/ en Dat fp pet niet am 
Dcr£ fouDe konnen nemen / Dan Dat paer eer Daer 
Dooj fp geintcrefTëert. 

Dit fcpipben en Doo^ pet ernfiig berboïgban 
Den eigent ban Den boo^noemDen ^>onop / en tuf* 
fepen-fpjeken / en rccommanDatie ban Den töaDen 
ban w^tate. .§>0 pebben Deleten Staten banmol# 
laiib pare gecommitteerDe öaDen gecommittecrt/ 
Die met Den boo^epjeben ^ïgentban^onopmpan# 
Dclinge getreDen 5pn7 om pem eenig reDeïpk conten# 
tement / niet in gelDe / maer jaerlpk£ fijn ïeben ïank 
gcDurenDe te geben/ en na Dibetfet’famcn-komfie 
en ouDerpanDeïinge / fo pebben Defclbe üeeren ge# 
committeecDe tïaDcn epnteïpkgcacco?Deert/ Dat De 
Staten ban l^ollanD aen Den boojfepjeben &onop 
fouDen uutrepken en betalen / geDurenDe fijn ïeben/ 
en pet ïeben ban Emerentiana s>onop fijn eenige 
Dacpfetecn jaerlpk^ penfioen banioooponDen/ te 
betalen alle jarenDen 18. dlBartp / Daer ban bepoo?# 
lijke berfekeringe geDaen tg / ten laffe ban Den lanDc 
ban toIïanD / in Defct maniere. 

Ieefc, mede haer leven lank gedurende, alle jaers den 
18. Martij te betalen en doen betalen een jaerlijks 
penfioen van 1000 ponden , van 40 groten vlaems 
’t pond ’s jaers , waer van het eerfte jaer vervallen en 
verfchenen fal wefen deni8. Martij in den toekomen¬ 
den jare IÏ94. en fo voorts van jaretot jare. En om den 
voornoemden Overften en fijn voorfchreven dochter 
daer van en van de betalinge van den voornoemden 
penfioene wel en volkomentlijk te verfekeren. So heb¬ 
ben wy daer voren verbonden , en verbinden by delen , 
alle inkomften en goederen van het gemeens land, mits¬ 
gaders de perfonen en goederen van de ingefetenen der 
felver, keilende defelve ten verbonde van arrefte en 
van allen rechten en rechteren , renuncierende van al¬ 
len rechten, excepticn, gratiën en beneficiën, ver¬ 
kregen of te verkrygen , daer mede wy de betalinge van 
defen fouden mogen ontgaen, en namentlijk den rechts 
difponerende dat generale renunciatie, fonder voor- 
gaende fpeciale van geender waerden foude zyn , ordo- 
nerende mede den ontfanger generael van de voorfchre¬ 
ven lande, Cornelis van Mierop , of die namaels we¬ 
fen fal , de voorfchreven lyfrenten en penfioene van 
1000 ponden munte als voren ’s jaers wel en deugdelijk 
te betalen, jaerlijks fonder wyder of andere ordonan- 
tie aen handen van den Overften Sonoy gedurende ’t le¬ 
ven van den felven , en na fijn overlyden aen joffrouwe 
Emerentiana Sonoy fijn dochter, indien fy hem over¬ 
leeft , mede haer leven lank gedurende , en langer niet, 
uyt de gereetfte penningen, die tot betalinge van des 
gemeene lands renten zyn geordoneert, en by gebre¬ 
ke van dien , uyt andere des gemeene lands gereetfte 
inkomen en middelen van fijnen comptoire, en mits 
voor ’t eerfte overbrengende copye van defen en t’elker 
betalinge blyke van ’t leven van den voornoemden O- 
verften Sonoy ofte van fijne dochter Emerentiana So¬ 
noy , mitsgaders recepifle daer toe dienende , fal al 
’t felve daer op bevonden fal wefen betaelt te zyn , den 
Ontfanger refpeflive in uytgeven fijnder rekeningen ge¬ 
leden en gepafteert worden fonder eenige fwarigheyd. 
Gedaen in den Hage onder onfen zegel hier op gedrukt 
en de fignature van drie onfegecommitteerde, benef- 
fens den Secretaris, den 18. Martij 1593. 

en was ondertekent 

faquet d'Egmont, H. de Sant hen, L.C. Heermkerkj 

wat leger ftond, ter ordonantie van de Staten , 

en was ondertekent 

C. de Rechtere» 

Met een opgedrukt zegel in roden wafle. 

35c boojfj. ièonop paööc Dm 2 6. ^obembjfé anno 
1590. tot Öicpcmont acn De ïiomngmne op paccu 
lafï obecgcgebcn feker ütfcourö bp pem tot HonDcn (foI.ioj.) 
in gefcpiifte gefteït / ban fijne Dtcnfïcn Den ïanDcn 
gcDaen / en tot beranttooojDinge en ontfcpuïDingc 
ban ’t gene pem bp fijne quafttoiïligc te ïafïe gelept 
toiecDe/ Daec ban top picc boren bccmacnt pebben/ 
’t toelhtop Daecom alpicc upt Den fcancopfc getcan£# 
ïateert/ fulïen berpaïen / lupöcnDe afé boïgt. 

enfiocn 
n «lötiir; 
n 

)p tCCs 
’boegt 
lüeit 
•tateu 
in \$ab 
nb/gci 
[xenïiz 
ftenftj# 
J tiocös 
fsiebeu 
pa. 

DE Ridderfchap, en edelen en fteden van Holland 
en Weft-vriefland , reprefenterende de Sraten van 

den felven lande. Doen kond allen den genen die defen 
aengaen fal, dat wy avoyerende en approberende fe¬ 
ker contra# op huyden by onfe gecommitteerde Raden 
met Jan Nachtegael, als gemachtigde van den Over¬ 
ften jonk-heer Diedrik Sonoy , tot voldoeninge van 
fijne pretenfien uyt faken van voorgaendedienften ge- 
maekt, daer by onder andere belooft is , dataenden 
felven Overften fijn leven lank gedurende, en na fijn 
overlyden aen joffrouwe Emerentiana Sonoy fijn doch¬ 
ter , indien fy hem over leeft, tot lafte van den voor 
fchreven lande betaelt foude werden een jaerlijks pen¬ 
fioen of lyfrente van 1000 ponden , van 40 groten 
vlaems ’t pond, vaftclfjk belooft hebben en beloven by 
defen den voornoemden Diedrik Sonoy Overfte fijn le¬ 
ven lank gedurende, en na fijn Overlyden aen joffrouw 
Emerentiana Sonoy fijn dochter, i»dien fyhemover- 

AEn de Koninginne , Me-vrouwe ; hoewel het ©ifccmrj* 
een onbetameïijke en qualijk voegende fake is hem en ^eEï 

felven te prijten, en te prediken fijne weldaden , noch- £,ingc ban 
tans om uwe Majefteyts bevel,en om den ftaet daer in ik bm'^öbera 
my tegenwoordelijk bevinde voor de onwetenheyd der 
gener welken ik door de genade Godes fo goede en fo beöoiuti# 
getrouwe dienften gedaen hebbe, en het welvaren ge- fiiuntban 
vordert , dat fy tegenwoordelijk ten haren genoegen 
genieten, wert ik gedwongen te doen een kort en ge- gegeben, 
fchikt vermaen,op dat u Majeft. daer door moge fien dat 
ik my ten rechten beklage, van ’t ongeliik dat ik lijde. 

’tSijn 18. jaren geleden , datmijn Heere den Prince 
van Orangien hoogl. ged. (na dat ik hem goede dienften 
hadde gedaen gedurende onfe gemeene ballinkfchap) 
my gefonden heeft na de ftad Enkhuyfen in den jare 
157a. met commiffie als fijn Lieutenant en Gouverneur 

i van de fteden en landen van den Noorder-quartiere, om 
i door induftie , correfpondentie of andere middelen 



Vier en Twintichfte Boek. 
defelve te dwingen en onder te brengen , en daer na 
defelve te bewaren, verfekeren en behouden van alle 
geweldige verdruckinge, onder het beleyt van goede 
juftitie en politie , in welken laft en commilfie , na 
’c veroveren der fteden en landen, ik mijn vermogen 
gedaen hebbe , en daer toe gebruykt alle mogelijke 
forge, vlyt en arbeyc, om defelve te Herken , behou¬ 
den en befchermen tegen alle praiftijken , liften, ver 
fcheyden aenflagen en aenvechtingen des vyands , niets 
nalatende by dage of by nachte,tot haerder behoudenifte, 
fulx dat door Godes genade Noort-holland met fijn Ey- 
landen bevrijt is gebleven van inval, en verwoeftinge 
des vyands, dan als hy woede en heerfchappye hadde 
in ’therte van Holland, en fo groten geweld gebruyk- 
te om dat te vermeefteren my van allen defen gedragen 
aen die, die als doe ’t bewint der gemeene faken gehad 
hebben, en na dat door^ie fonderlingegoetheyddes 
Heeren , door vereeninge en unie der fteden en veree 
nigde provintien , Holland bevrijt was van den vyand 
en ’t gevaer ’t welk haer fo feer benaut hadde, verlaten¬ 
de de fteden en fterkten van mijn gouvernement (met 
hun nodig garnifoen) voorfien met de compagnien en 
krijgs-voike van mijn regiment , heb ik my bok ge¬ 
bruykt met het overige tot onderftand van de fte¬ 
den en naburige landen van Gelderland , Over-yfiel, 
Vriefland en Groeningen , vergefelfchappende de 
Graven van Rennenberg en Hohenlo , met den Ge- 
nerael Norit? , op de aenflagen, belegeringen en be- 
ftormingen der fteden Campen , Deventer en Groe¬ 
ningen , in ’t ontfet van Steenwijk en Lochum, 
en alfo den voorfchrevenGrave van Rennenberg, die 
Gouverneur was van Over-yfiel, Vriefland en Groe¬ 
ningen , door de verkeerde mifleydingen der Span- 
jaerden hem hadde laten bedriegen, en vervallen was 
van de goede fake , wefende daer van heymelijk ver¬ 
wittigt , dede ik alle naerftigheyd en vlyt dach en nacht, 
om de wel-geaffedioneerde in Vriefland te helpen, 
dat alle de fteden en landen van fijn gouvernement »yt 
fijn handen gerukt , en voor de vereenigde provin¬ 
tien verfekert werden, in voegen dat den voorfchreven 
Grave weynig fteden behielt, onder welken was ’t ka- 
fteel van Staveren in Vriefland , ’t welk ik daer na bele¬ 
gerde met een hand vol volk van mijn krijgs-volk, om 
te verhinderen ’t ontfet en verfterkinge , ’t welk de 
voorfz. Grave daerfendenmochte, en’tfelveopmijn 
credit beftormt hebbeude , hebbe ’t felve gewonnen 
en afgebroken , de ftad fterk gemaekt , en andere 
plaetfen over de Zuyder-zee,feer nodig en bequaem om 
den vyand te verhinderen d’mkomfte in de voorfchre¬ 
ven Zuyder-zee toe verfekeringe van de zee-vaert en 
’t land van Noort-holland, welke die van Holland als- 
noch behouden, en zijn tot den jare i?88.(tentijde 
des misverftants , ontftaen tuflehen den Staten van Hol¬ 
land , en den Grave Mauritius en my) bewaertgeweeft 
(gelijk de andere fteden en fterkten van Noort-holland) 
by het krijgs-volk van mijn regiment. Belangende het 
gouvernement, orden en beleyt van oorloge of difci- 
pline militare gehouden onder mijn krijgs-volk, falik 
niets feggen , my gedragende aen degene daer mede fy 
omgegaen hebben , felfs. aen mijn quaetwillige. Ofik 
nu in defen mijnen getrouwen dienft volhert hebbe met 
een fonderlingen yver tot behoudenifte en vorderinge 
van onfe gemeynen chriftelijke fake, en door Godes 
genade als noch daer in volherde tot mijnen laeften 
adem. So ift nochtans dat door eenige bofeen fpijtige 
geeften die tegen myoorfake genomen hebben door y- 
deleenbofe jaloufien , ik vervallen ben in groot onge¬ 
luk door het misverftant by den Heere Grave Mauritius 
cn Staten van Holland,in voegen na dat door de voorfz. 
geeften argliftiglijk was in ’t werk geftelt de muy- 
tenatie en rebelheyd mijnder eygen foldaten binnen der 
fteden van Medenblik , ben ik ( tegen wille en raed 
der Staten generael, en Raed van State) by den voor¬ 
fchreven Heere Grave en Staten van Holland belegerd 
geweeft , welke belegeringe federt wert opgehou¬ 
den , na dat door interceflie van uwe Majefteyt en mid¬ 
del des Heeren Baron van Willugby , en des Raeds- 
heere Killegrey feker traftaet en verdrach gemaekt was, 
tuffehen mijn Heere den Grave Mauritz en de gedepu¬ 

teerde van den Staten van Holland ter eenre , enmyen 
mijnen foldaten, en borgeren ter anderen fyden, in de 
maend van April in den jare 1588. by welk gefeyt en 
verfproken is geweeft, gelijk breder in den voorfchre¬ 
ven traiftate begrepen is, en in de memorie gegeven 
aen den Heere groten Treforier by ordre van uwe Maje¬ 
fteyt in de maend van O&ober leftleden, tot welken ik 
mygedrage, omlankheydtefchuwen. En hoewel ik 
ten tijde van den voorfchreven tra&ate geenfins twijfel¬ 
de aen de Heeren Staten goede trouwe, handelende 
oprechtelijk, maer dat fy na hun beleeftheyd en plicht, 
om uwe Majefteyts refpeift en aenfien, volkomen en 
voldoen fouden allen poinéten by hen belooft, fo is ’c , 
dat ik t’mijnen ongelucke bevonden hebbe , ’t gene ik 
noyt hadde konnen denken , te weten dat fy in geenen 
voornemens fijn geweeft my hare trouwe te houden, 
als de oorfaken fouden verlopen zijn die hen fulx had¬ 
den doen beloven, want federt den traiftate ( fonder 
te fpreken van hare notoyre contraventien) hebben fy 
tot nu toe t’my waerts geenfins na gekomen nochte vol¬ 
bracht het minfte pumft van hare belofte, gelijk ik noch 
verftaen hebbe by de lefte brieven uyt Holland by mij¬ 
nen Agent gefonden, niet tegenftaende mijne inftaritien 
en lange aenhouden en verfcheyden recommandatien , 
en namentlijk de laefte door uwe Majefteyts gefanten , 
de Heere Wilkes en Bodley , welke het uwe Majefteyt 
belieft heeft in mijn fake ’t befte te doen, daervanik 
uwe Majefteyt hooglijk bedanke. Mits welken en om 
het grote ongelijk, fchaden en onkoften die ik terwijle 
lijde , en langer niet uytftaen kan fonder mijn geheele 
verderf, ik genootdrukt geweeft ben te verfoeken 
uwe Majefteyts hulpe , om door uwen middel te heb¬ 
ben voldoenioge en vernoegen van den traiftate, door 
uwe Majefteytsaenhouden , gemerkt Me-vrouwe, ik 
weet feer wel van de ongerijmde onfchulden en qualijk 
gegronde redenen die eenige van de Staten achter my 
gehouden en voorts gebracht hebben, en wat dekman¬ 
tel fy gebruykt hebben en noch gebruy ken , om haren 
onwille te bewimpelen tegen my, en om doorvoor- 
oordelen de herten van allen eerlijken luyden te voor¬ 
komen , doch der waerheyd onwetende en te licht— 
veerdig in ’c geloven. Seggende: dat gedurende mijn 
gouvernement ik fuiken gewin, conquefte, en opho- 
pinge van gelde foude hebben gedaen, dat ik middel 
genoeg hebbe om my t’onderhouden, dat den ftaet van 
’t land niet lijden kan my te voldoen, ook om de con- 
fequentie, dat ik ook oorfake en aendrijver foude zijn 
geweeft (fo fy den Heere Caron geantwoort hebben) 
van de twiften en populaire faiftien, om te excuferen 
het weynig refpeift dat fy hebben tot de recommanda¬ 
tien die uwe Majefteyt belieft te doen in mijn fake: 
maer genomen dat het feggen der voorfeyde Staten 
waerachtig ware (’t welk niet is ) wat wet, bid ik , fal 
haer ontftaen van niet te houden de trouwe by den tra¬ 
iftate belooft, nadien felfs de Heydenen gewiltheb¬ 
ben dat men die den vyanden houden foude ? maer ik 
antwoorde hen ook dat die gene welke van mijne gro¬ 
te conqueften fpreken , fulxargliftdijk, oflichtveer- 
delijk doen , en fonder wetenfehap, en dat fulx on- 
waerachtig bevonden fal werden, ’twelk ikookon- 
gevaerlijk z jaren geleden , den voorfchreven Heeren 
Staten van Holland gefchreven hebbe, dat mijn con¬ 
quefte niet veel konde doen tot mijn onderhout, dan 
felfs doen ik noch niet verkocht hadde tot mijn onder¬ 
hout en betalingedergeene, welke fy expreftelijk be¬ 
looft hebben te voldoen , en my te ontladen , maer 
dat mijn conpuefte veel minder was, en beneden de 
fprake en afgunfte van eenige malitieufe. ’t Is wel waer (Fol. 
dat my geen middelen ontbroken hebben om goede 
conquefte te doen en my rijk te maken , fo wel als ee ¬ 
nige andere die gelijken laft en bedieninge hebben ge¬ 
had , had ik fo feer gefocht myn eygen voordeel, als 
des gemeynen befte: maer die, dewelke van den aen- 
vank van myn Gouvernement van Noort-holland het 
bewint der faken hebben gehad , weten feer wel dat 
ik van de buyten , brandschatten, en fauveguarden 
van den vyand gekomen , felfs van de breuken van 
mishandelinge tegen myn eygen perfoon (daer mede 
eenige hun felfs beurfen gevult, en tot hun eygen nut 
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gewent hebben) veele liever gewilt hebbe’tgeheele 
land te verderen, als mijn Iiuys alleen, en hebbede 
Staten goetwilliglijk byfondere rekeninge gedaen; fo 
weten fy ook feerwel,. dat fy my fo groten tra&ement 
niet gegeven hebben, om eenig groot voordeel te doen, 
welke of ik fchoon gedaen hadde, fo behoorden fymy 
niet te wangunnen, gemerkt fulks een rechtveerdige 
beloninge foude wefen van mijne dienften , enfouden 
derhalven ook geen reden hebben , om my niet te vol¬ 
doen van hunne fofolemnele beloften van den voorfz. 
tradate , noch voorts brengen denftaet van den lande, 
welke niet lijden kan my te voldoen, ook niet om de 
confequentie : wantik heb mijnaltijds aengeboden, fo 
fy hen wilden voegen tot de voorfz. voldoeninge , dat 
fy van mijnder fijden , ten aenfien van den ftaet van den 
lande, fodanigeredelijkheytfouden bevinden , datfy 
fouden te vreden zyn, en heb hen geantwoord dat de 
confequentie, van dat fy hun belofte houden fouden , 
niét konde ftrecken dan tot haer eere,gelove en wel ach- 
tinge : maer fo veele fcheelt het dat fy daerom eenig ge- 
laet getoont hebben , van my eenig vernoegen te willen 
geven, dat fy felfs op de laetfte brieven (die my uyt Hol- 
landgefonden fijn geweeft by mijn Agent) nieteensge- 
waerdigt hebben federt den tra&ate gemaekt, op alle 
myne verfoeken , brieven en memoden , my een woord 
te antwoorden.Wel is waer dat fy geleden anderhalf jaer 
den Heere Caron op uwe Maj. recommandatie verklaert 
hebben , dat fy te vreden waren my te bevryden van de 
becalinge der burgeren van Medenblik, (daer voren ik 
verantwoord hadde) te willen verftaen tot horinge van 
myn rekeninge, en dat ik foude gehandelt werden in de- 
fen gelijk anderen Overften, Colonellen en Kapiteynen, 
die ’t land gedient hadden , (al willens vergetende dat 
hen ’t voorfz. tradaet nader verbind of verpligt) maer 
wat iiïer van gekomen ? zy betonen feer wel datfe niet 
gedaen hebben dan by maniere van quytinge : wantal 
is’tdat fy federt eenige van dien goede fommen betaelt 
hebben , en dat den ftaet wel ly den kan even fo wel my 
te voldoen,fo is’t dat fy veeleer lydenmy te tormenteren 
en te quellen doorfommatien en proceften,(totgedwon¬ 
gen te werden myne goederen te verkopen en te ver¬ 
panden, tot becalinge der gene welken fy verbonden fijn 
te voldoen) als my te geven eenig geld , of een penning 
te ontladen. Maer datfy tot een. volle mate van defemy- 
n?r vreemde handelinge , my noch gaen befchuldingen 
achter mynen rugge , dat ik foude zijn geweeft oorfake 
en aendryver van de fcheuringen,twift en populare fa&i- 
en en muyteryen der foldaten, dat doen fy om hun quaet 
beleyten uytvluchten eenen glans te geven , en om uwe 
Maj. en feer edelen Raed te abuferen en mifleyden , en 
om de goede genegentheyd van uweMaj.te mywaertste 
vervreemden, en om ’t goed gevoelen en oprecht oor- ' 
deel, ’t welk uwe Maj. altijds gehad heeft, van mijn 
oprecht voornemen en bevorderinge , en rufte vap I 
’t gemeene befte, en behoudeniiïe van uwe Maj. eere. | 
Eu ik antwoorde hun (onder reverentie) eene pure ca- 
lumnie en te groven logen, die fy nimmermeer fullen ! 
waer maken, maer ik wel het contrarie, is ’t nood. Be- ! 
liefden ’t God dat mijne fake voor uwe Maj. Rade met 
mijne befchuldigers mocht geconfronteert worden , 
dan foude men bevinden wie fchuld hebben foude. 
Maer fal myyemant feggen wat reden is ’t uyt dengra- 
ve te halen en weder te verwecken de-gefchillen en 
oude wrocken , die door het traóhet van Medenblik 
geftilt en begraven zijn geweeft, en in volkomen vcr- 
getinge gebracht : ’tzijn de Staten dewelke vergeten 
hebben den vrede en verdrach in den voorfz.tra&ate ge¬ 
maekt , my oorfake gevende hen te antwoorden, en mij¬ 
ne eere te verdedigen. Ik hope Me-vrouwe dat u Maj. 
by dit kleen verhad fiet, dat ik my ten rechten beklage, 
en verfoeke uwe Maj. hulpe, om door uwen middel ge- 
preferveert en befchuttet te worden van eene geweldige 
onderdruckinge, en mijn geheel verderf , ruvne en 
ondergank. 

Me-vrouwe, kullende feer ondcrdaniglijk uwe Maj. 
handen , bidde ik God na dat hy u befchermt en bevryd 
heeft van fo veele quaden, onheylen en dooden, welke 
uwe Maj. van allen kanten omringelt hebben , u de ge¬ 
nade te verleenen , dat de Chi iftenheyd wel haeft moge 
gevoelen de verloflinge van de tyrannye die haerver- 

IV. deel. 

drukt, en uwe heroique grootmoedige aenfiagen ze¬ 
genen, tot fijns naems eere, uwe Maj. lof en glorie. 
Tot Londen den 24. Novembris if 90. 

v0m nu ecn0 epnbe tc maften ban De faftcn ban ^>0? 
nop / bctotjïe ljp niet langer in ben bicnfi ban ben lait? 
be i0 gebïebcn / gcïijft top bcrljnclt ïjcbbcn / en bat Ï)P 
ïjet befcljcpt banbejaedijftfcïijfptnfitbaniooogul 
ben gcburenbc fijn en fijn bodjtcrp' Icücn / ïjier boren 
bcrïjadt/ in bolbocninge ban alle fijne p^etcnfien IjaD? 
öe cmtfangcn / fo i0 ljp ontrent ^acobi öacr na / 
anno i593.upt<öngelanögefcljcpben/ ïjebbenbebe 
Dtoninginne en bie ban Ijaren Eaöe liöogïjjft bebanftt 
ban alle fjet fabeur en goebe gunfte Ïjem albner betoe? 
fen/ toelft fabeur feftecïijft niet ftïe'pn tong getocdl/ 
toant bdjaïbcn ’t gene ïjare IBaj. Ïjem gcbacn Ijabbe 
bp be Staten banl^oïlanb om tot een epnbe ban fijne 
faften tc ftomen / fo fjabbe ïjauc JlBaj. Ijem ooft begif? 
tigt met een onöctgebïocptïaub ban mctfteftjftcgras 
te/ïjet todfte ljp Ijabbe begonfi tc bc öijftcn en upt pet 
toatec te bjengen / Ijebbenbc fijne rcfibcntic genometi 
op De mine ban een oub ftafieel / en fonbe albaer tod 
goeb p?ofgt gebaen Ijebben / maer booj Dien ljp en fijn 
Ijup^-toautoe öe fptafte niet ftonöett / en ober fuïftö 
met öe <£ngdfc in faïfte faftcn niet ftonbc onigaen/ 
gelijft ooft öe ïjupg-ïupDcn bic ÏJP upt l)et Boo?Öcr- 
quacticr ban UtolianD aïöaer ontboben ijabbe/ om be? 
fe bebijftnige tc fjeïpen boen / niet ben oEngeïfc niet 
ftonben tod acco?beren / foto ftp boo? ftet aenïjoubcn 
ban fijn ïjupg-b?outoe en eenige bocijter bie geljout 
toag aen een Cbeïman ban <£5afr-b?icfïanD / genaemt 
ütoctert IBannmga / £}cete ban <£can£ / Dacr upt 
gefcijepben/en quam logeren in bc boojftab ban 3ton? 
ben / fenbenbe ban Sin in ’t jföoojben ban «Emgclanb/ 
fijn ljupg-b?ou en DocfjtcrnaOoft-biieflauö/ enfjp 
bleef in <£ngcïanb tot bat ljp een epnbe ijabbe ban fij? 
ne foïlicitatien/cn ontfangen be bjieben ban berfeftccT 
fjepb ban be Staten ban l^oïïanb boren bcrjjaeït/ boe 
i0 fjp gcboïgt/ enontljieibï)cmtote^o?bcnin€)ofl- 
b?iefïanD / tot bat na Ijct obergaen ber fiab OBjoenin? 
gen in ’tjaer 1594 &PÖ^to begaf met fijn bocijter <£* 
merentiana ^onon op ’t ftafieel ten «5)ijfte/ gelegen 
op be fronticren ban doeningen bp ber 50e / bpljet 
bo?p genaemt j^etersjbucen / aïtoacr ljp in ’t ïefïe ban 
’tjaer ifpó. uptccnmdancolijftDtoneuc/ Die ljp in 
«Öngeïanb gebat Ijabbe / in ayopïerie berbieï/ met be? 
robinge ban fijn finiicn (of geboden) burenöe fijne 
fieftte ftrecg ljp een ongeluft bat ljp bp ’t bucr toefenbe 
fijn Ijcmbe begon tc bjanbrn / en fijn rugge toat que? 
fie / boel) eenige Dagen baer na toeberom tot fijn fel? 
ben geftomen 3|jnDe/ obedeet Ijpbcn^. ^junpttoee 
uren na ben niibbag 1597 (oubc fïijl fo ift meehe) ont 
3ijnbe 68 jaren/ cutoerbete^etecëfmren in’töotp 
ban ’t baotfj. ftafted ten eerïijften begraben / 
fijn lijft toeröe bececrt met be p^frntic ban <è^abe 
ïBiïïeni ban ^affau <6oubcrnctir ban ^iefïanb en 
dBtoeningen / met Den toeïften ljp in fijn leben grote 
totenbfcijap onberljouben Ijabbe / ten refpectc bat 
<é?abe ^oljan ban Jkaffau öe 0aber ban <D?abc Ü)ii? 
ïem/ fcftcpbenöe upt befe lanöen na ^uptflanö / beu 
feïüen fijnen foon om fijne jonftljepb ïjem fjabbege? 
recommanbeert / opfigte op Ïjem te nemen. €n aïfo 
Ijeeft ljp bc lijfrente ban xooq guïDen jacrïijfts toepuig 
jaren genoten boel) fijn bocijter Cmcrentiaua ijeeft 
befdbe nodj 28 jaren na Ijaec baöcr^ öoob ontfangen. 

^onop $ geboren getoeefï tot Utalfter in ben lanöe 
ban <£ïeef l en aïtijb geljouöen boot een fSiübermatig 
Cbcïman / fijn baöcr toa? genaemt ïïambjccftt .^0; 
nop / een -trbdman/rybenöc met bijfpacröen oiiöer 
be 25enben ban ojbonantje / toaé gcljutodijftt aen 
’t gcflacljtc ban $au / genaemt ©crtijupfen/ ljp toaö 
na fijn g^oot-baber genaemt <DieD?icï) ^uonop/öie ooft 
een man ban toapenen toaë getoeefl/cn Ijabbe getrout 
ecu eenige bocijter/ genaemt Sjoffrou iBargriete ban 
lD?aftenburg / ljp Ijabbe noch een b’ocber Die tot .IX3c? 
cïjeïcn geljout toajS / Detodftc ouber toaë ban ïju / baer 
ban nodj een foon in’t leben i0 / genaemt %.3lam? 
b?egt ^onop/fijnbe «Tanonift J>MBarien tTItrecljt/ 
ban tooont bupten E^ecljeïen op bc 23urcDt/ fïttcnbe 
onber contributie ban be Zeereu Staten generad ni 
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Vier en Twin tichfte Boek. 
Ton <J3rcclïcntie; in fijne Jfuclfit i£ be boojnoemöe 
^ieömcl) Jbonop gctoccfï €öeïman ban ben ï|ecte 
IBajritntttaen ban SBoucgongieu / iBarqinp ban 
SBebccen en öec Beere/ <6onberneur banifoïïanö/ 
Seïanö / IBcfï b?iefïanö en Utrecht / en Ijeeft gcöups 
dcbftjftgeöicntonöecfïjn benöe ban ojöonnantieu / 
met 4 pretöcn / ban be beïegecinge ban Curnbout af 
tot ben b|ebe tuffcben ben Üianinft Bbiïippup öc1I. 
ban Jipangien en Boninft Bcntift ban ©janfttijft: 
en ip öaec na anno 153?. in tttppï in ï^oïlanö ges 
butoelijftt met een 3Iafftoutoc geiiaemt JBadaban 
JBaïffcn/ bic maec eene fufïec Öabbe/ getcoutaen 
^fonft-beec $autoeï£ ban Jjfaefïcecbt / #ecre ban 
^’upnen. <§>onop bjoonbe ïange in ben l|age / in 
ïjet Janpö-cpnöe in fijne epgenc ö»pfïnge / en toap 
Ijtec in Bebcclanö aïp acnöcBdutoe/ totWpecen/ 
in ’t Juicht ban Utcecftt / tuftenen 3©ojcum en 
Hjeu^ben / ooft tuffcben 3lepben en^Bdft eh anbete 
pïaetfen meet/ in ccf-ïanöen boel gegoeö/toaec ban bp 

j boa: be fafte ban JlBeöenblift / öetoijïe bpin <£nges 
ïanb toap/ een goeb beeï inofi heeftopen / geïtjftooft 
fijn öoefjter naöecïjanö gebaen ïjeeft / hoeft befit 
fijn öocbter£ öodjtec (bie geönbieïijftt ip getoeefï 
acn 3lanftbecr ïDiïlcm ban iBatbencffe) noch een 
goeb Deel ban befeïbe goeberen. J>onop ïjieltïjem 
alp Cbeïman met jagen en bïtegen ; en fo in ben 
jare 1363* be Bomnft ban J>pangten boo? be nies 
toe SBiffcboppcn be ^nquifitie builbe in be Bcöcdans 
ben iubocrcn/ baec öeitben Beöedanöfen 3töd te* 
gen fetten / ïjeeft ÏJP (jein met ben feïben Cbelbom 
betboegt / en ïjet betbonb bet Cöcïen mebe onöecs 
teftent/ baec boo? bP anno 1567. mebe tipt ben lans 
be berteoeften ip met fijn ïjuppüioii en ftinbecen / en 
ïjeeft fieb tot ^mmerift in ben ïanbe ban Cleef beges 
ben / en ip obet fuïftp upt ben ïanbe gebannen / en 
3ijn fijne en fijne buppbjoutoen goeberen geconfips 
queert getoojöen. %\$ nube^inceban^cangien 
ïjoogï: gcöacljt: aen bctfcïjepben ïitoningen / Bojfïen 
en Beeccn / bie mebe upt ben ïanbe om betprannpe 
toap getoeften/ obet al fuift getoeït ïjem beftïaegbe/ 
lïitïpe en bpfïanb beeforljte / foo $ beboojf?, Jmnop/ 
0002 ïait en commifTïe ban fijn feelïentte aen be üo* 
ninftïijfte JBajcfïepten ban ^Bcncmatften en *atoes 
ben gefonöeu/ totbojöcringe. öccgemecne fafte / en 
ïjeeft fijnen ïaft gctroutoeïijft hecricftt / gcltjft top in 
ïjet bijföebocft banöefcoiife befcïJtobinge een^beeïö 
betïjaeït Rebben / ooft boo?t in bicnfïeban ben#?in= 
ce ban ^tangien met b|ie peerben gcreben / en in liet* 
fcïjepben tocljten ïjem geboïcïjt. ®ot bat ben boojfj. 
^ince ïjem na <Ü;nftï}upfen en ïjet Boojbec quattier 
gefonbenïjceft/ baec ïjp uptgerecïjt ïjeeft aï ’tgene 
top in onfe boojgaenbe boeften becftaett ïjebben / ges 
lijft ïjp ïjem ooft baec natenDienfie banbe<6enecaïi« 

tept in bctfeïjepben tocïjten en belegeringen / fo in 
Bpefïaub / €>bec-pflreï en eïber^ ïjeeft ïaten geb^up; 
ften / 3ijnbe ober al bp aïïen Beecen/<éoubecneur^ en 
Brijcijp' oberfïen in grote reputatie / tot bat ïjpbp tij- 
be ban ben <0?obe ban 3lpecfier / bien^ partpe ïjp ges 
peel gcreben ïjeeft / om bat ÏJP nietoe commifTiccn 
inflcuctie ban ben feïben ontfangen en ïjem eeb ge« 
baen ïjabbe/ baec boojfjp m grote ongunfiebanbe 
Staten ban Boïlanb / fijne Crcellcntte ban Baffatt/ 
en ben OB^abe ban J|o&cnïo geraeftt ip/bacr beeïe pars 
tpfcljap onber gemencljt en gebjupfttiö getoecfl; ïjp 
ïjeeft ober 15 jaren ILicutenant OBouberneuc ban 
Bet Boo^ber-quartier en JBaterlaub getoeefi / ooft 
boo? een tijb Bbmiraeï ban be Supber^ce / en Coïos 
nel / ïjp ïjabbeobedeeft 7 Hieutenantp ban fijn dBous 
bernement / en onber befeïbe ttoee gcb?oeberp/ %an* 
ftecen ïtaceï en ^iïljem ban JBijngaerben/f bnen ban 
ben Beece 3[aeob ban IBijngaecöcn/i^cere ban KBijm 
gaecben en dupdjbjoeft / ttoee fcacpe / ftïoefte / fdjas 
ne en beïeefbe jónge mannen / bepbe in ben bienfi ban 
ben ïanbe in be oodogs omgeb?acljt, m be boob ban 
fijn eerfle buppb?ou 3ïoffrou JBada ban IBaïfen / 
(bie moebec toap ban fijn eenrge bodjter 3ioffcou 
«Bmerentiana J>onopi fijne anbere ftinbecen toaren 
jong gefiojben) betoeïfee tot €nftïjupfen fierf ben 12. 
december 1584. otiïx 51 jaren / ip ïjp toeöecom ges 
Öutoeïiftt binnen ’p jaer^/ te toeten / ben 24* Bobem# 
bec 1585- aen 31offrou3jobanna jifóepfdje upt <6?oes 
ningerïanb / niaecïjfdjap ban fijn bocïjterp man / 
toel bejaert en toebutoe fijnbe / en ïjabbe te booten 
bpe manp gefjab / te toeten ben J|eece ban ïBcfier* 
toolbc / Biiicftaect en Jbmuïlinft/fp flojf boo? ïjtni tot 
Bojbenin ©ofi-bjiejïanb ben 19. JBartij 1596.^0# 
nop toap niet fecr geïeect/nocïjtanp beminbe ïjp be ges 
ïeecbe ïupben feer / bebe pjofefTïe ban be gerefojmeers 
be Beligie / en bo^beebe be ^jebicanten in aïïe manies 
ren / enbetoonbefe grote üjienöfcïjap / ïjp toap niet 
genegen tot grote maeltpben noeïj banftetten / nogte 
totb^onftenfcïjap/ ïjp ïjabbe fijn geneucïjteaïpïjples 
bige tijb ïjabbe in beeftewn / bïiegen / jagen en in fijn 
paerben. ifieït feer goebe ftrijcljp-bifcipline en ojb?e 
onber fijn Brijcöp-boïft / en öidt goebe co?refponbens 
tie met anbere pcrtieuïiere oBoubecneurp/ bpfonbee 
met ben <6,?abe ÏSBiïlem ban Baffau / <6ouberneuc 
ban ©7icflanb / onberïjieït gtote ftenniffe metlBc. 
iBiïïem 23arbefiu^/ fobp tijbeban bat befeïbeöcm 
in ’t Boo?bec-quartier onthielt / tot bat ïjp na <iSnges 
ïanb bertcoft. 3Be B?iuce ban ^jangte ïjoocïjï: mes 
mo^ie ïjieït feer beeïe ban pem/bie ïjem bele bertrouöe/ 
en aïp be JBunce ban #iangten oberïeben toap / fbnb 
ïjp acn fijnen fonebenjegentooo?bigen ^jincc/ boo? 
%m JiBidjidfj.Bjeöift. ban <6|oteb?aeft/eenïge bïans 
ccn/bie ïjp ban fijn ïf eer babec noclj onber ïjem ïjabbe. 

fa er dicht van Jij n overlijden. 

IonCker dlederlCh fonoll, goVVerncVr In VVTe{l:-VrIesLand, 
raeCkte Met de ftatengeheeL In onVerftand, 
en fterf ten dlICke In groenlnger-Land. 

3i'ft moctïjiernocD ren bjeembe fafte berïjaïen ban 
eenen .ïBooj / bie tod omtrent 20 jaren ben boo?f3. 
^onopgebientïjab / bcfctocrbemetïiefbebebangcn 
aïpïjpop’tïjuppten 5Bijft tooonbe/ ban bc 3Bienfï- 
maedjt/ ïjp toeebe jaïocr^ op fijn mcbc-ftncdjt / bien 
ïjp booblijft quetfic; aï^ ïjp begon te beteren / bebe 
öè JBoo? örpmeïijft fenijn in fijn fpijfc/ ’ttoeïft be 
bocïjtcr ban &onop berfïacnbe/ ïjolp fp ben patiënt 
met €en!joo?n / foöatïjp’t fenijn upt bjaeftte: be 
Bccre .fBanninga toap op bat pap om fijnaffaicen 
ban ïjupp / J>onop ter tafelen fittenbe / fag be tJBoo^ 
batbe^ienfï-macebt benfieften etenbjacïjt/bolcïjs 
öeïjaer meteen mep omïjacr teboojfïeften/ cnfïaft 
fo fd roe batljct mep in fijnïjanb bjaft/ ginftbooit 
na boben nam een btjï in fijn ïjanben / rn binbenbe 
een JBagte bp ben fieftcnftnecïjt/ gafeerfï ben^agic 
een fiaclj bat ïjp achter ober biel / cnbecmoo?bcbacr 
na ben fieften ftnecljt/ ^onop ïjorenbc ïjet geftrijt ban 
öcmaecïjt/ ïoopt ban tafel na boben toe/ be H)oo^ 
ftomt ïjem tegen / ^onop tafl ïjem aen / ïjp fepbe bat 

ïjp ïjem fotibe ïaten gaen of bat ïjp ïjem niet foube fpa- 
ren / ^onop geeft ïjem goebe toóojben / b^aecöt ïjem 
ö’ oojtafte ban fyn bertooet^epb / öaer op ïjp fepbe 
bat ïjp ffjnïjup^ ban boebenen fieïten ïjabbe toilïen 
fupberen / baec op ïjp ïjem opffoot / onbertuffc&en 
ben IBoo? boot ccnicïj bcctreft-pïaetfe outfïopen fijns 
öc/ bloot m ’t 3Ba?p in een herberg/ öaer ïjp terfiont 
ac^tcrbadt en gebangentoeeb/ (jpberfoeïjt acn fijn 
If eerc bat bp ’t brm toilöe bergeben / om bat bp brm 
20 jaren troutodijft geöient ïjabbe / feggenöe fig te 
toefen een ïiontnr foon in fijn ïanb / en meenöe be 
3juflitie met een gelö-boete te mogen bolöocn / maec 
alfa bP in fijn ïactfïe cratnenbeftcnöe bat bp alle öie 
ban bet bupp foube bennoo?tbcbben/ fo bp eenflot 
ïjabbe toeten te biubcn om Öe poojtc ban be U?ug0t te 
fïupten/ op bat niemanö op ’t bupP baöbc mogen fto* 
men / fo tocrö bp bp fententie bettoefen/ cit ben 9. 
éccoftppi^. onthooft. 

3Bp ïjebben nuïang genoeg berbadt ban öegeïes 
gentbrpbenfaften ban ben oberfien^onop/ öaecfo 

bed 



Vervolg der Nederlandse Oorlogen. 

bccï ban gefpioften / mcöe gcbanöeït cn bcfcïj?cbcn 
ig / ooft ban fijn tcbcn en fïecben / ’t $ tijb bat top nu 
toat anöerg ban’t gene in befen jaccn 138§. berber 
gefrijiet ié / boo’tbjengen. ïBp bebben in ’t lange bet* 
barit be muutecpe binnen .fBeöenblift / maec al-ïjoc- 
tori befdbe met* fa grote macpten alg top bccbaeït 
ïjebben / gcfïiït ig / fo ig ’t bacc bp niet gcbïcbcn/maec 
be muptcrpcig al boatfg gelopen in alle be fïeöen cn 
pïactfeii bacc <£ngcïfe garnifoenen lagen / en ooft an* 
bece / in fulftec boegen bat fjet fcec qualtjften in ’t ïanb 
fïonö / cn ten toacc bat ben honing ban ^pangien en 
ï^ectog ban patina een gebed anbcc öeffcpn cn boa?* 
nemen Ijabbeu gcfjab / ban men toel toifï / fp fouben 
be bcceenigbe üeöecïanöcn mfcerfobecenfïate/ ja 
tot geljecïe rumie en onöccganft geb?acljt ïjebben / 
toant be Staten toatcn in befen tijb in aïfuïftcn pee* 
pïrjtricept / batfe niet toifïen toat fp beginnen of aen* 
bangen fouben / toant beljaïben bat niet jcgenfïaenöe 
be menigbulbige ïiïacïjteu en remanfïcaiitien ban bie 
ban ï^ollanö acn be <0bcrigbepöenDiebanöerege* 
ringe gebaen/ ftonöe baec in niet boojfïen toecbcn / 
obecmitg be obectoïïigïjcpb ban be rupteten en ftnecb* 
ten / cn bat be ©enbelen niet toetben gecebjefféctt/ 
nocijte ben fïaet ban be oorloge becgeïeftetvmet be ge* 
mcenc mibbrien en tnftonifïc ban ben ïanbe/bact öoo? 
beri öifojöje en onöiettfïen toacen gctefcn / aïfoöoo? 
’t gebieft ban betaïinge ban ben poriogg-bolfte / be 
platte lanben binnen Jj^oiïanb / bpfonbec in eenige 
quartieccn gcote fcijabe en oberiafi mofïen ïrjöen/ tot 
grote benmnbctinge ban be contcibutien ten pïatte 
lanben / brijaïöen bat in be fïeöen ban üfoïlanö Die op 
be tfcontiereu niet toatcn gelegen/ gcote menigte ban 
rupteten en bneeïjteu genoeg continuelijftcn onöec* 
ïjouöcn mofïen toeeben/fonbee eenige öicnfïen te boen/ 
tot gcote bcïafïmge ban ben ïanöe.'ilm aïfo bp be J)ta* 
tengcnecael/ tatttoee-macïnobigbcbonbcii toag en 
geccfoïbeecciggetoeefï/ een gcoot getal buptfe cup- 
tecen cn ftneebten in befe ïanben te boen bomen / om 
ben bpanb te belbe te mogen bejegenen / toaec in bie 
ban ifollanö genoeg be ttoee beden babben moeten 
blagen/ en ïjen baec boten beebinben/ beïjaïbenbe 
gcote ïafïcn en ftofïen bie in Rolland en te geinen 
Ijabbeu moeten gelagen tocgöen/ om ben ©becfïen 
en ïïitmeefïerg tebcttoilïigen / fo bat bie ban #oïlanö 
bacc öoo? fcec becacïjtcct toacen / en niet jegcnfïaenöc 
alle iiptetfïe beboie en neccftigljepb bp befelbe gebaen 
om Ijet oojïogg-boïft tot alfulften o?Ö?c en getal te 
brengen / cn fuïfts te boen gcbjupften / bat be ïanben 
bacc öoo2 gebient cn geöefenöecrt mocïjten too?öen 
na beljocèn/ fo ftonöen fp baec toe niet gccaften/ maec 
tnafïcn Dacc-eu baben mcöe fonöerlinge gcote frijaöe 
ïtjbcn / obecmitg ’t Cngelfe gacnifoen ban ben 25?ie* 
ïe enig fo gcoot alg bet feïbe boïgenbe ben tcactate ce* 
nigflng bel)oo?be te 3ijn / febect ben 5. IBep 1586. tot 
bie tijb toe / toefenbe tn be 20 maenben geen betaïinge 
tipt <i£ngeïanö genoten Ijaööe/ fuïftg bat alle be genie* 
ne mibbrien ban be ©beemafe/ toefenbe onbec ben 
ontfang ban/Joof t Ui ïblag/ al boo2 ïccninge tot beljoef 
ban öcfelbc garnifoenen bccfïccfet mofïentoo?ben / en 
alfobïebcn / fonbccbateenigccniboucfemeiitbanöe 
booïft. becfcjjoten pennmgeu beenomen toojöen/ niet 
jegenfïaenbetoatbecmaningcbaectoe aen ljacecfföa. 
gebaen mochten toefen / met toelbe penningen be fa* 
ben binnen eenige gemuptineecDc pïaetfen fouben 
ïjebben mogen gcceö toojben/ en obccmitg be gcote 
appacaten ban ben bpanb / upt ïfoïlanb een gcote 
bloot ban ootïogg frijepen en anbece na Eeïaub ge* 
fc&iftt / en aïóacc een lan gen tijb aïrebe onbecïjouben 
ïjabbe moeten tooien / baec toe bie ban be abmicaïi* 
tept(obecmitg ïjace gcote becacïjtettngeenbclaflinge) 
met een gcote fomnie ban pennungen upt be gemcene 
mibbrien / tot beljoef ban bm cojlogg boïfte gcbcfït* 
«cect / geafTifrecct Ijabben moeten toepben / bat 00b 
Den abccfïcn ^c^enh inbeobec-quactiecenuptï^oï* 
ïanb mebe gcotealfibenticgebaenmofi toecbcn /“en 
ïjabben bie ban ïf ollanb baec-en-boben fo bede cjctra* 
njbinacig ïafïcn moeten bjagen iri becfcïjepben re* 
fpcctcn bie men niet lebig fïactt moefjte / bat bic ban 
^olïanb in fcec gcoot berioop gritomen toacen / geen 
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cacb toctcnbe 0111 te remrtu’cren tot bebctoccteheii 
mupteepen bie inbeefrijepbett flebcn boot guabe bèta* 
ïinge bcc foïbatcn ontfïaen toacen / en bat be oneenig* 
Debcn en pactpfcïjappenbagriijligbecnieecbccbüicn 
toenamen/ bacc toe uorij bid bat be Staten ban be 
pjobintic ban Htcecïjt (bacc te bicc tijb be factiën en ,Fol 
pattnfcïjappcn feec gcbicben toecbcn) ooïi becïtïaec* 
ben bat öacc contcibutien niet befïaub toacen/ om De 
macljt ban ben lioninh ban ^patigien baec mebe te 
toebccfïaen / enïjoc-toeïfpooïtbechïaecbenbictorite 
fulïen continuecen fo lange tjacc p^obintien in Die;fïaet 
bleben/ en niet becacgccbcn/ of be contcibutien bp ben 
bpanb / of boo? inlegeringen of fouïen niet bojber te 
niet gebaen of benomen toojben.^obecfoeljten fp bat 
be Staten ban iloïïanb / ^rianb cn ïDcft-buitlanb 
fouben bccïtlacen/ fofpnieenbenbeoojlogctecontt* 
nuecen / toat affifïentie bie ban dBribetïanb/ iïtcecïjt 
en ^beC'Pffri ban baec te bectoacljten fouben ïjebben/ 
fo ban cupteccn enïmecljtcn/ p?obtfïenbanbib?cg/ 
munitiën / alg g rib/ iugebaïïe baec-ïupbccp?obinucn/ 
of eenige ban öien bp ben bpanb aengeboebten niocb^ 
ten toojben / be Staten ban l|oïlanb geenfïng gene^ 
gen toefenbe om bacc tGt eenige banbeïnige ban bjebc 
in te laten / 0111 be cebcnen bie" top genoeg in bit cn 
boo^gaenbe boelten berljarit bebben / bctoijïe fp bet 
bacc boo? b^lben bat ben gebeden onbeeganb cn citi* 
ne beg lanbg en bcc religie bacc upt bolgcn foube / fo 
fp ben<J5?abebanlpcefIec/ alg ‘bpöececfïeccpfena 
«Sngeïanb bectreriien foube bitpbïrjh baböe bccMaert; 
3tjnbe in befe gelcgentöepb gecefoïbeect om met ge* 
meenber banb baec in te boojficn/ öat be lanben in ce* 
nigljept en Dcfetifïe tegen ’t getorit Der bpanbcli uioclj* 
ten blijben geconfccbeert/ en met ipocbigc bebojbrein* 
ge ban aïfuïbe ectcaojbinacife mibbrien en contribu* 
tien / alg ben 1100b ban ben ïanbc toag bccepfebcnbe / 
boojfitn / gemerftt in be meefie noob be mref!e conca* 
gie / pbec en getcoutoigbepb moet betoefen toecbcn. 
Rebben tot Dien epnbe becfcïjepben becgaöecingen ge* 
fouben / om niet alleen ïjen-friben / maec ooft be 11a* 
bncige pjobintien niet alleen te couragiecen tot be 
continuatie bcc oorlogen/ maec ooft Defrioe aïie moge* 
ïijfte afli^cntie toe te feggen / op bat be b?ome iiigcfc* 
tenen ban Dien in cccotnpcnfe ban ïjace boo?gaenbe 
conflantie en alle be gelebcn ftoacigïjeben ban bec 00?* 
ïoge/na ïjet beegoten bïoeb ban Den tf eecc ^ince ban 
©cangicn / r*jnt ï|ecc bjoeberen / en anbece fijne be* 
toanten / en ban fo bede mannen/ <©berfïm cn ïtapi* 
tepnen ban alle gualitepten / niet fouben baïïcn in be 
uptecfle eïenbe/nnfecien en ftatijbigljcöen/tot een fpot 
ban alle natiën / tot een ecutoige fcljanbe cn öifcepu* 
tatie ban befe ïanben / en be goebe nigefeten ban öien. 
<ön <6ob almacljtig beeft in befe pccpïfjcitepten / 110* 
ben/ en 5toarigbeöen / bacc in be lanben fïaftcn / fcïfg 
toiïïen boojflen/ toant De $lonnift ban ^pangien en be 
hertog ban $arma / bftjbcnbc bp ïjace boo^gcnctncn 
öëfTcpn/om Ijetlloningcijft ban€ngrianb in te nemen/ 
batfe ïjen fo bafï ingebeelt babben bat ïjaec fulftg niet 
morijte faïgccen/ lieten bacc-cn-tuffcbennaprtbp* 
fonbccg op befe lanben teattenteren/ boe-torifpbe* 
feïbe in gcfïabige bicfc Ijiriben / en na tncnfcbcïjjï; co?* 
bed / fouben in befe tijb be ïanben tori fcec gcote af* 
b?cuft gebaen ïjebben / fo fp niet fo bafï op Dat boojnc* 
men gcbïebcn ïjaööcn / en om be ïloningmne in fïaep 
te toicgen/en in befe ïanben beingefetenen ttoifï/ctec* 
btacbt/ partpfrbap en ooft in b?cfe te onDerboubcn / 
babben goet gebonbenbefcb|eöe-ïjauöriboó?te fïri* 
ïen / borij fuft een boojnemen beeft fobanig fucccg met 
genomen alg fp meenben / geïijft top in ’t nabolgcnöe 
boeft bcfcbiijben fulïen / maec tec contrarie Dc Uonin* 
ginne bccfïaenbe öc qtiabebalfcbc p?actyften banöc 
^pangiaecöen / batfe nauïijftg ïjabbe toiïlen griobe«/ 
beeft ooft feïbe bacc upterfïc befte gtöaen/öat aïie pac* 
tpfebappen en oueenigljcbni in be bcceenigbe jfH'öcr* 
ïanben fouben nebeegriept tooibenen/ febjeef tot Dien 
epnbe niet alleen acn ben Sparoti ïBiUugbp / bare 
jfeajefïeptg 3luptcnant ban’t fccoucg / maec ooft 
acn ben t?eece KiifTeï <j$oubccneuc ban ©ïiffïngen / 
aen batch ïiaeDg-becrc ïriïïcgccp / aen bet garsii* 
foen baivÖcericupöenOecg en anbece/bat be oberbftjf* 
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feïcnbanaïïcöe partpfcpajppen / pactiaïiteptenfac* 
tien paer ganfcïrjft niet bepaegden / cn paren toiïïe 
contrarieerden / en bic DcfabopeetDe / datfe daecosn 
begeerde Dat aïïe differentien gcflccpt en ter neder 
gelcpd fouden toerden / en Dat men acn aïïen fpden 
foude traepten te onderpanden goede biientfcpap / 
ccnöjacpt cn liefde. <HcfgeIijr fepjeeffp oohaendc 
©ccrcn Staten gencraeïtcnfeïben epnöefeecmien# 
öcïijft / ïjicc öoo? fijn De mupterpcnbceïegecefFeert/ 
en pebben pen dê garnifoenen/ fo tot Sirnemupden./ 
«gTampbccc/tot j&acrden / enboojt^ pieren daerte 
tgeden laten ffeïïcn / fo Dat De staten aïïenjeïteu^ 
paer autoritept toederom betonden te fcrpgen. 

3®uptt# ^an Die ban Beectcupdenbcrcp pielden pen feec 
olffinact cn trots/ epfepten 31 maenden betaïinge / 

"m ban cr< fielden pen rebeï acn / togen De ©endeïS I l€Q$mt* 
ten cn BandcroÏÏe ban De ffangen / troelen ooft De 

knöctg, t*onrributicn ban Bjtaband/ cn acnbeetöenöc De fepe# 
pen tuffepen ©ohand cnSeïand batenDe / tot punne 
betaïinge / fommaffeïöcn pen feec mocttoiïlicp acn / 
fufïmceröen en fepöen Dat fp eed gedaen padden aen 
De <J3jabe ban ^pceffec ban toegen De itoninginne 
banCngeïand/en padden met dcStaten niet te Doen/ 
toiïden met niemand landden Dan mctdenBaen# 
rc-pcere ban Miïïügbp ais <©ouderneuc ban ïjate 
MajeffcptS fccoiirS / Diepgden anderfïnS genoeg 
opentïtjh / fo men ïjcn niet toiïde betalen / Dat fp tod 
toïficn toie pen betalen foude. ©eMagiffcaet Der 
ffad ban ^o^ö?ec|t / Dctodbe De nacffe f!aD toaS ban 
ïfolïand acn «©ecrtrupdcnbcccp gelegen / en ober 
fulp Daer bp pet rneeffe inteteffe tod laDDen te ïpDen / 
lebben niet aïïeen De Staten generad / maer 00b 
De Staten ban ïfoHaaD ban alïe De geïegentpeöen 
toeraddrrtecrt / ücrfochcnde Dat Daer m bp tpdS 
02Ö?c foude geffeït toerden / om |et booifcpjeben 
garnifocn eenicïi contentcmentte geben/ of bat fp 
b,tergden Datfe De ff ad Den bpanD fouden oberïeberen/ 
DeMagifiraten Der ff ede ban <©ecctcupöenlietg de# 
Den gdifbe adbertentien en toaerfdjotttoingen : De 
Staten ban Ooiland toaren in Defe falen fcer pcrpïer 
Ijomiöc cn bcrffaende Dat fo |acff d’ccne mupterpc 
met grote uptnemende ftoaricleden geffiït toaö/men 
toederom ban een andere loodde / todbe ftoacig# 
leden fp noc| in aUc |are ftoar oorlogen fonöcrbnge 
niet padden bcfoc|t / cn dit toa£ 00b tod eene ban de 
rneeffe oojfalen / dat Sonop ?o paefi tot geen cpnöe 
met denStaten padde bonnen gcralen/topï men'*|cm 
toa£ toptende alle de mupterpen / die na de mup# 
terpe en oprocrig|edcn ban pet garnifoen ban Me# 
öenbïil toaren gebaïïen / loetocï noeptanS fijn per# 
foon daer ban onfcöuïdig toab/ griplgmoccpbcr# 
|adt cn gcbïelcn i£ / inacr aïfo |ier in ebentod moff 
bootften 5ijn / detogï men fagdat defen moettoiïïigcn 
loop niet toa^ te ffillen / fonder |en eentd) contente# 
ment te geben / fo toerde goed gebonden / datfpue 
^ccdïentte ban kaffan/ den 23aron 3®ibugbp boot# 
noemt / (loetocï |ct geen Cngd$ garnifocntoa^/ 
endat fp ff ouden onder |et gouberaement ban fijne 
boojfj. ^rcdïentie) en cenige andere gedeputeerde 
ban de Staten ban itoïïand / ffcljfonden berboegen 
tot^o^djcclt/ aï^ de naeffe ffad aen <6eectcupdcn# 
berdf gelegen / om te fïcn|oc men met |etbóojf5. 
garnifocn foude bonnen landden / omöemuptcrpe 
te doen cefferen / te ^ïo?ö^cc|t gebomen sgnbe / i$ 
goed gebonden dat men |et garnifoen tot 35eectrup# 
denbercï) foude bertoittigen dat de ï|ecte 2$acon ban 
aDiïïudjbp tot ^do^cclt toag / datfe daerom eenige 
gefanten aïöaec fouóen fcnöen / ac|tecboïgende|et 
bjp gdepdedat |cntot dienepnde gefondentoerde/ 
dan aïfa’tfdbe garnifoen |en crcufeccde om eenige 
gefanten aïdaec te fenden / maer deden den boo?# 
noemden 23aron acndicnen dat |p foude toilïenaï# 
daer bp lenïnpden bomen / fo fanö |p aïdaer Den 
bidder Siolan il&ingfdt f|n ftoagcr/ met den oberffe 
ï0ae|tmeeff er ban de <£ngdfe natie (®|oma^ Wib 
foo?t! en den secretaris ban den ®ade ban ^tate 
<0eo?go OBtïpin / met den $cnfïonar$ der ffad ^>0?# 
D?cc|t B>c. de Menin / en ©icb «Serb^antfj. 
^>toop / die na <0eertrupDenbcrc| repfden / cn fo 

bed aïdaer landdöenöatfp bectoiïïigöm eenige ge# 
fanten tot #o?djee|t te fenden / gdijböen n. Mep 
daer guamen/ obergebende feber qefctyift/ daer in fp 
becladöenö’ootfabe bande alteratie aïdaer gebaï# 
ïcn / Daer bp boeiende cenige poincten en articuïen 
die fp tobden bedingen tot Ijacc becfebectfjepd / en be# 
geerden boo?ts ban |aer ac|tcrtocfcn betadttetoe# 
fendooj |acc Majeftept / berbïarende met de Sta# ,1 
ten niet te doen te toïïïen lebben. <S>c S3aren Mil# 1 
ïugbp beff eaftefe daer ober fo bp monde aï^ bp ge# ' 
fejfcifce ban |aer onreddijben epfc| en dat fp ban |a# 
re Maj. toiïden betadt 3ijn / diefpnoptm’tbpfon# 
der eenigen dienff gedaen padden/ maer alfa tot ^io?# 
dweept niet bande gepanddt toerden/ en dat fp fcer 
aenpidden dat de boo?noemden 25aron foude geïie# 
ben tot <^eertrnpdcnbcrge te bomen om aïïe$ te beter 
te boïepnden terpïaetfe/ fo i^ pp den 13. Mep daer 
na toe getogen / met adbp£ ban de Magiff raet ban 
^lo^ccpt / die eenige committeerden / detodbe 
met den boo^fs.^aron aïdaer repfden/ ftjndenocp# 
tan^ niet ban meemnge om daer binnen te toiïïcn 
gaen/ maer op fijn fepip te bïpben en aïfo met den 
<6arnifoene te pandden / dan aïfo den boojgaenden _ 
nacpt ontdebt toerde febere fccrcte berraderpe met ^tc" ®ers! 
den bpanden/ bdepd bp den Xtapitcpn foueneten tinnen 
Marb 'Hlïbanopb / fo i^deboojuoemde^arondaec 
Döc| becoojfaebt daer binnen te gaen / om dat de ffad ^EJea. 
in meerder pericuï foude getoceff pebben / öeboojjj. 
ifournet en Marb en eenige andere ban punfoo^te 
obectoonnen jpnöe ban ’t boo^genomen berraet/toec# 
den gepangen. 

<Be 23aron ban Mïïïugbp met afüffentie bande ge# @£tgar, 
fanten bau^oto^eept padden beeïc rnacptcn£ met den mroen uan 
boojf'5. (Darmïoen/ detodbe fcp|tftdpb beefoepten be# ^eertrup# 
taïinge ban 31 maendenbefoïdmge/ te bjeden jpude ^ffea 
qnpt te fepdden al dat men pen bolder moepte fepuï# taitnge.' 
dig 5ijn / cn pielden feec aen om daer ban datdpb be# 
tacït te toefen in gereede penningen / maerpebbendc ^inpet 
geene commiffie boo? die tijd ban bo?der te pandden / 
dan om teaenporen en becflaenpunnen epfcp/peeftfe 
daer toe gefcadjt dat fp in pïaetfe ban gereede pen# 
ningen te meden toaren te bertoeben den tgd ban eene 
inaend/ om miödeïcrtpö mpn Heeren de Staten en 
fijne CreeïL <6tabeMauritiup' ban Saffau / te ma# 
gen onderrirpten ban paren epfep / om binnen dien 
tpö daer op te refolderen/ miödeïertpd beefoept pp 

' aen’tbao^fj. garnifoenaïïegoede brijcp^-öifcipïine 
te onderhouden / cn peeft aïdaer gdaten den bidder 
Sjapan j^ingfeït fijnen jtoager / ter begeerte ban 
den fdben Garnifocn / tot beter onderpoudinge ban 
bn)tïjS-difdpunf. 

We boa?f5- Baron ban Miïïugbp fcpepöe den 
15. Mep ban Beertcupdenbcrg / enbertoittigdede 
Staten en fijne €redi. ban kaffan ban den epfep 
ban de üoopioernde folöaten / en ban den tpd die 
fp geaecp?öeert padden om de betaïinge te doen/ cn 
pp bertrol na Maïcperen / aïtoaer pp ban de ï|eeren 
Staten ban beland feec cniff ig berfoept too?de te toiï# 
ïen bomen om te befliepteu m ter neder te leggen de 
beroerten cn gefdjiïïen ban degarnifoenen ban der 
©eer en ^Irnemupöen / öetoelhe geacrojdeert en ter 
neder geïcpd toierden/ tot redeïph goed contcntement 
ban de Staten ban Eeïanö cn fijne orrceïïentïe. 

W$ nu de ïfeerc Baron ban JBiïïugbp ban <©eer# 
trupdenberge gefepepden toab / cn dat de S taten ban 
Üoïïand en fijne Cjccelï. geadberteert toaren ban de 
geïcgcntpepd binnen «iBcertrupöcnberge / fo pebben 
fp goed gebonden dat fijne €xcdi. foude fepmben aen 
die ban den Barnifoene aïdaer / om die te induceren 
dat fpdoep fouden toüïen becffacn tot rcöcïijïipepö / 
geïijh fijne ^peeïï. gedaen peeft den ip. Mep / frpm# 
bende acn ’tboo^fj. Barnifoen onder andere / dat de 
boomoenide ffad ban <23fcrtrupdenbergc paddetoe# 
bepoojt den ©^ince ban ^rangien fijnen j|eere©a# 
der hoogl: gedag: daer ban pp crfgeiiaemtoa^met(FoL ,0i ) 
fijne moeder^ en fuffer^ / die nopt pet padden ge# 
dacn noepte grattenteert tot pen ïupden aepter# 
deel/ en dat pp ober fuïh^ ban meemnge toa^ont 
^ommiffariffen aïdaer te fenden / om nader pare 

meenhige 
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mecninge tt bcrlïaeit / en met ïjnt lupöen te ïjanbeïen 
in alle ceödijftljept op Ijen-lupbcn pretentie» I en 
ïjtm te boen Ijcböen Ijare afceftcningc7 öanfptoil* 
ben nergens toe berftaen/ inboegen Dat öc23aron 
ban BDillugbp toeöerom geïiecrt 5ijiiöe / men ïjem te 
bennen gaf / Ijoc bat febeet fijn bertreh men niet Ijab* 
be bonnen met öcnboojfs.gacnifocneljanöclen/ al* 
fo fp t)cn maren beeoepenbe op fijn <Bcnaöe / en öaer* 
om geen anbec miööcl toifïen om met ïjet felbe gat* 
mfoen te ijanöelen / ban Doo? (jein en fijne Crceïï. 
ban ftafFuu / al£ <6oubernenr ban ïtolïanb / en erf* 
acjjtig #ecre ban becfcibecficbe/ tot toefftenepnbe 
bc Staten genecacï commiffie gaben aen fijne boojfj. 
Crcell.en ben 23aronlBiïlugbpt’famen/ ban bate 
öen 2.3[unp/ en be Staten ban ütoïïanö ben betben 
öec felbec maenb / fouben ïjanbeïen met ben feïben 
gatnifbene/ of anöcrfnit£ bp mtbbcl ban ben feïben be 
ïf eeec 23aron IBillugbp alleen / toeloerfïaenöe bat be 
fcïbe fiabnict fanöcafgefcljepöentoeröcn/ öao?ljct 
mafien ban ïjet todiomenbe aceooib / ban be p^obin* 
tie ban ^ollanb noclj ïjet <6oubernement ban fijne 
Cjrceïl. ’t toelh be boap'3.23aron aenge fept 3jjnbe/ be* 
ïoofbe fijne ïjanbdmge baec na aen te fieïlen / m gaf 
üaee ban ooit befe naboïgenbe fdjjiftdnfce acte ban 
beloftcmffe. 

I^ctcban A Lfo op de eerfte articulen van’t verfoek , over- 
betaftt bp fx gelevert by ’t garnifoen van Geertruydenberge, 

hcf’rtUdii om ^at te beter tot redenen te induceren en de ftad al- 
iDtllug; ro te verfekeren, en te beletten depra&ijkendiemet 
bp/geoaen den vyand aengeleyt mochten worden , wegnemen- 

ibcban*ie* a^e OCCï6en van den felven gehoor te geven , na 
i ©uctrups voorgaende advertentie aen fijn Excellentie van het gc- 
ibmüCTg heele befoinge goed gevonden is geweeft , dat fijn 
^rtelL voornoemde Genade hen onder andere poin&en ac¬ 
te bqu jen/ corderen foude, dat fy geen ander Gouverneur heb- 

öer^K <vf'= ^sn ^ouc^e ^an ^em» °°k yemants anders van hare 
Untiigau; hlajefteyts zijde, en alfo het voornoemde garnifoen 
benban geinfifteert heefr en noch perfifteert op den felven voet, 

filiteCr- en fiin voornosrncïe Genade forceert te verftaen tot 
teUouie, den voornoemden laft van Gouverneur, (’twelk hy 

met wil, advys, en weten van fijn voornoemde Ex¬ 
cellentie re vreden is geweeft te doen , procederen¬ 
de in a'le oprechtigheyd , om de finguliere affectie 
die hy tot defelve draegt) > heeft fijn voornoemde 
Genade fchrifteltjk verftaen hebbende van hare Ma- 
jefteyt fig met te willen moeyen met de voorfchre- 
ven ftad, verklaert en belooft, gelijk hy gaern ver- 
klaert en belooft by defen , defelve ftad voor fijn 
Excellentie te houden , en dat hy t’allen tyden be- 
reyt en te vreden fal wefen gelijk hy ook tegenwoordig 
is, defelve ftad weder te ftellen in handen van fijn ge- 
gemelte Excellentie , fonder dat hy yet doen fal in re- 
gard van de voorfchreven laft, ’t welk fijn voornoem¬ 
de Excellentie niet aengenaem zy. Protefterende 
dat alles tot geen anderen eynde gedaen is, dan om 
de landen en fijn voornoemden Excellentie alle ge¬ 
noegen en dienft te doen, en dat hyfiggeenfints be- 
moeyt foude hebben met het voornoemde ftuk van 
Geertruydenberge , fo hy niet gemeent hadde door 
fijn moeyte te meriteren de goede opinie en ook rap¬ 
port van fijn Excellentie en alle andere, noyt ander 
wit of intentie gehad hebbende , waer van hy by de¬ 
fen defe verklaringe wel heeft willen doen. Bidden¬ 
de fijn gemelte Excellentie het felve in’t goede te wil¬ 
len duyden en nemen , en fig verfekeren dat fonder 
eenig particulier refped fijn voorfchreven Genade niets 
meer begeert, dan inderdaed te betonen hoefeer hy 
begeert ’t nut en voorfpoed der gemeene fake, en dat 
alle fijne aftien fodanig bevonden fullen worden. Sijn 
Genade niet twyfdende of ten fal fijne voorfchreven 
Excellentie believen te maintineren ’t gene ’t voor¬ 
fchreven garnifoen belooft is , tot verfekeringe van 
haer leven, peifonen en goederen, volgende de be¬ 
geerte en exprefien wil van hare voorfchreven Maje- 
fteyt, Gedaen in den Hage den 15. july 1788. 

cn was ondertekent 

IV. deel. 
P Willugbj. 

2fiï£ nu öc aöbertcntiequ’amöatö^fcg?aïtrrcfröe 
folöatcn binnen töecrmipbcnbcrg npentlfjïi begon* 
Den te öjrpgen/ Dat fo men i>éii Ijarc betaling? niet 
ïjaefïöeöe/ Dat fp bare bolle betaïinge tod Ijaeft f ou* 
Den binöcn ban een 4aouberepn |3?incc / naöemacl 
De&oninginneban «öngeïanö Ijen niet fjaDöctoiïïen 
nemen in Dacrpjotertic/ norïj fjcnbetfcftcdngcge* 
ben ban ïjim perfoneu enbetaltugc/ en Dat ooftaö* 
bcctentie quamen Dat öefe foïöaten bcgonöcu tc laten 
ïtipöeii/ Dat fp toeï b^ieben ban Den bpanöen fonDen 
ontfangen aï^ (jpfe fouöe fenöen / en bat re r toaer* 
fcïjijnlijfie pericuïen boot ïjanben toaren / fojijufiju 
<ï£tcellentie <6^abe IBauntiu^ ban j^afTau/ met Den 
boojnocmöen 23aton ban ï©iïïngbp en be gebepu* 
tcetöe ban De Staten ban ^oïlanö / met commiffie 
ban öefelbe Staten ban Den 2.7. 3iunP / geliomen 
boo?Deboo?f5. fïeöe ban aBcccttupöenbcrrl) om Defe 
alteratie tcfiillen/ cntocrDc aïöaetfo berrcmctljet 
boojfj. garnifoen gep?oceöcert blpbenbe op öc fclje* 
pen / Dat ïjet felbe garnifoen tot biberfe repfen gcp^c* 
fentecct (0 getoeefl / 20 maenben betalinge of200000 

gnïöcn / maer fp toepgerben ’t felbe te ontfangen / 
cntotlöcn niet minljebbcn alg 24, maenben / toeliie 
ïjertnecfiigljepb oojfafte gaf bat bc boojf5. 23acnbcr* 
Deere pjoponeerbe / bat menfe met getoeïb tot rebc* 
ncn beljoojbe te brengen / maer ten toerbe niet racb* 
facm gebonben / engcljotibenbat ïjet een altettoij* 
felacljtigcn falie toa^ pet te bepjoeben bp getoclb en 
baerban ben uptganïite bcrtoacljten / en ban meer 
tebclobcn / Daer toe IjaDben geene eommifllc / in* 
boegen öatfync bootfj. Crccll’emicban jbafTau / ben 
Heece 25aron en gebeputeerbe ban be Staten ban be 
Blote af togen naben ïXagcfonbcr l)ct2Hcraojt St* 
maebt te Ijebben / om Ijen rappott te boen / en na* 
öerrefolutie enïafï tebeliomen/ beboojfs. folbaten 
bitbertreft qualijli nemenbe/ fïonben befalten bin* 
nen ber (lab feer toanltclbaer/ inboegen öatöcJDa* 
giffraetban<6eectrupbcnbcrgaen be^eeren Staten ©e jüaj 
generaeï fcb?ebenben iz^uïp/ Ijoebatljen-ïunben stinact 
ben upterflen nooö toa£ bnngcnbe / om Ijcn-IupDcn frnSr. 
te hennen te geben ïjacc grote benautljeben en fojg* irunöeiu 
ïtjlte perijftclen öaer in fp Ijtn toaren binbenbe/ fp 
Dabben tod berfjoopt bat fp boo? fijn €]ceell. en 23a' S" 
ron ban JBillugbp ftomfie / ban Defe ftoarigljcDen staten 
berïofï fouben 5ijn getoojöni / maer bebonben (jaer 
nu noch in’tmeefïcpenjhel te fïaeu/ toant bc gac* 
nifoenen nu fomuemureerben/ batfe opentlijh upt 
fepben bat men met Ijeu bcnfpot öidt/ en niet an*” 
ber^ en fogt ban Dcn-ïnpben te bebnegen/en bp alöien ” 
be betalingcniet gefcljicöe in ttocc of bjic Dagen / fou* » 
ben fp Docu/’t toellt te boren niet bebagt toa£ getoeefi/ >> 
fulftg bat fp bteeföen bat bc (lab en bc beöjüïitc inrre* „ 
fetenen ban Dién fouben moeten ballen in ïjanben ban ,, 
ï)atcbïoctbo?ftige bpanben / en berliefen lijf cn goct/ *’ 
baben baerom feer ootmoebelijh bat Dd booifdjje* ” 
ben garnifoen terftonb mocljt tooien gecoriten* ” 
teert / ten cpnbc fpeenmaeï upt De grote lanliburi* »* 
ge 3toarigDcbcn en uptcr(ïc beberffenipe / öaer in » 
fp 123 Dagen getoce(ï toaren/ mocDtentoerbenbei*; „ 
lo(!. 

©e ïtoninginne ban <£*ngclanö bertoitrigt 3jjnöe 
ban Öe grote mocttoiUigDcpöbanhetganufoenban 
<6eertrupöenberg / en öen groten cn onbcDoo?Ï!jficn 
epfeD öie fu öeöcn/ cn batfe ïjet fogten te bebccïien 
onber öen naeni ban ben öien(ï ban Ijarc IBajedept / 
Deeft in öefe maenb ban 3Julio aen ïjet boo^fcljtc* 
ben (Baruifoen gefcDteben Defen nabolgcnbcn 
öJicf. 

ONfe lieve en wel beminde, wy hebben geacht dat Slfcfb 
de merite die gy tot ons draegt, en de begeerte De'touS! 

die gy-lieden hebt ons dienft te doen , toebehoor- fiintwban 
de, dat wy u-heden daer van by onfe eygen brieven ^"|ee‘tanö 
dank wiften , met de favorable acceptatie , die gy- garnifoen 
lieden verwachten mocht van een Princeffe van onfe duinen 
qualiteyt, die altyd hoog geacht heeft de meriten der firg’^ 
gene, die tot haergeaffedioneertgeweeftzyn. Maer 
te meer dat de uwe ons te meer verbinden ex¬ 
traordinaire forg te hebben yan u-lieder wel- 

23 b 3 vaeit 
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viert en behoudenis, fo dat wy u-lieden niet konnen 
verbergen dat het ons boven maten mishaegt, u-lieden 
te fien eenigfins gedefunieertenals afgefcheurt van de 
generaliteyt der geünieerde Provintien , geheelijk te¬ 
gen onfe begeerte en wil, die getracht en alle midde¬ 
len aengewent hebben , felfs federt fekeren tyd daer 
toe geemployeert hebbende het tuffchen komen en fo- 
licitatie van onfen Lieutenant generael den Heere Ba¬ 
ron van Willugby , om u-lieden onder den anderen 
weder in eene goede unie en eendracht te brengen en 
te beveiligen , als de gevvifle en eenige middel om 
’cgeheele lichaem der generaliteyt te verfekeren tegen 
*s vyands aenllagen en lillen ; die niet beters begeert 
dan u-lieden te fien in fcheuringe en quadén doen tegen 
elkanderen , feer wel wetende dat dit de belle avantagie 
is daer mede hy fig foude mogen behelpen om d’een 
en d’ander t’onder te brengen. Derhalven moet gy- 
lieden met recht alle de gene voor lufpedl houden , of 
exprelfelijk van de vyand uyt gemaekt tezyn, olten 
minllen heel qualijk geafledtioreert tot de gemeene fa¬ 
ke , die u-lieden foeken te continueren in defe des-unie 
en quade correfpondentie. En alfo wy tegenwoordig 
particulierlijk verwittigt zijn, dat gy-lieden de Staten 
heel ernllig prefenteert, en als by extraordinairen mid¬ 
del van bedwank, u-lieden betalinge te doen van een 
fo grote fomme, die fy in ditfaifoen , principalijk in 
de tegenwoordige occurrentien van de affairen , ’t welk 
vereyfcht alle haer middelen t’famen , en ’t fecours 
van haer vrunden , om te wederftaende aenllagen en 

evveld des vyands, niet fouden konnen opbrengen , 
an met hare feer grote incommoditeyt , en ogen- 

fchijnlijk gevaer van dies gebrek te hebben daer hen de 
nood meer dringt, zo dat wy aengenomen hebben, 
om de nood en importantie der fake u-iieden in ’t gene¬ 
rael te perfuaderen tot eene goede en perfedie unie en 
eendracht. Wy bidden u lieden ook in ’t particulier 
te willen afftaen van fuiken eyfch, felfs in een tyd fo 
vol fwarigheden, dat fuik een accident lichtelijk oor- 
i’ake mocht wefen van ’s lands ruyne , en confequente- 
lijk ftrecken tot u eeuwig verwyt enfchande, die de 
eer in fulker recommandatie hebbende als die moet we¬ 
fen allen perfonen van uprofeflie , die fig van krachten 
vromigheyd vermeten, niet moet doen dat mach ver¬ 
nietigen of fruftreren de merite van U verleden dienft, 
en van den yver en affedie die gy-lieden gedragen hebt 
tot de welvaert en befchermenis van u gemeen Vader¬ 

rol, ic6J land enderechtveerdigepartye, waer in wy hopen dat 
gy-lieden altyd volftandig en gerefolveert fult blijven, 
gelijk wy van onfe fyde heel gedelibereert zijn , met 
Gods hulpe , alle goede correfpondentie te houden 
met de generaliteyt. Doch aengaende ’tgenedatmen 
u-lieden onder de hand milfchien mocht te verftaen 
geven , dat wy u-lieden ontfangen fouden in onfe be¬ 
talinge en ordinaire quote , om u-lieden dies te lichte¬ 
lijker te diftraheren van de generaliteyt, wy willen u- 
lieden wel vryelijk feggen, dat het buyten ons weten 

eweell is, en fonder dat wy de minde intentie gehad 
ebben u-lieden eenige hoop daer van te geven. Want 

den tegenwoordigen dand en difpodtie onfer affairen 
laet het geenfins toe , bedwongen fijnde fulke excefiïve 
kollen te doen tot onderhoud van fo groten volk als wy 
nu in onfen diend hebben , (o te water als te land , be- 
halven’t ordinaris fecours dat wy de geünieerde provin¬ 
ciën doen , en veele andere extraordinaire onkoden , 
dat onfe middelen fchier niet fuffifant zyn ; maerwy 
lullen niet laten de goede hand te houden en te maken 
by de Staten, dat fy fien u-lieden en alle andere, die 
in haer gagie zijn , voortaen beter contentement en 
iatisfadie te geven. Gefchreven te Richemont den 
]uly ijS8. 

stuw* Ifèaer noch Dcfc b?icben/ nocb eenige anbere coj* 
b^ii^oni' mrn &cn mocht pjefenteren en aenbieben/ 
imffartó" beemodjten fo bede bp hen-lupben niet öatfc tot ce* 
jitiamiat nige teörn te b’cngcn of te betoegen toaren. 

tuiSeV sia cg5ecrtrursbcinöer0 trcronöen Vntcröen fchcc 
jruyüeii; <£nge¥ oêöcïman genaemt töidjarb OTen / en ben 

Commiffarté üon$ jifèatrupt/ met bjieben ban ben 
jonden, Badur-ijeerc JMlugbp / om ïjet booifcljnbeu gat' 

nifoen acu te feggen öatmenaïïemiöbdettfocbtom 
be penningen te furueren / en baer in hotte Dagen 
foube bolöocn / öatfe niiöödertijö ben toilöen öja* 
gen in alïegetroutoigbepö m hrfjcb^-bifcipline / bat* 
fe tod honben berflaen bat [)et beftoaerlijh InaCom 
fo gtotc foinmcn ban penningen / in befegdegent* 
Deben De£ tïjö^ / Daer be Staten aen allen 3pben gro* 
te fomtneii ban penningen bannobeljabboi/ op te 
brengen / boel) be fahen bïeben aïbacc feer toanheï* 
baec ffaen. ^en 24.. !3|uïp spn begebeputeerbeban oegetw» 
be Staten generael/ fijneexcellentieban jfèafTau/ wtrérbe 
be Baron ban JPilïugbp / be gebepmeeröe ban be 
Staten ban ïfoïïanb / en be gebeputeerbe Der generaet/ 
ffab ^Dozöcecïjt in ’t bpfonbec / boa; be flrbe ban 
<6cectrupbenbcrg geheimen / aïtoaer ïjeii tecflonb öc^amn 
quanten binöcn be gecommitceerbe ban ben felbcn tunisa* 
garnifoen op befcljepen / om tebecfïacn tot ren epn* 
teïrjit accoozö / ïcggenbe tot bien rpnöc olicrfehcrc 
art truien Die fp becfocljten: te loeten generael pat* ta* 
bon en bergcblnge ban alle’c gene gepafTeertton^fe* MgJ, 
bert ben io.iBartijtotbicubagetoc/ bat fpaïbaer ra©oi* 
in garnifocne foube bïijben leggen / onöec ’t schiet 
ban be ï?ceve Baron ban JDiïïügbp ala (Öoubetnrur/ ^fètttuv 
of onder ben föiDDer ^>ic. 31oïjait ïï^inhfidbc / öie be öeuberg* 
fttflec getront Ijabbc ban benboomoemöenïBiUngi 
bp / tnebutue Uicfcnöe ban ben (Êzabc ban ïllent / of 
onöer pemanb^anberg/ in ben name ban be ïionim 
ginne ban «öugdanö: Datfpfoubengerehentenge* 
Ijoubcn tuozben onöer ïjet getal en nombzebanket 
fecourjS ban Ijare iDajedcpt / en neffen£ befdbe boo^ 
taen £j£l^ macnblijhe betalinge genieten / epntelijh «tcroaiti 
nabeeïemoepten/ Debatten enftuarigfjeben/ loeröe setnaèM 
ijet accoozb met De gebeputeerbe ban Ijet garnifoen 
gcmadït / Ijet berfocöte paröoti gcaccozbecrt / en neeröc 
bet garnifoen belooft 20 ntaenben betalinge / of 
2- 00000 guïben / en bat fp nieubteti eeb aen be genera* tnmöen/ 
litept en fijn Cjredïcntie boen fouben / boïgenbc bet berg, 
concept baer ban outbjojpen / beg foube be boo?fcb?e* 
ben Bacncc-becre ban ïïDilïugbp bem binnen bec 
boojfcbieben flrbe begeben / en bcfojgen / bat ban 
aïïc rupteren bie in bienfïc fouben begeren te bïpben 
een Coznette foube toozben opgcccebt / ban 100 fan* 
tien en fo bafeenfebutteti / en ban bet boet-bolh een 
©enbd ban 150 hoppen / baer ober fp fouben fïeïïen 
goeör/ getroulue/ beguame en b?eeöfanie Officie* 
ren / en bat befdbe <Co?nctte en ©enbd namadp met 
geen anbere riipter^ nocb folöatru fouben mogen 
löozöcn becfïcrht :_bat bare toehomrnbe betalinge 
foube tooien geaffigncert op öc conttibutien ban 
ben lanöe ban Bzabanb / en bat öc rede ban bet 
hrijcöö-boïït bat in Dtenfïefoubebjiïïcnbïpben/ fïff 
fouben mogen fïdïcn onöer be rompagnten / biefcn* 
be ten ïafïe ban bare .jJBafefïept / ’t fp te Bergen* 
op5oom ofdöcrjS. .fHüaeral^öegccommittccrbeban 
ben garnlfoene ben rappojtgebaenbabben/ fotuil* 
ben fp fnlh^ niet tocfïaen/ fepben baer öooztefeer 
befcïjaöigt te xt} n/en gaben ben 27.3Juïp bare bzieben 
ober / berhïarcnöe bat bun mcenmge mcttüajjöcn 
te laten fcbcpöcn b’ecne ban ben anörrcn / en bat 
ooï$ be bdft ban be lupöcn ban oojlogc onöer geen ent 
Cornet en een Dcnbd honben begrepen bjozöen / en 
machten bede anbere öifficuïtepten / en öozfïen tod 
feggen / fo men bare betalinge langer ontbet / bat* 
fe tod raeö toiflen om bie te behomen / en bat fijn €r* 
ceïïcntie inodjt benhen öefïaögcbaötcbcbben/ en 
meer anbere trotfe tooozben / öie men aï mofc fïmu* 
leren / in boegen bat fijne Opcdïcutic met be gcöcpu* 
teerde bp bem sfjnbe / in bdibcratic gdcpö bebbenbe 
toat in befcfahebefl te boen foube 5ijn/ goeö gebon* 
ben toert bat men be fahe in ’t gebed boozt^ foube 
bebdcit ben Baron ban IlMlugbp / onöer be belofte 
te boren bp De boojbcrbadöe acte bp bem aen fijn 
Crcdïentie gdebert / en tocrö fuïh^ Ijcni aïïe^ en 
ten bollen bettoni: / en tot fijne bifcrctee geftdt / en iö 
ober fuïh?» Den bocjfdjzföcn Baron baer binnen ge* 
togen/ alfo bet fdjeenöe fahe niet anber^ te honnen 
geepnbigt toerben/ en beeft ter fionö begonnen ozb|C 
te fïdïen / fo bat men ben 2 s. fjuïp begonbe be bèta* 
Enge te boen öooj be Commiffariffcn ©zfmale / Pa* 

rafli^ 
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rnfité en JDatrnpt / öte ban: toe bp bc Staten en fijn 
Crcelleutie gecommitteeit en Dak binnen gcfcöüit 
luierden / en toecöe De boo?fck?eben IDiugfeïö alöaer 
boo? ©oubeeneue gefteït: maer in plaetfc ban een 
€Pmctte rnpfcren toerden bacr ttoec opgeccckt / en 
in ptaetfe ban een Denöeï foïbatcn ttoee/ en aengaen? 
be ben ceb atéöe bao?fc[j?eben Ifecre Ijcnïupben bie 
boa? Ijidt boigenbe (jet fopnuliec en belno?p bacc ban 
te boren op gelykee manierc alg gebaen kabben / bie 
ban ijet fecour^ ban be ütoningninc / riepen bc fob 
baren bat fp met be Staten gcnerael niet Ijaööcnge? 
kanöeït/ cii bat fp baerom in grcnöet manierentoiï? 
ben eeb boen aen be graten generaeï / fullté bat ben 
eeb betanbert / en ben naem ban be Jbtaten generaeï 
baec upt gelaten loerde / anöec^ en toa£ baec geen 
apparentie bat ï)et gacnifoen foubc bonnen kebben 
onber ben eeb geü?adjt too?öcn/ ja öat.meec toaS 
ö?ongen bacr op / Dat’er nacij 160 00 baben be 200000 

gulden maften opgebiodjt tooibcn / en alfa té bit ao 
coo?ö met feec grote ftuarigkepö te toegcgebjackt / 
en al-tjae-toel fijn ^rcellcncie en be Staten ban ifoï? 
ïanb ben baomoemöen S5aenrc-ljceteban3©illugbp 
bedankten / ban fijn debait in bcfengedacn bpacte 
öan öcn foenljaöbenfy nocijtan^ 

aJ öaec in geen goed genoegen / öetoyle f'p toel merkten 
coop/en en bebonben bat fyet al afgedrongen toerb toa$ / en 

«Itatm öat oöcc öc eöc' f° !an5e öefe moettoiïligc 
itocf ai tupteten en fbldaten bacr binnen lagen / niet berfc? 
geengoet kert biaé/ gelijk naöccfjanb ook gebleken té / fo 
IwlltTjn kabben f’p nocljtan^ bat betrontocn op be belofte ban 
<jE»22rtru?; be boo?fclj?ebcn ïfeerc 2Saton ban IDillngbp / bat 
Deutetg, kP epntelijk en ter ccrfïec gclegentkepö bc boojfekje? 

ben fïeöe incbcrom foubc fïcïlen in kanben ban fijn 
boojfekjeben v£rceHcn£ic ban kaffan / bock fulfté 
té niet gefcljiet / maer na bat befen mocttuiKigcn 
koop ten ttocöen-maïe muptineecben / öactöoojöe 
Staten en fijn <£rceïïcntie genootfaekt toetben öc jïe? 
De te belegeren om ketsarmfocnmctgetoeïötotce? 
ben te beötomgett / kdtéen fp öefcïuc ben bpanben 
berkogt / en obergegeben gelijk in be nakolgenöc 
boeken becijaclt faltoojöcn. 

i£et opb?engen öer penningen om bit ©armfoen 
te betalen biel (jet lanb in befe conjmictiire/ bat fo 
al om met De (Datnifoenen fobeeleteboenljabben7 
fcer befüjacrïgk / toant aïó nien be mutinatie op 
b’een pïactfe gefult kaböe / begonfï ket toeöctom op 
een ander/ en men b?cefbe bat öoo? fjet boeöen öer 
mtébecfïanben onder [jet gemeeneboïk/ bie fcer be? 
fibaect toerden/ toel licktelijk eenige mupterpe ont? 
fïacn foube magen/ baec toe ken kleren bacr al ce? 
nige appacentien bcctoonben/ bie^-ljaïben be Staten 
feec taijfelijk en booifigteïijk moefïen kandelen om 
5t bolk niet gaenbc té maken, ©ie ban ©ojöjecöt / 
bie feec bede öeben en aenkieïöenöatöieban©cer? 
tcupbenbergeljen foubcnlatcn contenteren / kabben 
nock ertrao?binarté belooft op te b?engcn / tod 
30000 gulden bpfojme ban ïeeninge upt kare bojgc? 
rpe/ en om bat fulftó te beter foube konnen geefec? 
meert baojben/ fo toa£ alöaec binnen gefonben ben 
ïtapitepn jonker <©tto ban ^odgeefï / met fijn baen? 
bd foïbatcn / öetodke in ’t OBaftkup^ boo? ’t eerfïe 
gclepb toerben/ maer Öebo?gccpe Ijler boo?ontfïdö 
fjjnöe/ en meenenöe bat menfe tsoilöe btoingen / of 
Doo? be foïbatcn boen cjeecutccen be penningen baec 
op 3P gefidt fcoaren/ op te brengen / geraektenge? 
keel in muutenatte / om’ttédkeboo^tekomen/ De 
2$n?gemcefïercn en Öaeb goeb bonben/ öenïiapi? 
tepnen te berfoeken upt be fiaö bicber te bcrtrecken / 
en Ijoopten be penningen met goeöigkepö ban Ijaré 
bo?gecen tod te bekomen / fuïlté bat 5p aen fijn €r? 
rellende fonöen Slokan @auli om bie enbegebepu? 
tcerbe ban be «Staten / De gdegentfjcpö ban Ijaer 
fïaö te remonfireren / be ïtapitepn fond ook fijnen 
Bluptenant met biieben aen be l|eecen ban ^oitébdb 
en ban bec*5Ca / om fijnen ’t boegen kem bdjuïpeïok 
te toefen aen fijn teellende / op bat kp toeten mocljc 
toaer na kern te reguleren/ entuecöebpfijn€rcd? 
fentie en gebeputeerbe goeb gebonden bat öeboo?f3. 
ütapitcpn met fijn foïöaten terfiont bectrecktn fonöe/ 

gelijk gefckieöe/ en alfa toeft bie mutinatie ter ne¬ 
der gelept / en be pennigen tuirbcu gocttoiikglijk op? 
gdifodjt / acngcfïen bat bie ban ©o?ötcckt fcer bede 
aen «Secrtcupöcuberge gelegen toa.é. 

©e apparente mutenatic binnen ber Deere té tpn? 
teïijk mcöc gefiilt / öoo? bien kare ,#>ajcf!cpt ban 
ingeland / aen ben 2l5aron ban JDülugbp en aen 
karen Hactté-krere in öcn ïïacb ban sbrate ktUegrcp 
gefekteben IjaDDe / bat fp alle ken uptecfïc öeboie fou? 
ben boen om De becrefen nitébccfianbcn / tufTekcn De 
Staten en be garnifonicn in toat fïcöen ïjet toare / 
lipfonöer öaer ^ngdfe lagm / en bat Ijet plaetfen 
toaren / bekorenbe onber fjet <6oubernfmcnte ban 
0B?abe ^aurititté ban kaffan / temtbbdenen tec 
neder te leggen / toaerom be bco?f3. IDiïlugbp eu 
Itillegrep fckiebeu / aen öc ftapircnité / Xuptenant^/ 
Dacnöjagaté en foïbatcn koubenöegarnifocnbin? 
nen bet Deere/ öcnuaboïgcnbcub?icff/ bpken-ktp? 
ben bepben ondertekent / bolgenöc todkrn fienbe 
batfe geen kopt meer kabben op ben <D?abc ban lip? 
cefïer / bic ’c goitbcrnement geccfigncert Ijaböe / 
bccl min op kare jBajefïcpt / betodkc bclafic / batfe 
ken fonöen brgeben ouder öc gekcö?faemkcpD ban 
karen ©ouberncuc ben a5?abeban^afTau / en be 
Staten ban ben lanbe/ fo kebben fpljmgebocglijk 
gefïeït / en men Ijeeft kaec rcbelpk contentemem ge? 
Daen/ koetod nocktan^ eenige ban tjcn-lupöcn baec 
na aen kare iDajcfiept nock geklaegtljebben/ ober 
De Staten / en beefodjten ban öefdbe b?iebcn ban 
fabeuc aen öc ï^eeccn Staten / até uamcntïijk / ïta? 
pitepn Wmb?opfe fufiinceröe bat ktm nock rrfïccc? 
be omtrent 4- jacen afrekemnge/ en bat kP upt öer 
fïab Deere toa^ bertcocken / maer bat öé i^eecen (F01.X97.) 
Staten Ijem niet kabben gekonben ’tgcnegcacco?? 
beert tmté / cn Dab bat kare iDajefiept bdieben tuil? 
be fijn fake faborabdtjk te rccommanbarcn / en be 
felbe te induceren tot fattéfactie/ cn fofpmockten 
alïegeren eenige rebeuen ter contrarie / bat kP baec 
op mocktbo?becgckoo?ttoo?bcn : bcfgdjj^klaegbe 
?ib?iaen ban ©ofï bat be Staten fijne compagnie 
kabben gecaffeert fonber oo?fakcn en kem getoep? 
gcct ketaïingc ban 10. maenöcn gag ie/ en Dat 3e* 
bert ’t contract ban ter Deere menljemontkoubcn 
kaööc tractcment ban 50 guïben ter macnö / en ber? 
fockt ï)?jebcn ban recommanöatie até boben / bock 
De J^eeren Staten ïjebben op befe en meer anbere 
kïacljten banbcrfckêpöeiiplaetfen/ bpkarercfcrip? 
tie kare «fDajeficpt contentcment gegeben / fo bat 
kare iDajefiept be Staten met be klager^ liet be? 
gaen. 

©e IDiffibc ban bc ï^ecrcn ban ïDilïugOp cn ïitiï? 
ïegrep baec top fcrfcond ban Ijcb&en bccmaenb / toa£ 
Inpbcnbeaïbu^. 

Perregrin Baron de Willugby &c. Luytenant 
Gouverneur en Kapiteyn generaeï, dcc. 

Mijn Heeren, 

ALfo het hare Majefteyt heeft belieft ter oorfake jxiiffibe 
van de differenten , onrllaen tuflfchen de Staten van banöe 

defen lande en u-liedcn , ter oorfake van den eed , die 
gy pretendeert of meurht gedaen hebben aen fijn Excel- 
lentie van Lycefter, in den name van harehooch-ge- lugbjic» 
melte Majefteyt, ons te autoriferen , om alle differen- 
ten te middelen en te Hechten , fo hebben \vy U E. mits ^ccr fttii 
defen wel willen verklaren, dat niettegenflaendeee- isgrty/ 
nigen eed door U Ë. gedaen , de intentie en goede wil- ^"^Toett 
le van defelve hare Majefteyt te wefen , dat gy-lieden 6au Der 
u hebt te ftellen onder de gehoorfaemheyd van uwen ©«t. 
Gouverneur, den Grave variNaftau, en de Staten van 
den lande, als voor defen, en hen den behoorlijken 
eed te doen, gelijk als het andere krijgs-volk van den 
voorfchreven lande , in ’t welke gy-luyden niet fult 
doen, als u fchuldige plicht en het ampt van goede ka- 
piteynen en foldaten, ons insgelijx by gelchrifte ont¬ 
biedende en overfende de articulen , die gy-luyden wilt 
dat wy voor u maken. Hier mede mijne Heeren , be- 
vele ik u-lieden indehevlige hoedeenproteiftiedesa!- 
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derhoogften , uyt Middelburg defen 15. July If88. 
leger ftont gefchreven, uwe wel goede vricnt 

P. Willugbj en Kjllegrey. 

Op de kant ftont gefchreven ; en wat belangt de ver- 
geteiheyd van ’t gene gepafleert is, en de continuatie 
van uwen dienft als voor defen, verfekeren wy u-lieden, 
dat wy niet fullen nalaten by fijn Excell. van Naflau 
en de Sraten van Zeland te middelen, dat gy-luyden 
ontfangt alle redeliik contentement gelijk zy ons heb¬ 
ben belooft. Tot welken eynde gy~luyden uwe gedepu¬ 
teerden daer datelijk herwaerts fult fenden , om’tfel- 
ve alles te volbrengen , dewijle het den dienft van den 
lande alfo vereyfcht. De fuperfcriptie was : aen onfe 
lieve en wel-beminden, de Kapiteynen, Luycenants, 

Vaendragers, Officiers en Soldaten, houdende garni- 
foen binnen der Veere. 

Rebben in ’t Paojgaenöc boeit berïjaeït/ ïjoc 
bat 435?abe IMlem Uloöeüjrjft ban Baffau / <£3au* 
bcrneuc ban ©peflanö / getcout öecft geijab öc fu* aDtucms 
fier ban 3ijn «Ejctdkntie ban Baffau / Doci)tecban Wftyovl 
ben JD?ince ban #rangien fijn oom Ijoacljï. gebadj ,mtt* 
teniffe / befe fijne ïiebe ïjup^-bjou ben 13. oubc of 
ben *3-3Iunp/i588.ntcub)e fïtjï befet toecelt(ftuaugec » 
fijnbe) obecïeben / ’t fcoellt befen jongen ïf eer een feec / 
gcote b?aef ïjepb in fijn ïjerre gebaert fjeeft / Ijp beeft* 
fe feec eerlijk in üiacobijnen Itcrïtc binnen 3leeu* 
üjaecben boen üegraben / en fjeeft öaec albaec een 
Combe boen opcecljten j aïtoaec l)P Öaec figure fa 
lange en groot fp ïoag na ’t ïeben in albaflet beeft 
boen maften. 

herdicht. 

anna Van nafta V graVe VVILLeMs eChte hVIIs-VroVVVe, 
’sprlnCen doChter fterf, djes Was die graef In drVCk In roVVVe. 

©e&tru \JtW bobben Iper boren berïjaeït bet obedijben 
ten genes VV uan Den Istomnlt ban ^cnctnacften irccbectft be 
Mei fettJ 11. öe Staten gcnecael bcc bcceenigbe Bcbecïan* 
Stmeita öcn banben geraben/ om albaec een beerlijfte %im 
©ene, baffabe aen ben jongen lltoninft tefenben / om ben 
flucKem cou^j te bcftlagen ban bec affïccben fijn^Heeceba* 

bcc£ / en Ijem gqïnft te bjenfeben in fijne cegcetinge / 
te confirmeren be oube contracten/en anbere faftente 
berriebten acbtcrboïgenbe be infiructie bem bp be 
Staren gcnecael mebe gegeben / tot befe ^Umbaffa* 
be bjccbcn berfodjt ben Welgeboren OBjabc ^ftiïip^ 
ban lijoftcnlo / 3oïjan ban <Dubenboo£bc / Deere 
ban IDarraont IDoubc (|c. ^tbniicacl ban DcïlariD / 
jriurens ban l^jcberobe/ Deere ban Cloetinge/ 
toren &ilïa tlacb en Denflonang ber fiebe 
ban Mmfierbam / en 3Lubbcrtiu£ Doenraet / fp bab* 
ben mebe commtffic aen eenige öuptfe©o?fien/ en 
om ben Deere oan f ap / ^ImbafTabeuc ban ben Üo* 
ninft ban .Dauarre te affifïccen. 

<£>e infiructie bcfeïbe mebe gegeben toag ban befen 
tnljout : 

EErft , alfo de voornoemde generale Staten nodig 
geacht hebben de koninklijke Majefteyt van Dene- 

öeaëfans marken, Noorwegen &c. en eenige Euangehfe Cheur 
ten ü au De en Vorften, Graven, Heeren en Republijken des H. 
^iiecael/ Roomfen Rijx den nootdriift en gelegentheyd defer 
naöe £tos landen faken voor te dragen. So hebben de voornoem- 
mnküatt j-jeeren generale Staten, fijne genade van Hohenlo 
vi eneniar* verfocilt ^aer aen goede hand te willen houden , en 

hare voorfchreven E. E. by de Majefteyt van Denemar¬ 
ken &c. en Cheur-vorften van Saxen en Brandenburg , 
en waer het fijne Genade in ’t gene voorfchreven is doe- 
nelijk (al wefen te aflifteren, en hare E. belaft’t gene 
hier na volcht. 

Sullen in den eerften aen fijne Majeft.en hare Cheur 
en F. G. Graven , Heeren en Republijken refpe&ive, 
doen de behoorlijke aenbiedinge van de Staten gene- 
tael der vereenigde Nederlandfe provintien, en van de 
Staten, Heeren , Edelen en Regenten der felver in’t 
perticulier. 

Sullen aen den felven voorts remonftreren dat de 
voorfchreven Staten in ’t generael en perticulier, tot 
fijne koninklijke Majefteyt en hare Cheur en F. G. ha¬ 
re genade en E. dragen alle eere, refpedl, en fonder- 
linge affedUe tot dienfte van hare Majefteyt, Cheur en 
F. G. en aen de koninklijke Majefteyt van Denemar¬ 
ken , dat zy-luyden om de koninklijke Majefteyt van 
Denemarken fiin Heere en vader hoogftgedachtenifie 
volkomentlijk bewijs daer van te doen, hadden eenen 
goeden tijd voor fijne Majefteyts affterven voorgeno¬ 
men eene aenfienlijke legatie aen fijne Majefteyt afte 
veerdigen , en dat door hef bedroeffelijkaf-fterven van 
fijne voorfchreven Majefteyt, diefelvereyfeeenigfins 
opgehoiiden fijnde , de Staten fyne genade en E. ver¬ 
docht en gecommitteeit hebben , om van defer landen 

wegen het overlijden van fyne Majefteyts Heer en va¬ 
der, hooger gedachtenifle te beklagen , en fyne Ma¬ 
jefteyt alleheyl, geluk en voorfpoet in fijne regeeringe 
aen re bieden. 

Sullen voort fijne voornoemde Majeft. en den Cheur 
en andere Vorften, Graven, Heeren en Republijken 
uyt d’inftruótien van den 9. July in den jare 1582. by 
den Staten generael gedrefleert voor hare gefanten aen 
de keyferlijke Majefteyt, enden Cheur en Vorften en 
anderen Heeren en gedeputeerden van den fteden van 
den heyligen Roomfen Rijke, op den Rijks-dag verga¬ 
dert rot Aufburg, en volgende de memorie van den 
Tl6. Mey in den jare 1^87. gedrefleert voor hare gefan¬ 
ten aen de Koninklijke Majefteyt vanDenemaiken o- 
verleden, en ’t gene fijne G. en gefanren uyt hare ken- 
niffè van den ftaet defer landen daer by fullen voe¬ 
gen, voordragen en juftificeren defer landen faken en 
handelingen , volgende den inhouden van dien , en fijne 
Majeft. en hare Cheur en Vorftelijkegenade bidden de- 
felve dies volgende te willen hebben in goede en gun- 
ftige recommandatie. 

Sullen voorts aen fijne voornoemde Majefteyt ver- 
foeken , dat fyne Majefteyts beliefte zy, de goede ou¬ 
de vrientfehap , nabuerfchap, alliantien, contra&en, 
verbonden en handelingen tuflehen den Koningen van 
fyne Majefteyts Koninkrijken, en de vereenigde pro¬ 
vintien, fteden en leden van dien in’t generael en per¬ 
ticulier gemaekt, te confirmeren. Ook fyne Maje¬ 
fteyt en andere Cheur en Vorften des Roomfen Ryx 
verfoeken te willen hare Majefteyts Cheur en Vorfte- 
lijke genade oude affeóiie en gunfte tegen defe landen 
continueren en doen onderhouden, met aenbiedinge 
dat de Staten generael en van de provintien in ’t parti¬ 
culier eenfamentlijk de Heeren en Regenten van de fte¬ 
den elx in haer regard , defelve ook getrouwelijk ful¬ 
len nakomen en onderhouden. 

Sullen voorts in de voorfchreven reyfe by alle bequa- 
me middelen houden goede correfpondentie met de ge¬ 
fanten van de koninklijke Majefteyt van Engeland en 
van de koninklijke Majefteyt vanNavarre, diealdaer 
fullen wefen. En fullen ook fo vöel hen mogelijk is, 
aen fvne Majefteyt van Denemarken den Cheur en Vor- 
ften helpen bevorderen, dat tet een gemeen alliantie 
onder den Euangelifen Koningen , Potentaten , Cheur 
en Vorften, en andere Republyken, op’taenhouden 
van den Ambafladeur van den Konink van Navarre 
mach verftaen worden, en dat: de vereenigde landen 
daer in mede ontfangen worden : met referve dat ’t fel¬ 
ve in regarde van defelanden (al gefchieden met voor¬ 
weten van hare Majefteyt van Engeland , of den Gou¬ 
verneur generael van hare Majefteyts fecours in defe ^foI.io».} 
landen wefende. 

Sullen mede na hen yermogen by fyne Majefteyt en 
andere Cheur en Vorften aenhouden, ten eynde de ko- 
ninklyke Majefteyt van Navarre mach worden geaffi- 
fteert, in ’c oprechten en onderhouden van een leger 

tegens 
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tegens den Hertog van öuife en andere gemeynevyan- 
den, volgende het verfoek van de voorfchreven Am- 
baiïadeur. 

En ingevalle fyne Genade om eenige confideratie goet 
. vonde , fich van de voorfchreven gecommitteerde voor 

eenen tyd te fcheyden, of fyne Majefteyt of eenige der 
voorfchreven Cheur en Vorden in ’t befonder te befoe- 
ken : fullen de voornoemde Gecommitteerden in fui¬ 
ken gevalle mogen met advysen addres van fyne Gena¬ 
de reyfen en befoigneren met den anderen Vorften en 
Potentaten volgende defe inftruSlie , niet tegenftaen- 
de fynder Genaden abfentie. 

En fullen de voornoemde Gecommitteerden , van 
alle occurrentien den Staten van tyd tot tyd adverteren , 
om daer na defer landen faken, en hare befoinge te 
mogen rechten. Aldus gedaen en gerefolveertter ver- 
gaderinge van de voorfchreven Heeren Staten , in 
\s Gravenhagc den 24* Juny, anno 1588. 

en was geparapheert 

Wermelo. vt. 

Onderftont gefchrpven, ter ordonnantie van de felve. 

C. Aerffens. 

De boo?f5. gecommitteetöen 3gn in 5|uïio öefc’SS 
jacré na Denemarken getcpfï / altoaecfptoelont# 
fangen tnecöcn / en öeöen öace p^opofitte aen öe biec 
ppncipaeïfïe öaeö^-ljcecen / by öentoeïkeïjctabei:# 
fte geüieö al.3 öae befiont / geDucenöe öe£ üoninr 
intuDcc jaetgbepö / namentlgk: ©iclaeé &aeg €an# 
ccltec / gieter üBunik Wömicaeï / <6eojge ïïofe# 
fttanö! cn <£l)gfïoffel IDackenöcnfT teforier / en 
eenige anöerc ifeecen. De ïfcerai Staten taeeben 
feec beöanbt / en men pjcfenteecbe toeöecom alle 
bnentfcöap met öe Staten genecaeï te on&ecfjouöen/ 
géïgk ooit met alle anöece na-bucen / maet om eent# 
ge contracten te beenieutoen en bebefïigen begeerden 
fp booj öefettjö gecrcufeerttefijn / öetogle op öeaffat# 
ren en faken Deg liontnktgi: nocï) geene o?b?e toa£ ge# 
(lelt/ en Dat ober fttlrallefulkecnötecgelgkefaken 
m furcöantie toecöen gehouden/ fpïjeböenbojöet# 
baren laft bolgenöe de baojf5. mffructie tocï becncfit 
tot goet contentemcnt bet üfeeren Staten / fo in 
Denemarken aïö aen be öuptf'c Cljeur en ©o?fïen. 

fflp öebben m bit 2$oek ook berïjaeït / bat be <0?a# 
be ban ^ieubjenaer/ 31©euc£ / ie. ^tad-fjoudcc 
ban Htcecbt/ geaffi lieert met be ifeeren Canccïier 
dbertug Üeomnué en fjjacob ©alk paer befie ge# 
baen ïjebben om ter neer te leggen be quefiie ontflaen 
tuffcljen be ©iddecfcljap ban ben lande ban Utrecïjt/ 
boclj bat lp epntcïgk gefcljepden sgn / fonber pet 
bmcbibaerlrjr upt te rechten / befe quefiie nu in befen 
fiate fiaenbe / en bat eenige meenben bat bie partp# 
fcljap fïgten foube mogen en epntcïgk berb?agen toer# 
ben / fo bebantmeu ter contrarie bat befeïbe meer 
en meer toenam / boo?becfcijepbeninconbenienten 
bageïgrbootbaïïenbe. 

3[uïio 1588. fo hebben beboïerenbe<Sbeïenbie 
Öen bekïaecljbcn groteïgr geinteretfeert te toefen aen 
be Staten gencraeï/ opnicu^obergegebenbefena# 
boïgenbe requefie bie bp hen alle te boren gep^efeu# 
teert toa3 getueefi / en booi oo^fake ban be onber# 
Ijatidelinge ban be 032abe ban Jöcucg niet op gebif# 
poneert toajJ. 

Aen mijn Heer en de generale Staten, 

£ïequc|ÏÈ Even met behoorlijke reverentie te kennen , Wil- 
bolcontJe *em van ^)^erlborg , Beerent de Konink a Bartho- 
€öcicn lomeus van der Wael , Fredrik van Zuylen van Ny- 
^nijet velt. Dirk Bor van Amerongen, Gerrit vanSauden- 

’ Maximiliaen van Baxen, en Gerrit van Renefle 
rctluaen van ^er Aa, als’tmeerendeel van de Edelen en Rid- 
öe^taten derfchap van den lande van Utrecht, diegewoonlijk 
obergcgci ^taten °P befchryvinge te compareren , en over 
'ben. ïulx reprefenterende den tweden ftaet van den felven 

lande, dat U E. en alle de geünieerde prbvincien ken- 
lijk en notoir is , dat binnen a jaren herwaerts veele en 

vreemde nieuwigheden in de ftad en landen van 
Utrecht ingevoert en aengerecht lijn , en noch alle da¬ 
ge aengerecht en ingevoert worden, direótelijkcon¬ 
trarie de rechten , vryheden , ftatuten , privilegiën , 
hantveften en gebruyken van de voorfchreven ftad en 
lande, de nader unie tot Utrecht opgerecht, de tra¬ 
slaten met haer Majefteyt en lijn Excellentie als Gou¬ 
verneur defer vereenigde provintien folemnelijk ge- 
maekt en aen weder-zyden befworen , contrarie ook 
andere perticuliere traSlaten , de voorfchreven ftad en 
landen concernerende, en dit principalijk door die van 
de Magiftraet van de voorfchreven ftad Utrecht, de¬ 
welke geinftigeert fynde door eenige feditieufe vreem¬ 
de perfonen , die haer in de voorfchreven ftad onthiel¬ 
den en voorts een deel in de voorfchreven Magiftraet, 
tegens des ftads privilegiën en rechten geftelt waren , 
en eenige van de Hop-lieden aen haer hand gekregen 
hebbende, en haer verfterkt vindende met de Engelfe 
foldaten, die in de voorfchreven ftad met grote me¬ 
nigte in garnifoen lagen, haer vervordert hebben den 
voorleden jare iySó. den 21. July veele van deprinci- 
paelfte, fo edelen, borgers 3 als andere inwoonders 
van de voorfchreven ftad van alle ftaten en conditiën , 
en daer onder eenige van de voornaemfte patriotten en 
principaelfte van de Staten van Utrecht by een fchrifte- 
lijk Billet, met de hand van hun-luyder Secretaris ge- 
tekent, te bevelen , niet alleen uyt de voorfchreven 
ftad, maer uyt alle de geünieerde provintien in neu¬ 
trale plaetfen te vertrecken , en hen voor een tijd te 
houden , op pene van de confifcatie van hare goederen, 
gebruykende daer toe den naem en autoriteyt van fijn 
Excellentie den Grave vanLycefter, Gouverneur ge- 
nerael defer landen , denGraefvanMeurs , particulier 
Gouverneur, en van de borger Hopluyden. Waervan 
defelve fijn Excellentie geadverteert en ook verwon¬ 
dert fijnde, fonderling als hybevont fijn naem in’t bil¬ 
let van deuytfeggingegebruykt te fyn , hadeenigevan 
de voorfchreven uytgefeyde perfonen , en die voor 
goede patriotten bekent waren , door informatie van 
mijn Heeren de Staten van Holland, den 2. Augufti 
ftilonovo, verleent fyn opene brieven van fauvegarde, 
en daerby geftelt, dat fy (ouden mogen komen in Hol-* 
land, om hen te verantwoorden van ’t gene men hen te 
lade foude mogen leggen , en defelve perfonen midde- 
lertyd genomen in fyn proteótie en fauvegarde , tegens 
een yegelijk, en boven dien de Staten van Holland ge- 
confenteert, hen-luyden gelijke brieven van fauvegar¬ 
de teverleenen, gelijk fy ook gedaen hebben. Hadde 
fyn Excellentie daer beneffens die van de voorfchreven 
Magiftraet en burger Hopkiyden aengefchreven, dat 
hy van fulke maniere van uytfegginge, op fynen naem 
gedaen , wel verwondert was ; en mitsdien belaft, 
datfe de redenen, die hen-luyden tot fulke uytfeggin¬ 
ge , fonderling van de voorfchreven patriotten niet 
fufpeSlfynde, gemoveert hadde , over fendenfouden, 
om defelve by fyn Excellentie gehoort en wel overwe¬ 
gen fynde, daer in geordonr.éert te worden, als be¬ 
vonden foude werden te behoren , en datfe middeler- 
tyd fouden in furchantie houden ’t effeSt, fo wel van de 

1 a<5le van den 21. July, als fekere publicatie van den 
23. July ftilo veteri, 1586. ten felven fine daer na ge- 
volgt. Welke Mifiive die van de Magiftraet en de bor¬ 
ger Hoplieden der ftad Utrecht den 5. Augufti ftilo 
novo in handen gelevert fynde, hadden defelve daer 
op niet .alleen niet geantwoort, noch eenige redenen 
van de voorfchreven uytfegginge overgefonden , maer 
hadden daegs daer na, datfe de voorfchreven Mifiive 
ontfangen hadden , te weten , den 6. Augufti ftilo 
novo, of 25. ]uly ftilo veteri, alle borgers en inwoon¬ 
ders van de voorfchreven ftad, van wat ftaet of quali- 
teyt fy mochten wefen , doen fekeren folemnelen eed , 
inhoudende onder anderen-, datfe beloofden en fwoe- 
ren , op pene van confiscatie van lijf en goed , met den 
vyand noch met de uytgefeyde perfonen geen corref- 
pondentie te houden, en dat noch niet genoeg fynde, 
hadden den 7. Augufti ftilo veteri andermael , op den 
naem en van wegen fijn Excellentie, door bevel van 
Milort Norrits (fo fy feyden) hen-luyden gedaen , de 
voorfz. perfonen belaft als noch uyt den lande van 
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Utrecht en alle de geünieerde provinticn binnen 5 da¬ 
gen te vertrecken , op pene van confiscatie van haer 
goederen, en fpoliatie van haer huyfen en meubelen , 
dire&elijk contrarie de voorfchreven brieven van fauve- 
garde en furchantie by fijn Excellentie verleent, en Ton¬ 
der daer op eenige antwoord of redenen van haer uyt- 
feggen gefchreven te hebben , en allo tot grote verach- 
tinge en verkleninge van d’autoriteyt en reputatie van 
fijn Excellentie. Ën fo f van de uytgeTeyde perfonen , 
federt haer vertrek uyt Utrecht, geftadelijk aen fijn Ex¬ 
cellentie aengehouden en gefollidteerc hadden , datfe 
tegen de onrechtelijke uytfegginge in juftitie ontfangen 
fouden mogen werden , fo hadden fy nochtans daer 
toe niet konnen geraken , fo datfe klachtig gevallen 
fijn aen mijn Heeren de'Staten van Holland, als aen 
hare bond-genoten, enopdefelve verfocht, datfe aen 
fijn Excellentie fouden willen intercederen , ten eynde 
hen-luyden de wech van juftitie geopent , en eenige 
onpartijdige rechters gecommitteert fouden werden, 
daer voor fy haer parcye in juftitie fouden mogen doen 
dachvaerden, ten eynde fyalfulkeadie, alsfytegens 
hen-luyden fouden willen pretenderen, voor defelve 
te inftitueren, op pene van daer van verfteken te blij¬ 
ven : dat fy ook die van de Magiftraet van Utrecht fou¬ 
den willen berichten , datfe haer voorfchreven bevelen 
van uytfegginge, als noch in recht noch in reden ge- 
fondeert, fouden willen te niet doen , immers voor 
fo veel die vorder ftrecken dan de jurisdiótie van de 
ftad of landen van Utrecht, en ook fouden revoceren 
de claufule van de confiscatie van goederen , in ’t voor¬ 
fchreven billet geftelt, als wefende tegen de notoire 
privilegiën van de ftad en lande van Utrecht , datfe ten 
minften met de executie van de voorfchreven bevelen, 
volgens ’t fchrijven van fijn Excellentie fouden willen 
ophouden , tot dat haer anwoord op de mifiive van fijn 
Excellentie gefien , anders geordoneert foude worden. 
Volgende welke de Heeren Staten gecommitteert heb¬ 
ben , Jr. Willem van Zuylen van Ny velt, Adriaenvan 
Berckenrode , Burgemeefter van Haerlem , en Mr. 
Adriaen van Werenfteyn , Penfionaris der ftede van 
Gorcum , dewelke tot Utrecht komende , en haer laft 
fijn Excellentie en mijn Heeren van den Rade van Sta¬ 
ten geopent, en defelve opening van juftitie, fo mon¬ 
deling als fchriftelinge, verfocht hebbende, defelve 
niet hebben konnen verwerven, gelijk fy ook van die 
van de Magiftraet van Utrecht geen vorder antwoord 
hebben konnen krijgen, dan datfe met de voorfeyde 
confiscatie en fpoliatie fouden ophouden , mits dat de 
voorfchreven perfonen in Vriefland fouden vertrecken, 
alles in verachtinge van de voorfchreven brieven van 
furchantie , en van de fauvegarde , den uytgefeyden by 
fijn Excellentie en de Staten van Holland verleent, 
daer by hen gepermitteert was in Holland te blijven , 
ten eynde voorfeyt. ’c Welk mijn Heeren de Staten van 
Holland, Zeland , en Vriefland fiende en bemerkende, 
dat de exempelen van de voorfchreven nieuwigheden 
t’Utrecht gebeurt, fich metter tijd verder fouden ex- 
tenderen , hebben op fijn Excellentie by fekere Re- 
tnonftrantie onder anderen verfocht, dat hy met fijn 
autoriteyt daer in foude willen verfien , dat fijn Excel¬ 
lentie daer door beweegt fijnde U E. gecommitteert 
hadde de uytinge van de voorfchreven ftucken te doen, 
by minlijke conferentie met die van Utrecht, gelijk 
d’Appoftille van den 19. Novembris 1586. breder me¬ 
de brengt. En al was ’t dat U E. ten eynde voorfchre¬ 
ven die van Utrecht befchreven, en copie of extradi 
van de voorfchreven commiflieovergefonden hadden , 
ten eynde fy haer gecommitteerde in den Haeg fouden 
fchicken , ten fine als in ’c felve extraft, fo hadden die 
van de voorfchreven Magiftraet daer toe niet willen ver- 
ftaen, noch eenige gedeputeerde fchicken , maer had¬ 
den U E. met fulke vreemde antwoord bejegent, dat 
U E. daer uyt niet anders koft nemen, dan dat de voor¬ 
fchreven Magiftraet haer in geen redelijkheyd wilden 
laten vinden, gelijk fy ’t felve naderhand noch meer 
becoont hebben,als fy by denHeer Baron van Bukhorft, 
Ambafiadeur van haer Majefteyt, en fpecialij k, fohy 
verklaerde , by haer Majefteyt geautorifeert o m de fake 
van Utrecht te hellichten 2 verfocht fijnde dat fy ten 

minften de voorfchreven petfonen voor onplrtydige 
rechters te recht fouden ftellen, haer daer toe geenfins 
hadden willen laten bewegen, alfo dat de voorfchre¬ 
ven Heer Ambaffadeur, fonder yet te konnen uytrech- 
ten, van daer gefcheyden is. Boven defen fo hebben 
de voorfchreven Magiftraet haer bevordert , by haer 
eygen autoriteyt, den eerften ftaet van de voorfchre¬ 
ven lande, confifterende uyt de geeligeerde, uyt de 
f Coilegien , datelijk te cafleren en te niet te doen, con- 
trary een feker accoord by mijn Heeren van den Land- 
raed, in den jare 1^82. gemaekt, en by alle de Staten 
geadvoyeert, en tuften de 4. en jaren onderhouden. 
En al was ’c dat de voorfchreven Grave van Meurs, 
Gouverneur, geaffiftcerc met fekere gedeputeerde van 
fijn Excellentie met adyys van eenige andere perfonen 
van qualiteyt , ter ernftiger inftantie van de Remon- 
ftranten, met voorgaende kennifle van faken, en de 
voorfchreven Magiftraet in ’t breed gehoort, den voor¬ 
fchreven eerften ftaet gereftitueert hadden, en die van 
de voorfchreven ftad en fteden geordonneert daer me¬ 
de te befoigneren , als fy te voren gedaen hadden , en 
by faute van dien, de twee eerfte Staten , te weten, de 
Coilegien en Ridderfchap , met de fteden die willig 
fouden fijn de ordonnantie van fijn Excellentie te pare¬ 
ren , gepermitteert haer vergadering binnen of buyten 
Utrecht te houden , tot fuiken plaecfe, als’c haer goet 
dunken foude, en hebben nochtans defelve ordonan- 
tie niet willen pareren , noch met de andere Staten be- 
foigneren, voor en al eer fy den voorfchreven Grave 
daer toe gebracht hadden, dat hy twee van de voor- 
naemfte Fatrioten, .voorftanders van de vryheden des 
vaderlands , uyt den eerften ftaet gecafieert, en twee 
andere na haer believen daer in geftelt hadde 5 en mid- 
delertijd verftaen hebbende , dat de geeligeerde uyt de 
Coilegien met de Remonftranten gefloten waren hare 
vergadering buyten de ftad Utrecht te houden, heb¬ 
ben veele van hen, die fich de meefte tijd binnen de 
ftad Utrecht onthielden , doen inftrueren , dat by den 
Raed van de ftad Utrecht befloten was, hen te beve¬ 
len , dat fy hen fouden wachten , van haer vergadering 
buyten de ftad Utrecht te houden , op pene als begre¬ 
pen ftond in een fekere asfte, die fy onder hen-luyden 
ten felven dage befloten hadden , en nochtans hen-luy¬ 
den noch vifie ncchleéïure van deden. Al-hoe-welde 
Remonftranten achten , dat de pene ten minften geweefl 
is, dat de gene , die contrarie dede, uyt de ftad ge¬ 
bannen foude blijven, en dit alles in vilipendentieen 
kleynachtinge van de voorfchreven ordonantie van de 
Grave van Meurs , met aiÏÏftentie van de gecommit¬ 
teerde van fijn Excellentie na volle kennifle van fakéti 
gegeven. De Remonftranten fiende de voorfchreven 
nieuwigheden en moetwilligheden dagelijxby de Ma¬ 
giftraet gepleegt, en datfulx ftreckende was tot gron¬ 
dig bederf van de ftad , fteden en landen van Utrecht, 
en fubverfie van alle goede ordre en politie, ja van den 
geheelen ftaet van den lande van Utrecht, hadden, om 
daer in te voorfien , fo veel gedaen, dat de Staten van 
den voorfchreven lande, regens den January 1587. 
wettelijk na gewoonte waren befchreven geweeft, 
maer hadden die van de Magiftraet der ftad Utrecht, 
noch ook van de andere fteden , niet willen compare¬ 
ren , ter oorfake dat fy , volgende de voorfchreven or¬ 
donantie van den Grave van Meurs, metdegeeiigeer- 
de uyt de Coilegien niet wilden befoigneren. En fo de 
twee andere leden, te weten die van de Coilegien en 
Ridderfchap, des niet tegenftaendet’famen refolveer- 
den op mijn Heeren de generale Staten ernftelijk te ver- 
foeken , dat fy fouden fien met de gevoegelijkfte mid¬ 
delen te doen redrefleren , al’t gene contrarie het tra- 
aaet, met haer Majefteyt gemaekt, en de Commifia- 
riflen van fijn Excellentie, mitsgaders de privilegiën , 
vryheden , gerechtigheden, en welhergebrochte co- 
ftuymen van de voorfchreven lande, in de ftad en lan¬ 
den van Utrecht gedaen foude mogen wefen , en dat 
men tot dien eynde met den eerften die poinóten en arti* 
culen , waer in de voorfchreven trachten , privilegiën, 
vryheden, gerechtigheden, en coftuymen in gebro¬ 
ken waren, by gefchrift foude ftellen, en dat die van 
de- Magiftraet der ftad en fteden de voorfz. refolutie, 
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alfo rijpelijk en eendrachtelijk by de twee Staten geno¬ 
men lijnde, volgende’t oude gebruyk , gehouden wa¬ 
ren te volgen: fo hebben nochtans die van de Magi- 
ftraee van de ftad Utrecht , daer op niet achtende, 
geaflifteert met eenige hop-luyden en bevel-hebbers van 
deburgerye, op den 8. der felver maend , haer vervor¬ 
dert der Staten archiven , (daer de boeken van hare re- 
folutien en andere fecreten in beruften) feytelijk op te 
flaen, en de voorfchreven refolutie daer uyt te nemen 
en met hen te dragen , om allo te beletten, dat defelve 
refolutie niet in ’t werk geftelt foude werden, gelijk 
die ook door dien, en byfonder door ’t calïerenvan 
twee van de befte Patriotten uyt den eerften ftaet (die 
doen maerbeftont in f perfonen) belet is geweeft: mits¬ 
dien den eerften ftaet daer door in ’t geheel geoppres- 
feert was, mits dat de perfonen, defelve reprefente- 
rende, hanthoudinge en reftauratie van de privilegiën 
betreffende, niet deden of dorften doen, dan dat die 
van de ftad aengenaem was , eenige om datfe met die 
van de ftad gevoelden , eenige uyt vreefe datfe anders 
gecalfeert en uyt de ftad gejaegt fouden worden, ’t welk 
de Remonftranten aenmerkende , hebben met den an¬ 
deren gerefolveert , alleen de reparatie van de voor¬ 
fchreven infiaótien en nieuwigheden te vervolgen , en 
fulx tot verfcheyden reyfen alle haer befwaerniffenge- 
remonftreert, mijn Heer den Grave van Meurs , haren 
Gouverneur particulier, eerft by monde, en na t’fij- 
ner ernftiger bevel en begeerten, by gefchrifte, ten 
eynde lijn Genade believen foude behoorlijk daer in te 
voorden. Dan fo den felven Grave dat niet en hadde ge¬ 
daen voor d’aenkomft van den Grave van Lycefter, 
heeft fijn Genade na de wederkomfte van fijn Excellen¬ 
tie de Remonftrantie aen den felven tot Middelborg 
overgefonden , door een fpeciael Edelman, ten eynde 
fijn Excell. daer op gelieven foude te difponeren. Maer 
alfo den voorfz. Edelman, fonder yet uytgerecht te heb¬ 
ben weder quam, hebben de Remonftranten geraden 
gevonden , de voorfchreven remonftrantie eerft te 
communiceren U E. als hare bond-genoten , en op de¬ 
felve te verfoeken dat hen-luyden foude gelieven haer 
by fijn Excell. te aflïfteren , volgende de nader unie, ten 
eynde zy ’t inhouden van haer voorfz. Remonftrantie 
fouden mogen obtineren , te weten, dat alle nieu¬ 
wigheden tegens de voorfchreven traslaten , unie, 
rechten , privilegiën en vryheden van den lande ge- 
daen en ingevoert , gerepareert , en in haer eerfte 
ftaet geftelt, alle vorder opprelfie geweert, en een ye- 
der recht en juftitie geadminiftreert foude mogen 
werden, waer op U E. verklaert is, dat fy haer vol¬ 
gende de nader unie , verbonden hielden de remon¬ 
ftranten in haer voorfchreven verfoek te helpen voor- 
ftaen en mainteneren , en hebben overfulks gecom- 
mitteert uyt elke provincie een , die de remonftranten, 
in ’t gene voorfeyt is ,' by fijn Excellentie fouden affilië¬ 
ren , infgelijks mijn Heere den Graef van Meurs Gou¬ 
verneur van Utrecht te bewilligen , dat fijn Genade 
volgens den eed iu’t accepteren van fijn Gouvernement, 
tot onderhoudinge van de nader unie en traftaten ge- 
daen , met de remonftranten en gecommitteerden foude 
willen voegen , en gefamenderhand de voorfchreven 
reftitutie , reparatie, en volkomen fatisfaflie helpen 
uy tvoeren , achtervolgende der remonftranten verfoek 
aen hen-luyden gedaen na wyder inhoud van d’apoftille 
van den 2x. Septembris left-leden , niet-te-min fo de 
occafie niet viel, dat de remonftranten , met deaffi- 
flentie van de voorfchreven gedeputeerde, uyt de pro¬ 
vinciën geprefenceert mochten werden , vermits fijn 
Excellentie vertrok op Utrecht , hebben de remon¬ 
ftranten aldaer eerft by monde ’c effedt van haer begeer¬ 
ten fijn Excellentie aengedient, maer alfo fijn Excel¬ 
lentie verfocht ’t felve by gefchrifc, en by de remon¬ 
ftranten ondertekent te hebben, hadden fy remonftran¬ 
ten geraden gevonden., alvoren fuks te doen met No¬ 
taris en getuygen, te gaen by de geeligeerde uyt de 
collegien die fy koften bekomen , mitsgaders die van 
de Edelen, die haer van hen-lieden fchenen te fepare- 
ren , en hen-luyden af te vragen , of fy hen-luyden 
in haer voorfchreven voornemen wilden hand-houden , 
cn de refolutie vaa den f. Januarij helpen effectueren: 

daer op de voorfchreven geeligeerde verklaerden , dat 
fy fulks wilden doen : maer drie Edelen verklaerden 
ineffedt, dat fy fulks niet en begeerden te doen.’cSel- 
ve gedaen, hebben de remonftranten fijn Excellentie 
fchrifteling, ter prefentie van den voorfchreven Gra¬ 
ve van Nieuwenaer, geprefenteert fekere fupplicatie, 
by acht van hen-luyden ondertekent, met dearticuleft 
van de voorfchreven nieuwigheden en de infraótien, 
die de remonftranten by provifie en voor al verfton- 
den dat geremidieert behoorden te wefen , en in 
aller onderdanigheyd en met behoorlijke reverentie 
verfochten , dat fijn Excellentie tot allen genadelijk 
foude willen verfien, volgende den inhoud van de voor¬ 
fchreven articulen , en gelijk als volgende de tradla- 
ten, tufïchen haer Majefteyt en fijn Excellentie en de 
geünieerde provintien gemaekt behoorde , waer op 
fijn Excellentie feyde , defelve te fullen doorfien $ 
’twelk gefchiet fijnde den x8. Septembris left-leden, 
Jliloveteri , na-noens ontrent f uren, fijn des avonts 
ontrent 9 uren fes van de voorfchreven Edelen door be¬ 
vel van eenige van de Magiftraet (fo nu gefeyt word) by 
Karei van Trillo hem dragende voor Schout van de ftad 
van Utrecht, op de naem en van wegen fijn Excellen¬ 
tie gevankelijk genomen , en in des voorfchreven ftads 
gevankenis, genaemt Hafenburg geftelt , doch drie 
van hen-luyden, den felven avond gerelaxeert, en dit 
nochtans fonder laft of bevel van fijn Excellentie te 
hebben, en alfo tot grote kleynachtige van de perfoon 
en aucoriteyt van fijn Excellentie , Kinder wiens be¬ 
vel, of immers advys dewijl hyin loco was, en die 
van de Magiftraet dagelijks tot hem acces hadden , fy 
in fo gewichtige fake niet hadden behoren te doen , 
veel min fijn naem fonder fijn bevel, of voorweten te 
gebruyken. Gelijk fijn Excellentie ’t felve ook wel 
verftaende, de andere Edelen, die noch in gevanke¬ 
nis gebleven waren , des anderen daegs , te weten, 
den 1?. Septembris (na dat hy opentlijk verklaert had 
’t felve feyt fijn werk niet te fijn) doen relaxeren , ge¬ 
lijk de remonftranten by feker hare miflive dit breder 
vertoont hebben, en den voorfchreven Trillo niet ge*» 
noeg fijnde de fchandaleufe apprehenfie van de voor¬ 
noemde fes Edelen gedaen te hebben,heeft onlanx daer 
na, fonder eenige voorgaande citatie tegens drie van 
de Edelen voorfchreven in den gepretendeerden ge¬ 
rechte van de ftad Utrecht overgelevert feker fameus 
en injurieus libel, waer op die van den gerechtege- 
apoftilleert hebben, dat het felve geftelt foude werden 
in handen van de voorfchreven drie Edelen , om daer 
op te feggen binnen drie weken peremtoirlijk> by wel¬ 
ke libel de voorfchreven drie Edelen geaccufeert en ge- 
fcholden worden voor die crimenltnajejlatü gecom- 
mitteert fouden hebben, voor falfarifen, meynedige 
oproerders , zedicieufe muytmakers, overtreders van 
het gemeene befte . infradeurs van fijn Excellentie 
placCaten , calumniateurs, c onve n u kei - houd e r s, con- 
fpirateurs en con jurateurs , en dat ff voor alful keaen 
lijf en goet geftraft fouden werden , en dit ter oor fake 
van de voorfchreven remonftrantie en doleantie overge¬ 
geven aen U E. en datfe tot dien eynde hare particulire 
vergaderinge gehouden, de naem van de Edelen , als 
reprefenterende den tweden ftaet van den lande van 
Utrecht gebruykt, ’t voorfchreven verfoek met No¬ 
taris en getuygen aen haer mede-lidmaten gedaen , en 
de vyf collegien tot Utrecht (die totalleu tyden , als 
’t hun gelieft te vergaderen) doen convoceren , met de 
uytgeleyde, contrarie den voorfchreven eed, gecon- 
fereert en verfogt hadden , dat fekere uytheemfe per¬ 
fonen, fo uyt de Magiftraet als d’Officien die fy be¬ 
dienden, geftelt , en de uytgeleyde weder in de ftad 
geroepen , en die van haer Öfficien gepriveert waren , 
daer in weder gereftitueert fouden worden , dat fy by 
de voorfchreven remonftrantie gefeyt hadden , dat in 
defe en diergelijke attienby fijn Excellentieeudie van 
de voorfchreven Magiftraet gedaen was tegen de rech¬ 
ten en privilegies van de ftad en lauden van Utrecht, 
en travaten met fijn Excellentie gemaekt, met eenige 
circomftantien daer toe gefogt en erdocht, waer op de 
remonftranten t’famentlijk haer gevoegt hebbende mee 
die drie geaccufccrde Edel-luyden , gefeyt hebben , 
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dat fy den voornoêmden Tiillo niet kennen gequalifi- 
ceerc om hen-iuyden te mogen accuferen in de quaiüteyt 
als Schout, fo fy hem daer voor om veele redenen niet 
kennen: {onderling overmits hy fonder der Staten no¬ 
minatie, en cegens haer expreffe wil, in’tvoorfchre- 
ven officie gefteic was : dat fy ook ’t voorfchreven ge¬ 
recht voor geen gerecht konden kennen , als niet ge¬ 
ilek by den Grave van Meurs , die’e recht van de Ma- 
giftraet te Rellen volgende d’ordonnantie van de ftad 
Utrecht, defeive ftad in den jare left-leden verleent, 
en zedert altijd onderhouden , en ook volgende de 
loftm&ie , den felven Grave in ’c aennetnen van fijn 
Gouvernement by de Staten van Utrecht gegeven , al¬ 
leen toekomt en competeert, doch met advysvande 
voorfchreven Staten van Utrecht , behalven dat zy- 
laydets partye formeel fijn, eaalfulx, gelijk ook den 
voorfchreven ïdSlo meer door haer privee dan publij¬ 
ke de voorfcSireven accufatie fouden vervolgen , en 
mitsdien , en meer andere redenen , voor de voor- 
fchreven pretenfe gerechte als rechters te procede¬ 
ren gereeufeert hebben , tot inftrudïie van de cri¬ 
minele faken, daer toe Trilio wü feggen by fijn Excel¬ 
lentie tot defeive gecommitteert te fijn , endedecifie 
aeti hem gereferveert te hebben. Des niet te min heb¬ 
ben de Remoaftramen , onvennindert de voorfchre¬ 
ven exceptie van reeufatie, de middelen van het voor- 
fchreven Libel fulx weder-leyt, dat fy verhopen niet 
alleenlijk vertoont te hebben , dat fy calumnieufelijk 
door valfche en erdochte middelen geaccufeert wor¬ 
den j maer dat met goede redenen veele van de deli¬ 
cten, daer men hen-lieden mede wil befchuldigenge- 
retorqueert mogen worden op den genen , die hen- 
luyden voor ’c gerechte van de voorfchreven ftad da¬ 
gen , immers veele van hen-luyden , fonderting de 
vreemde , daer by de andere (daer onder veele geringe 
perfoneo fijn, haer weymg faken van rechten noch van 
regeringe verdiende) mee ft geregeert worden. En alfo 
de Remonftfatuen , ai ’t gene voorfchreven is niet te- 
genftaende , gerefolveert fijn haer voorfchreven Re- 
monftrande te vervolgen, tot dat fy volkomen fatis- 
faccie daer van fulien hebben, en dat fy niet twijfelen, 
of die van de voorfchreven Magiftraec fulien fo door 
het vervolg van de voorfchreven Remonftrantie;, .als. 
exceptie van recufatïe, en wederlegginge van de voor- 
fchreven en meer pointen van de accufatie, feer;wer- 
biïtert fijn s en daer tiyt occafie nemen van meerder 
moetwil, ja om alle middelen te yerfoeken , om hen- 
luyden en de hare, aen hare eer, goede naem en faem, 
als aen haer-luyder perfonen, als goederen, temifieg- 
gen, rmfdoen en befchuldigen , fo fouden. fyRemon- 
firantea fulx geerne voorkomen, en haer daer tegens 
roet behoorlijke middelen in tijds te voorfien. Maer is 
tie moetwil van de voorfehrevenMagiftraet,met die van 
de Borgeren , die haer aenhangen , fo groot, dat die 
met geen redenen, noch eenig ordinans middel van 
juftitie, noch anderfins , gecompefceert of bedwon¬ 
gen kan worden, wantfy geen Overheyt hebben willen 
obedieren, gehoorfamen noch refpedleren, te weten, 
noch mijn Heere den Ambaffadeur van haer Majefteyt, 
noch U mijn E. Heeren, noch de Excellentie van mijn 
Heere denGraef van Lycefter, noch mijn Heeren van 
den Rade van State, noch den Grave van Meurs haer- 
luyder particulier Gouverneur , noch de particuliere 
Staten van de geünieerde provinciën , haer bond-geno- 
ten , en veel min de Staten van den lande van Utrecht, 
noch ’t Hof provinciael van den felven lande, waer 
van iy nochtans ’t meeren deel hebben doen (lellen tot 
haer-luyder wel - gevallen en paffen ook op rechten , 
privilegiën , nader unie , trachten, accoorden , en 
contraden, by wie die ook gemaekt en beveiligt fijn , 
hoe fterk geclaufuleert, en hoe folemnele beloften en 
verfekeringen daer by gedaen en gellipuleert fijn , on- 
aengefien ook dat fy of hare voorlaten ’t felveexprelle- 
lijk geapprobeert, aengenomen en onderhouden heb¬ 
ben , \ welk de oorfake is , datfe noch haer noch hare 
laken aen onpartydige Rechters willen fubmitteren, ge¬ 
lijk dit al volkomeiijk gebleken is uyt de aften hier vo¬ 
ren te dien eynde in ’c breet verhaelt, en ook uyt dien , 
dat fy gepoogt hebben de fouverainiteyt van den lande 

van Utrecht, alleen] en fonder voorgaendecommu- (Foi.m.] 
-nicatie met de andere geünieerde provinciën daer op ge¬ 
houden te hebben, de Majefteyt van Engeland over te 
dragen , fonder andere conditiën te bedingen , dan 
defe twee, de ware Religie en de Privilegiën, defeive en 
haer Majeft. Hoogheyd niet te contrariëren : is ook ge¬ 
bleken in de apprehenfie en detentie van Mr. Paulus 
Buys , wefende Raed van Staten , dewelke by eenige 
van de Hopluyden der ftad Utrecht, den9. July ftilo < 
veteri (fonder datmen weet door wiens laft of bevel) > 
fchandelijk geapprehendeert , en in des ftads van 
Utrechts gevankenisgefteltlijnde, aldaergedetineert 
is den tijd van 17 weken, fonder datmen hem eenige 
partye heeft willen nomineren , of in recht en juftitie 
(hoe-wel hy fulx meermael verfocht heeft) ontfangen, 
noch ook relaxeren, al was *t dat fijn Excellentie den 
Grave van Meurs , die van de Magiftraec en Officier 
van de ftad3ook van den Hove provinciael van Utrecht, 
infgeiijx de borger Hopluyden verklaerden , de voor¬ 
fchreven apprehenfie haer werk niet te fijn , noch haer 
partye van den voorfchreven Buys te willen maken, of 
hem de fake fijner gevangenis te onderwinden. Dan 
nadien U E. van alles volkomelijk onderricht lijnde , 
belaft hadde Gerrit van Remunt, fubilituyc Schout, 
die den voorfchreven Buys een tijd langin fijn bewa¬ 
ring hadde, den felven te ontflaen , hebben die van de 
voorfchreven Magiftraec, dat gedaen .lijnde , haer dat 
feer hoog aengetogen , en haer daer over aen U E. gro- 
teiijx beklaegt , als of haer carceres gevioleert, en 
den voornoemde Buys effraflor carceris geweeft waer: 
daer mede fy wel te kennen geven , dat de voorfchre¬ 
ven feytelijke apprehenfie en detentie haer werk is ge- 
wceft, immers dat fy diegeratificeert, en hem boven 
alle recht , redenen, en ilatuytcn der,voorfchreven 
ftad geweygert hebben in juftitie te ontfangen , of recht 
te laten wedervaren. Hebben ook onlanx fekere privee 
partie , die van de fententie by hen-luyden gewefen, 
aen den Hove van Utrecht geappelleert, en provifie 
van appel met de clauful van inhibitie verworven had¬ 
den , op fekere penen verboden: haer-luyder appel te 
vervolgen , ook eenige bedwongen van ’t felve te re- 
nuntieren : en fo eenige des niet tegenftaende haer fa¬ 
ke, met advys van den prefidenc, ter rolle geprefen- 
teert hadden , hebben die penen datelijk geexecuteerr, 
en dacrfceneffens verboden denAdvocaeten Procureur 
van de partye, defeive in haer fake van appel te dienen , 
alfo dat de fuppoollen van den Hove, fiende fulke on¬ 
behoorlijke nianiere van procederen , een tijd lang 
met en hebben willen de rolle houden , daer toe (y 
nochtans naderhand bedwongen fijn geweeft , fonder 
dat in de voorfchreven fake geremedieert is. Boven de¬ 
len , alfo die van de voorfchreven ftad haer den voor¬ 
leden fomer vervordert hadden de kerk van Oude-mun- 
fter te willen verkopen, contrary fekere traólaten 
tuffehen de Collegien en die van de Magiftraet ge¬ 
maekt , fo hadden die van de 7 Collegien fulx fijn Ex¬ 
cellentie aengedient, ten eynde’t felve door fijn auto- 
riteyt belet mocht werden ,• dewelke na dat hy eerft de 
voorfz. verkopingehad doen furcheren, departyetot fe- 
keren dage te Dordrecht by hem verfchreven heeft, en 
defeive gecompareert lijnde, en in lijnen .Raed doen 
vifiteren , hebbende de ftucken by de voorfz. 5 Colie- 
gien geexhibeerc , en daer op gehoort lijnde Gerart 
Prounink genaemt Deventer, Burgemeefterdervoor- 
fehreven Had, na goede rijpe en volkomen deliberatie 
op alles genomen, verklaert heeft, dat hy verftaet, 
wil en begeert, dat de oude traslaten , bydegemeene 
en particuliere Staten defer landen, ook die by nader 
unie der felfder, en particuliere Heden , eninfonder- 
heyd de ftad Utrecht,, alles tot eendracht, weivaerc 
en rulle defer landen zedert de pacificatie van Gent fo 
folemnelijk opgericht en gemaekt, deconfervatieder 
edificien , en poffeffie der voorfz. kapittelen goederen 
aengaende, in haer geheel fijn en blijven fulien, en 
heeft overfulx geordonneert en bevolen de Regeerders 
der ftede vanUtrecht,en voorts allen anderen öfficiren, 
die’c eenigfins aengaen mochte , hen te verdragen van 
’c verkopen, demólieren en af breken van de voorfz. 
kerk van Oude-munfter, want fulx fijn Excellenties 
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ernftige wil en meen in ge was , daer na een yegelijk 
hem foude hebben te reguleren na wyder inhout van de 
acte daer cpgeexpedieertden 2- Septembris left-leden , 
by den Raeds-heer Lofe, geparapheerc, by fijn Ex¬ 
cellentie felfs, en t’fijner ordonantie by den Secretaris 
Langen gecekent, en gezegelt met het opgedrukte ze¬ 
gel van fijn Excellentie, waer van die van der ftad over 
lange copye gelevert, en in haren Rade gelefen is ge- 
weelt, ’t welk alles niet tegenftaende die van de voorfz. 
Magiftraet hen vervordert hebben, op dingsdachden 
7. Novembris, by der ftads kloeke te doen publiceren, 
dat men op faterdag, den n.der felvermaend, des 
nanoens de voorfz. kerk openbaerlijk foude opflaen , en 
verkopen den meeften daer voor biedende. ’t Welk by 
die van de voorfz. Collegien en andere verftaenfijnde , 
hebben door eenige hare gedeputeerde de voorfz- 
IVlagiltraet > met alle beleeftheyd, fo fchrifteling als 
mondeling, doen verfoeken, dat fy, in aenfien van ’t tra* 
ftaet met hen-luyden gemaekt, cn ten refpeóle van de 
voorfz. ordonnantie van fijn Exc. met het verkopen van 
de voorfz. kerke fouden willen fuperfederen, daer op fy 
riet anders gefeyt hebben, dan dat den Raed der voorfz. 
ftad, om redenen haer moverende, perfifteerden by liaer 
voorgaende refolutie. Waerom die van de voorfz. Col¬ 
legien den deurwaerder van den Hove van Utrecht,fpe- 
cialijk by den felven Hove daer toe geautorifeert, ver- 
focht hebben , dat hy die van de Magiftraet de voorfz. 
a£te van fijn Exc. foude infinueren; die daer toe verfocht 
hebbende convocatie van den Raed , defelve niet heeft 
konnen ver\verven,fo dat hy gegaen is van huys tot huys 
by den genen , die den Raed reprefenteren, den wel¬ 
ken hy de voorfz. a<5te geinfinueert heeft, die voor het 
merendeel geantwoort hebben , dat fy refpeifèive in hare 
huyfen noch Schepenen,nochBorgemeefters,nochRaed 
en waren, hadden de voorfz. van Oude-munfter ’t voor¬ 
nemen van de voorfz. Magiftraet te kennen gegeven 
mijn Heeren van de Raed van Staten , vermits hetafwe- 
len van fijn Exc. en van defelve verworven , achtervol¬ 
gende dc voorfz. aefte van fijn Exc. interative interdi&ie 
van niet te procederen tot de verkopinge of af brekinge 
van de voorfz. kerk , op pene van vorder provifie, met 
aucorifatie op Jolian Aertfz. deurwaerder van haer-lie- 
der kamer, om de voorfz. Magiftraet teinfinuerenfo 
wel de a61e van fijn Excel, als haer-luyden voorfz. beve¬ 
len,dewelke hem tot Utrecht getranfporteert,en ten da¬ 
ge van de verkopinge gevonden hebbende by den eer- 
ften Burgemeefter Pieter Ruys, heeft defelve gefeyt, 
dat hy hem foude laten vinden ten 2 uren op’tStadhuys, 
daer den Raed vergadert foude wefen, en aenfprekende 
p eventer , twede Burgemeefter, feyde defelve : wat 
hebben die van den Rade haer onfe regeeringe te be- 
moeyen, en de voornoemde Jan Aertfz. de infinuatie 
van de voorfz. aéte, en fijn exployft in den volle Raed 
gedaen hebbende, heeft geen ander antwoord konnen 
krijgen, dan datfe den Rade van Staten haer antwoord 
fouden over fchrijven : en fo den Deurwaerder voort 
vraegde, of fy dan niet van de verkopinge fouden fuper¬ 
federen,feyden,dat fult gy wel horen,en hebben rerftont 
daer na (gelijk offy haer fpot met de voorfz. infinuatie 
van Jan Aertfz.en als met de voorgaende gehouden had¬ 
den ) de klok doen luyden , en tot verkopinge geproce- 
deert, en de kerke verkoft voor 12300 guldens, en 
hebben terftond daer na defelve begoft tedemolieren 
en af te breken, daer in fy ook als noch continueren,uyt 
al’t welke, en meer andere gelijke moetwillige a&en, 
alhier te lang te verhalen, klaerlijk blijkt, dat'de Magi¬ 
ftraet van de voorfz. ftad Utrecht, noch op recht, noch 
op juftitie,noch op hoge,noch op lageOverigheyd acht, 
noch defelve refpe6ieert,gehoorfaemt,of onderdanig is, 
maer haer houden in allen fchijn,als de gene die de faófo 
geen fupenoren recognofceren, en dat alfulx de Re¬ 
monftranten met goede redenen bedugt fijn , dat die van 
de vooriz. Magiftraet, ter oorfake van ’t vervolg van de 
voorfz. remonftrantie, met het gene daer aen kleeft en 
van dependeert, haer-luyden en de hare niet alleen aen 
haer eer, naem en faem , maer ook aen lijf en goed ful- 
len befchadigen,dat fy overfulx gedrongen worden haer 
toevliigt te nemen tot 11 E. ten eyude de voorfz.Magiftr. 
by eenige extraordinarife maniere bewogen en tot rede- 
lijkheyd gebragt mag werden.En hoewel in fuiken geval 
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als defe, te weten, als eenige fteden haer Overheyd on- 
gehoorfaem fijn , en door de autoriteyt van defelve , of 
wettige Overheyd niet konnen beweegt noch bedwon¬ 
gen worden, de partyen, die by hen-luyden befcha- 
digt of geopprefieert fijn, recht te doen, en haer gele¬ 
den fchade te beteren , de rechren geintereiïeerde en 
geopprefleerde partyen toe-laten haer felven ook met’er 
daed en by haer eygen autoriteyt te rechten, haerinju- 
rie te wreken , en de geleden fchade te verhalen , cum 
jure naturali per mijl um fit vim vi repellere £r ex intervallo 
cum incentinenti runpotejl, want nochtans uyt fulx ligte- 
lijk veel ineonvenienten fouden konnen fpruyten, fo 
fouden de Remonftranten niet geern by haer eygen au¬ 
toriteyt yetwes voornemen. Maer alfo de geünieerde 
provintien by de nader unie met den andertn vereenigt 
fijnde, als offe maer eeneprovintie waren , folemne- (Fok m.) 
lijk belooft hebben den anderen met alle behoorlijke 
middelen, ja met lijf en goed, waer ’t nood, te helpen, 
hanthaven, ftyven enfterken, in alle hare privilegiën , 
vryheden , exemplen , rechten , ftatuyten , loflijke en 
welhergebrachte coftuymen, ufantien, en alle andere 
hare gerechtigheden, den eenen den anderen ook be* 
fchutten en befchermen tegens allen en een yegelijk , 
wie en hoedanig hy (oude mogen wefen, die hen daer in 
eenige datelijke inbreuke foude willen doen : daerbe- 
neftens een yeder, fo wel uytheemfeals ingefetene van 
den lande,goed rechten juftitie teadminiftreren. En fo 
verre yemand van hen daer van in gebreke ware, dat de 
andere bondgenoten de hand fouden houden by alle be¬ 
hoorlijke middelen en wegen , dat fulks gedaen foude 
werden : dat ook alle abuyfen, daer door fulks belet en 
de juftitie verachtert foudemogen worden,gecorrigeert 
en gereformeert foude mogen worden, fulks na rechten 
en vermogens een yeder fijn privilegiën, rechten , loflij¬ 
ke , en welhergebragte coftuymen. Dat ook de voorfz. 
provintien voor’t onderhoud van de unie , en vooreen 
yeder poin6t van dien befonder,verbonden hebben haer- 
luyder en aller d’ingefetenen van haer-luyden refpeótive 
provintien, perfonen en goederen, om defelve, in geval 
van contraventie, voor’t onderhoud van dien, met ’t ge¬ 
ne daer van dependeert, gearrefteert, gehouden en be¬ 
kommert te mogen worden, t’allen plaetfen en by alle 
rechteren en gerigten , daer men die foude konnen of 
mogen bekomen ; en dit met reruntiatie van alle privi¬ 
legiën, exceptien , gratiën, relevamenten , en alle an¬ 
dere beneficiën en rechten , die eenigfins ter contrarie 
van dien fouden mogen dienen, en fonderling de rech¬ 
ten feggende generale renunciatie geen plaets te hebben» 
daer in fy fpeciale voorgegaen , na wyder inhoud van 
de 1.17. en 18. articulen van de voorfz. Unie. Endac 
U E. ’t felve aengemerkt, by de voorfz. apoftillevarj 
den 22. Septembris verklaert hebben, haer tot’t gene 
voorfeyt is verbonden te houden : dat ook in geval als 
boven, fo wel jure divino of in foro confcientix, al sfiecun~ 
dum jusgentium, civile, & tjuod camnicum dicitur, ja ook 
exconfuetudine ,ftatuto velpartium conventione, als in de- 
fen toegelaten is recht van reprefalie te gebruyken tegen 
de fteden en ingefetenen van dien , die geen Overheyd 
willen kennen, gelijk defe, noch fijn Excel, (daerfy 
nochtans haer feer op beroemen) daer door tot redelijk- 
heyd, recht en juftitie te bedwingen fijn. So keeren haer 
de Remonftranten tot UE. als by dewelke defouve- 
rainiteytvan de landen is , en verfoeken, mits datfy 
promptclijk, fo verre des nood fy, voor den genen , die 
mijn Heeren gelieven te committeren , fullen tonen van 
die premiflen, datUE. gelieve hen-luyden, liaer wy- 
ven en kinderen , familie , haer-luyder Advocaten, Pro¬ 
cureurs en andere Raeds-lieden,diefe tot direótie van de 
voorfz. haer-luyder faken , fo in Holland, tot Utrecht, 
als elders alreede gebruykt hebben , en noch fullen mo¬ 
gen gebruyken , of met haer-luyder huys-vrouwen » 
kinderen, en klerken ofdienaers, en andere familie , 
mitsgaders haer-luyder huyfen en goederen,fo roerende 
als onroerende , adieu, crediten, en allen anderen, hoe¬ 
danig diefijn, of waer die gelegen mogen wefen ,en ge¬ 
vonden fouden mogen werden,’cfy binnen ofbuyten de 
landen van Utrecht,te nemen in haer prote&ie en fauve- 
garde,tegens die van de voorfz. Magiftraet,Hop-1 ieders, 
Bevel-hebberen en andere van de borgerye en in- 
woonderen der voorfz. ftad, en tegens allen anderen,die 
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hen-luyden de voorfz. fake fouden mogen aentrecketi 
of bemoeyen , en hun-lieden gunnen en permitceren , 
dat fo verre fy-luyden, ofeenige van hen of den ande¬ 
ren perfonen boven genoemt, aen haer-luyder perfo¬ 
nen of voorfz. goederen, yetvvesmifieyt, misdaen , 
of befchadigc werden , ter oorfake van het concipiëren 
en prefenteren van de voorfz. remonftrantie , en articu- 
len van doleantie , aen mijn Heere den Grave van 
Meurs, U. E. en fijn Excellentie refpeótive gedaen, 
met het vervolg van dien alreede gedaen en noch te 
doen , mitsgaders het debatteren van de qualité van den 
voorfz.Trillo,het recuferen van die van den gerechte en 
Magiftraet van de ftad Utrecht, alles tot maintienne- 
ment van de privilegiën gedaen , met al ’t gene daer van 
dependeert, voortgegaen , uyt en nagevolgt is , of noch 
fal mogen volgen ineenigerwysofmaniere, hetwaer 
datelijk, of onder fchijn van recht en juftitie, uyt haer- 
luyder eygen,of haer-luyderHop-lieden,bevel-hebbers 
of gemeente naem , of ook uytdenaemvan de Staten 
van Utrecht, of eenige leden van dien, ja ook op den 
naem van fijn Ëxcell. diefy haernieten ontfien fonder 
fijn bevel te gebruyken , fo boven vertoont is , op den 
naem en door rityteren en foldaten , in de ftad en lande 
van Utrecht in garnifoen leggende, of die daer noch 
geleyt fouden mogen werden , en die de felfde landen 
dagelijks palieren en repafteren, of onder eenige an¬ 
der naem, coleur, dexel, of pretext, wie, hoe en in 
wat manieren het foude mogen fijn of gebeuren, dat fy 
de perfonen en goederen van de borgers en inwoonders, 
van de ftad van Utrecht en vryheyd van dien , van wat 
ftaet, qualiteyt of conditie die fijn, geene uytgefondert, 
het ly der fake fchuldig fouden mogen fijn of niet, re- 
alijk en met’er daed mogen arrefteren , aenhoudenen 
bekommeren, op alle plaetfen , die in degeunieerde 
landen (de provintie van Utrecht daer onder begrepen) 
fteden , dorpen , vryheden , en andere plaetfen of 
leden van dien fullen weten of konnen bekomen, fon¬ 
der hen-luyden daer in te doen , doen doen, of la¬ 
ten gefchieden eenig hinder , letfel of moeyenis ter 
contrarie, om aen de voorfz. perfonen of goederen met 
rechte te mogen verhalen , fo wel de perfonele injurie, 
die hen-luyden, of eenige van de andere boven ge¬ 
noemt aengedaen fullen mogen fijn , als alle andere ko¬ 
llen , fchaden, en intereften , die defelve perfonen , of 
eenige van hen, ter oorfake voorfeyt met de dependen¬ 
tiën en gevolg van dien , eenigfins gehad of geleden ful¬ 
len mogen hebben , of hen aengedaen fijn, en dit totdat 
fy volkomen reparatie en voldoeninge van alles gehad 
fullen hebben : mits datfe de voorfz. arreften , aenhou- 
dingen , of bekommeringen van die perfonen en goe¬ 
deren ,buytenden lande van Utrecht, en in debefioten 
fteden van de geünieerde landen, fullen doen by de Of¬ 
ficiers van de juftitie van die plaetfen , d3er die arreften, 
aenhoudingen , en bekommeringen fullen gefchieden , 
ten ware die onwillig waren, en in fuiken gevalle by au- 
toriteyt van eenige andere van de Magiftraet aldaer, en 
ten platten lande ook by deOfficiers,fo die by de hand of 
lichtelijk te bekomen fijn , anders by haer eygen autori- 
teyt, mits datfy de aengehouden perfonen en goederen 
met den eerften fullen leveren in handen van den Offi¬ 
cier van de juftitie in eenige van de fteden van die pro¬ 
vintie , daer de aenhoudinge of arreft gedaen fal fijn om 
by defelve in verfekertheyd en bewaringe gehouden te 
worden ter tyd toe recht daer op gedaen , of cautie fuf- 
fifant daer voor geftelt fal fijn , en datfy dieperfonen en 
goederen, die ly in de ftad en landen van Utrecht fullen 
weten te bekomen, ook fullen leveren in eenige van 
de befloten fteden in Holland , in handen van den Ma¬ 
giftraet of Officiers aldaer, ten fijne voorfeyt. Enten 
efteüe van defen fal U. E. believen te laten weten , al¬ 
len Officiers ,Jufticiers , Magirtraten , Vroedfchappen, 
en allen anderen, die dit aengaen mach, die hier toe ver- 
foge fullen worden , dat fy de Remonftranten, in \ gene 
voorfz. is, doen alle mogelijke hulpe, byftant, en aili- 
ftentie. En ten eynde U. E. mogen weten , datdeRe- 
monftranten de voorfz. provifie niet malitieufelijk maer 
ter goeder trouwe verfoeken , fo fijn de Remonftranten 
te vreden en verfoeken, dat buyten de provintie van 
Utrecht eenige onpartijdige rechters gecommitteert 
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werden, fo wel die van de ftad Utrecht als de Remon¬ 
ftranten , en allen geintereffeerde perfonen, die op de 
voorfz. ftad, of ook de Romonftranten, eenige adie 
hebben , of pretenderen te hebben, fonderlinge daer 
van de Remonftranten in haer articulen van doleantie 
mentie maken, hare refpe&ive adien, crimineel ofciviR 
geene uytgefondert, met recht fullen mogen inftitueren 
cn vervolgen,en dat defelve Rechters geautorifeert wer¬ 
den op alle de voorfz adien,fo ten principaal als by pro¬ 
vifie,te mogen ordonneren,difponeren,en fententieren, 
fulks als fy na rechten,(volgende de nader Unie, het tra- 
daet met haer Maj. en fijn Excel, en ook met den Graef 
van Meurs gemaekt, mitsgaders de rechten en pi ivile- 
gien van den landen fteden en leden van dien , fullen be¬ 
vinden te behoren, mits doende aen wederfyde goede 
wijsheyd en verfekertheyd tot elkanders genoegen , of 
erkentenis van de voorfz. Rechters dat hetgeen by de 
voorfz. Rechters fo tenjprincipael als by provifie gewe- 
fen of geordonneert fal worden, nagekomen en gevolgt 
fal worden fonder eenig wederfeggen , weygering of 
vertrek: welke prefentatie die van de voorfz. Magiftraet 
na rechten geenfins konnen weygeren of ontfeggen. En 
alfo de Remonftranten houden, dat de voorfz. gevan- 
kenis van eenige van hen-luyden , niet is gedaen ge- 
weeft , dan om hen-luyden , en andere t’haer-luyder 
exempel > van ’t vervolg van de voorfz. remonftrantie te 
deterreren , en dat zy-luyden des niet tegenftaende , fo 
voorfeytis, van meeninge fijn defelve te vervolgen, fo 
verfoeken fy Remonftranten , dat U. E. gelieve, ach¬ 
tervolgende de voorfz. Apoftille, de hand te houden , 
dat fy ’t effedt van dien datelijk mogen genieten , en dat 
U. Ë. gelieve eenige uyt den haren te deputeren , die 
met de gedeputeerde van de Remonftranten fullen mo¬ 
gen adviferen op de bequaemfte middelen , daer mede 
men fulks te wege fouden mogen brengen. Sulks doen¬ 
de , &c. 

©!t ten ooten geftomen ff jnbe ban öe andere Cöc* 
Rn / ïSiödcrfcïjap cn ben 25urgcrmeeffet£ bet ffaö 
Htmï)t/t';ê’t feïbe fccc quaïijftcn genomen gebieeff/en 
Debben coppe ban Dj? boo?f5. tequeff e fïen te beftomen. 

<35ocl) $ bp be Staten genetacl ïjiec op niet ge^ 
baen/ öe'mijïc öaer bede te boen toap’ om ertraordinas 
re penningen te fucneren tot Dm nootfaften ban be ban 
landen/ cn bat be confenten bp öeprobintiennocff Mtmé 
niet biarcu gedragen/ en öat’cr bede meerandere S' 
Stoarigöedcn ban nmpterpen en anderffnt^ baarbij ©eereu 
ïen / toaer door goeö gebonden bat be i^eeren %c# ^êaninuS 

<0 

/, 

(Fol. r,j.) 

oniniig en $aU* tot fouden gcfanöen tocr# “oef fellere 
ben / om met Den 05?abe ban ^ieutocnaer /puntte 
JBcurö etc. te fïen of men öcfediffcrentcnaï^nocö 'i;n 
niet foude bonnen beffedjten / öefcoeïfte aldaer geba* 
men ftj'nöc / Ijebben ïjacc bp fijn genade gebonden / uw. 
en ben fdbengeopent ffebbrade ïjaren ïaft / Rebben 
t’famen aen be ifeeren Staten aldaer öare p^opofï^ 
tien gedaen / en öffe pometen boorgeffeït / te bieten / 
bat defeloe Staten fouben gdieben tuedecom pemant 
te committeren in ben ïiadc ban Jbtate: datfe öen 
fouden conformeren- met ben fïact banöer oorloge/ 
fulM bic bp den Jbtaten gencrad beraerntbja^ : cn 
ten derden om te befficfften öe öifferenten met den 
Cddenj bier op biden bede öifcoutfen en debatten 
ten bepben jijden/ en upfondcr op jjjet derde poinct no* 
pende bet bcfïccfjtm ban öe öifferenten / en bonden 
den anderen öaer in niet bcrffaen / dodj fouöen öaer 
op nader refoïberen. ^en i ?. oude ff ijl / naöer gntbsooj* 
gcödiberccrt ffebbenöe op öe boorfcI)?ttren propofftie / öc op öe5 
cn na bcrfcffcpöen communicatien en rapporten / 5Soürft 
bcrïiïaecöcn op ’t ccrffe / bat obermitö Ijter bedoren^ gegeöèn, 
tot berfcïjepbcn repfen contrarie gerefoïöecrt tna£ / 
öat men öe Staten öaer op ücfeöffjbcn foude tegen^ 
btpdag als öüen toebomenöe. Hengarnöe ffet ttoce# 
öé / bcrftïacröen de boorfepde Staten te pcrfïfferen 
bp ïjaer confeut in öe generaïite geopent / en boor die 
tijd geene middelen tc Ijebben om ïjaer confent te ber^ 
bogen / en bonden ooft goed en nodig om aen öie ban 
Rolland tc fcnöcn/om tc toeten toat fp bp de probimtie 
ban Étreeïjt in tijde ban node fouöen tmïïcn öoen / 
bolgenöe de boorgacnöe refolutic / en bat fp öaer toe 
öag en pïaetfe beramen fouden / fo hort aï.ö mogdijTt 

tucfrn 
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toefen foube / en nopcube bet berbe poinct / nament* 
lijft / nopcube bet Different met ben CDden/ becftïaets 
öcii/ bat aüecmit£ be injurieufe biffamatoiccenlos 
genacötige requefle bie be boojfebjeben Abelen nocb 
ban bie toefte aeu be Staten genetael obcrgegeöen 
Öabben/bacc bp fp betfionben be Staten ban Utcecbt 
gtotelijft^ geöiffainecct en inbacceec/ nameenfas 
me aengetafi tooien/ bienenbe befelbe requefle tot 
fubbecfïe banbenflaetbanbegebeclepjobintie/ bat 
fp om baec eere/ name en famc te betoaren / niet 
fouben betmogen met befelbe Abelen in eenige coms 
mnnicatie tteben op be boo^fci)?eben biffecenten/niet- 
te-min te b?eben fijnbe bat befelbe Diffecenten in jus 
ftitiz booj ben ^obe ban Utrecht bedjoo?t / en na 
recf)t0 befjoren gcbecibeect fouben toojben / tot koels 
ben epnbe fp ben ©jocuceuc genetael ojbonerenfous 
ben/ bet ceebt ban be Staten tegen^beboo^feb?e# 
ben CDelcn te betoacen / en baec in te pjoeebecen 
aï0 ’t fonbe beboccn / te meet fo gefuff ineect toeebe / 
bat fijn <0enabe met fijne abjuncten bp feftece mifTibe 
ban be boo?feb^eben Cbelen aen ben Staten genetael 
eenige bagen geïeben / gef cb?eben / genoeg al£ fu* 
fpcet gccecufeect toeeben / atë ban toieng öanbelinge 
fp niet bjucbtbaeclijfig toaten bectoacbtenbe / en bat 
öaecom be generale Staten/ be falie felfé bp bet banb 
fouben koillen nemen / ’t 3P alleen of conjunetim met 
ben fiaebban Jitate. 

©ê <25nlanft£ baer na i£ ben ^ocuteut genetael Hen? 
itureutges ricu^ 2tgilcuö / tet banben gefieït copie ban bete? 
uaifoeu 9U£ffc öp 2>e boojnoembe Abelen aen be Staten genes 
i&jücüan taeï gepiefenteert/ met fpeciale ïafi om ’t ceebt ban 
©trecijt ben Heece tegen befelbe «ébelen te betoaren / toelfiec 
aezeom1 na,mn en toenamen bem bp gefebufte nbergeiebert 
om ’t toetDert. Cn om te beneetfïtgen bat’t felbe pjoceg / 
rcc^t ban en ’t gene baec ban en aen bepenbeerbe / fonbec bilaep 
regenat* fauben gekoibert tooien / knerben gecommitteect 
öoietenöe Öciigecg/ ftamnft en35ekentcc/ toetbemebegetes 
totoaun ^becct bat men niet meet in be Staten en foube 

* befcljzijben be Abelen Die be boojfctjJeben requefle 
toeflónbeii. 

Henncuö ©oïgcnbc toelftcn laft be boojnoembe ^^ocureut 
agtieus/ genetael / tequefie aen ben; l|abe p?obintiaeï ban 
Kutgenea Ötcecbt obecgegeben beeft / baec bp bP feptinalïe 
taeiban Öepu&lijftcn niet uatclrjftec te toefen / ban bat be om 

öetbanen / en bpfonbec bie ban quaïitept / be IBagis 
tiaeiban fitaten en <0betbeben refpecteten / eecen / en geboot 
mtecw men/ en bp ben teebten fcbecpeïtjft en op grote pe= 
torSfte nen berboben te toefen/ tegené be <$berbepb te com 
protiifie fptrecen/ complotteren of rebeïleten/ of in eenige 
banjufits ma nieten/ in’tbepmeïtjltofm’topenbacr/ befelbe 
feebmeren'te fcbelöen / ïaflecen / injuteten / of biïipenbeccn / 
DeCöeun. betoelfte niet tegcnfiaenbe toaö tot fijne bennife ges 

bomen / bat 3Jonftbeet ^iclaeö ban ^uplen / ban 
^abenbucg/ 23actboïomeu^ ban bet 3©aeï / ïöil; 
ïem ban ïïijfenbutg / 3F?ebetili ban Euplen / ban 
Jbpbeït / ^icli 23oj ban Itmerongen / oBetatb ^>aus 
benbtiïg / IBatimiliaen ban 2$aet / en 45eracb ban 
Keneö ban bet 35a / toefenbe alle lanbfaten en onbets 
banen ban ben lanbe en pjobimie ban üttecljt / fïg 
bagelijliö onbetfïonben feec febitieufelijfi en injurieus 
feïijft te fcfjjtjben en te fp?eften / fobuptenal^ binnen 
befe lanben / niet alleen tegenö be (0berf)fpb en iHSagis 
ficaet bet fiab Httecljt / maec ooft tegen De Staten 
en fjogc 0berf)eben De£ ïanb^ en Ptobintieban^s 
trecljt / feggenbe befelbe geen Staten/ ©bedjeben 
nocl) iJÖagifiraten te toefen / tcacptcnbe fonbec ttoijfs 
fel bp fulfte en meet anbece mibbeïen be gemeene 
lanbfaten en bojgecen tot rebellie/ febitieen oproet te 
biengen / faben getoiffelijh ban feec quaben erempcle 
cn confequentie / in ’t tocïbe in ’t fpoebigfie bienbe 
betfien te too?ben / berfocïjt baetom pertinente pms 
bifie ban jufiitic/bp betoeïfte be genomineerbe Abelen 
fouben berbacljtbacrt tooien t’eenen competenten 
Dage boo? ben i|obe te berfcöijnen en albaer te aenhos 
ten alfulben betfoeb/ en cpfcljen condufie/ afébe 
fuppïiant ten fclben bagetegenp ben faltoiïlen boen 
m nemen / anttooojben/ pjoceberen en in be falie 
fieno?bonneten. 

Op befe.requefie $ op ben naem ban fijn feeïïem 
IV. deel. 

tie en ben ïüaeb/ pjobifieban jufiitiebedcent/ om 
be boojfj. Abelen te boen citeren cn bagbaccbcn ben 10020 p?<v 
24..^lugufït 1588. onbertelicntbnbe OufTicr SStSw» 
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55e condufie bie be boo^fj. ?Cgileu^ nam / toa£ bat 5“J*S£ 
be gcDaegben£fouDentoo?DengcconDemncettmcen öe eken 
pene / ’t jp criminele of cibüe / fulfi£ mijn l^eeren ban beneem, 
ben i^obe upt be DeDuctie ban be falie fouben bebim 
ben te beöoren. m . 

b’Cbeïen / b’eene en D’anDec na geciteett fijnbe te? ^ö;[en 
gen ben 16. ^eptembec/ fijn eenige ban Ijen-ïupDen Daette* 
bp ben anbecen gehomen binnen B5oerben / altoaer eensDocn., 
fp tefolbeerben / mijn ïfeeren ban ben i^obe te fcljzD4 
ben bp miffibe / ’t gene fp te feggen paöben op be qua- 
lite ban ^giïeu^ aï^ ^?ocuceut genetael / ïtattallec 
al^ <6nffiec / op ben naem ban fijn Ciccïl. in be apas 
fiiïïe/ mit^gaber^ ban be Ijoge Obecïjepb in beres 
quefie en apofliïïe gemclt en aengetogen / mitgga* 
ber^ be tebenen/ toaerom fp niet betfionben geljom 
ben te fijn tot ijtcedjt te compareren / en boo? ben 
feïben l^obe al^ ’t bun een bed fufpect fijnbe / te com 
pareren ofterccbttefiaen. Hebben niet-te-min p?os 
curatie gepafleert op “^ect ï$am / ben-ïupber p?ocu^ 
teut / en ben felben een memorie obec gefonbeu / bat 
alfo be fabe baec op fp geciteett toaten/ben-ïupbet ges 
meene fabe toa$/ baec op fp met gemeenen abbp^ 
moeien tefoïbeten / en bat fp op berfdjepben pïaetf en 
tooonacbtig en gefeten/ en be toegen qualrjbteges 
bmpben toaten / fo batfe feet quaïgb bp ben anbecen 
banben bomen/ en ben tijb feet bojt toa^ info ges 
toicljtige faben/ en bat oob be infinuatie op eenen tijb 
niet gebaen toa^/bat fjp foube fien ban ben ^ocureuc 
genetael of fijnen fubfiitupt met cibilitept te bectocrs 
ben/ fonbec op be toïle opgeïefen te tooiben / Dat De 
fabe in fiate gegouben foube toojben ben tijb ban 
14 bagen / fo niet foube beefoehen / fonbec te app?obes 
ten be qnalite ban^Cgileu^al^^iocuteutgenerael/ 
ban Öattalïet al.é <6?iffiec / cnonbetminbertbetCs 
beien ejreeptien / fo ban incompetentie / cecufatie / 
al£ anbers / en fonbec oob be ecpïoicten te toillen aps 
pmbecen / epfcfj te boten / en Dag ban beraet ben tijb 
ban 6 toeben / boel) alfo al eet bit p^ocejS noeïj bienbe / 
betoijle ^Cgiïeu^ na €ngelanb cepjibe / en Ijp ïafi ges 
laten Daöbe aen ïDiïlem ban J5ppoo?t jijnen fubfiis 
tuut om be fabe te betbolgeu / Dien Ijp be condufie bo* 
ten betUadt bp Ijem onbertebent gelaten fjabbe / be 
faben tot tïteerijt in eenen gebeden anbecen fiaet 
betanbetben/ gdijb topdn’t naboïgenbe boeb bets 
balen fullen / fo fuïïen kóp biet ban geen bjeebet mens 
tiemaben. 

^en ii.^uïiji588.oubefiijfe/ i^tot^treebt bit 
naboïgenbe placcaetgepubliceecttegen be boet-bups 
fen / ïiebte bjoutoen / en ’t bonben ban concubijnen. 

ALfo men met de voorgaende ordonantien op ’t ftuk PttWtrae 
van de hoererye , concubinaetfchap en andere Uc|tc 

diergelijke vuylighcden gemaekt, om defelvewegte k?outoeji/ 
nemen niet heeft korrnen behoorlijken verfien, en noch- h°«bwpsi 
tans een ftad daer de gereformeerde religie na Gods uyt- bmiten* 
gedrukte woordgeexerceertword, geeneoneerbare, ©treedt, 
lichte ofgemeyne vrouwen, als een openbaer en krach¬ 
tig middel van Gods rechtveerdigen toorn over defelve 
te verwecken, en behoren in eeniger wijfe gedult en ge¬ 
doogt te worden, gelijk ook niet die gene die alfulke 
oneerbare vrouwen en mans-perfonen, als roffiaens of 
eenige onder anderen fchyn ophouden, herbergen , 
t’haren huyfe halen, laten halen, ontfangen, en hen met 
coppellerye alfo generen. SO IS ’t, dat mijne Heeren 
Stadhouder, Schout» Borgemeefteren , Schepenenen 
Raed der ftadUtrecht,om den toorn Godes die over ful- 
ke grouwelen ontfteken word, van defer ftad af te kee- 
ren, genodigt lijn daer infovcelehun mogelijk zy te 
verfien,en gebieden daerom wel ernftelijk dat alle alful¬ 
ke oneerbare , lichte en gemeene vrouwen fig ont¬ 
houdende binnen defer ftad of vryheyd van dien , uyt 
defelve vertrecken binnen 24 uuren na de publicatie 
vandefen, fonder t’eeniger tyde wederom daer in te 
komen a ten zy de vruchten der beternifle te voren be- 

Cc a kent 



$04 Vier en Twintichfte Boek» '5^ 
kent fyiii Op pene van aengetaft , gevangen gefet, 
op de Kake geftelt, gegeefelt en gebannen , ofanderfins 
na eyfch en gelegentheyd van der faken geftrafc te 
worden. 

Verbieden voorts , alle andere oneerbare lichte en 
gemeene vrouwen , item hoeren , weerden of weer- 

(pol. H4.) dinnen, coppelaers ofcoppelerfen, en de ophouders van 
alfulke perfonen , ’t fy man ofc vrou-perfoon van wat 
qualiteyt defelve zy, in defer ftad te komen, ofcecon- 
verferen, op gelijke boete. 

Welverftaende, datfo binnen defer ftad ofvryheyd 
voorfz. eenige borgers of inwooonders fyn , die alful¬ 
ke oneerbare vrouwen en mans-perfonen hier voren op¬ 
gehouden j geherbercht, in haer huys gehaelt, laten ha¬ 
len , en ontfangen hebben, en voortaen begeren eer¬ 
lijk huys te houden , fonderhen diredelijk ofindireóte- 
lijk met alfulke roffiaenfchappen of coppleryen te 
behelpen , dat die lullen fchuldich en gehouden lyn, by 
den Heere den Schout te verfchynen binnen drie dagen, 
en hare namen en woon-plaetfe verklaren, met belofce- 
mfle (onder behoorlijken eed) dat zy voortaen hen 
fullen vermyden en onthouden van fulx of gelijke meer 
te doen, of binnen den felven tyd te vertrecken uyt 
defeftaden vryheyd, op boete als boven. 

En op dat voortaen de hoererye onder’t dexel dat 
men defelve op de daed van haer vuyligheden qualijken 
betrappen kan , en achterhalen , en daertegens behoor¬ 
lijke informatie krijgen , niet getolereert en worde, 
fo word geordonneert en geftatueert, dat de verkla- 
ringe van de gebuyren , of van anderegeloofweerdige, 
die van haren lichtveerdigen handel eenige kennifle 
hebben , in defen volkomen gelove gegeven en toege- 
fteitfal worden. 

Item of’c geviele, dateenig mans of vrouwen-per- 
foon (gehylikc zynde) bevonden worde , op eenige 
pïaecfen gehouden wefende oneerlijk te zyn , fittende, 
fprekende , drinkende of etende, ofanderfinsconver- 
feren met lichte of oneerbare vrouwen of mannen (al en 
ware alfulke converfatie niet carnale ) fal nochtans ge- 
corrigeert worden, volgens d’ ordonnantie by mijne 
Heeren den Staten van Utrecht gemaekt tegens den 
cedbrekers. 

En allo in defeftad diverfealfo genoemde Ecclefiaf- 
tyce perfonen, en andere meer, by hen , en in hare 
huyfen daer fy wonen , of herbergen , concubynen , 
of diergelijke fyn onderhoudende, by dewelke de fom- 
migehier voormaels hebben kinderen geprocreerten 
als noch carnaliter fouden mogen converferen , fo ful¬ 
len defelve mans-perfonen fchuldich fyn defelve vrou¬ 
wen hare concubynen te trouwen , volgende d’ordon- 
nantie by myn Heeren defer ftad daer op gemaekt, of 
defelve van hen , en uyt defer ftad, en vryheyd te doen 
vertrecken. 

Dochfoymand van defe voorfz. perfonen een vrou¬ 
we begeerde te houden, om hen in fyn huysoflogijs 
te dienen in alle eerbaerheyd , fal hy ’tfelve mogen 
doen , maer nochtans gehouden fyn voor den heere 
Schout en twee Schepenen daer toe wettelijk verdach- 
vaert te compareren , en by eden hem teexpurgeren , 
dat hy met alfulken vrouws-perfone geen vleefchelijke 
converfatie gehad heeft, of fo hy fulks te doen hem 
weygert, fal vervallen fijn in de boete van defelve te 
trouwen of te verlaten , voor deeerfte reyfe, en voor 
de twede en derde volgende de ordonantie tegens den 
Concubynarifen gemaekt , door mijne Heeren de 
Staten voorlz. of alfulke ftraffe als d’ordonnantie (daer 
op gemaekt) is mede-brengende. Gepubliceert den 

ii. July 1588» 

(Zzn feïbenbagc té ooft aïöaec geamfïectt bitnat 
ijoïgmüe betüoö tegen De Roomfe religie. 

fDtrtoïj Tk M Yn Heeren de Stad-houder, Schout > Burgermee- 
teijenDe XVI fleren en Schepenen der ftad Utrecht, doen te we- 
ïeUgtêle ten eenenjegelijk, datdeRaedderfelverftadverftaen 
feinnett hebbende,dat niet tegenftaende verfcheyden voorgaen- 
©tretljt, ordonantien en verboden,die van de Roomfe religie 

op veele plaetfen en oorden binnen defer ftad in’chey- 
melijk exerceren defelve hare religie s en daer over 

grote vergaderingen en conventiculen fijn houdende , 
daer door in defe periculofe cyden wel lichtelijk eeni¬ 
ge fware inconvementen fouden mogen opftaen, als 
onlangs gefpoort is, en hier op rypelijk gelet hebbende, 
om alle fwarigheden die uyt’t gene voorfchreven is, 
fouden mogen ryfen, te voorkomen, geordineerten 
geftatueert heeft de poinólen en articulen hier na vol¬ 
gende , die men gebied eenen jegelijken te achter- j 
volgen en voldoen , op de boete hier na verhaelt. ) 

In den eerften , dat niemand die men noemt geefte- 
lijke of geoirde perfonen, fig fullen mogen vervorde¬ 
ren binnen defer ftad offtads vryheyd te exerceren, oef- 
fenen of gebruyken de voorfchreven Roomfe religie , 
op de boete voorde eerfte reyfe van vervallen te fijn van 
hare prebende of alimentatie, en daer toe op te moeten 
brengen fo gouden realen tot behoef van den Officier, 
den aenbrenger en den armen , elks een derden-deel, 
en die de macht niet hebben , de boete te betalen, van 
gebannen te worden uyt der ftad en ftads vryheyd, den 
tyd van 5 jaren. 

Voor de twede reyfe van eeuwelijk gebannen te 
worden op lyf-ftraffe. 

Item dat niemant van wat ftate, qualite of condi¬ 
tie hy zy , genoemde geeftelijk of wereltlijk , edel 
of onedel, burger of onderfaet , man of vrouws- 
perfone , fig fal laten vinden ter plaetfen daer de 
voorfchreven Roomfe religie geexerceert ofgebruykc 
word , op’t verbeuren van 25 gouden realen by elk 

erfoon die aldaer geweeft fal fijn , tot behoef als 
oven , of by gebrek van machte arbitralijk gecor- 

rigeert te worden tot difcretie van den gerechte. 
Item de gene die bevonden fullen worden dat zy 

na date defes hare huyfen of erven verleent of geopent 
hebben om de Roomfe religie aldaer te exerceren s 
fullen verbeuren i®o gouden realen, tot behoef als 
boven, of fo fy de macht niet hebben defelve boete te 
betalen, fullen arbitralijk gecorrigeert worden, toe 
difcretie van den gerechte. 

En om te verhoeden alle confufien die by den fol- 
daten of anderen, wetende eenige plaetfen daer defel¬ 
ve Roomfe religie geexerceert en gepleegt fouden 
mogen werden, fo gebieden mijn Heeren voorfchre¬ 
ven , alle foldaten en andere perfonen hoedanig zy 
fijn , dat fyfig niet onderwinden d’executie van de¬ 
fe ordonnantie te werk te ftellen , of yetwes anders 
daer in te attenteren, ten zy fy-lieden eerft daer by 
gehaelt fullen hebbenden Officier, fijnen Subftituyt, 
of een burger Hopman defer ftad op lyf-ftraffe s maer 
fullen middelertyd wel mogen aenhouden dePriefter 
met fijn ornamenten , met ook de toehoorders , ter 
tyd toe den felven Officier, fijn Luytenant of burger 
Hopman gekomen fullen wefen , die hen als dan fullen 
regeleren volgende defe ordonnantie. Gearreftcert den 
11. July 158^. 

<0mtccnt befen tijb oftoepnig bactnaDtb&tn&e 
Staten ban ütcecïjt en Die ban bet fïab HtrecDt gort 
gebonben ben Rapitepn en Huptenant Coïand &U 
coïaeö ban !©cctïierfocn na €ngeïaub te fenöen/ met 
ïmcbên ban crebcntic acn be Rontngtnneban enge* 
ïanö / en acn ben <£5?abc ban Hpccflcr / om aïöaer ie 
betnchtcn en onöettaften ’t gene Öem &n infïructie 
mebe gegeben töa$: be cccbentie-0?ieben acn tjate 
.ïbajeftept en acn ben booifdjuieben <^abe ban 
Ituecfïcr toaeen gebateect ben 17. 3fujt) i5öö- en 
toacen bepbe até öoftöe inflructien in^taneop^en 
tipt ben name en teto?öonanfie ban be staten ban 

ÜtmUI 
onbet teftent 

J. Strik. 

^e mfimetie Den mebe gegeben/ Uuté ban befen 

inDcuben. 

HY fal aen hare Majefteyt en fijn Excellentie refpe- fnftntrttt 
(ftivelijk onfe ootmoedige en feer ernftige re-tjocuDpn 

commandatien doen, met verfekeringe dat wy in ’t min- f^t£prt 
fte niet verandert fijn, om de rooey ten en laften, die men 

weet 



Vervolg der Nederlandfc Oorlogen. 
weet dat wy gedragen hebben > maer dat wy perfifte- 

tBbaiitoe#ren^ defclve devotie, hopende die ten eynde toe te 
gen De continueren. 
bar?©” Dat wy niets hebben nagelaten, om de vernieuwin- 
retljtiw van de unie der provinciën te vorderen , gelijk hare 
Cnge» Ma;, fal konnen fien uyt de refolutien aen den Rade 
lanD. van State gefonden, blij kende by de copye hier annex. 

Dat wy noch hier beneven fekere perlonen hebben 
gedeputeertorn noch particulierlijker of meerin’tby- 
fonder met die van Holland te handelen , als een , 
welke door de nabuerfchap en importantie van de ftad 
Utrecht feer veele aen hare behoudeniffe gelegen is, 
eyntelijk om geaflifteert te werden met een fomme 
van 7000 guldens ter maend, om de onderhoudinge 
van 2000 foldaten , als fuik een ordinaris Garnifoen in 
defe provinciën van noden hebbende, tegen de incour- 
fien desvyands, fonderdehoofc-officiers, ammunitie 
en andere onkoften van de oorloge die wy moeten be¬ 
talen , belopende over de iyooguldens ter maend ,het 
extraordinaris tra&ement van onfen Gouverneur, alles 
onder verfekeringe van t’allen tyden en occafie te furne- 
ren 1000 foldaten, het fy dan om te veld te gaen, of an¬ 
ders in alle andere nootwendigheden en exploiden van 
oorloge. 

En gelijk wy jegenwoordelijk fijn ontbloot van En- 
gelfe Compagnien, van dewelke ons niet meer als twee 
overgebleven fijn, waer uyt wy vreefen de wederroe¬ 
pingen aller uyren te fullen gefchieden, dat hare Ma- 
]efteyt gelieve, op ons verfoek van ordinarisfecours 
ons te vergunnen fekere vier goede Compagnien en 
100 peerden, en dat wy in tijd van nood , den vyand op 
dit quartier aenvallende, wy met veel groter krachten 
fouden mogen werden geaflifteert, namentlijk ingevalle 
van apparentie van een fedes belli of oorlog-ftoel, ten 
minften met 10 Compagnien Engelfen voor defe ftad, 
tot welken eynde, daervan patenten, enbevelgege- 
ven fal worden aen de Luytenantgenerael. 

Dat hare Maj. believe ordre te ftellen, dat defelve 
Compagnien, fo ordinaire als extraordinaire ons onder- 
turtchen getrou blijven, en ons erkennen als Magiftra- 
ten, in welkers dienft zy t’ eenemael verbonden zijn. 

«Pol ik 1 En om difterenten die zy tegen ons fchijnente 
hebben , die zy in der waerheyd niet gehad hebben , ten 
ware dan om de klachten van onfe unie, en het gebro¬ 
ken traóhet van Engeland, die wy d’een en d’ander 
vergeven hebben , het publice vertrouwen wel word 
onderhouden (gelijk het behoort) tulfchen bondge¬ 
noten , felfs in regard van een Monarche , die ons 
begunftigt met een fo groot fecours. Siet daer onfe 
differenten of gefchillen t’eenemael gefmoort en ge¬ 
flirt, ook een occafie waer door wy geen andere juge 
begeeren, als hare Majefteyt felfs. 

In welken regard hare Majefteyt klaerlijk geinfor- 
meert fal wefen van alle ’t geweld dat men den Heere 
van Brakel, een merkelijk ledemaet van den Edeldom 
van den lande van Utrecht heeft aengedaen, nademael 
men hem door krachte van wapenen fijn huys van Bra¬ 
kel heeft ontweldigt, welker overlaft fo notoirlijk ftrijd 
tegen de unie der provintien. De Staten van Utrecht 
begeeren niet anders als fatisfattie door de middel van 
juftitie. Tot welke hare Maj.gebeden fal zijn,de favora- 
ble hand daer aen te houden, en aen haren Luyt. gen. 
bevel te geven, dat hy fijn autoriteyt daer in gebruyke. 

En gelijk de voorfz.Meet-kerkelaftheeftomaente 
houden om rembourfement of verlegginge van de pen¬ 
ningen uytgereykt en geleer.t aen de Engelfe Heeren, 
Kapiteynen en Compagnien, blijkende bydequitan- 
tien,memorien en recepiffen die hem mdde fijn gegeven. 
Ingevalle hy daer toe niet kan komen, dat hy een reque- 
fte make aen hare Maj. Aldus gedaen en befloten door 
de Heeren Staten ’slands van Utrecht, den27. July 
1588. onder ftond ter ordonantie van de vooifz. Staten. 

en was ondertekent 
o % Strik 

Bojöeté ïjeeft men ïjem nocï) tmöegegeUentiefe 
twüoïgcnöe infïcuctic offeccete memorie. 

SA1 voor alle middelen fecretelijk en difcretelijk 
foeken te fonderen d’incencie van hare Majefteyt, of 

IV. deel 

ingevalle die verfogc worde om dieSouvereyniteyt of 
Seigneurie van’t Nederland, of erffelijk^vooreenen 
tijd in forme van protedie aen te nemen ,^iaer toe niet 
foude willen verftaen , en of die begonnen werden by 
of door defe drie provintien en het befte deel in Vries¬ 
land, onder apparentie dat de andere in’tgeneraelof 
particulier fig mede wel haeft daer toe begeven fouden, 
hoe dit van hare Maj. genomen foude worden. 

En fo veel defe calamiteulerampfalige oorloge raekt 
den univerfelen of algemeynen ftaet van alle de gere¬ 
formeerde kerken, van dewelke een goed getal van 
onfe natie fig in Engeland is onthoudende , die met het 
hoochfte recht delaften mee ons behoorden deelachtig 
te wefen, en ons mede deden van de middelen, die 
den zegen Gods hen-luyden verleent onder de prote¬ 
ctie van hare Majefteyt, fo fal hy onderfoeken wat ap¬ 
parentie daer voor handen foude mogen wefen, dat de¬ 
felve kerken voor den tijd van een jaer fouden furneren 
tot de foldye van 2 of 3000 foldaten, en f of600 peer¬ 
den van ’t land, onder een fodanig beleyd als hare Maj. 
fal vinden te behoren. 

Welk fecours foude geemployeert werden, nament¬ 
lijk op de frontier-plaetfen van Utrecht, Gelderland en 
Over-yflfel, onder conditie van in tyde van nood te die¬ 
nen alle de provintien. 

Dat de Magiftraetvan Utrechtverfoektfpecialijk of 
in’tbyfonder te werden geautorifeert (gelijk ten tijde 
van mijn Heere de Grave van Lycefter) om ’t haren 
dienfte Engels garnifoen te gebruyken op devaerten 
dependentie van hare ftad, welke feer grote verfeke¬ 
ringe foude ftrecken, dat fy die na haren wille fouden 
mogen veranderen of verfterken na vereyfch van de 
rencontren die daer op fouden mogen vallen. Aldus 
gedaen binnen Utrecht, defen27. July if 88. 

boo^fj. JDectftccfcen $ met Defe boojfs. mflrucc 
tjena<*£ngdanö gecepfï/ aïtaaer (jp fijne creöentic- 
ü?ieüen fo aen Öe iBajcfïept a$ fijne Cjeccïlcnti'e 
oöccgelebect / tnaec alfa fijne excellentie boetelinge 
öaec na oberlebcn / beeft tjp niet beele uptgececfjt ƒ 
al-ïjoe-boeï ïjet febeen ïjp giote ïjope ïjabbe/ fouut 
fijne D?ieben upt Honben gefcljjeben genoeg te bet- 
fiaett ij*. 

5ben 5. ^eptemb?id fcöjeef fjp upt Honben aen be 
heeren Staten ban Htcecbt befen naboïgenbe blief. 

MYn Heeren, ik hebbe uwe brieven van dato den 
2<>. Augufti ontfangen, en hebbe my alomge- 

informeert of Arent Berk (in uwe brieven verhaelt) al¬ 
hier nog was foliciterende fijne fake, maer ik heb nog 
niet konnen vernemen dat hy hier is, niet-te-min om 
meer verfekert te fijn, en niet te mirten , heb ik een 
memoriken gegeven aen mijn Heere Walfingam , 
op dat by aldien de voorfchreven Arent Berk quara 
folliciteren en klagen over u E. E. dat hem geliefde 
fijne requefte aen u E. E. te fenden, dewyle hy be¬ 
hoorde kennifle van faken te hebben, ik ftelde mede 
in ’t memoriken al ’t gene gy door uwe brieven ver- 
haelde, op dat mijn Heere Walfingam de fake te be¬ 
ter mocht behertigen. Ik foude my ook vervoegt heb¬ 
ben by fijn Excellentie, maer het beliefde God na dat 
hy 4 of f dagen fiek gelegen hadde, hem uyt defe we¬ 
reld te roepen, fo hy op weg was in’tbad te gaen, 
alle de goede fijn hier droevig over fijn dood, enfon- 
derlinge de Koninginne, die daer fo rouwig om is dat 
niet is om feggen : en voorwaer fy had reden, want 
het een Heer was die fy haer faken betroude beter als 
eenig ander Heer van den ri jke, en dat om veele grote en 
goede qualiteyten die in hem waren : Nederland heeft 
veel aen hem verloren: want hy wasdeeerfte, jade 
eenigfte die haer Maj. porde omdebefchermingevan 
’t land aen te nemen, in fomma het ftaet te beduchten 
dat fijn dood een grote veranderinge in ’t rijk veroorfa- 
ken fal. Ik heb fo veele te wege gebracht, dat al de ge¬ 
deputeerde der kerke van onfe natie, ter ordonantie van 
hare Maj. alhier fijn gekomen , en heb 4dagen geleden 
de propofitie gedaen van wegen hare Majefteyt , op 
datfe wilden te hulpe komen hunne mede-lands-luy- 
den in den uyterften nqodwefende, met voortbren¬ 
ging? van ontallijke veel redenen. Ik heb gemaekt in 

#C 3 fan- 
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Vief en TwinticMle Boek.' 

francoys en duytfch, een kleyn verhael, ftreckende tot 
gelijken eyr^, ’t welk de gedeputeerde der kerken 
by de gedeputeerde van de Koninginne is behantreykt, 
op dat fy ’tfelve hunne gemeenten mocht voordragen : 
20 ik verhope eerftdaegs een eynde te hebben van mijn 
vervolgen. Want hun is belaft binnen drie of vier da¬ 
gen antwoorde en refolutie te geven, op de gedane 
propofitie. Ik kan wel denken dat fy alle mogelijke re¬ 
denen fullen voorftellen om ’t verfoek te ontgaen , maer 
zy fullen niet konnen , gemerkt de Koninginne op de 
eerfte daerom gedane aenfprake , uyt haer felfs ver- 
klaert te vreden te welen alle beladingen en fchattingen 
af te leggen die fy gewoon waren te betalen, op dat te 
mildelijker tot de lichtinge van volk foude worden ge- 
contribueert. So haeft ïk’t antwoorde der kerken fal 
verftaen hebben, fal ik niet laten u met den eerften 
daer van te verwittigen, en van ’t gene gebefoingneert 
fal wefen. Want gelijkerwys den boom met den eerfte 
fiag niet kan vallen, fo fullen met de eerfte reyfe de 
kerken (fo ik meen) daer toe niet konnen gebracht 
worden , maer ten quaetften fal de befte perfuatie fijn , 
’t gebod van de Koninginne , dan hope jatenaenfien 
van de ontlaftinge van de voorfchreven fchattinge en 
belaftinge, fo ordinaris als extraordinaris. Ik bidde 
u mijn Heeren my te gedenken dat ik geld bekomen 
mach , gelijk ik by de twee voorgaende hebbe ver- 
focht. Want gy weet wel dat ik ten regarde van de reys- 
koften weynig hebbe ontfangen , want die ’t Hof moet 
volgen , moet de beurfe in de hand hebben. 

Hier mede, mijn Heeren God befcherme en behoe¬ 
de u en neme u in zyn H. befchuttinge , en recom- 
mandere my in de goede gratie van uwe E. E. uyt Lon¬ 
den den <>. Septembris if 88'. onder ftond uwe E. E. be- 
rey twillige ootmoedige dienaer, 

ondertekent 

Nkolaes Meet/<_er!{en. 

De fuperfcriptie was , aen mijn Heeren de Staten 
van Utrecht. 

^eni8‘ ^cptembjrê geeft pp aen Dcn&ecrcta* 
tig ban be fjccrcn Staten ^iopan &trift gefrij^bcn/ 
fijn öcboic te boen am 200 guïben te mogen beha* 
men / ’t 5P bp toiffel of anbctfim^/ aïfoppmet2oo 
guïben^ / bie pp tot fijn rcpfc pabbe gcpab / fo lange 
niet pabbe bonnen tecren/ tepfen/ enr’t Bofboïgcn/ 
bpfonbct in bat lanb/ bact men fcptet Öt beïft aen fijn 
gcïbmoetberliefen/ bP becpocpt’t betboïg ban fijn 
faitt paeff ten gocben ennbe gebracht te bebbcn / De* 
ktitjlc boa? fijn gefiabigacnpouben/ bate JBajefïept 
aen be feecftm gefcpjcben pabbe/ bat fp fouben op te 
brengen hebben mecfteïpftefommcn ban penningen/ 
tot onQctpouD ban een goeb gctaï halbaten / tot puï* 
pe booj ben tijb ban een jaet ban bie ban <©eïöerlanb 
cnHtrccpt/ fulft£ bat bP eec-lang een epnbe foube 
bebbcn; te botend pabbe(fcp?pftpp) fP niet Willen 
commanbeten; bib ben be fabe nocb fecreet te pom 
bcn/tcr tijb toe aïïc$ foube toefen gcbaen. bP bonb 
febct / bat be petten Staten t’3pnbet ftomfïe pen 
niet fouben bebïagen öe penningen tot fijne repfe 
guaïpft bcfiecö te 3pn/ $c. 

©au ib bebbe niet bonnen bctfïaen/ bat fijn ccpfe 
ccnig effect bien aengacnöe beeft gebab. 

(©meent befen feïben tijb i£ Jrtairê OSem'tf?. 
jouwet en hopman ban be bojgetpe 00b na €n* 

popmau geïanb gecepff / met b|ieben ban be gemeene Hop- 
Sroe lupöen ban befeïbe botgerpe / aen ben (6?abe ban 
s ©tretijt/ Hpccficr/ om te betfoeben bat fijn €yccbcntie foube 
OTKtna kiften fdjipben/ en boo?t£ te tuege brengen / bat 
jaSJe'' bate JBajefïept oob foube Wiïïcn fcptpbcn / aen ben 

<6?abe ban JBeutp aï£ Jbtabpoubec ban Utjecpt / 
bat pp ben 2öu?gémeeffcc ^ebentec foube Wiïïen 
petfüabctcn bat pp niet foube Wepgeccn te continue* 
ten in fpn fiact ban pet 25ucgccmeefïecfcpap bet 
fïab Utjecpt boo? pet toebomenbe jaet ban 1589. 
aïfo pp miffepien traepten foube fiep bact ban te out* 

• flaen. IDatpictop genoïept i$S faï m’t naboïgenbe 
bacft berpaeït toetben.31^ ooft bp be aept bo^gec if op* 
WpDcn eenbjacptcbjb gctefolbeett/fo Wat tefobuien/ 

acten of miffïbcn / bie bp pen-ïunben eentfêacpteïijft 
getefoïbeect / gemaebt of gefcpiebeis fouöeii biojben / (Foi. u6.; 
fo aen paté JBajefïept ban Cngcïanb/ fijne dèycri* 
ïentie ben «Bjabc ban Hpceflet / of aen eenige anberc öefoimte 
g?oteofbïepnei|eeccn/ betteffenbebe gemeene tuffe 
en Wcïbaett ban paté fïab cu gemeene bo?gerpe/ en «ra 1 
anber$ niet / en ooft tegeng ben genen bic bageipp te* t-ètrecin 
gen^ be boo?f3. j^opïupben en ’t gemeene befïe Waten senomen‘( 
conttaminetenbe om alïe mupterpe onbet be ge* ” / 
meente te maften/ batfp aïïc befelbe tefalutien/ ac* >» 
ten en mifftben gepoubenfoubcnfpn/ cnbdobenbc* „ 
feïbe b’ een aen be£ anbet^ panb bp paren eebe en b?o^,, 
migpepb batfe’t feïbe tot geenen tijben tegen^ pmanb 
tec toeceïb fouben tebdeten / op pene ban geponben5’ 
en gcfcpoïben te bioiben boo? menebiep / en niet meet ” 
in pare ftamet of bp öe boopj. ^opïtipben aï^ if op*» 
man temogen compareren / enDaec-en-bobcnbate* 
ïpft toefen en bïtjbenaï^ menebiep gecafféctt/ cntoa£ „ 
befetefoïutiegcteftent: „ 

Klaes van Leuwen. Gerrit Ernftes. 
Reynier Vereen. LaerensZol. 
Frans Gerritfz. Willem Jacobfz. Dolen. 
J. van Meteren. Adr.Gerritfzi vanBoorc. 
Will.Thomafz.van deWel. Willem Coenraetfz. 
Frederik van Schoenevelt. Jacob Kalf. 

<Ön met noep een fefter metft/ baet bp gefepjeben 
fionb/ geteftentbp 

Cors Janfz. een mebe-bojget ïf opman. 

<©en Haeb bet fiab üt?ccpt peeft ben 20. ?£ugufri ^êfoiutie 
getefoïbeert / niet tegenffaenbe bat bp ben <23?aüc b^‘löe 
banllpcefiectot paren betfoeftc op ben 4, <3ttab?i£ jtrac^oec 
1587. getefoïbeect toaggetoeefï bat na be beranbe?iM)©t* 
tinge ban ben Sïaeb / be ^apitepnen ban be bucgecpe 
ooft fouben betanbett toetben/ ’t toeïft batmacï ge* gerèop* 
gefepiet baa^ / aï0 ganfep bienfïicp en noottuenbiep ïupöm 
gebntenbe be tegentooo^Digpepb ban fpne dBtceïïen* 'ü°aJ öf 
tie / b’toeïft aï^ boe te boen / öctmjïe fpn €yceï. abfent ffien9' 
biasi / en fpn (©onbernement genecaeï niet moepte beueiiigt 
gebjupften (baec toerbe niet betpaeït ban berefigna* 
tie ban pet (©aubeenement) gantfep conttarie effect 
boo?tbjcngen foube/ pebben ’t feïbe getefoïücetbcge* 
pouöetün fuccpeantic tot bat fpn bamfj. €jcceïl toe* 
betom in De ïanben foube geftoinen toefen / en fpn 
<©oubeenemente;tetcercn / of bat een anbee Ücet (be 
ïanben acngenaem) met gcïijfte autotitept in D’eret* 
citie ban’t boo?f5. ^oubecncriient getceben foube ftjn/ 
obet fuïtbetegentooojbige l^opïupben aï£ boe bebe* 
fiigenbe/ niet toiïïcnbc bat fp onbcctuffcpcn upt ftragt 
ban be 'ooo’fj. atticuïen beranbertofgccaffeett fou* 
ben töoiben: beeï min bat met be toeftomenbebee* 
anöetinge ban ben Baeb paren ïafï oppouben of ceffe* 
ten foube: maer bat fpbefe tegcntoooibige acte fou*? 
ben gebiupftcntot toettige continuatie of non inter¬ 
ruptie pacc£ amptp / fonbet noeptanp’ ben iSaeb fo 
tegentooojbige aïö toeftomenbe te benemen b'autori* 
te pt ban een/ ttoee of meet te caffecen of bccanbcren/ 
tet oo’fafte ban mifïianbeïinge of ongdjoo^faem* 
pepö / ban toeïfte tefoïutie ben Öaeb be ïfopïupbeii 
acte betleem pebben / om pen bact na te depten. 

ii>ctui)Ï£ nepenbe pet innemen ban ’t pup^ te 23^a* 
fteï bp Dm <©jabe ban ^openïo gebaèn / op fijn teep* 
te tpö en pïaetfe bp nip geen betpaeï is gemaeftt ge* 
toceff en bat bactora noeptam? feet beeï te boen ip ge* 
toeefi / peb goct gebonben alpiet baet ban be geïe* 
gentpepö te paffe te brengen. 

©e <©tabe ^piïip^ ban ïjopcnïo pabbe in ben jate ’t giimsi 
1^87. ingenomen pet pup£ te 23?afteï/ ïeggenbein pnbau 
25ommeïce-toeett/ en toeftomenbe jonftccBcpnpact 
ban Bfebjpn/ J|eete ban 23?afteï / bie baec ccnig gat* bp oen 
nifoen op pabbe/ bie onbec ben eeb ban be Staten 
generacï Waren / boep gcmutincett / fo pabbe pp 
’t feïbe ingenomen / en met tupteten en foïbaten on* öaen^n 
bet fijn commanbcment fiaenbe befet / befeïbe tupte*toat 
ren en foïbaten bie be ^iabc bact op ïcpbe beb^ebeu 
beeïe moettoiï^ / fo op ’t pupjS aïp in pet bo^p / en 
eenige mcenöen bat bit meet upt een perdeuïiere pat* 
tpfepap of pact gefepiebe ban upt anbere oa?fafte / 

aen* 
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aengefïen ben ï|eete ban kaftel toaö een Cbelman 
en ecu lïömaet ban öe Staten ban lï trecïjt/ De ïf cerc 
ban 25.:afid bit feec eubel nemcnbe/ hlacgöe Ijler ober 
aen bepraten ban ütrecljt/en boojnamentlrjft aen De 
Zeereu Abelen / alfo bp ’t fïg bet bedunken / en mcctp 
öc bat be anbece Abelen DteftgDeöolercnöcCöeïcn 
noemben/ Daer ban ïjp fïg pattpcD^oeg/ Daeroo^ 
fake ban toaren of fulp becockent foube mogen Ijeb* 
ben / ïjoetocï t)P fuïr niet opentlijït fufïineecbe/ toacr* 
om ïjp fijn befïe bebe om te toetje te brengen bat tuf- 
fcïjen ben geellgeeröen / ebden en fïeben/ fefteractc 
ban affuiantie of berbonb foube gemaekt toojben/om 
bp toegen ban jufïttle of feptetma geïegcntljepö öer 
fatten te boen refunbecen en repareren alfuïke fdja* 
Den bie Dpofonöecöe;eeï ban tepjeffaïien/ fo^tfenen 
getoelben/ afê bepraten in’t generael of eenige fle* j 
Den / ïeben/ perfonen ofingefetenen in’t particulier j 
bp eenige DlCecteïijk of Inölrecteïtjït aengebaen foube S 
mogen too?bcn/ onbec toat Dcjeeïbettoaee/ en bat 
bp ben genen Die fuïr aïreeöegeattenteertmocïjten j 
Ijebben of attenteeren fouben mogen/ en bpaïölen 
men fuljc niet te toege foube bonnen brengen/ bat in j 
fuiken gcbaïle öc Staten De rcfufïe en reparatie ban 
aïfuUie geïeben febaben feïfg boen fcubenbengenen 
bie ’tbeboozbe/ tot bifccetie en na gelegentljepb ban 
bet fake / en bat upt alfuïke mibbeïen aï£ men baec 
toe aöblfeten foube/ en toect befe fakegeöjcbcnop 
Dit funbament/ bat men bebonb bat fcbect ’tber* 
tceb ban be <0?abe ban HpcefïernaCngelanö / bp 
eenige Der boojfj. geünieerde pjoblntlen/ contrane 
bet ttactaet met bare JBajeflcpt ban Cngeïanb op* 
gcreebt en befïoten / en bc connniffle ban ben <0?abe 
ban 3Lpccfier / mltfgaöcr£ öe folemneïe ecöen Daer 
op gcbacn engebolgt/ abc mibbeïen gefoebttoaren 
gctocefï / en nocb öageïijr gcfocïjt toojöcn / om öe 
anöcrc geunieerbe pjobintien of ïeben ban Dien bare 
bonögcnoten upt öe gcïjoojfaemïjept ban bare boojf*. 
JPKajefïcpt en fijne Crcelïcntle te toengen in een an* 
bere eeö en pllctjt/ en öefeïbcDaojmlööclenpjacti* 
ïic ban eenige quabe gccfïen ban maïkanöeren te 
fcïjepben / ch aïfo ’t boo?f3. tractaet en commlffïe te 
niet te boen en fubbertcren / tot uptcrïijke ruïne en 
beberffcnlffe öcr boojfj. pjobtntten of ïeben ban Dien/ 
en met fojtfe ban toapenen hatelijk aentafïen / bie 
bacr öacr meöe niet tobben conformeren / gelijk men 
klaerlijk (toeröe gefufïincert) ïtonbefporenupt öebe* 
ïegerlnge ban be fïaö ban Höeöenbïlk en bet fepteïijk 
innemen ban ben bupfe ban 23:akd/en upt De berkla* 
tinge ban öc ^ccte 43?abe IBauticeban .fèaffau bln* 
nen i£oom gebaen bp aöbtj£ ban be gebeputcerbe 
ban be Staten ban ff oïlanö / alg bat be fiapitepnen 
en alle anbere ban fijnen goubernemente niet geïjou* 
Den toaren eenige bebeïen ban ben <6?abe ban Hpce* 
fier bun boo? fijn bertreït gsgeben te obeöieren en 
t’acbterbolgen / etc. '©oei) aïfo eenige ftoarlgljepö 
machten in bit berbonb / tcntoate’tfelbegefcïjlcbe 
met kennlffé ban ben <D?abe ban :fèpcnaet / als Ijen- 
ïupber ^rabboubee / en bat öefelbe Daer in ftoarlg* 
bepö mobeerbe / en raeöfamer bont De Staten eerfï 
te befcffêijben / en boojt$ aen bc Staten generael te 
Doleren/ en aïbacr reparatie teberfoeken/ foi^be 
acte ban affurantie of berbonb öetoelke ben 7. 
.{Bartp aï toa£ geconcipieert boo? bie tljönocljon* 
gearrefïeert gebleben / en ïjebben öc Staten ban 
lïtrecïjt berfiaen batfe be goebe banö Daer aen fou^ 
Den bouben / en beboteren bat bet felbe bup£ ban be 
ruptcren en ïmeebten baer op leggenbe / hatelijk fou= 
De ontlafl toerben / en acte beefoehen bat fuljr niet 
meer gebaen of gebocljt foube too?ben / en bat men 
De reparatie ban öe fdjaöe / na behoorlijke informa¬ 
tie/ foube fïdïen tot kcnmfTeenöecifïebahöerege* 
ringt: en ben 9. 2Cpriïn» 1588. toeröegerefolbeett/ 
Dat Door fckcrc gebeputeeröe aen De Staten generael 
fouDe gcrcmonfTcecrt toorben ’t boorf5. feptdijk innes 
men ban ’t buujS te Orakel/ en aïfo öe ifeereban 
%3rakd toa^ een liDniact ban bc probintie ban 
tJtrcdjt / en batfe eer en eeöö baïben niet konbengej 
bogen / bat in fuïkcnnatcnof ookpemantanbee^/ 
bant-bowöc nen be gemcenc fake/ m Die baec lijf / 

ïeben en gocDercn Dagdijt baer boor toagen / bp 
öienaer^ ban Den ïanöe fdf^ op baer epgen amoritept 
en fonber confent of kenniftc ban De oüerigbepb / aï¬ 
fo bpanbclgkcr topfc aengctafï en gctracteett foube 
toorben / fonber oorfakc baer toe te Ijebben/ ’ttoelk 
inöien bP al eenige öacr toe gcbaöbaööe/ behoort 
baböe öefdbe b’obcrigbepb te remonfireren / om 
partpc Daer op geboort / baer in boort£ gebifponcert 
te toorben na bebooren / bat be generale Staten 
toilöeu baer autoritept interpreteren bp ben <6rabe 
ban ^oljenlo / ten epnöe ’t fdbe Ijup^ én bojp ban 
%5rakeï in fijn cerfte fïaet gefïdttoorbe / metrepa^ 
ratie ban alle fcbaöe en intereffe baer bp gcljaö en ge« 
ïeben/ toacr in te confiöereren fïont bet quactevnns 
pd baa* in gelegen / en bic met reöenen öeterrercn 
foube alle liefhebber^ ban ben lanbe / offo öe fake 
alfa niet afgeöacn honöe toorben met goebe manie* 
ren / bat men bie foube fubmitteren aen ben <6ou* 
berneur generael en ïSaeb ban <^tate/ boïgcn^b^ 
tractaet/ om binnen fckcccnkortentrjögeöcciöeert 
te toorben; miöödertijD toeröe ebentod bp bc l^ccre 
ban Orakel acngcbouöen / öatfeker acte ban affu* 
rantie foube gcmackt toorben/ op ben boet gelijk Die 
te boren toajs geconcipieert / Öetodke cpnbeïijk na 
berfcbtpöcn berfebrybingen bp be ttoec eerfïe Jbtaten 
en öe fïab ban Utrecht goct gebonöen toefenbe/ en öe 
klepne fieben ober gefónben 5ijnöe / gearrefïecrt ig 
Den 26. 9tprib£ 15^8. in befer forme. 

ALfo men bevint dat federt het vertrek van den Hctcbaw 
doorluchtigen en hoochgeboren Heere , mijn 

Heere de Grave van Lycefter- , Gouverneur generael (tem bp 
van de vereenigde-Nederlandfe provintien , na Enge-graten 
land j by eenige der voorfz. geünieerde provintien, jftbt/na 
contrarie het tradlaetmet hare Majefteyt van Engeland betfeptti 
opgerecht en befloten , en de commiflïe van fijn Excel- 
lentie, mitfgaders de. folemneïe eedendaeropgedaen ijupste 
en gevolcht, alle middelen gefocht zijngeweeft, erl 25:akeU 
noch daeglijx gefocht worden , om de andere geüni¬ 
eerde provintien, of leden van dien hare bond-geno- 
ten, uyt de gehoorfaemheyd van hare voorfz. Majefteyt 
en fijn Excellentie te brengen in een andere eed en 
plicht, en defelve door middel van dien , als andere 
pra&ijken van eenige quade geeften van malkanderen te 
fcheyden , en te difmembreren, en alfo’t voorfz. tra- 
daet en commiflie te niette doen en fubverteren , tot 
uyterlijke mine en verderffenifie van de voorfz. provin¬ 
tien of leden van dien , die haer daer mede niet willen 
conformeren, met force van wapenen datelijkaenta- 
ften , en daer beneffens die in de Staten van defelve 
provintien van eenige autoriteyt zyn , en om haer- 
luyderbofe voornemen te beletten raed en daed geven , 
alle fpijt , hoochmoet, en onuytfprekelijke fchade, 
aen haer perfonen en goederen is doende , gelijk men 
alreede klaerlijk heeft mogen fien en fporen uyt het 
feytelijk innemen van den huyfe van Brakel, en ’t gene 
daer uyt gevolcht is, pogende haer datelijke feyten 
enquadevoornemens te fterken en te beveiligen,by brie¬ 
ven van repreflalia , diemen verftaet dat eenige alreede 
verfocht fouden hebben tegens de Had , Heden , en lan¬ 
den van Utrecht, en de ingefetenen van den felven, 
niet alleen contrarie de hefchreven rechten , daer by 
defelve brieven van repreiïalia expreflelijk verboden 
worden, en derhalven noyt in defe landen zyn gebruykt 
geweeft, maer ook contrarie de nader unie , nament- 
lijk articulo 17,en dat hierom grotelijx te beduchten is, 
fo verre daer tegens niet verfieu wort, dat gelijke date¬ 
lijke entreprinfen op andere plaetfen en (leden gebeu¬ 
ren , en tegens andere perfonen v2n de Staten dagelijx 
gebruykt fullen worden , die haer als voren niet fullen 
conformeren, waer na dat volgen foude , datniemants 
van de leden van de Staten, om fodanigefortfen, ge- 
welden en fchaden, aen haer perfoon en goederen te 
vermyden, voortaen hen die fake van den lande, of 
die provincie niet knger fouden willen onderwinden , 
en defelve geheel en al verlaten, en daer uyt den onder- 
gank defer provintie te verwachten foude zyn , ren 
ware hen-luyden behoorlijke verfekerheyd , om van '' 
haer fchade geyryt en geindemneerc te worden, gedaen 
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worde 5 fo is ’t dat de geeligeerden van de Collegien 
binnen Utrecht, de gemeene Edelen en Ridderfchap- 
pen , mitfgaders de Magiftraten van de ftad van 
Utrecht , van de Staten van Amersfoort, Reenen , 
Wijk en Montfoort, reprefen teren de de fteden van den 
lande van Utrecht, om hen tegens ’t gene voorfz. is te 
verfien, by eere en eed, en op peynevaninfamiehg 
met den anderen verbonden hebben , gelijk fy hen 
verbinden mits defen, ten eeuwigen dagen by den an¬ 
deren te Tullen blijven. Tonder dat fy hen toteenigen 
tijden van den anderen Tullen Tcheyden of Tepareren, 
al in conformite van ’t eerfte, tweede en derde articui 
van de nader unie , en van gelijke refolutie by de voorfz. 
Staten in Novembri 82 verleden genomen , en dat fy- 
luyden met lyf, goed, en bloed malkanderen Tullen 
byftaen, en helpen defenderen tegens alle alfulke fort- 
fen en gewelden als de Staten in’t generael, ofeenige 
fteden, leden, perfo'nen , of ingefetenen in ’t parti¬ 
culier by eenige der voorfz. geünieerde provintien, fo 
uyt fake voorfz. als om de tegenwoordigen ftant en re- 
geringe yan de ftad, fteden en landen van Utrecht, di- 
re&elijk of indireótelijk aengedaen foude mogen wor¬ 
den , onder wat dexelhetfy, en alle fchade die fy elx 
van hen-Iuyden befonder daer door alredegehad, en 
geleden hebben, en in toekomende tijden aen haer, 
hare borgeren, ea inwoonderen , perTonen en goe¬ 
deren , noch hebben, en lyden Tullen mogen , te doen 
refonderen , en repareren by den genen die fulx alree- 
de geattenteett mogen hebben, of attenteeren fullen 
mogen, het fyby wege van juftitieoffeyten , nagele- 
gemheyd vao de fake oftyd, en fo verre fulx by hen- 
luyden in manieren voorfz. niet te wege gebracht, of 
geeffedhieert konde worden , door .geweid aen weder- 
fyden, dat in fuiken gevalle de Staten in refufie, repa¬ 
ratie, en verftoringe van alfulke geleden Tchaden felfs 
doen Tullen, den geenen dien ’t behoort, totdifcretie 
en na gelegentheyd van de fake, en dat uyt alfulke mid¬ 
delen als men daer toe adviferen Tal, tot verfekeringe 
van al’t welke de voorfz. Staten voor haer en hare nako¬ 
melingen mits defen fpecialijk verbonden hebben , en 
verbinden mits defen alle der Staten, en des Stichts in¬ 
komen , om by fauke van ’t gene] voorfz. is ,• haer ge¬ 
leden fchade daer op te verhalen , daer, en fo dat be¬ 
horen Tal. Tot welken eynde wy defe tegenwoordige 
a£te doen ondertekenen hebben by fohan Stri4 onfen 
gefworen Secretaris, die wy daer toe fpecialijk geau- 
torifeert hebben. Aldus gedaen en andermael befloten 
binnen der ftad van Utrecht, in der Staten kamer op 
©nfe generale dagvaert , op den 26- dag van April, in ’t 
jiaer ons Heeren 1588. Onderftond, door fpeciale au- 
torifade van mijn voomoemde Heeren de Staten, 

ondertekent 

J. Strik. 

feet taart ’t 
ganttfoen 
foude oati 
lafi 'aïQp 
ben* 

öac» nfet-tMinïi toerö kn De Staten ban ïïttedjt 
iwn&me aïïe öcböic gedaen bat ’t böojfj.ïjupg en do?p ban 
o&üu.iem kaftel ban ’t gatnifoen foude toojöcn ontïaft / tn $ 
haSa? bp ten ïïaed ban^tatecpnddijbopöcrequcfteban 

Sfacob «StjS&iedjtfs. ^cfjout tot 23?abd / in den 
name en ban toegen ben $ccreban2ö?abddm a 5. 
2t unp/ ben^abebanï^o§cnïogco|öonncett/ öat 
ïjp ïjet fjups' te S5?abd foude ontledigen ban ’t booifj. 
gatnifoen/ op febere acte in Den ïiaöe ban ,§tate 
gepaffeert: fo ïjtrftöe^cfjo«töebooinoemöc<6?a# 
be ban ^oöenïo / Die met eenige andere gedeputeet# 
de ban de Staten generael na ^enemerhen foude 
toctcreehen / de boogfó. apoftiïïe doen mfïnucren / 
öetodfte daer op bcrhïacrdc ïjet gatnifoen op ’t fjuns’ 
u S&taM niet tetoiïïendoenbertrecben/ en öatpp 
’tfelbe gatnifoen geojDonnecrtöaöbe/ ’t feïbe ïjup£s 
niet te bedaren geöucende fijne abfentie / dan eet 
(teg nood 5!jnöe)aï-batentcbetb?andcii/ tentoare 
den ïfcere ban SSjaM fcïjjiftdijbe berbïaringe ober# 
ïebeeöe/ dat ’t fdbe ïjups» foude ftaen tenbebdeen 
Öifpofltie ban fijn genade / gdtjb de anöetc garnifoe# 
ncn in Somtneïre toeect: fo jfjeeft deboojfs.^ecte 
ban 33?abd öacc ober toeöerom gebïaegt aen de J$ec# 
ben Staten ban ïïteecïjt/ feggenöe öetoijleöeïlce# 
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ren J5aöe ban &fate den ïo. 23Junp met deliberatie 
ban de gcöep. ban de Staten generael gcoidomiecct 
ïjaööcn / dat’t boojfj. gatnifoen bandenijunfe ban 
2$?abd bertreeben foude / cn dat ïjet apparentïijb 
toaö dat de ^eeren fóaöe ban ^tate ïjace refdutic 
niet ten effecrc foude {tonnen fïeilen / dat ïjet onreöe# 
Igbtoa^/ dat ïjem middeïertijd fijn ïjup^ foude ont¬ 
bonden toerden bp den genen die felfê in dienfi en eed 
ban den lande toaé / tegens detegeringcbpöepto51 
bintien in te ficïïen/ fo toetde indeUbecatiegcfidt 
op den 2S. 3jmtp of niet geraden foude toefen tint den 
naem en ban toegen de Staten banHtrccïjt/ nut 
ftracbte ban de acte cn ban ’t boojfj. herbond op dm 
26. ftp^ng opgerccljt / ptnand lafl te geben die 
den boo?f$. Jj)ccre <8?abe ban ^oljenlo in recïjte / Ïjet 
toare bóo? den fjogeu ofpjobinaaïen Hade ban tlok 
tand betrechm foude / ten enudc ïjem bp juftitie geo^ 
donneert toojde de bedelen ban be Ijogeoberïjepdte 
obedieren/ of fijn redenen te feggen ban de inneminge 
en detentie ban ’t bao?f3. ïjup^ / cn bao?t£ den ge# 
nen die men na ingeland foude moeten fcïjidten / 
belaften aen ïjare JlBafeftept tot fabeur cn Ijand-fjon# 
dinge / en p tompte uptboeringe ban juftitie alle mtd# 
delen en recommandatieneninterpofitiebanantori# 
tept/ bolgen^dentrartate/ tebebojöeren. hierop 

gecefaWeevt / dat alfo men berftont tipt de heeren 
leottinn^ en ©albe/ föaöcnbau^tate/ datgeo?# 
donneert toa^ Dat ïjet ïj*U3^ te 23?altel ontledigt fou# 
de toojöen ban ’t gatnifoen/ en darter alleenlijk re# 
ftecröc/ den muteren daer op leggende eenige bèta# 
taïingete doen/ toaer ober men befigtoa^/ fotocr# 
be beeftaen dat dit poinct genoeg ceffeerbe / betjaï# 
ben ban de fefjaden die drn lf eere ban 23?abel doo? 
’t dateïijït innemen ban ’t boojfj. ïjup^ / al^ in ftjii 
do^p gcljab cn geleden ïjadde / om toaer toe te geca# 
ben / de Staten berftonden / dat men den oBjabe 
ban ^oijenlo / ter gelegendcr tijd in recljte betree# 
ben / en dat men den iaaöc ban ^tateberfoeben ftm# 
de eenige Commiffariffcn na ’t ï)up£ te 23tabel te 
feilden boo? ’t aftreeben ban ’t gatnifoen / om info?# 
matie te nemen ban de boo?fs. fcïjade / cn in toat 
geftaïte ’t boo?fcïj?eben Ijttn.ë aï^ dan bebonden foude 
tooiden. 

!©an alfa in <0ctobec tjiet naöelBagiftraetban 
Ütrecïjt toeröe berfet bp den <©?abe ban 4Sieutoe# 
naer / en de geïjeeïe regetinge binnen Htrecljt ge<> 
noegfacm beranderde / toaer doo? de l|eere ban $3ja# 
bel 00b upt de ftad ban Htrecïjt quam te bertrecbe'n / 
fo \$> öat daer bp gebleben / foiider bat de <£>?abe ban 
ïfoijmla ter fabe ban dien optin recljte ter fabcboo?f5. 
betroeben is gctoo?dcn/ of öat de i^eereban25?a# 
bel bergoedinge ban fijn geleden frïjaöe i^ gedaen ge# 
toeeft. 

31n de mamö ban ^fuïto ïjebben de boïmacïjten 
ban de Staten ban B’iefianö gecondpieect en gear# 
refteert eennieutoe iiijlructieeno?dmantieboo?den 
^refident cn piobhuialc Öaden ban den j^obe ban 
©jiefïand/ toeïbe infttuctie eno?dinantiebpdefeïbe 
Staten ijS geappjobeert en geconfirmeect/ fufröie 
daer na opemïijb gcd?ubt en ncclj aïöaer gebolcljt 
tooit. 

ÏDp ïjtbben ïjiec boren mede een toepnigbcrïjaeït 
ban de gelegentï}epdcngefteïrcnifteban©ianbrrjb/ 
en fjoe dat den fcminb ban ©?anbrijb upt pargs ge# 
bïucljt toa^ na Cljartre^/ daer na fjeböen die ban 
kattig aen den ïioninb gefanten gcfonöen / die de 
Haninb anttoooide geeft: daer na fjebben de atigeuqS 
ïjem ged?ongcu dat fjp in 3u^oi:,itnaboïgende edict 
Öeeft laten uptgaen. 

| | Enrik by der genade Go des Konink van Vrank- 
rijk , en van Polen , allen tegenwoordigen en 

toekomenden , Saluyt. Overleggende d’oneyndlijke 
en byibndere obligatie, daer mede wy gebonden fijn 
aen God onfen Schepper, die ons in handen gegeven 
heeft den Scepter van het aider-edelfte Koninkrijk 
des werelds , alwaer het geloof zijns foons onfes ver- 
lofiers en Saligmakers Jefu Chrifti heyiighjk geboot- 
fchapt is geweeft, zedertder Apoftelentyden, en daer 

na 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. jjSS. 
na (mits fijnder genade) godvnlchtelijk behouden in 

bjhD^ de herten van denKoningen onfen voorfacen,en van on- 
l)ujcnoot? fen onderfaten, door d’onderhouding,yveren devotie, 
baojalle die fy hebben gehad tot onfer H. Catolijkfe, Apofto- 
«jaSSp» ^*"e etl Roomfe religie : voor dewelke wy van onfen 

jonxften jarenaf, feer geerne hebben gewaecht ons 
eygen leven , en geftelt in allen dangieren en periculen 
die fich hebben vertoont , en zedert onfe aenkomfte 
tot de krone continuerende, en fich vermeerderende 
in ons metter tyd, defelve refolutie noyt verlaten heb¬ 
ben defe meyninge, als wefende eenlake, die ons fo 
lief en waerdig is, altyds wefen fal, als te heerfchen 
en lange te leven op der aerden. Om defe oorfaken (tel¬ 
lende voor onfe ogen , ’t gene daer toe de fchuldige 
plicht van een goed alder-chriftelijkften Konink , en 
eerde of outfte fone van der kerke ons is verbinden¬ 
de , hebben gerefolveert ( alle andere inlichten te 
rugge gedelt) te verfien, fo lange als ’t God belieft, 
dat het in;der menfchen macht is , dat by ons leven 
opgerecht fy , in’t duk van onfe Catolijke , Apo- 
ftolife en Roomfe religie een goede en verfeker- 
de rude, op dat fo wanneer als God believen fal te 
difponeren van ons leven en ons tot hem te roe¬ 
pen, wy ons mogen vertonen voor zijn H.aenfchyn, 
gerud zijnde in onfe confcientie, dat wy niet altoos na¬ 
gelaten hebben van ’t gene daer toe ’s menfchen ver¬ 
dam fich heeft konnen verdrecken , om te verhoeden, 
dat na onfeaflyvigheyd, in defen onfen Rijke, nieten 
ontdaen eenige alteratien , of veranderingen, in/’t duk 
van deReligie, willende daerom,dat alle onfe Catolijke 
onderfaten, van wat waerdigheyd, qualiteyt of conditie 
zy fijn,fich vereenigen en vervoegen met ons tot het be- 
leyt en voltrecken van een werk datfonootwendigen 
God aengenaem is, wy ons vermengende met hen-1. 
en fy hen vereenigende met ons tot de confervatie van 
onfe H. religie : op dat gelijkerwijs als onfer zielen ver- 
lod zijn met eenen felven prys door het bloed onfesHee- 
ren Jefu Chridi, wy alle en onfe nakomelingen, fijn en 
blijven in hem een felfde lichaem : al’twelkoverlan- 
ge tijden by ons gedelt lijnde in confideratie , en op al¬ 
les gehad goed en voorfichtig advys van de Koninginne 
onfe feer weerde vrouwe en moeder, van den Princen 
en Heeren van onfen Rade. Hebben gewilt, gedatueert 
en geordonneert, willen, datueren, ordonneren , en 
’t belieft ons, dat de navolgende articulen gehouden 
werden voor een onverbrekelijke wet, daer de fonda¬ 
menten defesonfes Rijxopgeleyt fijn , eneerd: 

Wy fweeren, en vernieuwen den eed by ons gedaen 
op onfe wijdinge, te leven en derven in de Catolijke, 
Apodolife en Roomfe religie, bevlytigen de bevorde- 
ringe en behoudenifie der fel ver: verdrecken ter goe¬ 
der trouwen alle onfe macht en middelen,fonder te fpa- 
ren of verfchonen ons eygen leven , om uyt te roeden 
uyt onfen Koninkrijke en landen onder onfen gebiet, 
alle fcheuringen en ketteryen, by de H. Conciliën voor- 
maels gecondemneert of verweten , en voornamentlijk 
by het Concilie van Trente, fonder immermeer te ma¬ 
ken eenigen peys of bedant met den ketters, nochtc 
eenig edik! tot verfchoninge of jonde van hen-lieden. 

Willen en ordonneren dat alle onfe onderfaten, Prin¬ 
cen , Heeren, fo geedelijke als Edel-luyden, inwoon- 
ders van den deden en platte landen, als andere, van 
wat qualiteyt en conditie fy fijn, lig vereenigen en voe¬ 
gen met ons indeferfake, en gelijken eed doen , van 
te verdrecken met ons alle hare macht en middelen tot 
haer eygen leven , om de voorfeyde ketters uyt te 
roeden. 

Sweeren ook en beloven , dat wy niet fullen dragen 
eenige jonde, nochte vorderen by ons leven, ordon¬ 
neren en willen dat alle onfe vereenigde onderfaten ful¬ 
len fweeren en beloven , voor als nu, voor en immer¬ 
meer, na dat God belieft fal hebben te difponeren van 
ons leven, fonder ons kinderen te verlenen, datwy 
niet fullen ontfangen tot Konink, nochte gehoorfaem- 
heyd bewij fen aen eenigen Prince die een ketter fy, of 
de ketterye toegedaen. 

Verklaren en beloven, dat wy niet fullen gebruyken 
tot eenigen tijden , nochte verfien met laden van der 
oorloge yan onfen Koninkrijke, dan Catholijkeperfo- 

nen , en die kennelijke profefiie fullen doen van de Ca- 
tholijke, Apodolife en Roomfe religie, en verbieden 
onuytdruckelijk , dat niemant ontfangen werde tot /Fol 
bedieninge van eenig Officier van judicature en van 
finantien in defen onfen Koninkrijke en landen onder 
onfe gehoorfaemheyd , voor en al eer dat van fijn Ca- 
tholijke, Apodolife en Roomfe religie gebleken (y, 
by attedatie van den Biflchop, of fijnen Vicaris, of 
Stadhouder , of ten minden van de Padoors of hare 
Vicariflen , met de depofitie of getuygenifie van io 
gequalificeerde getuygen niet fufpekt wefende : en 
willen dat defe ordonantie onverbrekelijk gehouden 
werde , by alle onfe Officiers , aen den welken t’ont- 
fangen of hier in van fulker getuygen fal worden gedi- 
rigeert, en dit op pene van haren daet. Sweeren en 
beloven ook, allen onfen, alfo met ons vereenigden 
en vernoegden onderfaten (volgende’t bevel daer van 
by ons aen hen gedaen) dat wy hen fullen onderhouden 
en trakteren , fo een goet Konink fchuldig is zijne goe¬ 
de en getrouwe onderfaten te befchutten en befchermen 
met alle onfe macht, alle de gene die ons hebben ver- 
gefelfchapt en gedient, en door ons bevel verfterkt en 
gewaecht haer perfonen en goederen,tegens defelve ket¬ 
ters en hare aenhangers , en infgelijx de andere, die 
voor date van defen fich verklaert hebben , met ons 
vereemgt tegens de voorfeyde ketters, diewytegen- 
woordelijk met ons vereenigt hebben, en beloven te 
behoeden, en befchermen, d’een en d’ander, voor 
alle gewelt en verdruckinge , die de voorfz. ketters 
hare aenhangers en toegedane,tegens hen lieden fouden 
willen gebruyken, om dat fy hen tegens hareaenfla- 
gen hebben geoppofeert gehad. 

Willen ook, dat onfe voorfeyde onderfaten alfo ver¬ 
eenigt , beloven en fweeren , d’een d’ander te befchut¬ 
ten en conferveren , of te behouden onder onfe autori- 
teyt en gebiet tegens’t geweld en ondcrdruckinge der 
voorfz. ketters en haren aenhangers. 

Infgelijx, alle onfe onderfaren fullen fweeren , van 
te leven en te fterven in dc getrouwigheyd die fy ons 
fchuldig zijn, en vryelijk te wagen haer perfonen en 
goederen , voor onfe confervatie of behoudenifie van 
ons en onfer autoriteyt, mitfgaders ook van den kin¬ 
deren , die God believen fal ons te verkenen, en dat 
tegens eenen yegelijken,fonder yemant uyt te fonderen. 

Sullen ook fweeren, alle onfe voorfeyde onderfaten, 
van wat waerde , qualiteyt, of conditie fy zijd, dat fy 
fullen afftant doen, van alle Unien en praktijken, in- 
telligentien , verbonden en vcrfamelingen , die fy 
hebben , fo binnen als buyten defen onfe Rijken ftrij- 
dende, tegens defe tegenwoordige Unie, en tegens 
onfen perfoon , en bemerkelijke autoriteyt, mitfga¬ 
ders ook tegens d’autoriteyt van den kinderen , die 
God believen fal ons te verkenen, en dat op penen 
vervatet in onfer ordonantien, en voor meyneedige ge¬ 
houden te werden. 

Verklaren voor rebellen , wederfpannige, tegens on¬ 
fe bevelen en draf baer van onfe Majeft. alle de gene, die 
weygerig fullen zijn , defe tegenwoordige Unie Won¬ 
dertekenen , of’t felve getekent hebbende, die daer van 
fullen wijken, en tegens haren eed doen, die zy in dit 
regard Gode en ons hebben gedaen. En de (leden die 
defe tegenwoordige ordonantie niet fullen willen ge- 
hoorfamen , fullen gepriveert of berooft werden van 
allen haren privelegien , gratiën en oktroyen, den fel¬ 
ven by ons , en onfen voorlaten verkent. En fo in 
defelve (leden verordent zijn, eenige fouveraine Ho¬ 
ven, Banken en Officiers , fo van juilitie, als van fi- 
nantie, fullen verleyd werden in den gehoorlamenden 
(leden ,foby ons tot welvaren en verlichtinge van onfe 
onderfaten goet gevonden fal worden. 

En op dat defe tegenwoordige Unie mach gedurig 
en beftendig wefen,fo wy voor eeuwig verftaen te doen, 
en om te begraven van den verleden ti oublen en fcheu- 
ringen onder onfe Catholijke onderdanen , en t’eene- 
mael uyt te doen alk vonxkens die ’t vier wederom 
foude mogen ontfieken. So hebben wy ten opfichte en 
voor het welvaren van den vrede, en totbevorderinge 
van de Catolijke, Apodolife en Roomfe religie, gefey t 
en verklaert, leggen en verklaren by defen onfe tegen¬ 

woordige 
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woordtgs getekende by onfer hand, datter geen onder- 
foek fal werden gedaen van allcdeincelligentien, ver- 
famelingen en andere faken, die onfe voorfeyde Catho- 
lijke onderfaten te famen fouden mogen hebben ge- 
rrnekt, fo binnen als buyten onfenKoninkrijke. Aen- 

emerkt dat fy ons hebben doen verftaen, en bericht» 
at wat fy dieshal ven hebben gedaen, niet anders is ge- 

fchiet, dan doop eencn yver die zy gedragen hebben 
tot de confervatien en hand-houdinge van de Catholijke 
religie. Alle welke faken fullen blijven uy tgedaen, en 
uytgewifcht, al of defelve niet waren gefchied: fo wy 
metter daed defelve uyt en te niet doen , nederleg- 
gen , en overfulx verklaren by defen tegenwoordigen 
van gelijken, al ’c gene datter gefchiet en gebeurt is op 
den ia en 13. van der maend van Mey left-leden , en 
zedert de confequentie of vervolg van dien tot te publi¬ 
catie van defe tegenwoordige in ons Hof van Parlamen- 
te van Parijs» fo binnen onfe flede van Parijs, als an¬ 
dere Heden en plaetfem van onfenKoninkrijke, mits¬ 
gaders ook alle aften van hoftiliteyt die daer fouden 
mogen bedreven fijn , lichtinge van onfe penningen 
uyt onfe ontfangen, generalijk, particulier, of el¬ 
ders viftuaillen , artilleryen, muniten, wapendraginge, 
aenneminge en oplichtinge van krijgs-volk, engene- 
ralijken alle andere faken gefchied en geexecuteert, ge¬ 
durende den voorleden tijd, en die daer na gevolcht 
fijn, ter oorfake en ten opfichte van de voorfeyde trou- 
blen, fonder dat onfe onderdanen uyt fake van dien 
fullen mogen werden vervolgt , bekommert nochte 
onderfocht direftelijk ofindireftelijk, in wat wegen of 
manieren dat het zijn. Alle welke faken wy andermael 
hebben te niete gedaen, en verklaert, al of die niet ge¬ 
fchied waren: fonder yemant uyt te fonderen, alwaer ’t 
van node die nader uyt te drucken,en fpecificerenja dat 
onfe ontfangers generalijk en particuliere pachters , en 
anderen fchuldigl zijn rekeningen te doen, gecommit- 
teert ten ontfange van defelve penningen, fullen bly- 
ven t’eenemale ontlaft van de penningen van haer-lieder 
ontfangen en pachte, die aengeflagen en genomen zijn 
geweeft uyt fake voorfeyt, federtden voorfeyden 12. 
dach van Mey, mits overbrengende de bevelen, or¬ 
denancien , en quitantien, daer van verleent tot haer- 
lieder ondaftinge, fonder dat de gene, die defelve pen¬ 
ningen aengetaft en ontfangen fullen hebben , eenigfins 
gehouden fullen wefen daer vantegensonsrekemnge 
te doen, die wy ook fulks doende ontlaft hebben, en 
omhften by defen tegenwoordige, en van tegenwoor- 
delijke ftaet gemaekt, en overgegeven fal worden om 
te ftrecken voor contrerolle voor den genen, diede- 
felve ontlaftingen fullen willen pretenderen. 

Waerom fo belaften wy onfen lieven en getrouwen, 
den luyden van onfen Hoven van ’t Parlement, dat fy 
defe tegenwoordigen doen lefen, publiceren, regiftre- 
ren, bewaren en onderhouden, en felfs bewaren en on¬ 
derhouden onverbrekelijk, en fonder inbreek : doen¬ 
de ophouden alle troubelen en beletfelen, ter contrarie, 
want ons alfo belieft: en op dat dit vaft en beftendig 
zy ten eeuwigen dage, hebben wy onfen zegel doen 
hangen aen defen tegenwoordigen. Gegeven tot Roua- 
nen, in de maend Julio, des jaers 1588. en van onfen 
Rijke’c XV. ondertekent 

Henry. 

enter zijden Vifa. 

En onderftond ncch s by den Konink» wefendein 
fijnen Rade, &c. 

De Neufville. 

En bezegelt in rode en groenen fijde ftaerten met het 
grote zegel in groenen waiï’e. 

3tftt CDict tèmbcttPatïemcnttotftouanenDcn 
19. 3!iiïö gepubliceert / maet niet tegenfïaenDc De 
Coninft bnt in al Doet Dat begeert toa£ / Daer op De 
oorloge tegen be hugenoten toeDet Dapper Dn Der 
banD genomen toerDe/ fo mocöt bp Ijier nicDc Die 
ban <6uife nocb niet boïDoen: en alfo De Hau£ on¬ 
trent Defen tijt aen Den Caröinacï ban houtbon ce* 
nige bpeben gefcb?eben öeeft / Daer in bp Ijnn en Den 
Hertog ban Cuifc feet looft en pnjfï ban baren pber 
tot De töoomfe religie/ en Dat Defelbe fonDcr ben-lup* 
Den in ©^anhrijlt al te niet getoeefï fouDe Ijcbben / fo 
betgelijftt De ©aug Cuife in Den feïbenbjiefbpDen 
JEElacljabeen / ban De toelfte De £)■ fcljjifc getupgt/ 
Dat fp upt Dat geflacbte 5jjn getoeefï / Doo? toelfte 
raeï ljuipe en Ijepï tocDerbaren toaé / en Dat ÖP ooft 
geen tbnjffel D?oegïj / of Ijp (te toeten Cuife) fouDe 
Den nptganft Die bp begeetDe / berftrijgen- TOber* 
Djoot Den Coninft fcer / Detoeïfte öoojöe booggacnDe 
faften feer jaloers en argtuanig gctoo?öcn ^ijnDcte# 
gen Den Hertog ban Cuife / Die bp fteft liet beDunften 
Dat na toat anDctj* toa£ tradjtenöc Dan fjp boojgaf/ 
Daer De Hertoge ban «fèeberg Den Coninft ooft ernfïe* 
lijft ban getoaerfcftout IjaDDe / toant Die eenen onDcn 
baet tegen Den Hertoge ban CHtifebjaeg/ Die onbet* 
foenïyft toag/ en lag Den ftoninft fïaDig ten oren/ feg* 
genDe tegen Den felbcn : mDien Den hertog ban Cui* 
fc meerDec macljt beftomt / tuat fal fijne eergierig* 
ïjepD niet Dojben te toege brengen I Detoijle bp fo gro* 
te onrufle in’t Stoninftrijft baDDe bertoeftt/ ja Den 
fóoninft baDDe Doen bïucftten upt fijne fïaD ban $a* 
rij^/ fijne fcöatten aengetafl / en Daer toeDcnfóo* 
ninft geDbJongen fuïften ebiet te maften aftü ftp ïjeb* 
ben toilDe/ tot De^ üioninftg oneere en fmaet. 

©e CarDinael ban bourbon en Den hertog ban 
CuifcnianDcrcXigcurs/ Ijcbbcn ebentoel (al^ Dit 
eDict gepubïiceett toa^) aen Den ftoninft gefonDen 
een Cert^-biffcïjop ban l4ong/$etri$€fpinanii£ en 
ClauDiué Cafireu^ OBberfïe tot 3$ourge£ / Die tot 
Den fconinft guamen tot 0ouacn / Den ïtoninft op Ijet 
Ijoogfie beDanftenDe ban Dat bp flg met De Catftoïrjftc 
bereenigt IjaDDe: enboojnemeïyftbeDanfttenfpfjent 
ban Dat bl1 Den hertog ban Cuife fo berftoogt IjaDDe 
en ftem C>oerfte gemaeftt ober al bet jfrancopfe 
ftrijcb^-bolft / ontfcbuïDigenDe fïg Daer niet na ge* 
fïacn te bebben / en bernoegenDe fïg Daer meDe Dat 
bp met Den Honinft bereenigt toa^/ berftïarenDeDat 
bp toeï te b?eDen fouDe getoeefïbebben/ alftaDDebP 
maec alleen Obecfïe ober fijn pallen^ mogen bjefen / 
en aen fijn l^offljn. 

^e tionmft eben-toel fïmuleerDe feer / om Den 
Hertog ban Cuife alle fufpitie te benemen / Dat bp 
nocb eenig ongenoegen tegen bem baDDe / Doeb ijem 
Dan Doo; D’eene / Dan Doo? D’anüere aengeDien t fijn* 
De ban feftere boogmoeDigehjoo?DenDiebpDcnHer* 
tog ban Cuife eneenige fijne bjunDen fouDengefpio- 
ften fijn / befïoot bp bp fïg ter gelegenDer trjD fijne bol* 
ftomene autoritept bJcDertebeftomm/ of bem ober 
Den H^^tog ban Cuife te b3?eftcn / en boetaeï Den 
Hertog biet ban toeïgebjaerfcbouttoerDe/ foacbtc 
bp ’t feïbe niet / en beeliet fïgopfïjnelijf-hjacbtm 
autoritept Die bp baDDe / Dog bonD ïjem ten lefïen 
beD?ogen / fo top in’tnaboïgenDeboeft herbalen ful? 
ïen / en tallen Daerom al bier toat rufïen / en Dit 
boeft beffupten en cpnDigen met bet fpjeeft-tooojD; 

Die fijn Ovethooft wil houden bevreeft, 

Voleynd fijn leven ongeluckigh meeft. 

Cu 

Die aen fich wil treckcn d’Overheyds authoriteyt, 
Sijn eygen ongeluk hy veeltijds bercyd. 

Ertul<l mn het vier- en~rwintig(le Boek. 
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K V O L G 
Van de 

ERLANDSE 

OORLOG 
Beroerten enBorgerlijke Oneenigheden. 

Gefchied by tijden van Alexander Hertoge van Parma,6ec. als Gouverneur 
en Kapiteyn generael van de Nederlanden , onder ’t gebied van den Ko- 

nink van Spangien : en den Prince Mauritius van Naffau, &c. 
Grave 'Willem Lodewijk van Naflau , &c. en Adolf 

Grave van Nieuwenaer, relpedive Gouver¬ 
neurs van de vereenigde Nederlanden. 

Waerachtige en Htjlorïfche Befchrïjmnge: 

DOOR 

PlETER BOR ChRISTIAENSEN. 

Ij88. 

(Fol.i.) V E 

N E D 

I\ort inbond Van bet Vijf-en-V^intigJle 'Bock. 

Erfcheyden aenflagen des Konings van Spangien, tegens de 
Koninginne van Engeland enhaer Rijken. Ban des Paus, waer mede hy Eli- 
fabet Koninginne van Engeland , als onwaerdig tot het Rijke, ’t welk fy bc~ 
lat, inden bandede, om de misdaden die hy menigvuldig verhaelt, en haer 
aen yegelijk ten rove geeft, om haer te ftraffen, alle het recht van het Engelfe 
Rijk aen den Konink van Spangien overdragende, met autorifatie en macht 
om defen ban te executeren. Befchrijvinge van de Spaenfe vloot , wie dcop- 
perfle macht en’t gebied over defe v'lote gehad heeft. Somma van alle het 
volkdatopdefe vlote geweeftis. Provifietot behoef van defe vlote. Toe- 

fulHng die de Hertog van Parma doet doen, om hem te voegen by de vlote van Spangien. Propofitie 
van fijn Excellentie, aen de Admiraliteyten en hen-luyder advijfen, en wat vorder tot defenfie der landen 
beraetflaegt, voorgenomen, gedaen en geordonneert worde. 'Wat de Koninginne van Engeland voor¬ 
neemt tot haer defenfie na verfchcyden waerfchouwingen. "Wanneer de Spaenfe vlote t’zeyl gegaen is : 
namentlijk den 29. of 30. Mey. 1588. en krijgt onweer. Een van de grootftePortugaclfegaleyen, ge- 
naemt de Diana, vergaet in de Zee. David Gwijn met fijne metgefellen flaven op de galeyc Vafana, ver- 
meefteren defelve. DegaleyeRoyal vervolgt de galeyc Vafana ; macr werd van David Gwijn en lijn 
metgefellen en de Haven op de Royal mede vcrmeeltert. De Spaenfe en Engelfe fchepen komen by den 
anderen. Het galjoen van DonPedrodc Valdez werd van de Engelfe verovert. Den Hertog van 
Parma was van den Konink verklaert Generael, om te commanderen te lande over al het volk 
van oorloge, dat in Engeland te lande foudegefet worden. De Spaenle vlote ankert voor Galis. De 
Engelfe fenden acht brand-fchepen tegen de Spaenfe vlote. De Spaenfe vluchten met des-ordre. Jon¬ 
ker Pieter van der Does neemt het galjoen St Matheo, daer DonDiegoPiemontel, broeder van den 
Marquis de Taneraop was. "Wat Don Diego Piemontel verklaerde van de gclegentheyd van de Spaenfe 
vlote, en het voornemen der felver. Een Spaens fchip by Blankenburg in Vlaenderengeftrant De 
Spaenfe fchepen vluchten na deNoord-zee. Grove logen van Michiel Eitfinger van Ooftcnrijk. Beze 
gedicht over de Spaenfe vlote. De Gouverneur van Vliffingen de HeereRullelsfchrijven aen Deven¬ 
ter, nopende de Spaenfe vlote. "Wat de Hertog van Parma voorneemt na het vertrek van de Spaenfe 
vlote, dewelke den Marquis van Renthi fend na het eyland van Tholen om dat in te nemen, dan werden 
metfehadeenfehandeafgedreven, Sekere refolutie der borger Hopluyden van Utrecht. Frans Ger- 
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ritz. een van de burger Hopluydenreyft na Engeland heen en weder. Frans Gerritfz. levert zijne brie¬ 
ven uyt Engeland gebragt aen den Grave van Meurs over. Brief van den Grave van Lycefteraen 
den Grave van Meurs. De Magiftraet van Utregt verklaren by a&e dat de borger Hopluyden wel 
gedaen hadden inft fenden van haren medeborger Hopman na Engeland. Miffive van den Grave 
van Nieuwenaer, Meurs &c. aen de Koninginne van Engeland, roerende de fake van de Burger" 
meefter Deventer den 14. September 1588. Miffive van den Heere van"Walfingam,-Secretarisvan 
de Koninginne van Engeland, aen den Grave van Meurs. Miffive van den Burgermeefter Deven¬ 
ter, aen den Baron "Willugby. Des Grave van Lycefters overlyden. Verhael van des Grave van 
Lycefters leven, dood cn geflagte. Meefter ThomasCandifch,Engels Edelman,ruft drie fchcpen 
en een Bark toe, om fijn avontuer te Toeken, en door de Magellanife ftrate te befeylen Ooft en "W eft- 
Indien. Kort verhael van des felfs reyfe. Verre en vreemde vaertenby de Nederlanders van de 
vereenigde Provintien , uyt nood gefogt, na Mofcovien, na de zoute Eylanden , voorts na Span- 
gien agter Engeland en Schotland om; item door de ftrate van Gibralter na Italicn en anders, na¬ 
derhand ook op Guinea en na Ooft-Indien, daer na gevolgt is de Compagnie tot Amfterdam, 
die men noemde de Compagnie van verre, en door wien defelve is begonnen, en wie de eerfte aen- 
porrer van diengeweeftis: welke verre vaerten gefogt zijn uyt nood en door de grote tyran- 
nye gepleegt by den Konink van Spangien en fijne Officieren tegen de Schippers , Stuyr- 
luyden en Bootsgefellen van de Nederlanden. De Hertog van Parma wil de ftad van Bergen- 
op-Soom belegeren. Eenigc ruyteren uyt Bergen-op-Soom (om kontfehap uyt getrocken fijnde) 
brengen twee gevangenen binnen. Gelegentheyd van de ftad Bergen-op-Soom. De Heere van "Wil- 
Ingby komt aldaer. Namen van de Magiftratem in defe belegeringe.Uytval van die van Bergen-op-Soom 
tegen de vyanden. Twift omhet Gouvernement van Bergen-op-Soom. Ander Uytval vandievan. 
Bergen-op-Soom. Seerquaed windig en regenagtig weder. Kloeke daed van agt ruyters. TweeSpaenfe 
gevangenen folliciteren een Vendrik en Soetelaerom verradery te plegen, dewelke beloven de Noort- 
fchans over te leveren. Parmaes volk worden in en omtrent de Noort-fchans geflagen , en de twee 
Spaenfe gevangenen, (die de verradery hadden gefogt) werden gehangen. "Woorden tuftchen den 
Baron "Willugby en Meefter Johan van Olden Barnevelt binnen Bergen-op-Soom. Jonker Johan 
van Hugtenbroeks kloeke daed. Uytvallen van de belegerde uyt Bergen-op-Soom. De Hertog van 
Panna begint lijn leger voor Bergen op te breken, en vertrekt eyndlijk. De Baron "Willugby flaet eeni- 
ge Engelfe Kapiteynen en Ritmeefters, en ook den Ritmeefter Pauwels Bax Ridders, in ft gefigte 
van de vlugtende vyanden. Blydfchap binnen Bergen-op-Soom. Dankfeggingeoverde verloffinge, 
en inftellinge van eenen jaerlijkfen dank en vierdag. Wagtendonk by Graef Pieter Ernft van Mans- 
velt belegert, en na twee maenden belegs overgegeven. Verhael van de Utregtfe beroerten. Anno 
1588. Hendrik Janfz. van Ratingen,gewefen Hopman van de börgery FUtregt,wert gevangen. Re- 
folutie by de borgerHopluyden van Utregt genomen, den z 3 .Septemb. 1 5 88."Wagt en contra-wagt on¬ 
der den borgeren F Utregt gehouden . De BurgermeeftcrDe venter en eenige andre komen opftStadhuys 
indernagt, en wat daer vorder omgaet. Kapiteyn Juliaen Kleerhagen wert gequetft en gevangen 
genomen. Cornelis Gysbertfz. van Kulenburg, jan Griffoens enFrcdrikvan Beek werden gevan¬ 
gen , dog haeft weder ontflagen. De foldaten van Kleerhagen werden in turf-fchuyten uyt de ftad 
gefet. De Burgermeefter Deventer werd gevangen, als ook de Schout Charles vanTrillo, van ge¬ 
lijken ook Frans Gerritfz. Hopman van deBurgery. Het aengeven van den Grave van Meurs aen de 
Gedeputeerde van de Staten en Magiftraet. Antwoorde hier op gegeven. De Grave van Meurs verfet 
de Magiftraet en burgcrHopluyden. De uytgefeyde komen wederom in de ftad. Eed en 
belofte die de uytgefeyde F harer weder-inkomfte gehouden waren te doen. Jr. Niclaes van 
Suylen Heere van Sevender komt wederom in de poffeffie van het Schout-ampt aldaer. Die van Hol¬ 
land committeren eenige om de Utregtfe gefchillen te helpen ftillen. Schrijven van de Magiftraet 
der ftad Utregt aen den Baron "Willugby, beroerende de veranderinge in hare ftad gefchicd. Pu¬ 
blicatie en verklaringe die de Heere Grave van Nyenaer, Meurs &c. Schout, Burgermeefte- 
ren, Schepenen en Radenderftad Utregt doen doen, tot fligtingeenwegneminge van degefchij- 
len en beroerten binnen der felver ftad. Examinatie en bekentenifle van Jonker Charles vanTrillo* 
Miffive van de Koninginne van Engeland aen de Magiftraet der ftad Utregt, beroerende de beroerte 
die aldaer geweeft was. Schrijft van gelijken aen den Grave van Meurs. Des felfs antwoorde aen hare 
Majefteyt. De partyfehap wort nogdoor lommige gevoet. Trillo cn Frans Gerritfz. werden uyt 
de gevankeniffe ontflagen. "Wat den Burgermeefter Deventer al te lafte geleyt werd. Refolutievan. 
den Raed der ftad Utregt, nopende de relaxatie van Kleerhagen en Deventer. Refolutie te voren over 
Kleerhagen genomen. Miffive van den Raed der ftad Utregt, aen den Heere Budlcy Raed van hare 
Majefteyt van Engeland, in den Rade van State. Brief van den Heere Secretaris "Walfingam, aen den 
Grave van Nyenaer. Miffive van de Koninginne van Engeland aen den Grave van Nyenaer, Meurs &c. 
in faveur van den gevangen Burgermeefter Deventer. Miffive van den Burgermeefter Deventer aen 
den Prefident Meet-kerke, Burggrave en Sonoy, in Engeland zijnde. Articulen by Deventer in En¬ 
geland gefon den, met fijne refponfiven. Sententie van den geregte van Utrecht over den Burgermee¬ 
fter Deventer gegeven. Kapiteyn Juliaen Kleerhagen en Lambert van Vollenhove fijnen Lieutenant 
uyt de gevankenifle ontflagen. De Burgermeefter Deventer vertrekt na Engeland. Miffive van den 
Burgermeefter Deventer,uyt Engeland gefchreven aen den Grave van Hohenlo. Miffive van den voorfz. 
Deventer gefchreven aen de Staten van Holland. Atteftatie van jr. Dirk Canter in faveur van Deven¬ 
ter. Deventer geeft een boek opft Vader onfe in drukuyt. Propofitie van den Ridder johan Noritz. 
Ambafiadeur van de Koninginne van Engeland inden Rade van State gedaen. Difcoursopde eenig- 
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heyd van den lande, aen den Ambafladeur Nor'itz overgegeven by dé Staten Van Holland. Wat 
fccours dat de Staten generael hare Majefteyt accorderen tot den togtvan Spangienen Portugael. Het 
garhifoen van Geertruyden-berge muytineert wederom, en nemen den borgeren liaer geweer af. Miflfi- 
ve va-n den Baron van Willugby aen den Ridder Wingfelt Gouverneur, Kapiteynen, Luytenantcn 
cn andere Officiers van den garnifoene tot Geertruyden-berge, en dftntwoordedaerop. Hogewater- 
vloet in de ommelanden, in November 1588. Dood van Wilhelmus DamafmsLindanus,gewecft zijn¬ 
de dfterfte niewe Biflchop van Remunde. De Prince Mauritius van NafTau wertgehult als Marquis 
van der Vecre. Der Staten ruyteren flaen een groot convoy omtrent Deventer. Eenigegcfchiedenilfen 
in Vrankrijk. Des Paiis fchrijven nopende den Hertog van Guyfe, diens y ver tot te Roomfe religie 
hy feer prijft, het welk denKonink van Vrankrijk een arch -waen maekt. Vergadcringeder Staten van 
Vrankrijk totBloys. De Konink vanNavarre v/erd van deStaten van Vrankrijk verklaertals eenketter, 
onweerdig om te fuccederen tot dekrone van Vrankrijk, welke verklaringe de Konink wcygert by edidt 
te laten verkondigen. Heftige difpuyten in de vergaderinge der Staten van Vrankrijk tegen het conci¬ 
lie van Tremen. Den Konink van Vrankrijk neemt voor hem den Hertog van Guyfe van kant te heH 
pen. Des Hertogen van Guyfe dood wertbefloten. De Hertog van Guyfe wert van des Koninks voor¬ 
nemen gcwaerfchout, ft welk hy niet en acht. DeHertog van Guyfe wert gedood of vermoort, in des 
Koninks van Vrankrijks vertrek of Kabinet kamer, de Cardinael van Guyfe en den eerts-Biffchop van 
Lions werden gevangen. Des Coninks van Vranrijks redenen tegen den Cardinael van Vendome. De 
Konink feyd fijn moeder wat hy uytgericht hadde. De Hertog van Ncmoers, Ellebeüf, de Prince van 
Jonville, de Hertog van Guyfens fone en meer andere werden gevangen cn verfekert. Dc Konink doet 
des Paus Legaet aen-feggen, d’oorfaek waerom hy den Hertog van Guyfe hadde laten om brengen. 
De Cardinael van Guyfe wert mede omgebracht door laft van den Konink. De Secretaris en Kamer¬ 
ling van den Hertog van Guyfe werden mede gevangen. Brieven van den Konink van Vrankrijk ge- 
fchreven aen alle de fteden van fijnen Rijke, nopende de dood van den Hertog van Guyfe. InftruCtie 
by den Konink van Vrankrijk gefonden aen fijne Stad-houderen in de provintien van fijnen Koninkrij- 
ke. De Konink van Vrankrijk fend aen den Paus om redenen te geven van de dood van den Cardinael 
van Guyfe, en hem met den Paus te verfoenen. DesPausantwoordedaerop, en des felfs onbillig- 
heyd. Des Markgraefs van Pifa vrymoedigeproteftatie tegen den Paus. Des Koninks van Vrankrijks 
eyntlijk verfoek om abfolutie. Des Paus geveynftheyd tegen den Konink en fijn Legaten. Der Staten 
gefanten komen wederom uyt Denemarken in Holland Bclegeringe van Rijnberk doordeSpaenfe. 
Oorfake van eenig mifcontentcment op den Baron Willugby. Placcaet byGrave Willem Lodewijk 
van NafTau, en de gedeputeerde van Vriefland uytgcgeven. Defchepen, koop-luyden en goederen van 
dc vercenigde Provintien werden totverfcheyden plaetfen gearrefteert. Guilleaume Coliton verkrijgt 
brieven van reprefalien tegen de vereenigde Nederlanden. Mr. Jan van der "Warken wert in Engeland 
gefonden en accordeert de fake. De Konink van Schotland fenteenenHerault in de Nederlanden om 
het gepretendeert achterwefen van den Collonel Stuart te vorderen , dreygende met reprefalien. Den 
Raed van State fenden Mn Leonard deVoogt^pver Engeland na Schotland. Mr. Leonard Voogtin 
Engeland gearriveert zijnde, is met afïiftentie van den Agent der Staten, Joachim Ortel, gegaen by den 
Heere Douglas, Ambafladeur van den Konink van Schotland , die hy van alle de gelegent- 
heyd defer fake heeft gcinformeert. d’Antwoorde van den Heere Douglas. De Heere Voogt fpreekt 
met den groten Threforier en den Secretaris Walfingam. Antwoorde van dcfelve en vorder 
handelinge met defelve. Memorie overgelevert by den Heere Voogt aen den Secretaris 'Wal¬ 
fingam : en wat antwoorde hem by den voorfclireven Secretaris is gegeven. Hem wert acces 
by dc Koninginne van Engeland vergunt. De<Heeren Raden van State fchrijven aen den Konink van 
Schotland. De Heere Voogt fchrijft aen den Raed van State en den Advocaet van den landevan 
Holland alle fijn wedervaren over. De Heeere Davidfon gedefchargcertby fententie van dc Raden 
van hare Majefteyt, van ft gene hem te lafte geleyd was. De Heere Voogt heeft wederom audiëntie 
by hare Majefteyt. Den Ambafladeur van de Konink van Schotland ontbied den Heere Voogt, en 
wat hy hem voorhout, derhalvcn de voorfchreven Voogt gereedfehap maekt om na Schotland te rey- 
fen, dan werd fijne reyfeby de Koninginne op gehouden. Voorder handelinge van de Heere Voogt 
met den Ambafladeur Douglas. Hy neemt fijn affeheyt van de Koninginne en vertrek na Nederland. 
Den Overften Schenks ongenoegen op de Staten, fijn aenflag opNimmegenfaelgiert. Dood van 
Catrinadc Medicis, Moeder van den Konink van Vrankrijk, en een weynig van hacr leven, nature en 
conditie. Den Overften Morgan, Gouverneur van Bergen-op-Soom , enKapitcynKnollis, voer¬ 
den de dochtcren van den Heere van Merode, Baron van Peterfom tot Bergen-op-Soom, ft welk by de. 
Staten feer qualijkgenomen werd. Mutinatie tot Thiel. De Grave van Meurs en den Overften Schenk 
met den Veld-Maerfchalk de Heere van Villeers victualicren Rijnberk. Kapiteyn Dalachij vordert 
de gepretendeerde fchuld van den Collonel Stuart. Mr. Johan van der 'Warke en Leonard de Voogtj- 
werden na Schotland aen den Konink geionden om dc fake van Stuart. Oratie gedaen by de Neder- 
lanfc gefanten aen den Konink den 10. Mey 1589. Des Koninks van Schotlands mondelinge ant¬ 
woord. Der gefanten vordere handelinge met den Cancelier van Schotlanden met de Commiflariflcn 
des Koninks. Redenen ftaende te confidcrcren over ft recht van reprefalien, dat de'Heere Willem 
Stuart verfocht vari den feer doorluchtigen Konink van Schotland tegen de Staten der vereenigde Ne- 
derlandfe Provintien. Redenen by Stuart tot lafte van de Staten geallcgeert. Den Ambafladeur van 
Engeland in Schotland zijnde, recommandeert de fake van dc geünieerde Provintien aen denKonink 
van Schotland. Antwootde des Koninks van Schotland, de gedeputeerde van de Staten gegeven, De 
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Vijf en Twintichfte Boek. 
Gefantcrt nemen haer affcheyt van den Cancelier van Schotland : fy vertrekken uyt Schodaud; 
komen weder in Holland en doen rapport van alles. Die van Nimmegen verbranden het dorp Elft, 
plonderen en beroven veel dorpen in de Betuwe. Placcaetop den naem van fijn Excellentie van Naf- 
fau uytgegeven, beroerende de paspoorten en fauvegarden. Placcaetvan de Staten van Holland, ver¬ 
biedende het drucken van feditieufe boekskens,. liedekens, en paufelijke ceremoniën. Refolutie van 
het Collegie .van Sorbonne van Parijs tegen den Konink van Vrankrijk. Diverfe vileynige boeks ¬ 
kens tegen den Konink van Vrankrijk in druk uytgegeven. Mififive des Koninks van Navarre aen 
de drie Staten van Vrankrijk , inhoudende de verklaringc deffelven Koninks , op het gene dat fie- 
dert den 23. Decembris 1588. in Vrankrijk voorgevallen is. De Konink van Vrankrijk werd 
geraden hem met den Konink van Navarre-te vereenigen. Beyde de .Koningen komen te fa- 
men, in welke tTamen-komfte de Konink van Navarre hem feer verootmoedigde. Trevis en ft.il- 
ftand van wapenen tuftchen de voorfz. Koningen. 
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€ ïiomnft ban ^pangien boa? pem ge* 
nomen pebbenöe ban ober ïange /aren / 
om pet föoninftnjft ban Cngdanö in te 
nemen/ onöer ’t öeftfd ban pettöoomfe 
<£atoïfifte gdobc en reïigie öaertocöetin 

op te reepten / en De ftetterpen upt te roepen / en 
öacr na ooft fijne rebelïe onöerfaten na fijnen toiïïc 
te fïraffen / peeft öifttoild gep?actifeert om fijne aen* 
fiagen in’t toerftte fidïcn / ö’centrjö foeftenöe miö* 
-Delen om öeïïtomnginneomteDocnb?cngen/ ö’an* 
Der tfiö onöer öeftfeï ban öe gehangen <§>rpotfe fio* 
ningtnne te bcrlofién / en in b?ppepö te fleïïen / en 
onöer anöere pepmdpfte pjetejeten / ’t todft pp infon* 
öerpepö meenöe m ’t toerft te fieïlen bptpöenban 
©on 3San ban ©ofïcncrjft fijnen bafïaert-b?oeöer/ 
maer Dctmjïe fip getoaer toerö/ öatÖcnboö?noem* 
Den fijnen baftacrt-bmeöcr feer Ijoogmoeöig en eer* 
gierig toa^/ en na poge faften toa$ fiaenöe / feer ge* 
nepgt om te regeren / en Dat pp eertpög boo?pem 
genomen paööe teberftrijgenDennaementjjteïban 
Üoninft ban ®pun$ / ’t toeïft Den ïfomnft ban 
êpangien niet bcpacgöe / en aïd ©on 3Ioatt öaer 
na in jföcöerïanö öoo? Den ïtoninftban ^pangien ge* 
fonDen toag / om alöacr aï£ ©ouberneur generaeï 
te commanöercn / fo toerö öe ïioninft ban ^pan* 
gien getoaccfcïjout / Dat men binnen ftomen pep* 
mcïift berfianö bcgonöe te ïjonöen / omecnigeïjoge 
fïateu boo? ©on 3|oan te beftomen / fonöec ’t feï* 
be fijne iDajeficpt aen te Dienen. ©c meeninge toa£ 
om met öen ©auS te panöden / om öen aenfiag 
op <£ngeïanö te maften / en öat men ©on 3fan met 
Dat ïüoninftrpfte boo?fien fouöe / öaer toe pp ban ben 
©au0 berfoept 23uïïen en beïeeninge / Öacr toe ge* 
b?upftenöe pet beïept ban fijnen ^ecretatté 3Iopan 
Cfcobcöo. ©e ïioninft ban ^pangien Dit te feer 
fufpcct toefenöe / en niet bcgerenöe Dat fijnen b?oeöer 
tot foöanigcn pogen fiact ftomen fouöe / pjactifceröe 
pepmelgft om fulr te berpinöeren / noeptan^ en öo?fi 
pp* pcm niet opcntïpft tegen toefen/ toantppb?ec£* 
De öe poocpmoeöigpcpö ban fijnen bjoeöer/ öieöen 
■paus' en bede Catpoïgftc ©?incen feer lief toad / 
en öetopïe pp toifi Dat Dit alïe£ beïept toeröc öoo? 
Den boojfcpieben ^ofian Cfcobeöo fijnen ^eere* 
tartè / nam pp boo? pem om pem pepmeïpft ban 
ftant te pelpen / en eufie niet boo? Dat pet feïtfe in 
’t toerft gefielt toeröe/ om aïfo ban Defe fo?geont* 
fïagcn te toefen / aïfo toeröe Defen ^ecretari^ 
gjopan Ocfcobeöo cpntftjft binnen .ïlBaÖftï op eenen 
abonö na pup^ gaenöe ban y of 6 tratoanten on* 
boojfienjS omcingeït en öoojfieftcn. <Ên Dit tó 
Den fdben oSfeobcDo Öaer ban top inöeboo?gaenöe 
boeften / bpfonöer in ’t df öe berfiad gemaeftt pcb* 
ben / öacr top panöden ban öe juftifiratie Die 
De Ifeercn Staten generaeï untgegebenpebbenban 
De oojfafte öie fp paööen om De oojïog aeu te nemen 
tegen öen boomoemöen ©on 3joan ban ©ofien* 
rijft, ’t 3$ ben fdben aSfcobcöo öie öe partp* 
fepap onDec öe Staten pjactifeeröeu om Diepte ge* 

f macfteïpftcr te mogen meefïertoecöen/ enteftafig* 
öen ö’cene öoo? ö’anöer / fo pp aen öen ïtoninft 
fepjeef. ©on 3|oan i$ öacr na ftomen te fierben/ 
en aïfo toa^ öen Itoninft ban Defe fo?ge boo? ©on 
3. oan ontfiagen/ en bïecföen aenfiag op <SngdanD 
boo? Die tpö aepter toegen. 

JiBaer na öe öooö ban Den boo?fcp?eben ©on 
fïoan ban ©ofienrpft / pceft De ïïoninft ban J>pan*- 
gien op nieuo' op Den boo?fcp?ebcn aenfiag fecrete* 
ïpft gepanöeït / fiep ooft ïatenöe beöunften öaer toe 
nn noep te meer oo?fafte te pebben / a!^ te boren / 
öoo? Dien De l^oninginne niet aïïeen fijne rebellen 
in öe Seöerïanöen toa£ affifierenöe / maer herpin* 
öecöe pem ooft Dat pp tot fijn boojnemen in Djanft* 
rpft niet ftonöe geraften. pp nu refolutie geno* 
men paööe om fijn boojnemen te executeren/ peeft 
pp ban ïanget panö gepjactifeert öe Honinginne 
bed bpanöen te beroeftenen öoo? öe 2lefuiten en 
anöere $?iefïerg in paer epgenlanö/ op-roeuenen* 
ne öe Catpoïgftcn in paer epgen üïoninftrpft tegen 
Dcfeïbe j Docp öie aenfïagen toiïöen fo niet aflopen 
of Dacr guamenöer berfcpepDeuaenöenöacfi/ öaer 
ober beeïe fo nu fo Dan gecrecuteert toieröen / 
ïefïïpft ooft öe ïtoninginne ban Jjepotïanö feï* 
bc / onöer pet öexeï ban öetedftc om öie in b?p* 
pepö te fïeïïen en totïiïoninginneban<6iigeïanöop 
te toerpen / beeïe aenfïagen tegen «öugdanö ge* 
p|actifcert 3pn getoeefï / epnteïpft aïfo men öoo? 
Dien miööeï tot pet boo?nemcn niet ftonöe geraften/ 
mofï pet upterfie miööd / namentïijft pet getoeïö 
te toerft gefieït toeröen/ Dat i£ men mofi€nge* 
ïanö met getoeïö / Doo? een getodöige blote mne* 
men. ©it fouöe ftonnen gefcpieöen met minöer pc* 
rpftcï ban öe Catpoïpftcn in «Sngdanö / öie pen niet 
fouöen bepoeben te openbaren / öan boa? öat De 
bïotc boa? fianöen toefen fouöe/ aïfo peeft öen fio* 
ninft bafi beginnen in aïïe fijne öpften en pabe* 
nen gereetfepap te maften om fepepen toe te cufien 
en een getodöige bïotc te p?epareren: mcntoa?ö?ie 
boïïe jaren befieft om Defeïbe toe te maften / 
noeptan^ en ïietmenin’tminfienietberïupöenöat 
men öie tegen <£ngdanÖ of ^eöerïanö toiïöe ge* 
b?upften / öefgeïijft^ maeftte be ïfertoep ban ©ar* 
ma in aïïe öe pabenen ban ©ïaenöeren en 25?a* 
banö omtrent 300 ftïepne fepepen toef öie pen 
mcöe bp öefe bïotc fouöen boegen aï£ fp onöer <üm* 
geïanö fouöen toefen / met bolft en aïïe ïaöinge ban 
rufimge om öe peecöen tcaceommoDcrcn öie men in 
Cngdanö p?ctenöeeröetebinöen/ en öie De hertog 
ban ©arrna in fijne fepepen fouöe fetten/ bepaïben 
öie in ^pangien fouöen gefepeept tootöen / öoepöe 
ïtoninft ban &pangienïietöoo?öe©crtogban©ar* 
ma öe ïïoninginne miöödcn eneonöitienbanb?eöe 
aenbieöen / geïpft top in ’t boo?gaenöe boeft bet* 
padt pebben / om Defeïbe aïfo in flacp te toiegen 
tot öat pp in alïc^gcreet fouöe toefen / om paer afë 
öan op pet onberfienfie te oberbalïen / ïatenöe ïup* 
öen öat öefe blote gereet gemaeftt toeröe om tegaen 

na 
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na $5at'&arpm. Ban befe gctodbige tomifïtnge 
tn bïotc / bic bc &pangiaetben upt pobacrbpe noem; 
beu bc onbcttoinïghe 2Ctmabe / fullcn top pier na 
fycbcr berpad boen / al£ top ectfï mende ge* 
macht fullcn pebben ban bebiiïle of cbtct be£$)airé/ 
öacc mcbc pp bc ïioninginne ban Cngelanb in ben 
banbebeboen/ cn ccn pbet maept geeft paer te mo* 
gen om b?engcn / cnobecgceft allebegececptigpepb 
be£ iüoniiikrghg ban <6ngeïanb / ben ïioninh$pi* 
ïippo ban ï.hfpanieii/ cn maept om befen ban te ejre- 
curcii. 

23anö:s T JÖ befe 23uïïe fept bc $au£ / bat pp «pt be maept 
Ipaus / 1 pem ban 03ob / booj be toctteïghe fucccfTte ban i 
toainncs ^ Catpoïghc ïierhc ober alle menfepen gege* 
Set ben en becleent / om ben afbaï be£ ïioninje ban 
Koningin,' Cngdanb ï^eiirtb ben VI ll. betodhe pem en ben 

funen ban be gemepufepap bet <Cp?ifïenenafgefon* 
unö/ ais bert en onttcochen pabbe / toeïhe af-baï boot bc Ito* 
onüttecötg ninh Cbutoatb noep berber upt - geb?ept 3pnbe/ 
KLp toa£ Clifabct / bic paer in be foebecfpanmgpepb / 
•i mik otiijepoo^faempcpb en gebjuph noep meet pertnee* 
ybzfati big cn min boctbcetbig betocej» / tot gcotec erger* 
iian öebe/ fn Pttijhd ban ïjacc nabuten cn omlig* 
mi De genbe finten cnbolheren/bacrmbolpetbcnbe en 
nisöaticn cantiuuereiibc / bctocedjt boo? be menicpbiiïbige 
itgSg" aenpojcinge bedet menfepen / cn boajnamelplï 
jcrtjaeit/ boot be ootmoebige beben bet Cngelfe fclfë / bp 
pöaet berfepepbeu Bpncen en Boifïcn / cn boojnameïph 
flchten bp ben gcootrnacptigen Coninft ban Jbpangien / 
psjc g«cft/ blpdg baet penen geatbept / en pent om puïpe 

aen geroepen / op bat pp aïle fijne htacpten cn 
iiietjet maept (Diepem c6obbedeentpabbe/) baetaenfou* 
fectjt ban be toenben / toeheeten cn emplopecen / om De* 
leirSri' febJOUtoenpt paren fïoeï te fïoten / cn alle bie fepa* 
feaenöen belghe en betbedfeïphe mcnfcljen in pact ïïgke / Die 
öomnh pact mocptcn gunfïig 3pn na be gcootpepb ban pare 
èoan' iniföaben foube fïcaffcn / en pet ï5pk / toelhcr£ 
jfsnobee* bepaubemffe be Cppfïenpcpb aengtnh / be religie 
vagenöe. cn <Sobr$ bienfï baer toeber in opgedept 3pnbe / 

?> toebetom in pare ouöc en borigc tuf! gefïclt enge* 
,, bjacpt moepte toerben. ïficc bp toetben be oo?fa* 

, hen bcrpaclt / toacrom epntïijtt met befe b?ontoe 
fo fïcaffdijk en tojcbcïijh gepanbclt toetbc / te 

” toeten : bat fp boó? paté bofe hetterpe be boet 
” cn ootfahe gegeben pabbe ban fcpeucinge / en bat 
5’ fp Daerom ban fijn bootten be ^aufen unt 
,> bc gemepnfepap bet pephgec ïiethen gefidt cn 
3> gefloten toa,ó / om bat fp tegen aïle reepten / fo 

gobbdijh al^ toerdtlgh / be autoritept en ju* 
rtëbicüc in gcefielghefahcntotpaergetrochenpab* 

’’ be/ batfcpetüloninhrphtegenalïetoettiggebjunh/ 
3> en be oube bertoagen / contracten en berbonben / ge* 
3» macht tuffepen be pepligc Öoomfc fïoel enpet<2n* 
» gdfc nghe / ten tijbe öe^ Honinh^ ^enrici be 11. 
„ Die fp geb?ohen pabbe / befat / om batfc &t. € po* 
, ma^ban Canteïüergc ombeï5eïigie geboob pabbe / 

ooft om bede qudhngcn / ongeïgh injncten cn getoelb 
” Dooipaerenboo^aubere metpaerconfentbcnonno* 
3’ fden acngebaen / benopcocr/ rcbdlieen toeberfpan* 
j> nigpepb boo? paer toe-boen onber be nabupj-ïanb* 
,3 fdjappen tegen paer tocttige JBagifïcaten / §?inccn 
,, en^berpepb bcctocht / om fcpupi-pïaetfcn en per* 
, berge bedeent te pebben / aen be blueptige hetterj?/ 

1 rebelïen / mifbabige cn anbere publghc boofboen* 
’’ bctp7 enbefclbetotgcotefcpanbcennabeeïber€p?i* 
»* fïenen in ^»aubegacbe genomen te pebben / ooft ben 
j> maeptigen bpanb bc^Cpnfïdghen nacm£(benf£uch) 
,, tegen ben €p?iflcnen opgerochcnt/ batf eongepoo>= 
,, begroufacmpcpb tegen be pepïige 23ifVcpoppen (6o* 

De^ / en ben ffnefïerg gualghen gepanbeït/ berooft/ 
in be gebanhemflc getoojpen / cn met berfepepben 

’’ manieren ban pijn getojmentcert cn mifpanbeït 
3’ peefc / om bc onbdeefbe en onreeptbeerbige geban* 
j3 heniffe en ongetooonïghe begangene marteïerpe 
33 ober be fóohinginne 4it>aria ban ^epotfanb / b’e* 
„ todhe ootmoebefgh op bip gelepbe in «Cngdanb 

gcbïugt quant / om ’c uptroepen ban be oube Sïe* 
hgte/ cn op bat men ooft fo bede afê aengaet be 

IV. deel. 

poïitghe abminifïcatie enbebienin^e/ foube betog* J4 
fen bat pet reept ban bjembe Öghcn cn peer* - 
fepapppen te bebtoittgen beu pcpïigcn lloohtfcn 
fïod toequam. (§)o toctb <tShfabcc ooit te lafle ge* ’* 
ïepb / batfe berfïotcn pebbenbc ben ouben 3tbd / nicu* ’* 
toeonbehenbc/ geringe en ontocccbigc peefonen / fo 
toef tot geeftelghe aljS tocrdtlghe flatcu berpeben ,* 
cn onber een gemengt pabbe alle goblgke cn men* „ 
fcpdgherccpten/ aïfo ecu buuïe inedtt cnhooppan* }f 
bd ban €>fficicn pabbe ingefïdt / om todhe enanbe* 
reoopahen berber berpadt cn bofhonicnbcr uptge* ” 
b^ubt in be 23ullen ber jpaufeii ^iujS be V. en »’ 
(Ö^cgopu^ be x I i L ^u,rtuö paer nu op nienj» 33 
in ben ^an bebe / cn nu in ben 25an 5pnbe / 3» 
benam paer alfc honinhïghe toccrbigpcnb / tg* „ 
telen en reepten / fïaeube en beporenbe tot be ï5g* )t 
henban^ngcïanbcniarïanb / paerbcrhfacenbeon* 
toettdgh en een onreepte befïtflct ban befdbe ilghen/ ” 
paer onberfatenbanbcdoutoe/fcpulbigepïicpt/ cn” 
ecb ban getroutaigpepö / bie befdbe paer gebaen pab* »* 
ben / ontfïacnbc en b?p tnahenbe. ^acrcnbobcn „ 
berfoept pp noep bp maniere ban b?epgementen op „ 
allen eneenpegdghbantoatquaïitept/ fïaetofcon* 
bitie pp moepte toefen / om be gramfrpap (Doö^ 
niet op paer te palen / henniffe bethtegen pebbenbc 
ban bit beebob/ met gene goeberen/ gunflc/ pufpc 
ofgoebtoiïhgpepb befen in ben ban gebane ïioningm* ’’ 
ne fbubeii bcfïanb boen / maer ter contrarie alle pareJ* 
Itracptcn baer toe aentoenben/ bat fpna betbtenfïe 3» 
moepte gefïraft too^ben. 25cbal togbetj» alïe be in* „ 
tooonber^ bcfe£ ïioninhrgh^ bat fp befen lafr en ber* 3> 
bob naerfïeïgh fouben uptboeren en ter ejeecutie fïd* 
len / enfo paefï fp fouben bcrfchert 3pn ban De toe* *” 
homfle ber ^paenfe bïotc / paer maepten teefronb ” 
fouben boegen bp be Urmabe en pcp?ïtracpt ber ” 
^pangtaerben / aï^ ooft bp bie ban ben %ertogc ban » 
©arma / betodhe met pet opperfïe gebieb ban ben ,» 
ïioninh ©pilippo / boo? toien^ ïafl befe nmeptige 
3ee toept gebaen toerbe/ en baer ober tot een ge* 
neead ©db-obecfïeberojbmcerttoag/ in allen fahrn 5> 
fouben gepoo?famcn. <®e$ betfchcrbc pp paer/ bat’er »* 
ntet^banbe^Ögh^ oubetoetten/getooonten/ppbilc* » 
gien/gerccptigpebcn en bjppeben fouben beranbert of 
te niet gebaen toojben / fonber confent en tocfïem* „ 
minge fgner ïtoninhlgftec JlKajeflept / en bergemee* 3> 
ner Staten. 113at belangt be toeber-op-reeptinge 
ofinftdïingcbanbcoube Catpoïijhe ïidigie / enbe ’* 
affettiuge ban befe b?outoc / mitfgabers» be fljgben ” 
bie baer upt ontfïaen fullcn / befdbe fulïen b?icnbdgh »» 
t’famen gemaeht cn geacco?becrt tooien na bc toet* 33 
ten en Cppfïelgïte billihpepb / fonber ccnige fepabe/ „ 
injucie of ongeïgh pmanben aen te boen; cn bc €ato* 3> 
Ighen baer 3pnbe / cn anbere betou tonenbe / cn ’ 
paer goebtoilïicp begebenbe aen be 5pbe ban ben ” 
l^crtoge ban patina / fullcn ban aïle berobinge / on* ” 
geïgh cn obedafï bebjgt bïgbcn cn bcrfchert 3pn/ be 5> 
grote beloningen bie baer cn boben belooft cn toege* 3» 
fepb toetben / be gene bie paer panben fnïïen (Iaën aen ,, 
befeberbannencb?outoc/ om paer te bangen en ober, 
te lebeten in panben / cn aen be 3pbe ber CTato* ’ 
ïghen / om baer ober bepoodghe ftraffe gebaen te ” 
too?ben/ fuïïen befdbe ban ben ^att?'genieten / upt ’* 
ben fcpatberiöoomfe hechcn/ bie pem bettoutotên j* 
in fgn betoatinge gefïdt 3pn / om bic te bifpenferen 3, 
enupttegebenna3pn bdieben/ gebenbe boo?t^ bol* „ 
homen parbon / gratie en bergiffeniffe aen alle be ,f 
gene bie paer op befen toept begeben fullcn. ©e . 
§kiU9 enbelloninhban ^pangien pabbenpacrooh 
fcctctelgh met ben anberen bergdchen/ foberrebit ’» 
ïloninhtghtotbcclSoonifcc fterhcngepoo^facmpcpb n 
toebetom geb?ocpt foube toefen / bat alp’ banbelüo* 3, 
ninh ïDljilippus pet fdbe ban Den ïdauë atè een 3leeu ,f 
bejH|. ïïoomfen&tocfé ontfangenfoube/ met ben , 
tglteï ban befepermerbe^gdoof^/ boïgcn^pctcou* * 
tract tuffepen beu Ïioninh l^cnbjih ben ttoeben cn ’’ 
ben^au^an gemaeht / en nu toeberombanbrfen »» 
Pau^bccnieut3pube. 33 

C*in befen ban tet ejeecutie te fïdïen / fo 
peefc ben ïioninh ban ^pangicn boen toe-ma* 

lil 1 hen 
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ïteu em feer madjtige blote fcïjepen/ bïc top alfjter nu 
toillen bcfrijïijben met alle tjarc circumfïanticn/ 
en bot Dat öe ïïanmft ban ^pangien op De ces 
to'ere bp Eijfeban / De ïjooft-fïaD be| ïüomnïtttjïi^ 
ban poj tugaeï / Die. te famcn ïjeeft ïaten brengen: 

Zicfdiup Defe blote toa£ fa getodbiclj Dat De ïïontnït ban 
btmjeuan .^pangien Defelbe apt gcotec IjobactDjic invindbel 
ftSoiS^Gf oiïobettotnneïijlt toapnoemcnDe: toantöpöabbc 

* obec De Djic bolle jaren befïclj gctoeefï om Defelbe 
toe te maliën. ©ri toaé ban 150 grote fcïjepen / 
Dacr ban ecnigc toacen ban ober Dei 200 ïajï/ ban 
1100 / 1000 / 900 / 800 / 700 / 600 / 500 / 400 

en 300 ïafïcn/ en beele miDDcïmatige fcliepen / en 
Dan noclj 20 Mcpne fcïjeepïicng / Die fp ©arabdïc^ 
noemen /,tot bienfï Der boojftfjjeben 35rmaDe / en 10 
Baïba$ met 6 roeper^ of riemen op dfe: toantDaec 
toarcn 65 ©aïjoenen of grote fcpepen / 25 Die 
fa llrcaé noemen tot yoo en 700 baten/ 19 patas 
fdjcb tot 70 en 100 baten / 13 3>abjaé / 4 ©aïcaffen 
en 4 ©alcpen. ©bcr Dcfe fdjepcn toa£ Alphonfo 

owcrrte Peres s Duc de Medina Sidonia ©enetaeï ©toerfïe 
marijtap ban De blote/ gcaffifïeect en becgefdfcïjapt mct22 
beis ware grote fjccccn / ban groter autoritept / raDe en 
§Lft ctbarentïjepD. IBet namen 25artljoïomeo rïtnDion 

De lara / Den micapbe Hïonfo ©ofteg / ©cronts 
mo De tïrsco Jbccrctarté / -ïntonio ©outierres / 
©on 3rranctfco De ^aïafar / ©on 2ïlonfa De 
©ojraï/ ©on ?JUonfo De Sarfan/ Hotoijg DelBis 
ranDa/ ©on ^uanöc^Umapa/ ©omc^patinon/ 
©on ©etonimo De ^anto ^IfïDjo / ©on 3Hïonfo 
©uaparDo / ©on pcöjo Balleto / ©on jFtancifco 
^armiento/ ©onpcöjoöe©efa/ ©on^ClbaroDe 
JBenDosa / ©on 2Übaro De ^iedta/ ©onjfram 
dfco Benepara / peDjo ©jacr ©?t$ / ©ome De 
©fpitsofa/ ^poïito De Jfuente^/ 9üntonio ©fïeban 
met 14 ©Dd-pagien/10 jonge ©Dd-ïieDen of ©abals 
Hierop / De ©ffidcrcnbanDenBebojgencraeïenans 
öcrc Dinmer£ toaren in De 100 / baec-cn boben bolgs 
Den Ijeni na 124 ^paenfe ©Dd-Iieben op ïjacr 
ragen ftofïcn / namentlglt ©on Ulonfo Mattü 
ue£ De llepba / iiapitepn gcnetael ober De rups 
tet0 ban BMancn / De Pjince ban Wdiïi / De 
IBatfcgcabe ban pennafieï / De IBatïigcaef ban 
©abc;3 / De ©jabc ban ©eïbc$ / ©on ©afcon De 
IBoncaDa B^ajorafgo / macdjfcïjapban Den ©?abe 
ban Hptona / ©on $>cD?a De ffuniga / fone ban 
Den Biarïigrabe ban $fiinïafuente / ©on ©iego 
pacfjrco / De b?otöcr ban Den IBarïigrabe De Bille^ 
11a / ©on vÊndque Cnrigue^ De ©ufman / De b^oes 
Dcc ban Den ©e 3la^ ,ï5abc^ / ©on©ar5iaDeCar? 
Denaö/ Dejl©?abenban^uebïab?oeDer/ ©on <So' 
me^Eapata/ Dcé <B?aben ban Baraja^ foon / ©on 
©iegoDeCndque^/ een foonban©onfreDerique 
Cnriqne^ / Detoelfee Cammenöabo? .ïBajo? gctoeefï 
toaa1 ban ‘Jdcantara / ©on 25altl)a3ac De Suniga / 
Deé <6?aben ban IBojterep b?oeDer / ©on ^ïonjo 
(Cellek <6icon / b^oeDer ban Den hertog ban ©fftn 
na/ ©on 5rtanctfcoKibaDcniraenlBenDo5a/ De£ 
.fBadigcacf ban ^abe^ foon / ©on 3Lup<S ®op 
tocorrera / foon ban Dcn©^abe ban USaeïin / ©on 
Horenso De TlicnDosa / foon ban Den ©?abe ban 
©jgar / ©on Hupg De €o?Dua btoeDer ban Den 
©jabe ban Hpamonte / ©on $ljtïippe De €0^ 
Dua / foon ban ©on ©iego DeCojDua/ ©on |)e? 
ö23 «6ncique^ / bjoeDer ban Den JBarbgrabe ban 
©illa-j^euba/ ©on llaDjon De ©uebaro / bjoeDer 
ban Dm ©jabe ban ©gnante / ©on^eD?opo?to? 
carcra/ Dcjl jBadigrabe ban ©iIla-Beubab?oeDcr / 
©on ©atsto De CoïeDo / ftint^ ïtinD ban ©on ©ar< 
31a öe iColcDo/ Dctodfte Deó #?incen ©on Caroïo 
JkDagogus* getoeef! iö / ©on $cD?o De Cafïro / 
öcfi vSiaben ban llcnos foon/ ©on Habtigo De «IBen? 
Dosa / Dc^MBacligrabe ban Bgneta bjoeDer / ©on 
ifranofco jïöandqueg/ bjoeDer ban Den ©jabe ban 
$>accbe$ / ©on Jfrandfco JDacljeco #jimo / ba^ 
Der ban Den <6jabe ban ©repefa / ©on ïioDjigo 
llaffo öc! l^abito De ^sant ^ago / ©on $ebjo tboj* 
tatamia/ foon ban Den ©enerael De ©oleDö / ©oii 
öoDjiga jBanrtqise De 3lara ©jimo / of baDer 

Dc^ hertogen ban cïDa/ara / ©on peDjo De ©uds 
man / foon ban ©on ©afïo ©ufman / ©on €bb5 
mas» De ©janbeïa ^objino / bjoeDer^ foon ban Den 
€arDtnael ©ranbela/ ©on Hup£ De Bergaf / öc^ 
^ccretad^ Bergaf foon / ©on francifco }Da- 
cljeco De ©ttfman / ©on©iego©nriqtieé/ De foon 
ban Birepi/ ©on IBacten ©nrique^ / ©on 
djo De Huna / De^ üapttepn Dc^ ©ontinua^ foon / 
©on ^cbafïiaen Eapata / foon ban 3i«an BoDji^ 
que^ ban Biïlafcutta / ©on BoDjigo De ilibero / 
©on ïioDjigo J>ermiento / foon ban ©on <Sat3ia 
^armiento/ ©on ^uan Bircntoïo / foon ban ©or- 
fo/ ©on ©afpar De^anDobaï/ ©oniiamonHas 
Djon De .üBenDoja / ©on <2Tï)?ifïodaï tloïle^ / ©n? 
rique 25epnet / Ciapitcpn Blinan / Sdaïtasat 23jos 
que / Bapljaeï ^olingle^ / ©iego De iBsranDa een 
Bojtugael^ ©Delman / ©on €aclo£ De ^ïöDunque / 
©on ïï-upjS De Barga^ en Jfigucroa / ^ebafltaen 
De ©afïro/ ©on Btöjo De©oïeDo/ ©on ^ntonio 
JBartmes ©ïjermo / ©on tfrancifco .Barbars / 
©on^dlonfo Delia^Boelaé / ©on ifranafco jBa- 
uneï/ ©on ©uilleimo 23jcim lüngcl^ / ©cn©ie* 
go IBiere^ / ©on ©iego ^erDinanDc^ JlBcfa/ 
©on Bablo De la ©egna / ©on peDjo Bugncs ©as 
fïiïbïanco / ©on jfernanDo ^firanba / ©on ©cros 
niino De JDagno / f eruan De BarDino / Binccnco 
JlBartelïi en pauïi Bilio 9ufïimano / ©on ©arsoa 
JFrcDcdco Bisconte/ ©on?tntonio1LopesSDe©l!jas 
be^ / ©on jBanuel palilogo / ©iego De JiBeria 
ban PjaDo / ©011 JBigueï De flmarra / ïlapitepn 
Bernangonne^ De ©ojtalo^ / Dcr^crgamo.lBajoj 
3lcpcgiï ©cjeba/ ©icgoBwttaDo/ ïïapitepn 23ars 
tolome ©ndqties? Del J»iïba / PcDjo Bicano Ben* 
Djicl) / ©oribio De 3lubano / dapifcpii f rancifco 
JBalDonaDo / 3Ioftpb Sibben / ©eojgto Pcrc^ 
De Stara / ^uan De ‘ïllba / 3i«an en peDjo ©tere / 
PcDjo üraguda / ^Hntonio BoDjigtie^ / ©on '£uu^ 
?llbare^ ©forio / ïiapitepn Cojquera/ ©Ijoma^ 
?6lbarc^ De ©afïro / |3itmn jfernanDo ©ojreo De^ 
ïioninr/ De BenDjicï) peD?o©efïelo/ ©onfCntos 
nio De ©efeba/ PcDjo ^ancljo ©aïïarDo / 5Honfo 
Bup^ / sèargento l&Ionfo De ^rqutïio^ / 23artolos 
me De Ultrajo en 25aïDobia / peDjo ^IDiaque^/ 
©on JFrancifco De 23eïufïigui / üuan Hopc^ De 
ifsargmd / 3Suau De ^eanti / 9Hïonfo De ©afïags 
neöo / ^oacpim De ©afïagncDo / ©cn jfrancifca 
De (©ojre«S / ©amcö peres De IBarigna^ / ©iego 
Peres iBojciïio / Wntonio Beca / 3luan De ©o?s 
ransa / Hntonio De la pegna / 35uan Dt pojrtfs 
ïo / PcDjo JBcnDcö De ©afïro / ©onfïlbaroDe^as 
fap Bibcro / ^>ergento 25ernarDino De SFigueroa / 
©ionifïo ^rlanDc^ / ©on ILupp ponce DeHeon/ 
3!uan De ©ojrc$l De BcnDjicl) ©rusate / De Ben s 
Djiclj ©iego ©onfaïcs De ^Cguro / 3!«an fcrnanDe$ 
Bernofa / ^iilonfo Baliente / 3uan f ernanbe3 De 
23jueDa / ©Ijjifïopïjal De 3r uneö / Hapitepn ©afs 
par JlBaïDonaDo / De BenDjidj ^uan .ïBalDonaDo / 
PeDjo De ^pïba / De ©omanDaDoj ©iego B^acs 
que^/ 3[iian Babcrro/ De BenDjicli ^uan DcBiïs 
ïabcrDc / Bafca De Hcga / ©on Jbanrfjo ^urita 
Bogucrol / 5fan 25apttfïa ©antoja / öeBenDjicö 
JlBeïcljioj De ^plba en De ^ergant ©iego ©ea; 
Defe Ijcbbcn Ijen alle tipt bjnen toilïc fonöer folöpe op 
Defe blote geboccïjt/ en op Ijaer epgen ftofïljenfeïs 
ben toegcrufï / en IjaDDen 456 Dienaer^ toeï getoccrt. 

Boel) toaren op Defe blote 238 ©Delen Die folDpe 
ban Den doiunït ttoclien/ Die IjaDDen 163 Dienaren 
bp Ijaer i Daer-en-boben toaren op Defe blote 226 
©oïonelïen / ïsapitepnen / liientcnanten / Bcns 
DjicljS en anbere ©ffidcren Der oojïoge : op Defe 
blote toaten oolii72baenbcïenboet boïr/ Daertoas 
ren noclj 177 perfonen totregcdngeban’tgefcDut: 
nocï) IBeDicijnjS of ©octoren / ©Ijicurgijng-bcr* 
binDer^ / bebel-ïjebber^ en toc-ficnbcr£ tot Dcfïeltc 
en De gequetfïe te bcfojgen / cn Jac Dicnaet^ 
Dact toe 3ijn 87 perfonen > noclj toifrcnDer meDe 
op Defe blote 180 gccfïelijlie perfonen / fo ban De 
bicrbtbDcnDe©jöcn£/ ©armdijten/ ?ïitgufïynen/ 
^acobgnen of PjeDili - bjocDcrö rn B)mre* 

bjoes 
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bjoeberg / ©ceffeï bjoeber^ en ooft acDt ^efuiten upt 
^o^tugaeï. 

«Don Jfjancifco 23obabiïïa tong ©db-ober fïe of 
meeflcr De ©ampo generad. ©bec ïjet Brgiment 
ban©ia!iatua£ ©e!D-obecjïe ©on©iego pinnen* 
tcï / bjoebet ban Den JIBarquis be ®anerau / ïjaööe 
onber Ijem 32 ©aenbeïen foïDaten: ©on föancifco 
beiCoIeboljabbeonbec Ijan i6 Baenbelen / en ©on 
3Suguf1;ijn jBcjria ïjaöbe ooft onber ïjem 26 ©om* 
pagnien of ©aendelcn / bcljalbcn beel meet andere / 

êlZne Aiïröat in Dcfe blote getneefï spnBoct-boïft 18973 / 
ijetbon? ^cijecps-boïft 80*0 / goet-toilligeop Ijaec cygcn fto* 
Dat op De; ^124: Dicnaec£ metljaec477/ ©Delen bic op foï* 
SS öPe aengenotnen tooien 238 / Ijacc Dienaecp 163: 
«?, bie tot Ijet gefdjut berojbineect toaren 167 / bic tot 

. . be fielten en ftcanftcn te Ijelpen toaren geojbi* 
1 5'; neert 87 / geefldijfte perfoiien ban alle oo?ben 180/ 

©Delen ban ben ïfof-geflnne ban '©on IBebina be 
^>iDonia 22/ Ijacc óienaer? 50. ©en©berfïcn©cbo? 
en meefïcrg ban De blote 17/ Ijare bienaer^ 100. Die* 
nacr£ ban be ^ufïitie 20/ beD,?aegt’tfamcn28646/ 
öacc toe toaccn op be ©aïepcn en ©aïeaffen 2808 
riemerjS of roeper^. ©efe blote Ijabbe tot ^Sbmicad 
Juaii Mardnes de Richalde 3 S5tfcapec / fcec geefïi* 
meert en geacht bp be ^pangiaerben- ©Ift fcljip en 
elft regiment Ijabbe fijnen ©ifïteur / fijn poeier / fijn 
iCrefociec / fijn ©ommiffatisS; ‘5tlïpï)onfe be ©epebe 
©bcrfïe ban ’t leger / toa£ geaffïfïecrt ban 20 ©bel¬ 
lieden / om te toater en te lanbe / be ftoacigljeDen 
öie’cr boo? biclen te remebieren. ©aec toa£ een ge* 
nerael ober be toagen£ bie gereet,gemaeftt toaren/ 
om te lanbe te getyupïicn / al£ fp gclant fouben 
toefen. 

$prtrifit ©efe machtige blote toaé boel boojflcn ban ge* 
tot behoef fcïjut / bietualie/ ammonitic ban oo?loge / enalleg 
Si«e öat öacc toe noö‘5 toa£/ toant baer toaren ober be 

1600 grote metalen fïuchen / en 1000 pfere fïucften / 
en gebictualiccrt boo? 0 macnben / tjabben op nooo 
quintalen / cllt quintael i£ 100 pont 25ufquijt of 
ttoee-balt b?oot / 14110 pijpen toijng/ ófooquinta* 
ïen fpeft/ ftafe 3433 quintalen / aïlerïep geD^oocïj* 
De bifcfj 8000 quintalen / rijg 3 quintalen / 6320 
maten boonen en ertoeten / olpe 11398 maten / afijn 
23870 maten/ en 11871 pijpen betfclj toater: ban 
bu^ftrupt/ pfere Itogcl^/ roer£ / mnfquetten/ ïjee* 
leen Ijalbe landen/ Ijcllebaerben/ bartefanen/ en 
alle anbere gercetfdjap ten oorloge toap’ec iRobec* 
bloet. gftem/ fcfjtippen / fpaben/ Ijoutoclen en al* 
lc^ anber£ toat tot Ijet graben / pionieren ban nobe 
toas» / toaö’er niet gebult; noef) allegereetfcljap ban 
raberen/ ïabcnomgefcljutoptelcggcn/ omtelan* 
be te gcbntpltcn / met i2totl)eeleCartoutoen/ en 
21 belt ftueften te lanbe te geb?uplten/ fonbereenig 
gefcljut ban be fcljepen te nemen / en aïle£ anber^ al* 
Dier te lange te bethalen / gelijlt ’t felbe in Ijet etem* 
plaer tot ILi^bona in ©o?tngaeï geb?uïtt / en bp 
jBiebiel €ttflnger tipt ’t ^paen^ in Boog-bupt£ 
übergefet te jlen 1$/ bctoeïlte baer in ’t epribe bp-boegt 
een berfmabcïylt lanjn^ bccr^hen. 

Ad Anglam, ir ejus aftelos. 

T u qua; Romanus voluifti fpernere leges , 
Hilpano difces fubdere Colla Jugo. 

©at iö tefeggen: 
Aen de Engelfe vrouwe, en hare aenhangers. 

<6n bie beracïjt Ijtbt ^an^ ban Bomen toetten / 
^ult getroofi 3Ön uonber’t^>paen^jolttcfcttcn. 

IBaer befen man maeïtte fijn refteningefcer qua* 
ïqfi cnal tcbjoeg/ gelijlt top ökt na bcrljaïcn fullen. 
©erljalben Öe ^cere ban k. ?llbcgonbe een anbec 
beerden gemaeht Ijeeft ban befen inljouD. 

Ad Hifpamm èr ejus aftelos. 

Tu qui Chriftïgenam voluifti perdere gentem j 
Supremo difces fubdere colla Deo, 

ÏV. deel. 

Acn den Spangiaertenfïjn aenhangers. 

©p bie utocn moet// met<£ffêifïenbloet/ / fodjtte 
berltoeïen/ 

IDoet©ob£ fteritc banb / / al£ een ^prant / / leeren 
geboden. 

B€ljalben befe grote en macljtige Hlrmabe / bie 
be ïtoninli ban ^>pangien in Jbpangien en ^03* (tinge Die 

tugacl Ijabbe boen gereet maften/ fo DabDc Ijp ooft 
ben hertog ban patina belafï ingSeberïanbfobeel 
fcljepen toe te boen maften aï^’tmogeljjfttoa^/ en Doet Dam/ 
be hertog ban parma foube Ijet generad gebiet 
ïjebben te lanbe in «Cngeïanb / betoclfte ïjem ba* bvt>t& 
ffelijft ingebeeït Ijebbcnbe befe conquefïe niet te ful* tcft3an 
ïen falgeecen / fteeft tot bcljulpc ban befe ^trmabe ^aiu 
ooft feer bed oojlog en plat-bobembe fcljepen ge* B * 
reet boen maften / toant tot ©upnfterïten Ijabbe 
ïjp omtrent 32 oo^ocö-fcbepcn boen gereet maften / 
macr betoijle ÏJP bie ban fcljip-bolft niet ïtonbe 
bemannen / Ijabbe fjp tot i^ambo?cö / genten 
en Cmbben bede boen aen-nemen. ‘Sn ’t ribier* 
ften ban IDatenc Ijabbe Ijp omtrent 70 plat-bobem* 
be fcljepen met bruggen / om paerben in ober te 
boeren / en te fcljepen en ontfetjepen / en toaren 
groot elft om 30 paerben te boeren. SJn öe Ijaben 
ban j^ieupoo^t öabbe Ijp mebe een grote menicljte 
ban plat bobembe fcljepen boen toc-rnfïen / 
maer bie toaren fo groot niet: fjp öabbe ïjicr om* 
trent een grote menicljte ban rijé-ljout of taeften 
boen bp ben anberen boeren/ met alle anber gereet* 
fcljap om te fcljantfen ; tjaöbe ooft bed gereet* 
fcljap ban fabelt / tomen en alle paerb - gereet* 
fc^ap / ooft bede treft paerben om gcfcljut en am* 
monitte mebe te lanbe te brengen; op beele ban fijne 
fcljeepftenö toaren ttoee obend gcmaeftt om bjoot 
te bacften. l^p Ijabbe ooft biberfe toat eren en ribier* 
ften^ in ©ïaenberen boen biepenenbertoijben/ om 
feftere fcljepen ban ^Cnttoerpcn boo? ©ent / tot 
Stugge / en fo boojt bp ^»lup^ ter 3ee te bjen* 
gen/ of boo? be gebiepte en berbeterbe toaterenbe 
Spatie in be anbere ïjabenen ban Blaenbcrcn / 
toant Ijp feer beele ^eubc-fcfjepen Ijabbe boen ïaben 
met bietualie/ ammonitie en alle^ ander£ / bat Ijp 
tot fuïften tocïjt nobiclj acljte. iCot ©jebelingen 
Ijabbe ïjp beele 1000 tonnen en pbeïe baten bom 
gereet maften / en anbec gereetfcïjap / om terfïont 
in bec fjaefïe beele bruggen gereet te ftonnen 
maften om ïjabenen te floppen / pepïen/ en an* 
berp te geb?upften tot Ijet bootgenomen beffein en 
aenfïagen. ©uitrent Bieupoo?t bergaberbe ïjp een 
leger ban omtrent 76 baenbelen / fo Italianen / 
ÏDalen / ^cljotten en 25urgonbion^ / flerft om* 
trent tnffcljen 7 en 6000 mannen. 23p©ijcmupbm 
toaren gemonfiert omtrent 80 baenbelen j^ebec* 
lanbfe folbaten / 60 baenbelen ^pangtaerben / en 
60 baenbelen ^ooclj -buptfen / met 7 baenbelen 
©ngeïfen bie ober gelopen toaren / en onber ben 
berrabec 3©iïlem J>tanïep bienben. Omtrent 
€o?trijft lagen 4000 rupteren / te ïBatenc lagen 
900 peerben met ben .UBarquijS bel ©uafto generad 
ban ’t peerbe - boïft. ©it toe - rufien ban Jparma 
jjeefc feer lange gebuurt/ en Ijieït be Staten lange 
niet alleen in ttoijffeï toat ïjp foube toilïen uptneft* 
ten op befe ïanben / toant ban ftregenfe abberten* 
tic bat ïjp ïjet gemunt Ijabbe op Ijet lanb ban ber 
©oc^ / ban op IDaïcljeccn / ban op ter fiolen en 
©Itoert^: maer maeïtte ooft bat be Staten ban be 
geunieerbe pjobintien feer grote ïtofïcn boen moficn / 
om op allen pïaetfen tot tegentoeer en inbafle te boot* 
flen / fommige rieben men foube bcurflcften ben bijft 
gefteeten op ljetS3aï-ljooftinbepolberbanhamen/ 
en ben bijft omtrent Üoutcmffe en Balf-fïeert / bat 
baer mebe Ijet lanb ban bec ©oe£ foube gepjeferbeert 
5ijn / en beu bpanb belet tootben ïjet planten ban 
fijn gefcljut op eenige bjjften / en baer alleen fcïjabe 
lijben bie ïanben bie be bpanb aï£ boen toaggebmp^ 
ftenbe / anbere meenben om bat be pafTagien noclj al 
open bleben ban alle ftanten / ’t toelft in trjbe ban 

© b 3 bjefe 



31*. Vijf en Twin tichfte Boek. 
b?cfc boo? inbafic fonöetïittg bcrboDen teert / om 
Dat men met toeten fouDe teat aenflagen Daec boo? 
panben toaren/ Dat pet gecucptcn toaren om De geu* 
nicecDc p?obïntien tot Den pepfe teöoeucefolbecen/ 
en alfa too?bcnbcc bede en Diberfe opinien bagdtjr 
gcpoa?t / en D’aDbpfen Die men ban bupten ïirecg 
teareii feer Dibcr$/ Docp becoa?faditettDatDcSta* 
ten te meer op pun poebe toaren. <85e hertog ban 
patina ïji'eït pcm beele in alle befen ttjb in ©ïaenbe* 
ren/Dan toa£ pp te<0ent/Dan te25?ugge/Dan ooft boo? 
toepnig tpb£ tot 3Cnttoerpen / Daec menfepDe Dat 
ooft een groot fepip ten oorlog geccet gcmaeftt too?* 
De / Daec 6z of 64 metalen fiucften op fouöen toefen/ 
cpntïgft/ betople pp beeïe occaficnïietbao?bpgaen/ 
en Dat men noeptang toifle Dat ÖP m ©lacnDecen om* 
trent 30000 mannen bp Den anDcrcn paDDc / en in 
23?abanD toeï 10000 Die in De ftempen en Daec om* 
trent een topic gelegen pabDcn / en Dat men teel fton* 
De confiDercrcn Dat pp fnlftc groote p?eparatien niet 
te hergeeft fouDe Doen / fo toicg De opinie meec en 
meer / Dat Dit al te Doen toa£ om te bectoacptcn en te 
letten op De ftomfle banDebïoteDieinSpangienen 
3i)o?tugad gereet gemacftt too?be / om tegen Dec fel* 
toer acnftomfle gereet te 5pn / en pun boojnemen ge* 
ïpftdpft in ’ttocrfttefieïlen/ pettoaerop€ngeïanb 
of Defe ïanDcn t’famen / of elft bpfonDec. 3Dc gen* 
nieerDe ïanDen b?ce£ben meec De blote ban patina 
ban fijne ftïepnc en platte fepepen Dan ban Span* 
gien / obeemitp Die fcljepen fo groot toaren / en bec* 
lieten ïjaec een^Dceï^ op De onDieptcn ban pare 2ee- 
ftantcu/ niet-temin fp namen op aïlc£ acfjt / en niet 
tcgcnflacnbc alle pare ftoace oojïogenteïanDe/ en 
Dat De IfiDmiralitepten in DefetpDen fo ftoaec beïafï / 
en fo bed ten aepteren toacen/ fopieïDenfptods>o 
fcljepen gereet leggen / mcefï al ftïepne na De gele* 
gentpepD ban pare pabenen / jee - ftufien en rebie* 
ren. 

pjopofwe Spn €reeïlcntie ban kaffan / aï£ ?CDmtcad <6e* 
SjtcSr ,lcracl / beeft Den 7.31 nip feftere pjopofitie geDaen: 
acuDe * ten epnDe De gecommittcecDe Babcn ter SUDmiraïi* 
^lömtras tept / mit£gaDcc£ eenige Uapitepnen te toatec bp 
cnc£n/ Öem meDc bcfcfjtcben / Dat fp te famen fouDen ramen/ 
ucDen aö; en fijne 'Steellende aenbienen / toaer en in toat ma* 
ijyfen/en nieren De fepepen ban oo?ïoge ban Defe ÏanDen/ fo 

tot°Dcs toeïBee afêSmaft-fepïen alDecbequaemfïe tot toeDer* 
fcmie ca-' flautban Den bpanD en befepeeminge Defer ïanDe fou* 

mogen toccDen gelept/ en in toat blote becDeeït/^c. 
boo'S! <^n Poe men geboeglpftfl pare JBajcflept ban dige* 
mm/ges ïanD fouDe mogen affifieren / De Spaenfe blote / 

bbtfgaDerp Die men ban ©lacnDecen bectoacpte tè re* 
ncettiuó|S fifïcccn. <©aec $ na Deliberatie onbet co?tectie ban 
ö?, fijn Cjrceïïentie goet gebonDen: Dat De grote Bee- 

feplen fouDen gefonDen toojDen tujfcpen CngdanD 
en De ftufien ban ©laenbcren bupten De banften : De 
ftïepne en miDDdbace ïiee-feplen aen De ©ïaemfe ftu* 
fïen binnen De banften/ immer£ Daec’tDen?HDmi* 
inirad na geïcgentpcpD ban toeDer en toinD goeD bin* 
Den fouDe. De blote ban De Smacften onDer 
ïiïcpenburg of tuffepen Bammcftcng en ©ïiftïngcn 
na toeDer en toinD. il'htfgaDccp onDer ©lacnDecen 
na Den toinD en gdegentpepD Der faften: tocïberfïaen* 
De/ fo Den bpanD pcm eenigfin^ openbacrDe / pet 
toacc bupten of binnen De cpïanDen ban IBaïcïjeren / 
Dat fp alttjD^ bcquamdtjft Ijern fouDen mogen onDer 
ogen ftomen. 

(Foi.6.) <Dcn 9. SiJJÏP 1588. toaren in Den l^agc bergaDect 
ten epnDe boojfj. €ïae^ 3|oofIen De 23pe / 31ori^ 
jBaectfj. / Comdtp' ^tdbjecljt^ fooft / upt ’t €oïle* 
giebanDe ?HDmiralitept in Eupt-ljoïlanD/ 23aïtljafac 
Irrau|'5. / €gbcrt ^ieterf?. ©ineft / IBicïjid^cpn^; 
upt ’t Coïïegie ban .©oojD-ljolïanD / ^acob Jiibert* 
feu / 23ïauBuïft ban <önftïjupfen / ^ibert Slanfj. 
CconimenDijft / gieter Bieufs. ban *!Êbam / en 
<S5irft pictecfs. ban JBcDcnblift. <Ên Ijebben p?obi* 
ftonrftjft bebouDcn Dat upt elft quactiec fouDen mogen 
tocrDcn gefdjiftt na De ftufien ban ©ïaenDecen Defe 
uaboïgenDe fcljepen. 

j Eerft uyt Zuyt-holland, daer in gerekent de Sche¬ 
pen die in Zeland of daer omtrent waren. 

Bee-fepïcn. Haften. ïtoofben. 
1 ©tn ^oïpljtjn  -- 80 .- 70 
2 doper / - 70 -76 

DefeztotConbop ban fijn <23enaöe. 
3 dutooutDen^5out/ — — jo «■»' - j6 
4- Ifernan ^pmonfs. — — 65 -70 
y ïïïepne.ll©accten/ — — 6o ■■ ■■ 60 
6 ^acfteneeï/ -- 70 -— 7T 
7ï>enrift23?oufter/ — •— 31» -4* 

Defe * fcljepen lagen in EdanD. 
8 dolleman / bp De ©ifTcljccp. 70 -  7*- 
9 ?8Dnaen<0cftertf5. - 100 -- 100 
iotfQce£3iofepé / -— 100- 100 

Defe 2 lagen totïïottecDam. 
^maft-feplen. Haften. ©oofben. 

1 <©en ï^oïlanDfen Heeu / 70 -- 60 
2 3fan Hambjecïjtfj. -— 30 -41 
3^cïjaïft3fongetoo2/ — 30.- 4t 
4^an’tl|ooft/ - 30 .— 4° 

Defe 7 lagen itiEelanD. 
^e.ï©o?gen-fïerre/ - 5° —— 40 

tot Botterham in De rooDe baert / 
3Ian^D2iaenf5.3Bijï«/-26 • 3S 

31n ’t <6oereefe gat. 
Co?neïi£3Üacobf5.ffop/--24 --— 3? 

©oo£ De ^toaïutoen. 
3Debonte ïioe/ --  27 ■■ — 40 

Alle Ree-feylen uyt Noort-holland. 

Schepen leggende op de Eemfe. 

liee-fepïen. Haflen. ©ooföen, 
x ©ice-aDm.^andBiecbjantfs. — 100 — 9% 
2 iBartenEegertfs. - 100 — cz 

Schepen leggende in Zee. 

3 ïïMïetn ^mijDet / -- - 60 
4 3lan Ham/ ■ — 77-60 
5 Hlelb2ccpt3Ianf5. €ocr/ — 70 - to 
6 Bepniec Claef5. -—— 70 -* 60 ■_ 

Schepen leggende voor Duynkerken. 

7 êpmon ^anfy. 23ïau(juïft / - 80 --80 
8 freDeriftBD?iaenf5.Boo/ — 37 —— 47 
9 3jacob oBercitfj. ^>cubber/ — 24 —-40 
10 Bober/ ——74 —~74* 

Voor Amfterdam. 

11 25ernaectHo2ffen/ — 70 ' - ■ 60 
©elBelcft-nap/groot omtrent 260 laflcn. 
di ’t ^cljip ban peter Hootfman 200 ïafïcn. 

fuïïen bp Die ban ©oojt-ljollanD gereet gemaeftt / en 
bangefcljut en ammonitie tod boojften too?Den. 

Verklaringe varrde nodige ordinaris wachten, en 
de Schepen, daer mede defelve als doe waren befet. 

dcflinEupt-ïjoïïanD. 

©oo? HettoacrDen/ïitapitepn^upm-of met een 
De ban 20 ïaflen en 20 poof Den. 

©00? De tDieje / Bapitepn23eej:ineteenïfc«Öebaii 
2 c ïaflen en 40 poof Den. 

©00? De 25ïaeft/Bapitepn dfeopften^ meteen Cac* 
bedften ban 18 ïaflen / en 40 poof Den. 

©oo? Steenbergen/ De <©aïcpe banïïapitepn€po* 
maé Hrcntf?. met 27 poof Den. 

3fln De roDc baect/ föïae^ Hufpot met een Htwöe 14 
poofDen. _ 

De 5DinDcï / ïiapitepn ©0^ met een ©euDe en 14 
poofDen. 

©öo? IBonDndjmi / Henert Den kleeft met cm 
€rabfcpupt en 16 poofDen. 

©00? De peeftdfe .ï©ac^/ ^anSijtgen.é/ een jaept 
met 16 poofDen* 

Hieï 
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Hier na volgen de fchepen leggende op de wach¬ 
ten onder ’c reforc van de gecommitteerde Raden 

ter Admiralitey t in ’t Nooder-quartier, 
Amfterdam, &c. 

San £3: eed met een 23ood groot omtrent 64 ïafïen / 
met 62 Doofden/ leggende a$ doen tot 2üm* 
fïerdam. 

dBaccu^ $)yl met een 2dooö ban 60 ïafïen / op-Deb* 
bende öofjoofben / ook t’^mfïerdain. 

Itëarten jfemmeffen met een 23ooö groot omtrent 
34 ïafïen/ met 16 hoofden / ïcggenöe tot Cnh* 
Duufen. 

gieter ^ibertfj. met een 25ood groot omtrent 
<; o ïafïen/ op-hebbende47hoofden/ leggende op 
de Cernfe. 

giacoö ®ryntgen£ met een 25ood groot omtrent 
56 ïafïen / ophebbende 47 Doofden / leggende 
tn£geïyk£ op de Ccmfe. 

Co^neïig üjanf5. Schout met een 25oeper groot om* 
trent 3 7 lafïen/ op-Dcbbende 44 Doofden/ inége* 
ïijk£ op d’Ccmfe. Cu toaren defe boojgaende ttoee 
geöcfïinccrt tot Conbop op Hamburg. 

3Jan©oïïierf5.meteen25oot groot omtrent ^oïafïen/ 
op hebbende47Doofden/ leggende boojCnkhup* 
fen / gedefïmeect om bpp?obific te commanderen 
op d’Cemfe. 

Schepen leggende op d’Eemfe, en dienende ook 
cotCogvoy over de Watten. 

5Cd?iaen Co^neïifs. ©joochgen met een 25oeper ban 
40 ïafïen / op hebbende 40 Doofden. 

3fan €Dnnenf3. *ècDok / met een Pot groot omtrent 
30 ïafïen / op-Debbenbe 41 Doofden. 

harent ïtatec met gelijke pot / op-Debbende 
45hoofden. 

herrit &mit met geïtjhe pot gemant afó boben 
5Cuque Ctcbbe£ met gelijke pot / op-Debbende 

31 Doofden. 
Parite partgep' met een Poeper / groot omtrent 

3 5 lafïen / op-Debbende 30 Doofden. 
fögepte JPijnggen^ met een ïirab-fchupt/ groot om* 

trent 18 lafïen. a 
^outoe ü)utge^ met ecnïtrab-fcDupt/ groot en ge* 

raantafêborcn. a 

In ’t Ooft-eynd van ’t Vlie. 

3[acob JCntonifj. met een Poeper / groot omtrent 
<jo lafïen / op hebbende 50. Doofden. 

In ’t Weft-eynd van ’t Vlie. 

Copcïtë kliffen met een örab-fcDupt / groot 16 ia, 
fïen / op-Dcbbende 16 Doofden. 

Cojneltë fieterfë. Coelent-toeber met een Car- 
beel / groot 70 ïafïen / gemant met 47 hoof* 

too?der^CnÖC t0t ^0?ö*ecöt om 3«»nmert te 

Omtrent Wielingen. 

-Sijtgen Öepmerffen met een Urab-fcDnpt / groot 
omtrent 18 ïafïen / op hebbende 15 Doofden. 

Op ’tfwarte Water, de Yflel, mitsgaders de Vecht 
en Zuyder-Zee. 

kliert ©ïiecDop met een Carbeeï/ groot omtrent 
3 o ïafïen/ op Dabbende 30 Doofden. 

Co?nd$ Cïaefr. met een Urab-fcDnpt / 18 ïafïen 
groot / op-Dcbbende 31 Doofden. 

matbité 3orif3- met een Pot / groot 26 ïafïen / met 
31 Doofden. 

mrt tm«cul.t-rtl)iP7 jtootom* 
trent 26lafïen/ op-bebbende26mannen. 

Op den Rymftroom. 

Mem yranf5. met een Carbeeï/ groot 50 ïafïen / 
op hebbende 30Doofden. 

ïfepman Comdife. met een ItrabfcDupt/groot 20 la* 
fien / op hebbende 30 Doofden. u 

^(bccf3* ni0t cctt ©ot / rtcoot omtrent 
30 lafïen/ gemant met 2 3 hoofden 

Hepndpk berkman met een ïirabfchupt / groot 
x 8 ïafïen / op-bebbcnöc 18 Doofden. 

Cn alfo men berfekert toag dat den ïkonink ban 
■êpangien alïc fijn uptcrfïe krachten fotocï te tuatec 
aï| te ïande te Doop bracht/ om t’ccncmaeï te toil* 
ïen oberrompeïen fo tod de berecnigdep^obintien/ 
aï£ Dct ïitoninkrgk ban Cngdand / en dat te bedug* 
ten toa£/ dat Dp gebuacr boerde dat defepjobintien 
Daer ontbïood hadden ban baer meefïc o?dniari£ coj* 
ïag-fcDepcn/fonden mogen te Voege brengen en onder* 
fïaen eenige op anderesyden of oogden op te toerpen: 
30 toeede hoognodig geacht fijn Crceïlcntic aen te 
dienen / datraedfaem toareomallebojdcreincQnbe* 
nienten te beter booj te komen/ enookomptobifie 
ban fchepen en bood^-boïk in ’t land te houden / in* 
gebalïc ban eenig ongeluk of berïoop (datfe Ijoop^ 
ten dat Cod berhoeden foude) alle fchepen toefende 
ïlee-fepïen in den lande te houden boben de grote ban 
30 lafïen / tot fodanigen tijd toe alp fijn Crceïfcntie 
goed binden fonde op fodanige pepnen aï^ defeïbc fon^ 
de geïieben te adbiferen / tot tocïkcn epnde nodig toa^ 
re een generale publicatie te doen / of in aldcrhaefïe 
ban boegen fijne Crceïï. aen aïïe töatec-fïcden b’icbnt 
geerpedieert te boogden. Ce meer fo men berfïond 
dat Date iBajefïept ban Cngeïand aïteede ccnigc 
fchepen upt defe landen na IBcfïcn gedefïineettaem 
gehouden Dadde. 

5^at ban gelijken fijn Crceïïentie geïïcben foudc 
particuliere b?iebcn te docnerpediercnaendcïtapo 
tepnen Dier boren geroert en gcdefïmeect na ©lacio 
deren/ ten ftne fp Den ïupdenfïrar en in aïdcrpïe 
onder nacht en dag begebennadeBïacmfekufïen / 
fonder na bequamen boind te derben bnachten / dan 
datfe aïtydj» met de getgden ‘en andere boo?tji (Fol-71 
po?ren. 

©at ook fijn Cjrceïï. geïieben foude in tyd^ o^dje te 
fïeïïcn op’topnemen ban de 25aken^ / (Connenen 
lïapen in de Mee gaten defer landen. 

©erfocDtcn ook dat fijne Crcell. tot berfekeringe 
ban de tboee Plie-boodji tot botterdam uptgeiujï/ 
eïk boilde berfien met 20 mnfquetticr^. 

©it toa^ het adbyjj ban de boo?fch?ebcn genome 
neerde gecommitteerden / boo^ fo beeïe defe i^ok 
ïandfe fchepen acngink. 

engeparapheert 

B. Frans. Vt. 

en ondertekent 

R. Walen. 

©aer-en-boben fch?eben de 25urgemecfïercn ban 
^Imfïecdam acn fijn Crceïïentie daernadatfpbc^ 
fchepden perfonen (upt^pangicncnpojtiigaelko^ 
mende) hadden gehoopt / boelke betkïaringe fp ober* 
fonden/en dat de gedeputeerdeüiaden banï0efï-bue£* 
land en’t ^oojdec-quarticr Den hadden gelijke ad* 
bertentie ober-gefonden / en begeert/ fp fouden eent* 
ge upt den haren aïdaer bp Den fenden/ om te beraed* 
fïagen aïfulke middelen met aïlenecrfïighepdinhet 
toerk te fïeïïen/ als tot behondenifje der ïanden fou* 
den dienen. Cn aïfo fp meenden dat fo de Sttmade de 
Wielingen quamen te pafferen / datfe Daer foudcii 
tranfponeren na fCcflcl / ’t©Iie en d’Ccni£ / om 
daer in’tbjerk tefïeïïen het concept ban den groten 
Commandeur / anno 1774. boojgrnonmi/ en bp den 
ïiomnk ban ^pangien alé doen goed gebonden / 
daer ban fchjijbenfe dat myn I}ccr 23nipnmg / nboc 
Crceïlentte ten bollen fal bonnen ondecrichtcn / die 
in den feïben jare bp uboe ^.Cen. feereen ©ader 
ïf. ©. met defelbe depefche aen den C?abe ban Cm* 
den en na ©uptfiaudafgebeerdigttoecde/ en’tbc* 
foing noch Daet^ becnioeden^ onder Den toagberu* 
fïende (doch de ©eere gunning heeft mp t’audcren 
tyden becklaert ’t feïbe befoinge op ’t iiafïccï ban 
23^eda / en neffen^ beeïe andere b?ieben/ in’ttnne* 
men ban ’t felbe gebleben te 3yn) niitg melken fp- 
lieden Djn Crcellentie de fake ten Ijoogfïcn recom* 
mandeerden en in bedenken fielden/ ofdeWrmadc 
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3io Vijf en Twintichfte Boek. 
Öefc ïanben «abct foube mogen pogen te hamen/ 
niet gecaöen foube toefen / cenige rupterpe en anber 
boïfo te bcfidlen en fenben na De firanben en bupsöup* 
nen/ om beop-bomfieban ben boïbc/ fo bede ma* 
gdijb te bedjinberen / en boo^ aï£ be occurentie 
Dan Dien fouben bctcpfcbcn/ tot tocbecflanb ban ben 
bpanb gebjupbt te toerben. 

’ïijicr op té tetfionb in ïjaefic bp fijn <£xceïïentie 
tncöc eenige ojbje gefidt getoojben / en toccbe mee? 
fïec francop^ B>acïfon tetfionb na ï)et jkoojjbec- 
quaiticr afgebeerbigt / om fijn 'tëjtceU. meeningen 
abbij^tebcrbïaten. 

,§>011 Excellentie babbe ook ben ïfcere ban ï©at* 
monb/ fijne Excellentie JlicutenantfilDniiradban 
ï^oïïanb / met 3|onbec IDictec ban bet <2toes fijn 
jtoagre / en 3[an Eacb^antfr. fijne ïïaeutenanten 
toan’t Eupö en Jtootéct-quattiec belafï/Datfe na Ee* 
ianb fouben tepfen bp be ïjecxe Slufïtnug ban Jkaffau 
3Ueuteimnt ‘Ébmirad ban Eeïanb / om alle be 
Seeufc fdjepen en boob^boïbtcbiflterencnbeficbti* 
gen / en toerben bacc bebonben feben Eatbeïen / Df e 
Cromficbaté / buc ifeube-fdjepen / een ïfeube- 
barce / fe$ ölitbooby / een ‘Éffabje en een of ttoee 
jadjten alle tod geinant/ cnbangefidjut/ ammoni* 
tic m bitgc$ toeï boegfien / onbet ben ïlapitepn 3loo£ 
be jltoo? / ©iec-aömixad ban Eeïanb / Éomdté 
Honbe ban ©ofenbad / §>djcel 3HD?iacn / 3Jan be 
flater en mcctanbere / fulfto bat’er t’famen om« 
trent 90 fdjepen mbieufietoaren. ©oojtsfjn eenige 
tijb bact na alle be baop-baecöctté/ ïeggenbe in iCexel 
en JBatjébiep/ bien t’famen fïcrbjijnbe 7° fdjepen/ 
bie meefi al todgemontcett toaten/ boen attcfïeten / 
en boen op-bjengen enop-bomcntotobet’t Jpïaeft/ 
boa? fcbctc gcbcputcetbe/afê namentbjbCrommen* 
bijb en ©iilt JDietetfj. en toaten meefi algrote febe* 
pen/ todfte Commiffatifen ïafi ïjabbtn bact 40of 
50 upt te beduefen baet toe befi bcquaem 3ijnbe / om 
boo^tg tetfionb ten oorloge t’equipercn/ en toaten 
alle meefl bcquaem en tebelgb ban gefc&ut booten / 
en toctbc getefoïbcert bat men be fdjepen met meet 
gefc0tit^ / jee-barenbe ïupben (cen^beefê foïbaten 
toefenbe) foüben boo?fïcn / tot todhenepnbefom 
’tJlWjbcr quattict até tot SUmfierbam 600 fo3ee- 
batenbe lupben al£ foïbaten toerben boo? eenen 
macnb of ttoee aengenomen / bic men quaïtj ft ftonbc 
fttggcn of mofien al meet geben / fo bic qualijft boo^ 
fo toepnig trjöjts f)cn toiïben in Dienfic begeben. ©o^* 
bcr$ toojben gecoinmitteat t5ilDj:ia£n Hlntonifj. 
J&ietcc jannenf3. ban ïfocgn / JBillem Comdif3. 
ban oiJnböupfcn en töcmmtt C0anninct*5- ban iBe^ 
benbïib/ tefpectibe 23urgemecfieten/ om alle öeSee- 
ficanbcn ïant op be toadjten o?b?c te ftdïen / aï^ oob 
te letten op be fo?tificatiebanbcfcöantfeopl|up^ 
öupnen / en 0ct af en toeg-nemen ban be baïten^ / 
tonnen / bapen en bentebenen/ toetbe oobopben 
naem ban fijne Cjcedïcntie ban j^affau eenige ge* 
committeert / bic obee be boop-baetbetsS fouben 
commanbetcn : ban gdijben Ijeeft men 00b op be 
oojlog-fdjepen renigc foïbaten nanoob bmfttnge* 
legentïjcpb boen gaen ; 00b &ceft fijn ^tceïïentie 
fjet eoïïegic ban’tsj|oo?bet-quactietgeautotifcctt/om 
gebtitenbe befe naob nodj cenige compagnien of coj* 
potadfcïjappcn / fo be gdcgentljepb beg ttjb^ betep* 
fc0en foube mogen/upt be fieben ban ben felbcn quar* 
tietc te lid)ten / om neffeng öct boob^-boïb en anbe* 
te gcöjupbt te toojben / op ben fcöepcn ofdberë baet 
't ben öi’cnfl ban ben ïanbc beccpfdjen foube. ©o?* 
bet^ Rebben be §>taten ban ï^oïïanb / fo ïjaefi fp tg* 
binge btegen / bat be Jbpacnfe bloob boo? öanben 
toaö/ in ben Hage be Abelen engcbeputcecbeban 
be fieben boen bergabeten en Op ben anberen Oïgben/ 
boïftomentïglt gdafï te tefoïbeten op ’t gene in fo 
Öogcn noob boo?baïïtn foube / na be occutcnticn te 
Ödpen boozfien Op alle toegen en mibbeïeu te geömp* 
lïtnl op bat befe ïanben ban alle baarbete 3toatigs 
ïjeben en pcojlieïcn / bie befdbe fouben mogen ober* 
ïiotncn / niet <6obc^ ïjuïpc toctben gtp^efccbectt. 

<Dz ïtomnginne ban Cngdanb/ Ooetoeï fp Op na in 
flape getoiegttoa^/ met Ijct boo^geben ban ben toe* 
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be / baet ban top in be ttoee boo?gaenbe boehen bet* 
0ad geuiadit ïjeübcn / fo öatmenfenauïijbphonbc mmv! 
boen gdoben / bat be toetufiinge ban befe blote tegen SLI!1!« M 
bact en 0aet ©yft toetbe toebetepb / tnaet na bat öe 
üomugimte geinfojmecrt toajS ban een €ngeïy boet* tot iwee 
ben / onïanïi^ te boten geönsht binnen ^Cnttocrpcn / öefmne/na( 
gefcï)?eben bp eenen ó^octoo? Idïijn / te boten totSenSaPrt 
©omen Catbinael gemadit 30nbc / toefenbe eene itöouiW; 
betmaninge aen ben €bdbom en boïlicbart €nge* se‘ 
ïanb en ^jlanb / om te executeren be fententiebc^ 
ipatto tegen ïjate IBajcfiept / toelbe executie beïto* 
ninïiban §>pangien opljcm genomen ïjabbe te boen / 
en bat be ïf ertoge ban patina öacx ober fjet hooft ge* 
fielt toate / en Dat be iionmginne baccom cxp^effdijb 
aen ben l|ettoge ban ^axma gefonben babbe/ te bet* 
nemen tóat bacc af toaö / bie booj anttooo?bc 0aDbe 
gegeben bat fjp ban fuïhen boexben met toifie / noeïj* 
te 00b ban be fententic en 23uïïe Dep paiié / fonbec 
nocötan^ te betbïaten of Ijp op fjem genomen Ijabbe 
Cngelanb te inbabecen of niet / foïjabbefptocïce* 
ntge acbtetbenïten gefetegen / en Daercn-Ooben toa^ 
baet een fehet jongman / toonenbe bp ben 'JUmbaffa* 
beut ban §>pangicn in ©lanïttrjb 3ijnbe / ecu Cn* 
geldman/ bp toien^ fufiet men fepbe bat Öcn^m* 
baffabeut in Cngeïanb eettijb^ geboeïectt ïjabbe / 
betodhe bp ben fclben lümbaffabeuc toeï gefien toag7 
en baet boo? fectctelgh bctfiaenljabbe’tgenetegen 
0atc |©ajcficpf£ ©öbe booigcnomen toojbe / ’t todït 
betfiaen bebbenbe / té ïjepmdylt te pofic met fehere 
biicbcn en pampieten ban ben ?Hmbaffabcut fijnen 
nicefiet ontbluc0t / en ïjoetoeï 0p met bede pecrbeti 
becboïgt toetbe/ té öp’tondiomen cnmCngeïanb 
geactibcect/ en fijne bjieben en pampieten oberge* 
ïebert aen ben ©aeb ban beïioningmne/ baet upt 
men be fccectcn betfiaen beeft. #ah bat ben boeg* 
fcl)?eben1Umbafrabeuc in§>cljotïanb gefonben öabbe 
aen ben i^oninfi / om b?ienbfcl)ap met ben ïlo* 
ninft ban §>pangien te Ijcbben / bdobeuöe ben ïïo* 
ninïi ban §>rï)otïanb fcet grote pcnfioenen en ooit 
aen fijnen Cbdbom en Officieren / ja fo groot en 
ïibctalgh bat fp ïjen niet lionbeninbccïbennocïjge* 
loben bat bP fulït^ meenbe/ alleen om fccout£ en 
ïjuïpe te bebben en genieten / om in fijne babenen te 
mogen ïanben aïg be noob fuïlté foube betepfeben / 
biet boo» toetbe De ïtomnginnc gernobeett oob aï* 
bact aen ben iioninbtcfenben/ cnalïebnenbfcljap 
aen te bieben/ en mebe ïibccalpen tetconttadete 
beïoben. 

23oben befen beeft ben ïtoninïtbanBjanftnjftbe 
ïtoningisme ïaten toeten / bat bP toeï geinfouneetÊ 
toa^ / bat bet öc ïioninït ban §>pangien mët fijne 
bïote op baet ©ijfc gemunt babbe / en meenbe baet 
op ’t onboojfienfie aïfo te obetbaïïen / bat fp met 
alïc baet macht falfté niet foube bonnen af-toceten / 
baetom bet meet bantgb toa^ bat fpopbatc befen* 
tie toeï adjtncmmfouöe: boo? befe toaxrfxljoutom* 
gc toacbet gemadit 3ijube / beeft be Ifonmginne 
niet alleen bact rpgen Oo^log-fcbepcn / mact ooït 
bede ban bate onöetfaten fdjepen met ïjacfïe ten 
ooiïoge boen geteeb maben en boentoapenen/ en 
beeft bc grootflc en bequaemfie metgefebut/ toiV 
penen/ ammunitie en allé nootbmft boen boojften/en 
fommige gefonben na ©ïepmoüt op be IBcfi ïuifie/ 
onbet ben ‘^Ibmitad l©iïo?b Cbarïe^ ïfoutoaerD / 
nebe ban Cijomag ijantoato / i|ettogc batt ,ï5ooit* 
foïït / met ben JSiböet Jfrancop^ 0?ach en anbête 
5ee ctbacen ïxapitepnen / t’famen tupm 100 febepen 
fietb: be Mcpnfie toetben gdepb in be engte tuiïcljcn 
Ooebetcn en £aïc£ / onbet ,fl)ilo2b ijdttp §>epmer/ 
fone be0 ïf ertogeri ban ^ommerfet / en moeb- 
ten fietb toefen mffcljen 40 en ?o oodog-fdjepen. 

©oo?bct^ Ijeeft mep te laube gebecï >Sngeïanb 
boo? ’t bolft boen toapenen en monteren en onbet 
betfebepben foapitepnen berbeeït / en bageïijïté boen 
oefenen: binnen Jlonben met fijn boo?ficDentoct* 
ben aï op gefdjjeben ban 16 tot 60 jatén toe/ al Cn* 
gelfe / en geen toecmbeïingcn / ert 30n bebonben 
omtrent biet macl x 00000 petfonen fiedttetoefen/ 
bact onbet 2600 mufquettieten j boo^t^ fept men 

bat 
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Dat Drnombje ban alle DetpeerDc-boïbbat alom in 
Den gantfcljen lanbe gemonfïcct toerDc/ ffccft toaö 
60000 pcccDen fo 3lancien alp ©acabynp / maer niet 
toel geoeffent: De ©jabe ban Mgcefïec toap Dagclgbp 
te ïanDetoaect / Dan in ’t cene quartier Dan in ’t an- 
Dcce/ ’tbolb ban toegen beftoninginnemonfïccens 
De;noclj toacen op anDcre pïaetfen gemonfïert 100000 

man. 4iï>en incenDe DatalpDe,£>paenfe©lotebpDe 
©lote ban ©acma ban fbuöc geboegt Dcbben / Datfe 
Dan De ribicce (Catnife inballen fbuDen / Derpalbcn 
men een leger geflagen fjecft bp ’p ©jabenfanDe ban 
feer beeï bolfip / Die men fouDe Deplen in D?ie Dopen / 
en Die leggen en DouDen Daec men mecnDe Dat De,mees 
fïe 1100D fouDe mogen ballen, ©en eecfïen ï)o°P 
fouDe belepD toecDcn bp ©oïloncï en ©bcrfïen ^ot)an 
j&orits/ Den ttocDcn bp fïjnb?aeDec©DutoacDSos 
ridj/en Den DecDen;DoopbptïlBiïo?D©2aep. ©pDe 
cibiere Cainife toerben op bepDe fïjDen jfojten ges 
maeftt Die geo?öoneert cnafgefïehen toerben bp Den 
ingenieur tfreDerift g|cnibcïli/ Daec ban top in De 
belegeringe ban ^Inttoecpen mentie gemaefet Ijeb# 
ben : ooft ïjeb ift fcDjijben gcflen upt SlonDen / 
Dat 20 mrjlen boben en 20 mijlen bencDen HonDen 
op De bjatec-5pDe/ en boop:p op aiiDcce pïaetfen op* 
geteftent en bcbonDen toacen 30000 booDp-boïft / Die 
Ben tcc Ecccnopbenbierentetoatecïictengeb?ups 
ïten/ toat Ijifc ban 5P ban ibmetalboojbafïafTits 
mecen; De lloninginne quam in pecfoon Den ïegec 
omtrent ©’abcnfanDe bcflgtigen / aenfp?ebenöe 
't bolft feec familiaecïijfe / ’ttoelït een feec grote cous 
ragie onöet Det bolft gaf / Dctueffte fuïften geroep 
maeftten ban bïijfcfjap roepcnDe/God fauve the Quee- 

©ob bctoare De ïioninginne : tonenDe ljen al ne 

(Fol.8.) 

tfamc bcrepD in baren Dicnfï boo? Daer te fïecben 
©oo^tp De iioninginneom.Daecbanbinnenteberfes 
heten/ en alle pertculen te boot-ftomen / beeft De 
reenfanten/ alle ©atDoïgïten toefenbe/ Doenbectcecs 
ïten en Doen logeren tot ©lp en IDipbicD / fïerïte en 
mocafflge pïaetfen Daecfe geen quaeb Doen moebten / 
cn op anDcre pïaetfen/ Daec fp Die DeDe toel traeteren/ 
en ban Dcfelbe becfeïtect toap Dat fp ter aenhomfïe 
ban De ©lote Daec geen fcDaDe nocD pertjM Doen 
ïtonDen. 

2WP men nu bagcïijbp D’eene toaerfeboutoinge op 
D’anDcr ïtcccg/ Dat Defe gctoelbige ^paenfe ©I00D ge* 
reeD cn Dat men Die Dagelijftp bet toacbtenDe toap / 
Debbcn Daec fo koel De t'loninginneban ©ngeïanD / 
alp De Staten genecaeï DerbeceeitigDe^eDeclanDen 
gcDaefï baat fp mocöten / om Daec gereeD te ma? 
ben / en toacen nocD naulijltp gereeD of De ©Ï00D 
toap alreebe boo? De DanD / toant fp Den 29. |©ep 
i?88.al te 3ltffcbonat’3cplgegaentoacen: De&tas 
ten genetael Debben25of 3ofcljcpenonDerDenboo^ 
fcDicben ïüapitepn ©optelip llonfte ban ©ofenDaél 
afgefonDen/ om pent te boegen bp Den ©tce-aDmtraeï 
ban ©ngeïanD l©tïo?&^enrp^>cpmec/ omtegaen 
ïeggen tuffcDen ©ocbecen en Calcs: maer alfo De? 
fe fcDcpen in EeesgnDe/ Doo?tempeefïcn contrarie 
toinDcn met boo?t mocDten / maer toebecom gebeect 
en in EcelanD toeDec in gelopen 5gn / 50 Dat bp 
fommige -iêngclfe ©ccrcn qualyften geinterpjeteert 
getoo?Den/ al^ ofDe Staten Dare beloften aen De Sta* 
ninginne niet DaDDen gdjouDen / DocD De koningin? 
11e iö Daec ban beter gemfo^meert getoeefï / toant fp 
De Staten Daec na beeft Doen beDanbcn ban Den goeD 
Dcboic in Defen geDaen / fa ter geïegenbec pïaetfen 
fal gcDoo?t toecDen / en Det i^ Itenltjb Datfe De ïionim 
ginne fo toel aï^ Defe lanDenbeeï meecDer Dicnfï ge^ 
Daen Debbcn Dan of fp in engte tuffcDen £aïr£ cn 
©ocbcccn gelegen DaDDen: toant Det tempeefï toat 
obergetoaept 3ijnDe / fo 3tjn Dcfelbe febepen tocDer^ 
om uptgclopen / Daec Den 3CDmiraeï ban EeïanD 
^ufïtuu^ ban Bafftu metDen©icc-aDmirael^ooö 
De fBoo? / ^onltec ©ietee ban Der ©oe^ ©ice-aDmi? 
rael ban J^ollanD/en ineec anDcre op toacen toacptcm 
De / fïccli toefenbe omtrent 35 fdjepen geooten bïepn 
ban 80 tot 250 lafïcn / toefenbe feec toel gemant 
ban feecgocDenbloebsee-bacenDboIb/ enDacr-cn- 
boben op DcbbenDe 1200 ouDe toel erbarenmufguet? 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
ticr£ / upt-geboren upt alle regimenten / teel ge= 
oeffent in fcDeep^-flcyDcn/ en’toelgercfolbeertouuc 
bccDten/en Daec lijf cn leben boo?’t©aDerIanD te toa? 
gen i Defe ïjebben Den beblytigt cn Dacr op acljt genos 
men Dat Den ï^ectoge ban ©acma / Die op De bomfïe 
ban De ^paenfc ©lote toaö toacljtcnDe / nergen^ 
upt geene ©abenen noeïj gaten bonDe nocD mocïjte 
upt bomen/ Daer aen toel Detmccfïegelegentoa£/ 
toant fo DP met fijne ©lote en fepepen DaDDe bonneu 
upt bomen / fouDe De faben met CngcIanD en confes 
quentelyb 00b Defe lauDcn appacentclyb fccc pcricii; 
leu^ gefïaen Debben. 

©cn 29. of Den 30. |©ep i^ DeboojbcrDaeIDe©Io# 
te tot Hi^bona t’jepïgegacn/ naDatDarefcDepeu/ ^paein< 

Canon^ / Copietten / ^tauDaerDcn en ’t bolft met 
groter pompeufigDepD ban Den CarDinaeï ‘Jlïbecto of 3°. 
ban ©ofïenryb Doen ter tijD ©ice-rop ban ©omts 4iKep/ 
gael gefegent toacen / met een bafï beomemen om 
toat groots uptterecDten: maer fp toacen nattlybs» ïmDer. 

t’sepl gegaen om na De fabelt ban De <£oronguc in 
©aliffien te 5eplcn / Daer fV nocD meer bolbg cn mus 
Hitte fouDen innemen / ofDaerfïonD een tempeefï ut 
^ee op / toaer Doo? fp gcDtoongen tocrDen ïjet ïanD 
te genaben en auber^ upt te toerpen om fcljoon toes 
Der te bectoacBten. ^n Defen ecrfïcn fïooD bedoren 
fpbierfcDepen/ berfcDepDeuanDerebecftropt/ DocD 
Den hertog guam met omtrent 80 fcDepcn Dacr in / 
De rcfïe allenrben^ boïgenDe / uptgenomen Defe 
biecccnige Die mafïeloo? toacen: ban De bier©ojs 0e<c 
tugaeïfe ©alepcn beefonbee een in’tDiepfïe ban De iep esc/ 
Ece/ Die De befïe toa^ ban Dcfelbe bier ©aïenenen 
genoemt De ©iana/ eenc ftuDercgenacmtDe©yns 
ceffe toecDe fo ertcemelijb op cn neer geD jcbcn/Dat na m De 5ce. 

menfcDen oojDeeï fcDeen Datfe fouDe moeten bers 
gaen / De DcrDe genaemt De ©afana fcDeen 00b te 
toefen in groot Dangiecenperibeïbanteberfinbcn/ 
op toelbe toa£ eenen <^ngeïfen fïabe genoemt ©abiD 
<étoijn/Dte meer al^ 11 jaren op Defe©aïep gefeten en 
al fijn leben Daec op gcconbemncect toa£ te fitten; 
en Detoyle Dp öaec fo lange opgefeten DaDDe cn Deni 
De 5ee-baert toel berfïonbenbebenttoaó / toerDc Dp 
ban De meefïer ban.De©aïepe(genocmt Michef Foxh) 
geroepen / alg Den genen Die DP &efï bctrouDe / cn 
bjaegbe Dcm toat Dem befï beraDen DocDtc te Doen om 
De ©alepe en ’t boïb tefalbeccnenbcDouDcn. .ï©r. 
©totjn Die al lange tijD bp fijn felben DaDDe gcp^actis 
fcert/ omeen^uptDcfeflabcrnpctegcraben/ obers 
DocDt bp flg felbe Dat nu Den tijD toag gebomen om te 
befoeben Dacr Dp fo lange op DaDDe gepjactifecrt / 
anttooojDe Den ©apitepn alDu^: i|eccc onfe ©lote i^ 
beele te becce booj on^ om Die te acDterbalen / toant 
fp fo lange upt on£ gcflgt getoeefï Dat’cc geen Dope 
meer $ om Daec bp te bomen/ enDegrotebrnauts 
DepD Daec in top Die ©ynccffe gcflen Debbcn / Die top 
niet toeten Doe Det Daer nu meDei^/ toant topfc lans 
ge upt Det geflgtc qugt getoeefï jyn/ bcDalbenDet 
bcrlic^ ban De ©iana / geeft mp luttel Dope ban on s 
fe beDouDeniffe / ten sp top met alle blyD en nacrfïigs 
DepD foeben aen cenigc gocDc ïfabene te geraben / cn 
Dat top tot mecrDecfehccDcpD ban onfc©aïepe onfe 
«cplen minDecDen / toant top te beele 3eplg Debbcn in 
Dit tempeefï ; booL?t^ toare Det uoDig Dat een goeD 
Deel ban De foïDaten beneDen gingen in ’t onDcrfïe 
ban De ©aïcpe / om geDuceuDc Dit tempeefï te beter 
rupmte te bebben om te acbcpDen/ ’t toeïb geDaen 
toefenbe/ fepDc Dp / fal Daefï geflen tooien een grote 
becanöcrmge en rufïc onDer onp' allen: De ©apitepn 
boo?fcD?eben en De IBr. tan De ©alepe genaemt 3fan 
SSaptifïa) cn alle Dcrcfïc banben Dit goeD/ omljaec 
leben te faïberen / aïbup toerben 22 folöaten beneDen 
in ’t onDerfïe ban De ©alepe gcboDen te gaen / en De 
refïe Der foïDaten tocrb beïafïopDebanbcnncDecte 
fitten neflFenp De föucben en anDcre ffaben/ Die al 
gereeD toacen / bolgenp boo?gacnDe refolutie met mettijne 
Den anDercn Dooj’t bcïepD ban De boo?fcD?eben ©as 
bib ©togn genomen / om elb Den fijnen om te bjen 0"SS 
gen; cn op Den 29. fjunij aïlcp beerDig toefcnDc en bes ure ©aia* 

fïeben na fijnen fïn / fotoc2p©toijnfijn3fc bapbcn 
of mupben tegen De ©alepe neDer en Dief fijn fTmbe nefe/ue. 

DanD 
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jlaben op 
De öopal 
xneüe ber; 
»nee|iert, 

fjanö om Dooge vu ’t getoanfc / ’t toeïb bet tcben toa^ 
bat fijn metgcfdïcn tjcn couragieufclgb fouöen ge? 
j&^upricn met !jun hïcpnc mepbcn^DicfpDaDöenge? 
niaèbt ban puncten ban rappieren / baer fp nieöc 
plagen tc toedien bcelöecDanöc fraepigDcöen ban 
tant-fïoberg en anbere Dingen /, en ©abiö <Ê>toijn 
Decft fijn ïlapitepn/ a$ oob elite flabe Den foïöaet Die 
neffato Dem fat met’er ïjaefl omgcDjacDt en ber? 
moo^t ? öc (Curlien en anbere flaben geöoeïenbe Daer 
bedoffinge / 3ijn tetfïonD met <0toijn gegacn in 
’tonöctfïe ban De ©aïepcn/ en Ijcbben De refïcöer 
folbatcn onberfaegt en fonöcr toeben acngebaïïen/ en 
ïjebben öefcïbc alle t’famen omgcDjacDt/ maer toe? 
Der boben ItomenDe / fagen fp De bier ©alepe ge? 

®egaïêt?e noemt De ©aïcpc Royai, Dacr ban De£ ©cneraefë 
tiopiU naem toa.ö / Don Diego de Madrane met De toinD 
Sfgaiw Ka Den ÏHpÖen toc-bomen Doo^ etïtjlt acljterbcnfien 
33afaua/ Dat Dp moebte gebregen / of ccnig geruchte Dat bP 
inaectoert morljc ban bcrrc gefien of geljoojt Ijcbben / Det 
KSïjn todli meefïer <ö5toijii Die fp nu booj baren üiapitcpn 
co r«ne ïjieïDcn fïcnöc/ fjnalt fijne metgcfeïïcn aen/ en gaf Den 
ïSS* moet/feggenDe/ Dctoijlc Den <6oD ban De flabecnpe 

berïofï IjaöDc / öatfe Dacr nn ïtïoeït enmanïpmo? 
fïen bfupben om noclj mecrDcr bictoric te berbrpgen / 
Dier-en-tuffcDen ïjacfïcn Den Die banDc©aïcpclïc? 
pad feer out ©topiijS ©aïepe te oberballen / en toa£ 
Defeïbc fa na gdiomtn / Dat Dp niet een ïianon Daer 
op fepoot / en boöc met $ien fcDeut negen ban .ïBr. 
©toplij mctgcfdlcn / pi1 bit ftenöe ïtroop feer con? 
ragieufdijb / en met fubtgïDepD met fijne ©aïcpc 
onDcr öc b^eeDc fijöc ban öc<0aïcpcïïopal/ Die ges 
bcnöc fnllien fïccdi Dat Dpfc tcrfïont lilampten en 
aen lsoo:t biel/ en bebocDtcnfe fofuricufdijfi/ Dat 
öe flabch op De tfSopaï / Die rncDc Daer fypbepö focD? 
ten / Oegofïcn ooft Den felbcn toeg teïiiefen/ en op 
De fijöc ban ©toyn te ballen / in Der boegen Dat fp De 
©aïepe tlopal bcrmeefïcröen / en alle De foïöaten 
(Daer op tocfcnöe) öooD-fïoegen: Dit aïöu^gcfcDiet 
toefenDe / öanliten fp <2BoD ban foDanige berloffmge / 
en begaben Den alle t’famen onDcr Dcgchoo?facm? 
DepD ban meefïer ©totjn / Dieonïanjr te boren feïfg 
alle mpferien en flabecnpe onDectoo?pen toa£. ïïcong 
namen fp tccfïont baten cour£ na öc Itufïcn ban 
Bjanbrbb / fp toaren fïccït / fo francopfen / Jipan? 
giaeröcn/ $o?tugcufen / iCurbenenIBooren/ Die 
bccloft toaren 466 perfonen. ©abiö ©toijn Depïbe 
ben bupt Die fp op bcpöe De ©aïcpcn bonöen onöcr 
Den-lupöen al t’famen npt/ cnscpïöcnnaDebujïcn 
ban ©afcoguien/ en ober boojtgcfmabtbcbbenöe 
alle Det gjof gefeput / aïfo fp anüer^ niet ïionben aen 
ïanD geraben/ 313113p Den ïcfïcn^luïDmctöcboo?? 
fdjiebcn ttoee ©aïepen gelopen tegen Den gconb / 
in De 8cc of 25ap ban 3$abo/ ttoee mple noo?ttoaert£ 
ban 23apomic in ©afeogne gelegen / ÏanD ban 
Bjanbrbb/ aïtoacr fp al t’famen tc lanbe qnanien / 
cn trodten boojt^ na23o?DeanrbaerfpDen9.?lug. 
aenquamen / ban Dacr gingen fp na 23ïap en boo^t^ 
tot ïïocDdïc / aïtoacr <0toijn ben ïtonmltban.Da? 
barre acnfp^aït / DieDemmeteen fcDoon p^efent ber? 
teröc/ cn DtbbenöeDicrtoatgcrufï/ gmgDpt’fcDt' 
pe en boer na ^ngcïanö / aïtoacr Dpquam omtrent 
Daïf ?Sugnfï / cn ïiomcnöein’tifof tocrö Dp bp öe 
iïoninginne gelaten / Die Dem feer mmïglt ontfing / 
alle D’anDcre fïaben / aï^ fp DatebjpDepöDaDöen/ 
repsDcu cïr Daer ’t Den gdicföen. 

IBp fnïlentoeöccïteercn tot öe^paenfe blote: De? 
toeïfie inöeCorongnegebomcn3Dnöe/ DadaïDaer 
berberfept cn tocöcc toegerufï DcbbenDe / ging Den 
ai. gillij tocDerom t’sepï metgoeDtoeDer/ en Dab? 
Den Den toinö fo bequacmöatfpöcnDodtban€o?? 
iiual onthechten in ’t lefïc ban 31nïio / fp tocrDen 
öacc ooïi ontödit ban een ^ngdfe^tnafle/ Defgc? 
!p£ ooit ban ’t ÏanD / Den «ïlmgelfen ^Dmiracl 
jiBiïo?D CDarle^ ^autoarD abonD^ ten negen uren 
Den 29. Sluip De tijDinge gdtregen DcbbenDe tot 
pïcpmoutij Dat fp fo naup toaren/Daefïc Dp Dem met 
alle bïrjö om fijn fcDepen npt De Üabcn te boeren / cn 
’tboïii tc jnbarqncrcn / fo Dat Den ^üDniirad Dien 
uacljt met 6 fcDepen op De ïïcöe radite/ en ho|t£ öaev 

na meer anbere/ en op ben itoene Den 30» Sbïy fagen 
fp öe ^paenfc blote niet eenen supD-toefïcn toinD/ 
Daren cour^ recDt op PepmoutD aeubomen / fo Det 
fcDeen/ maer öitfienDcDc<6ngdfebuptrnDeDaben/ 
jeplDcu bootop recDt Dooi / bolgcnbc Den ïafï ban Den 
ïïoninb ban ièpangicn cn Dare infïrnctic/ afé Dat 
fp Daer omtrent <£aïe£ fouöen anïieceu/ aïtoacr Dat 
Den i>?incc ban ^aerna met fijn ïiïepne en platte 
fcDepen bp Daer bomen fouDe met alIerDanöeammos 
fiiitie / en Die fouöen onDcr öc Defenfie ban De grote 
fcDepen boojbp 3eplen/ om Det boïb te ïanöcn. lilöacc 
Dit Daer boojuemcngdubtcnDaccnictfofpgeDoopt 
Dabben / Doo? Dien De l^oIïanDfe en Sccnfc fcDepen öe 
bloot ban^armabinncnDieïDcn/ Dat fp geen gaten 
npt bonben bomen : aï£ nn Dcfe bloot alfa boojbp 
©ïepmoutD boer / guamen De (Öngdfe na Daer toe en 
toonnenfc Den toinö af / fo Dat fp (met Dep toiuög bes 
Duïp) De jDpacnfe fcDepen bonöcn befpiiiigen / enöe 
ièpacnfc Daer niet. ^p fcDoten feer Dapper D’een 
blote tegen ö’anber. 

Z&m ïefïen SüïD fo genaechten öc €ngeïfen De 
^ipacnfe fo na / Datfé maïbanbecen met mnfquctten 
bonnen befdjieten : De Cngelfe fcDepen Dctogle fp 
bïepnDer toaren/ fo 3epïDen fp bed fneïDer / en grepen 
öc ^paenfe met groten ernfï aen/ en fcDoten beden 
Dibtoil^op De ^pacnfe af/öe J>paenfe bcrtoonberöen 
Dacr feer ban öe beDenöigDepö Der <£bgdfc fcDepen/ 
Die Daer feer Dapper aenbielen cn met getodt aen-ta? 
fïen / en met Daer gefcDut feer bcfcDabigDen ; De 
^paenfe boeren al boo?t aï^ of’t Den niet acngegaen 
DaDöe / fcDoten tod aïtemet op De <25ngdfe / maer 
bonöen Den foniet toenöen nocDtc bceren/ DerDalbm 
ïeDcn grote feDaöe ban öe<ï£ngcïfe/ Die bed fcDoten 
DeDcn tegen eenbanbe^paenfe/ en b’€ngdfe trefs 
ten 00b beter/ toant fp fcDoten naulDb^eenfcDoot 
bedoren / Dacr tegen fcDoten De Jbpaenfe bed te ber? 
gcefé : De <§>paenfe merbcnDe Dat fp Den fo getodöig 
ban De «Öngeïfe befpto»5tn bonben / Ditïöen Den al 
DirDtbp Den anberen/ jepïenöeaïmfïacD-ojDje/ in 
fojme ban een Daïbe mane/ en aïfo bocut-barenöe 
tocrö een ban Dare pjmdpodffe cèaïeajfen / Daer 
vDon ^cD?o öe ©aïöe5 / ©on ^afco öe ^iïba / ^©on 
?Hlonfo öe ^apa^ met meer anöerc€Delen op toa^/ 
feer ban Det Cngcïfe gefcDnt befrDaöigt / en aïfo Det 
fijnen mafï bjab en bonöet niet bolgcn / enö’anöcre 
blcben al Daren cour^boïgenDe/ entoilDeunietbec? 
toeben om Daer teDeïpen/ boojt^-barenDe lieten fp 
Dctadjtcr. ©cn ^iömtraeï ban^ngcïanö/ Doetoeï 
Du ©aïöes fcDip tod fag/boer Det boo?bp/om Dat Dem 
De ^paenfe fcDepen niet npt Det geficDt fouöen bos 
men : en aïfo Den ÜiDöer francop^ ©?aeb bdafï 
toa^ öc ïanteerne op fijn fcDip te boeren/ enöatDP 
berboïgbe 5 grote l|nïben / Die Dp bebonö ©ofïcrfe 
^oopïupben te toefen / Die Dtn ban öe ^paen? 
fe fcDepen afgefonDert Dabben / fo liet Dpfe ba? 
ren. ï|ier Doo? toa^ Den €ngdfen fllDmicaeï ber? 
Doolt / cn boïgöe Det ïicDt of öe Ïanteerne ban De 
Jbpaenfe fcDepen/ cn bonö Demöe£mo?gcn£onöec 
fijn bpanDen/ maer togï Dpbjeïbefepïttoa^/ madt? 
te Dp Dem npt Det pergbel. 

©e^ auöcrcn öaeg^ Den cerfïcn lugufïi / ontmoe? 
te ©?acb Det fcDip ban ©aïöe3/ ’ttocïbDpaen boo?t 
fbnö/ cn Debet op-epffcDen : ©aïöe3toa^nocDmet 
470 man Dacr in / entoilöeomfijnDcreercntoillece? 
nigcconöitien beöingen: maer ©?aeb toiïïenbe gee? 
nen tijö met Danöeïen berïiefen / DcDc Dem bo|t af? 
bjagen of Dp Dem toiïöe obergeben / Dan niet / miöcr£ 
toiïöe Dp Deti upterfïe met Dem toagen / fonDermcec 
tijösS tc berfigten : ©aïbc3 berfïaenöe Dat Dp in 
©2ad^ Danöen gebaïlcn toa^ / ïjeeft Dp Det feDip 
Dem ober gegeben / en # met öc «tEDden/ en omtrent 
40 of 50 ban fijn boïb ober-gebomen in ©lacbö 
fcljip / Die Dem toienDdyb ontfangen ïjeeft / D’anöc? 
re toeröcn na pcpmontlj geboert. ö’oêngelfc bonöen 
in öefe<èaïjocn een goet Deel gdö£/ te toeten ober öe 
50000 Ducaicn/ Det fcDip toa^ De Capitana genoemt/ 
en toas 1150 ïafïen groot; Balbes toeröe boo^ ’t eer? 
fïe ban ©jadi ecdijbgetractccrt/ cnDeDeDemaen 
fjjirepgen tafd Dp Dem eten/ ÏJP bcmlDeDemDae 

Dat 
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bat de bietdSaïcpen banbembetbtoaeïttoarcn / cn 
na bcrfcbepben piopoafïen / biefp t’famcn babben ge* 
bouben / Tonb <23?aeh Balbes cn b’anbec na Cnge* 
lanb in bctoatingc / cn bleef De £>paenfe beebol* 
genbe. 

<®eé feïben Daegé htegen be ^paenfe noct) een an* 
Der ongelnh / namèntïijtt: bat ijet biet quam in bet 
ijoaft-fcbip onbec ben ©ice-abmitael jBidjid be 
quenbo/ bat febip b?anbe bet bobenfïe Deel gebed af 
niet beeïe tnenfcöen / b?t onberfïe beet Daet Ijet mees 
fïe heugt lag / tocebe gefalbecct/ en ban be Cngdfc 
genomen / en mebe in Cngeïanb geboctt. 

<^mg£Dag ben 2. $Cugn(Ii / 5tjnbe be &paen* 
fe bloot tegen obec#oo?t-lanb/ hceröcbetoinbin’t 
noo?ben / fo bat be ^paenfen ben toinb tot baren 
boo?Deel babben/ en be Cngelfe tegen / en be &paen* 
fe boegben ben al biebt bp benanbeten/ en boeten 
Öeftig boo?t/en bet liet fïclj aenfien aï£ bat be &paen* 
fen ben meet febibten om ben te befebeemen/ ban om 
aenual te boen / en te baten tet plaetfen fp boa?geno* 
menbabben/ bocb ’t en buetbenict feet lang of be 
Cngelfe toonnen ben ben toinb toebec af / en bien 
Dag gefebiebe baet een bloebtgcn ficijb / taant be Cn* 
gelfen (bie ban ’é mo?genö o?oeg af baet Dapper met 
gefebut en febieten gequelt babben) bemethten boen 
bat fp focljtcn al boo?t te baten / op bat be blote ban 
ben Ücrtogc ban $atma ben met fijne hïepncfcbe* 
pen foube boegen bp be bate / en onbet alfulhe ge* 
tndbige bouten hafïeelen te fcbupïen / bate atnfïa* 
gen met feïterbcpb te bolbiengm / betbaïben fp 
Ben nocb meet aftyeult£ foebten te boen/ cnbedo* 
ten al£-Daen be ^paenfen een groot ©enetiaen.ó 
febip / en berfebepben hïepne / en feet bccl bolh£ | 
toectcr gefeboten cn omgeb?acbt / fo boo? Öet gtof 
gefebut/ al$ bie met hïepnöer gefebut en mufqueten 
gefeboten toerben / geïgh men namaeïg uptbecon* 
felTien ban eenige gehangenen beeft betfïaen. 

=l|iet-en-tuffcben beefiethten be Cngdfc bloot ba# 
geïtjhjS upt alle tjabenen/fo ban febepen al£ ban boHi/ 
onbec be toeïhc beeïe l|eeccn ban name toatcn/betoel* 
fte ban felfê baet tet sec begaben om eete tebeba* 
fen / en baet Baberïand enbe itoninginne Dienste 
boen / öe<0?abc ban Combecïanb / ban Orfo?D en 
ban Boojtbumbctlanb / al£ ooit be bibberen 
fSbomajJ / en ïtobect Cieil / JBilïem Matton / 3Baï* 
tet tfaïcpdj / ooit l^otatio JMabicino / ban een ge* 
flacbte ban Cenua / bie om fijne religie toiïle upt 
^taliën getoehen toag en babbe fïcb onbec be befebee* 
minge ban be ïfeminginneban Cngdanb begeben / 
$)cntp 2S?oalte / llobert Carp / Catd 25ïunt / ?Hm* 
b?ofe HMugbp / ïfentp j^oel / f^boma^ <0ctatb / 
^encp^uölep/ «lêbubjatt^atcp/ %ttbu^^eojg/ 
Cljomaë ïöoob/ JBiïïem Hacbp/ en meet anbete ban 
be p^incipaelfïe Cbcïen ban ’t ïanb / fo batfe feet fïerft 
boiecöcn / mact maten te ïüepn om be ^paenfen aen 
booit te bomen ofte üïampen. 

^cn 3. ^Cugufü toa^ baet biepnicb botnb^ op jce/ 
fufe bat be Cngdfen niet beeï bonben beöpjben/toant 
be (Saïeaffen (öetueïhe 00b riemen gebpipbten /) 
febenen met baet roepen eenieb boo?beeïte btbbtn/ 
boetaclfp Daet boepnig boojöcel mebe beben / boo? 
bien be ^ngeïfen baet tegen fcbotenmetbïotenaen 
betenen bafl gemaebt / en anbet geteebfcbap / om 
be riemen en toutnen en tabeïingen ontfïucben te 
febieten. ^p tefoïbeetben 00b bien bacb be Cngcïfe 
febepen in 4. Cfquab?onen te beplen. ifet gcoofle beeï 
onbec ben 3CbmitaeUlBilo?bi|aubjaecb. Jjfetx. beel 
onbet be ïiibbct <fë?aeb. Üet 3. bed onbec ben lira? 
pitepn fjoban J^aubiné. Cnbet4- onbet benber* 
maerben Eec-litapitepn en <!Dbetfïen Bïacten fop 
ïniffebet. b’ €ngeïfe fonben 00b aen ïanb om meet 
bufpoeber/ batfpbegonben geb?ebte brijgen/ boo? 
bien fp met ben eetfien te feet bittig en futieu^ge# 
feboten / cn bede te bergeefé betquifï babben. 

«|e«os üDc hertog ban patina necnonien bebbenbe / bat 
latma öc ^paenfe ^ternabe fo na-bp boo?banben toajj / cn 
iasbatt btbgcnöc abbettentie batbPb^m foube baeftenom 
mS' upttc ftomen om bembp baet te boegen / taant bP 
ae«ét' ïJan ben ^oninb becbïaect tna£ 42enetad om te toni: 

manberen te ïanbe obet alle bet bolb ban oo?ïogc bat ueraei/om 
in^ngcïanbteïanbefoube gefet tno?ben / babbe frjn teconu 
25cbebaett fdf^ in petlbon gebacn tet ené 3Liebe [^Scrat 
©?outne ban i^alïe in ï^enegoutae / en ben ouben oucraitjet 
ïfectoge ban jifeanfbeïb / <D?aef fbictec ^tnfl bet uoih ban 
<6oubernement genecaeï ban befen lande in banben JSffiru. 
gefleït / en babbe tot ^upnftetften een fcljip geteeb geiano te 
leggen boo? fqn peefoon / baet bp fdfé in’t fcöip iaiIöe/°«s 
gaen foube: bP babbe een ^inafTe af-gefonben / en Ken. 
liet ben J^ertoge ban HScbina ^UDomatncten batbp 
niet honbe geteeb tnefen om bp baet te bomen boo? 
b?pbacb / eenige mcenben ben 5. en anbete ben 12. 
toebomenbe / met be banbete manc. 

<&en 4 ?ïugu|ïi quant be&paenfc blote boo? bet cp* 
ïanb ban XDictiC / en bidben een goebe o?b?e in ’t sep* 
fen / b?ie/ biet en meet bib / bie$ niet tegenfïaenbe be^ 
beben <£ngeïfen ?ibmicaeï eenen getueïbigen lïou* 
tenaenbal opbe ^paenfe met eenige ban fpn befte 
febepen/ al^Den31 ecu/ baet©beefteoptnaéi^fjo= 
ma^ j^aubiett fijnen Sebe / ’t febip €ïifabetb / baet 
töobect ^out tuel/ beé lübmicad^ feboon-foon op 
tna^/ ben 23ep?/ baet €bmonb2Sacon ban ^>cbcf= 
fidö <©betfïe op taa^/ be©icto?ie/ baec3I0banne^ 
2I5ap? op taa^ / met btt febip ïpcefïet / baet ben 
boo?f5. 4Beo?gc jf emmer beüd op babbe / cn grepen 
ben J&paenfcn ^Ibmitad 3joban .jPBartincs be 
cbalbe bie 00b betgefdfebapt taap’ met fpn befte 
febepen miöDcn in be Jbpaenfe blote aen / met fufe 
hen fcb?ididijhen en b?eefdghen gebecbtuaufdjie' 
ten / batbetfebeen bat bet aïbetgaen foube tuattec 
tna^/ bjantfpftdbensijöe tegen 3ijbe cn feboten al^ 
foop malhanbecen / en boo?boo?öen be getodbigc 
febepen feet gebaecïgh/ entoaten naeuïijb^ 3 of 400 
boeten ban ben anberen. (£cn leften begaben bucc 
be^paenfe boo?-b3inbb3ccb / baet boegenbe IncDcc* 
om fiech bp ben anöecen / JBactiu tfoibufTcbe 
pitepn op be öicto?ie of ®?itimpbe baöbe bem in bit 
gebccbtfeecb?omdöhen hloehelijft gcb?agen entuel 
gequeten/ toaecom bem ben SUDmiraeï benanbeten 
baecbn ben 5. ^ugufii fiibbec fïoeg / gelijft bP ooit 
bebe IBilo?b f^boman ï^autoatb/ fone ban ben <6?a^ (rói. 10.3 
be ban Soo?t-foïh fijnen ttebe boo?noemt / niet j&i* 
ïo?b ^cbeffieïb / fijn fufïern foon / üapitepn 3tan 
ïf auhinn en eenige anbete. 

55en 6. ^lugufii toefenbe ^atutbag/ ben abonbn 
quamen be bloten in be engte tuffeben €aïen en 4#Qprf"[e 
^oubecen / fo too?pen be ^paenfe baeftdijh baet nmbuoz 
auhern upt crcbt boo? Cafen / aïtuaec fp (fo bet <£aies. 
febeen) ban meeninge tuaren be homfte ban ben pcz> 
tog ban ©atma met fijne bloot te bertaadjtèn/ 
(toant ^upnhethcn in maec 6 mblcn ban Cafen) 
om alfo bare machten en bloten te famen te b?cngen / 
boïgcnbe b’inftructie bic ben hertog ban liBebina 
be Jribonio babbe ban ben ï4ontnft ban ^pangien : 
bet taan ten felbcntqbe bolle mane ain be blote biet 
aen quam: be Cngelfe quamen oohtenanhetom^ 
trent bp baet/ een frijeut lengte ban baet/ aïtoaec 
bp baet quamen 3IMo?D ïfentp ^>epmet met fijn blo* 
te ban 20 febepen / baet mebe bp gelegen babbe in be 
monb ban be ribiecc Camrjfe. 

?Cïn nu bcfcatmabealbiecgehomcntoan/ fobecft 
ben #ertog ban üt^ebina ban alljiec alle abbijfen acu 
ben l|ettog ban ^atmagefonben/ cnbeefel|ecten 
en Cbelen boeten albiet aen lanb om baet te berber* 
feben / gelijh onbet anbete cols bebe De $)?incebati 
Wcoïi (bic gebouben bictbe boo? een bafiaert-fone 
ban ben ïfcniinhbansèpangsen/Dictot fijnen gcluh 
albiet aen lanb quam / toant bP cn honbe baet na 
niet boebet febeep homen / boo? be oo?fahe bie top 
tecfïonb becbaelenfuïfen/ en ’t febip baet bp op tua£/ 
(0 namaeï^ met alle bet bolh in )|?lanb betD?onhcn 
enbecgaen. 

^e ^cttog ban $atma baefïc bem bid om t’fdie* 
pc te homen / ban bp honbe perfoonlgh fo bacfi niet 
bectbig toefcii / en be blote ban Ifollanb en Sdanb 
ficrh 3? <lDo?ïog-fcbepen/ feet tod boo?ficn ban ge* 
febut / boot^-bolh cn oo?logn-bo!h / lagen aïbaet 
boo? be baben op be toacbt/ om baet be unt-homfie te 
beletten. %\\ bebbe b?icben gefien inbóuDeiiDe bat 

alle 



3M- Vijf cn Twintichfte Boek. 
alk het balk ban panna gcccct toa£/ maer bat fp 
niet Dopten itptkamen/fknDeDe^oïlandfeblootaï* j 
bacr bob? fjacc tjabcncn leggen/ljen bjabereuöe/toant 
het nicrflc bolk ban panna ontoillig toaLS om 
dfdjcrp tc gacn. 

©orï) De pectog ban lEkbina ^ibonia toa£ nkt 
tod te b?ebcn / en toilbe niet gdobcii batpatma/ 
hebbende meet’ban ioófcïjepen en fo grote menigte 
ban plat bobembe fdjuutni en piepten / cn een at* 
mee ban omtrent 4C000 man met en foube bonnen 
uptftomen aïg’t ïjem beliefde. ©itfdbe heeft baer 
na ooit gefept ©oïi©iega$iemouteï (bacr top hkc 
na ban lullen berfjakn) aï£ ïjp in ben #age gebangen 
geb,;od)t 5ijnbe / en geeramineert too?öc / bat fp* 
ïicben (tc toeten De J§>pae nfe) niet ccito ijabben ge* 
Dacfji bat bc Pnnce ban pacma niet foube tot fijn 
bdieben Rebben ïtonnen uptkomen / ïjebbenbe fa 
grote menigte ban fdjepen / fdjupten cn bolk/ en bat 
fjcin fecr tocemö öoeljte bat I)u ten minfien niet ccn$ 
habbe gcpoocï)t fo bed fdjupten cn mufquettier$ tipt 
te fenöcnombcnbpanb (mceuenDcbe^oïlanDer^cn 
&elanbcr£) bacr tnebc te boen tc geben / cn bat öacr- 
cn-mffdjcn fijne fdjepen ban oorloge Ijabben mogen 
uptkomen. 

m en; ^pacnfe fdjepen aïdtrêneffeito <£aïr£ op bacr 
wtk ankert leggende / bertoacljtenDe bcfdjepD ban |)ar* 
sbMiiö om ïjaec na te regnkren / fo ben 2$bmicaeï ban 
fcijepe» 'Cngdanb met fijne Jiaöcn cn ©berjten befloten / om 
tegen of Defe blote ban Ijaer ankert cn pïactfe te ö^ben of 

tc bcrbwnbcn / toaccomfpoiDonuetenacIjtban ' 
hare fkdjtfie fdjepen Die fp bp ïjact hadden l)ec befie I 
goeb unc te nemen / cn befdbe met biertoedten toe 
tc tufte»/cn albeefjanbe b?anöende materie bacr in te 
boen / baott£ fïecnen / pfer en alk gercetfcljap tot 
ïjact boopiemen bienjiig stjnöc: todkc fdjepen ge* 
reet jijnbc / hebben fp bic fulr geftek en toe berept 
batfe Die fonbacl) ’j§ nacfjt^ / 2 uren nacr mibber- 
nadjtboo?toindengctijöe (na bat het bolk bic bacr 
m toaren / befdbe aïrebe brandende bedaten dab¬ 
ben) redjt op De Jï>paenfefd$cpcnDaer bic aen anker 
bp Den anderen lagen aen-gefonben hebben/ Ijet 
todkc fuiken fcï)?iït / beroerte / cn alarm macktc on* 
ber öe ^paenfe/ ftcnbefulkebieccnopljaetacn-ko* 
men / bat fp niet toifïcn toat beginnen / meenenbe 
aïrceöe in bjanö tc toefen/ fo batfe terflont elk om 
fecr haefieubc met groter bcrbaefïhcpd en öifojöje 
liaer ankert en kabdg af-gel)outoen !)d>ben / cn on^ 
ber 5Cpk gekomen 5ijnbe / l)k^ na be nipmc Ecc feer 
confupfdgk begaben/ bacr boot bat bk te lanbctoa^ 
ren / niet t’fcpcpc konben komen / en l)kt liet elk 
fcljip ttocc anhcr£. 

toe 3,n befe confufle toerbe be grote <33akaffe bet roer 
^paenfeti qui)t / bacr öoo? i)et niet konbe geregeert toojben / 
•’Solsn t° öattet boot bc kracht ban bc 5cc gebjeben tocröc 
o:o«. op fïrant rccïjt booj €aké/ aïtoacc ket berboigt toot? 

De ban bed Cngcïfe pinaffen of kkpncfcöeepkcn^ 
biefe befpjongen met ijaer gefclmt / maer fp botfïcn 
Sjct met acn-balkn / toacrombcn^ömiradban^m i 
gdanb bacr font fijnen langen boot met 100 ban fijn ! 
befte bolk onöcr ben IlicutcnautPjcfiot bic bacr alp I 
boen t’famen acn-bielen / ben obcrflcn <S3enetael j 
ban bc 4 <33akafTeu ©on Ifugo bcB^onrabofldDc j 
Ijeni kïockdtjk tc toccr: maec toerbe boo? fijn l)ooft 
gefdjoten / cn nocl) bede anbere ^>pacugiacröen | 
toerben gcfcljotcn en berflagen / fommtge fpjongen 
in 5ee om hen te falberen / baer ban be ineefic ber^ 
blonken/ ben opperflcu ©ebo? of oberflenbecgene? 
rad ©on^mhomo jföanngueé/ met toepmge an< 
berc ontquament / op befe machtige 03akafTé toa^ 
ren tod 300 roeper^ cn 400 folbaten/ naöeberobe-1 
ringc toerbe befdbe toel 3 uren lang gtpïonöert / baer 
toa| ook omtrent 50000 Dncatcn ban Dr$ ïtonink^ 
gdb in / be flabcn quamen meefl bjp. ©c €ngeïfc 
toefenbe / frer tod befepit bebm be ^paenfe grote 
fdjaöc / fti bolgben / guelben cn benarben be J>paem 
fe fehepen fo feer Dat het te bertoonberen toab / toant 
fp booj-boojben befdbe aïfo met Ijaer gefcïjut/ bat j 

>■ ben nadjt baer na / anberen baech^ 3 of4fon* I 
keu I bacr toerbe onbec anberen een groot 23ifeaeper 1 

fdjip / ban ïlapitepn «JTroffc beboefjten / cn kt b? 
grout gefdjoten. €toee©akoenenbanpo^tiigad/ 
l)et eenc geuaemt ’t ©aleon&. Pïjiïippe / groot 800 
laflctt/ baer op©onfraucifcobe(i£:okbo/ bjoeber 
ban ben ©jabe ban ©?ga^ .JBaifïro bel <£ampo / 
Coiïoneï ban 32 bacnbekn krijgö-boïk met anbere 
ebden / toerbe haren mafï afgefchoten en Doojfcïjo* 
ten / fp Öjeben na bc ©ïaemfc kant / en focljtert 
bacr tefïranbcn / ban konben’tfelbe niet kequamc=> 
lijk boen / bedjalbeu faïbeerben Ijaer Deppncipaek 
fle perfonen met boten tot ©oflcnöe / en ’t fchip 
toerbe ban be ©liftlnger^ genomen. ^etanbct<ëac 
koen genaemt j^atljeo / toaë een fchip ban 7 50 
ïafïcn / in ’t toclke toaj? ©on ©iego be piemontel / 
bjoeöer ban ben $Barqu$ bd «Tannara met bet* 
fchepDen ebden / 277 krgg^-lupbeu / en 200 fcljip* 
per^ / cn 38 metalen flucken gcfcljuts?* ©it toa£ 
tod dn ban be fïerkfle fehepen ban bc bloot/ toant 
ïjoe-tod baec een grote menigte ban fchotcn op toa* 
ren gebaen/ fo toatenber niet meer ban 20 fcheuten 
boo? gegaen/ en benboo?f5.©becfIenfeIf?benebcn 
in ’t fchip gaenöe / (nabat be €ngdfe ’t feïbe berla* 
ten habben) omtebifltccenofhetfchipcenigefdjabc 
ontfangen Ijaööe / heeft be fchabe fo groot gebon* 
ben/ en battee fuïke menigte bantoaterrn-quam/ 
bat hp nteenbe battet ïjaefi foube finken / Dedjalbcn 
hp fijn Sergeant IBajoj/ of generad toacht mee* 
fier ban fijn Coïlonelfcljap font na’t fdjip baubeti 
©enerad/ om hc’in te abberteren bat fijn fchip te 
gronbe toilöe gacn / en bat hP aï^ generael baer* 
om foube fien bacr tegeito o.ïbjc te fteïïen / cn te 
boen mnebicren / en alfo het toater begonbe te ber* 
meerberen/ fant hP norhttoec^>paenfe<Sbd-man* 
urn om hem ben noob teremonfireren/ bat hP baer 
in toilbe remebieten / of batfe al t’famen fouben ber* 
finken / maec alfo ben ©enerad fant een Catbeel 
om fijn perfoon te falberen fo hp toilbe / maec ba£ 
hp begeerbe fijn bolk te falberen / en felf^ toilbe be 
kfie toefen / fo hp meenbe tc behoren / fo bont hP 
hem tegen^ Den abonö genoeg bedaten / boo? Dieti 
battet 3epl geen macht meer habbe om benoBene* 
rad tc boïgcn / toaerom hp 2- fiucken ïo^ fchoot / 
betfoekenbe huïpc / maer rjem toictbe niet gcant* 
tooo?t/ en aïfo ben Sergeant nocïjbcttoec^paenfe 
CDeknniet toebeequamen/ berietbphtmomhcm 
en fijn bolk te falberen / en bcfloten eenb^achtdijk 
’t befie te toefen alk t’famen achter in te ballen/ cit 
11a ©upnkerken te laten b?tjben / om te fïen of fp 
ban Den ^ettog ban panna mochten huïpt beko* 
men / maer alfo be ^djipptt noch be piloot in bit 
quartiec nopt toaren getoeefi / totflen fp niet hoe fp 
haren coucg fetten fouben/fp fïelben terfionb gefiabig 
50 mannen aen be pompe / bic fonbec afiaten Ijet 
toater bach en nacht upt putteben / cn fmeten 7 of 8 
fiucken gefchutsS in 50e / bejl anberen bacch^bjoeg 
fagen fp bcrfchepben Bifdj-fchcepkeito (komenbe 
upt ©ïiffïngen) fo fp meenbeu / maer toat fp backten 
oin aen boeit teJtomen/ fo bïoben fpbanhaeraf/ 
baer aen hP merkte bat ïjddanö en 5cê onbecbe Se* 
ïanöer^ hatc bpanbenbehoo?be/ cnljplagmaecop 
5 baraen toater^ / en fijn fchip ging 4 en een half 
Diep / Die^hp het toebee t’jeetoaerts in toenbe/ «1 
na bat hPt^biiTchtraengctrofTenljaböe/ Die hem 
bdoafbe binnen i^ieupook te b?engen/bocr befdbe aï 
boot aen fijn fdjip/en hielt aï fpiaek met hem/ maer 
toilbe niet oberkomen / niet tegenfiacnbe hp hem een 
gouücn keten toonbe ban iooöucaten / biehphem 
beloofde te fchénftcn / ’t toelk hP bo®? quaeb te* 
ken hielt / haubenbcbenfdbenöoo?bpanb/ en aïfo 
Ijet tegen ben abonö kalmbe / fa battet fcljip op 7 
baöem ankeröe / en alfo fp De$* mo?gcn^ bjoeg het 
anker lichten / fagen fp 3 fehepen na hen toe komen/ 
cn baer na uodi 2 / en Den eenen fiok een toitte blag* 
ge upt / baer regen fp meöc een ander bïagge/ en 
meniben battet bmnörn toaren / maer baer qua* 
men eeltige in eeii kSjnntje tot fjen ïieöeu roepenöe / 
cn feuben batfe tjaa- fouben op-geben / baer op fp 
fepbeti batfe bertredien fouben / of fp toilbcn baer op 
fdjieten / maer be 5 fdjrpeu aeukomenbe/ ïofieu 

hoer 
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haet gcfcljut op befe<©aïjocn/ en beben ftem grote 
fcljabe/ fo aen’tfehip alg aen hd bolft/ toantfptod 
4operfonen boot fcjjoten. Cn aïfo^onftetfbtetet 
ban bet ©oeg hen-fteben aen-fp?aft batfe l)en op-ges 
ben fouben fonbet ïang beraeb/ of batfe baer al fouben 
blijben,/ fo gaben fp ïjen op/ op fijn toootb/ en quamen 

tt, fonbet toapenen meef! ober; hP bebe terfionb be blag* 
tbeo/öaet ge oftoimpdbaet afnemen/cn bjodjtbit fctypinZe* 

ïanb/ altoaer het befïe goet baet upt gdofi toefenbe/ 
fnonteS ’t fdbe te gtonbe ging: be gebangeng toierben tn Ze- 
b:oeDer ïanb berbeeït. ©on ©iego ©iemontel / met een 

heel Cöden en Capitepnen / toierben in ben ©age ges 
feS tyacljt.©e toimpeï of blagge Ijeeft be boo?f5. 9*.©^ 
op hm?. tet ban bet ©oeg / tot eene gebacfttenifïe tot llepben 

in be Üerfte ban fint gieter op ’t Chooj boen ïjangen/ 
en ig fo lange batfe noefj opgetoonben 3ijnbe / ban 
ben top ban ’t gcbmlfte rcpftt tot beneben toe / baetfe 
noch tegentooo?btg ig hangenbe. 

©e boojf*. Slonbet petet ban bet ©oegmap 
©ice-Ulbmicad ban ben Ifeete ban IDatmont fijnen 
ftoager; hP toag ooft 2$aïltou en©rjft-C?abe ban 
©ijn-ïanb/ en Schout ban Hepben; toag een gtoot 
ftlocftman/ en tod erbaten in ben oojlog / bie ban 
fijnjeucïjt op b’oojïoge gchanteert Öabbe: hP toag 
anberg een feet goet en bjienbdift man / ban ben toeis 
ften top in be nabolgenbe boeften noch meer berljael 
maften fnllcn/ baet pet te paffe ftomen faï. 

F°!:4nn boo2!*5 ©on©iegopemontd baetnageexas 
^tego mineett 3tjnbe / nopenbe be gdegentftept bet ©loot/ 
istematts cn toat ftet boomemen ban befelbe toag1 tet pjefende 
slaeSé ban öcn èdte ban bet IBrjle/ Pffipent ban 
!dnacge; ben pjobintialen ©abe ban ï^ollanb / 5lotjan ban 
cgcnttjepö t^Htënbarnebdt / l&bbocaet ban benïanbebanifols 

lanb / be ifeete ban ©illeetg / en be J^eete ban $f a* 
maté / obcrfïe ban be 3Ccteïetpe bet beteenigbe f ?os 
binden / fepbe onbet anbete bat hptoag geboren ban 
©aillobolijt / en bat hP toag be 4©atquig ban canes 
ta biaebet / en ban fïjng moeberg toegen ban ben 
<t5?abe ban 2$enabenteg / neef beg ©?aben ban Cals 
na be SLifïe/ bie alg boen toag ©ice-ï5op of ^tabs 
fjoubet ban Steilten/bat be JBarquig fijn bjoeber ges 
{jont toag met b?outoe^Buannaban®oïeboCoïons 
na / fufiet ban ^on ©eb?o be (Colebo/ JiBatquië ban 
©iHa-ftanea / en Ifettog ban j?etbinanbina/bat fijn 
babet toa£ getoeefi ban be ftamet ban ©on Cljatïeë/ 
$dnce ban ^pangien / bat tjp feïbe toaë bibber ban 
be ojbje ban ^t. ^acob / bat ïjp getoeefi toaë €oms 
mifTattë generael ban be tupterpe of peetbe-boïft 
ban .^iciïien / en Capitepn ban 6o ILancicn / bat öp 
3iCompagnienbanbefeblotcgcïjab beeft / bat brt 
©egiment (baet bP ober commanbcerbe) fïerft toa^ 
3400 man/bat be <©?abe banlEitanba fijn neef ©ice- 
Óop ban j&apdë toa^ / bat 5^on ©eb?o be (Coïcbo/ 
fBatquië ban ©illa-ftanca / fijnen nebe toas <6enes 
rad ban be OBalepen ban .©apelg/ bat^on©eb?o 
©entiqneë / <©2abe ban JFuenteë/ Capitepn generael 
ban ©ojtugael / fijn oom toaë / batbe^eitogban 
IBebina bd ©icofcto/ Hlbmitaêï ban Cafiilien/ mebe 
fijn oom toa£ j infomma/ bat bp maegfebap beeft 
met be pjincipadfie petten ban gebed ^pangien. 

©at befe ©loot ban 145 fcbepenip’getoeefï/ ban 
tdelfte x 10 feet gtoot toaten / en tet oojloge ge-equis 
peert / en b’anbere toat minbet gelaben met bolft 
en aïbetbanbe p?obifie / tn bat onbet be 4 Caïeafs 
fen/ en bat op elft ban bien3oofolbaten/ enopbe 
pjincipaelfie ban be biete400folbatentoaten: bets 
badbe boojtë bat beel©aljotnen en anbete febepen 
bie toag / toaet bie ban baen toaten / ban boe bed las 
ften / noembe ooft alle be ppnnpadfie Commans 
beutg / fepbe battet 2.0000 folbaten (alle ^pangiaets 
ben) in toaten / fonbet bat bP toifïc battet eenige 
b?cembe onbet toaten; bP fepbe bat baet 3bn getoeefi/ 
fo ban folbaten alg bootg gefellen en anbete tot 
3"000 boofben / en bat alle baegg fo bed pojtien upts 
gebeelt tooibcn / bat onbet ben feïben 4000 bamc 
fpietfen toaten / 4000 raufqucttietg/ en be refie febuts 
ten / battet toaten 2600 gtobe metaïe fïucften ges 
febutg/ bebaïben b’pfere; bat begebeeïeWtmeetot 
3lifTcbona toag bp ben anbeten betgaett / en ben 

IV. deel. 

JBap ban baet gefeylt; bat bate tefoïutictoa 
getoeefi tetfiontna be ^>o?lingg te 3eplen/ en baet 
bp ben©ettogban©atmate boegen/ fonbet dberg 
aen lanb te fetten / maer batfe boo? tempcefi ges 
btoongen toaten getoeefi in be Curunia te ftomen/ 
bebbenbe tnffcben baet en 3ligbona2obagenpnbcc 
toegen getoeefi; batfe in beC«tunia28bagenbab= 
ben bertoeft/ tot batfe alle toebet bp ben anbeten 
toaten geftomen / en batfe baet na tetfiont af-5cpïs 
ben / toant bun julftg bp ben ïtoninft toag beïafi; 
bat b’^Ctmabetotlligbonaaf 5eplcnbcboo? 6 macus 
ben met aïlerbanbe p?obifie ban bib?eg en tet oojïoge 
bienenbe toag gep?obianbeett / batfe in ’t afbaren 
ban be Curunia alleen adjter gelaten Ijabben ’t febip 
baet be mebicamenten en mebecijnenboo?befieftcn 
in toaten. ©oo?tg berljaeït bP toat ben lieben toebets 
baren toag/ febett bd afbaten upt be Cutuniatot 
ben bag ban fijne gebanfteniffe / fepbe bat bPfldii 
geïb babbe in fijn febip bat ben fconinU toe-quani; 
bat bP 6 ftoffeten bol ftleberen en Itjutoaet booj fijn 
petfoon baet in babbe/ alg ooft boot een tafel ban 
i8perfonen ; batbpniettoifiintoatfcbipoffcbepen 
beg ïlomnftg gdb toag ; bat be ©loot ben ïtoninft 
’g baegg ftofïe x 2000 bucaten/ en met be ^Itmabe ban 
be ©pnee ban^armate toatceentelanbe/ benïios 
ninft bagelijftg quant te fiacn op 30000 bucaten / en 
battet in bc©loot toag 16 miliocncn bucaten / bat 
bet boopiemen ban bate Sfcmabe toag/ baer te boes 
gen bp ben ©ertog ban ©arma / enbatfp (baetbp 
toefenbe) tefolbeten fouben / aen toat plaetfe men 
Cngdanb abojbeten / en ’t bolft aen ïanb fetten fous 
be ; batfe tod toifïen bat eenige feftepen ban oojlos 
ge boo| ©upnfterften toaten / om ben Ifertog ban 
©atma fijn uptftomfïe te beletten ; bat fp niet bo?s 
bet toiïbcn 3cplen ban booj Caïcg / om bat fp tod 
toifïen batfe te ©upnfterften niet mochten aenftos 
men / en ben ©ettog ban ©acma baet upt te Ijelpcn/ 
en bat fp’t felue anberfintg niet fouben gelaten fjebs 
ben/ bat te ïanbe niemanb anbergbanbeni^ertog 
ban ©arma booj <6enecad gecommanbeett foube 
Öebbenj bat ïjp berfiaenljabbc/ bat be hertog ban 
©atma omtrent 38000 man bp ben anbeten Ijabbe/ 
onbet betoeïfte 4000 ^pangiaerben/ en 2000 peetben 
toaten. Cn in gebalïe be ttoce ïjopen Ijabben mogen 
t’famen ftomen / bat Ijtt toel ben grootfïen hoop 
Jipangiaetben foube getoeefi hebben / bie opt upt 
^pangien (met fóoninft of fonbet Uoninft) geftomen 
toaten/ en baet meet pcrfonenbanquaïitcptonbec 
getoeefi toaten/ aïfo be fleur banbcnCbeïbomban 
geheel ^pangien baet onbet toag : alg ©ertogen/ 
IBatqutfen/ <è?aben/ 23atountn en Cbeï lieben / ja 
battet niet een cenig Cbeï ljupg in ^pangien toag/ 
of baet toag pemaub ban Ijaet maegfcljap onbet; 
fepbe mebe batfe met b’Cngdfe niet ftonben tet ftanb 
ftomen om flacï) te ïebeten / om bat Ijate fcljepen feet 
ïicïjt toaten / en toel biet of bijf malen mochten hees 
ren / baet fp-ïupben mact ccng mochten fteeten : 
maet in geballe fp tet ïjanb habben mogen ftomen/ 
bat fp be bictotie boo? getoig aen haet 3hbc (jidben/ 
om bat had fehepen feet hoog toaten / cn ö’Cngds 
ft ïaeg / en bat een &paeng fchip macftdg toag 
biet of bijf Cngcïfe fehepen te betniden / batfe bijf 
fpannen bift ban hout gcmacftt toaten / bat een grote 
ftogeï / in geballe fp niet feet na-bp gefcljoten toojbc/ 
nietboo^ginft; fepbe ooft bat fp ban meemnge toas 
ten hd geheel doninfttijft ban Cngdanb te oceupes 
ren/ be Üomngmne gehangen tehouben/ cnhaec 
te bienen alg een lloninginne betaemt / tot bat be 
ïtoninft haet anbergfoubegcojboimeetthebben/en 
bit na fijn bebunfteh. ^>epbe noch bat fp boo? feftee 
hielben / hrbbenbe 8ooco mannen aen lanb / baet 
mebe ’t boo?f5. ïüoninfttijft in fubjectic foube gebracht 
hebben / om bat het Cngdg bolft getooon ig toel ges 
ttactccct te too?ben/ bdicact / cn beg ftrijgg onets 
baten / en bat fpfe ïichteltjft fouben hebben ftounen 
matteren met condnucedijften arbepb en moepten/ 
bie be^pangiaetben feet toeïftonnen berb^agen / alg 
ooft honger/ bojfi cnongemaft/ en niet ffapen / en 
niet te min haet toctft boen ; batfe becfïacn habs 

C e ben 



3 tC Vijf en Twintichfte Boek* 
öcn bat beeï Catöoïpen in «Engeïanb toaren / man: 
öatfe Dact af geen toech maehten/ afé toetende bat be 
ïioninginne daec in fuïhg boojfïen öabbe / batfe bun 
niet te fjnïp honöen bomen/ datooh’t meefiendceï 
ban öien boo^ öaec badecïand fouben geboeljten 
fjebben* 

©cb;acgt toefenbe toatfe gecefoïbeett toaccn te 
boen / ittöien be Hertog ban $arma bp öaec niet 
mocöte bomen ï baetopöpanttooojde/ dat fp niet 
eeup gebae&t öabben bat deboojfs. Hertoge (öebbem 
be ioo fepepen/ en fo grote menigte ban fcöupten 
en piepten / en een 2Ucmabe ban omtrent 40000 
man/) niet fbuöe öebben bonnen upt bomen tot fijn 
beliepen / en bat öem feec b^eemt boebt bat be boojfs* 
Hertog (öcbbenbe fniben macöt) niet upt toa£ geho# 
men / of ten minflen fo beeï fcöupten enmHfquet# 
tier£ upt-gefonben / baec mebebpbe^ojlog^-fcöe* 
pen ban Hoïïand en ^eïand öabbe te doen gegeben/ 
öaer-en-tuffcöen bat fijne febepen ban oorlog öabben 
mogen upt bomen. 

<Beb?aegt toefenbe of fp geen intelligentie öabben 
in eenige andere pïaetfcn of öabenen ban de jföedec# 
ïanben / of öare nagebuur-fleden * fepbe baec op bat 
öaec af niet een$ toaé bermaentgetoeefi/ en batfe 
geen anöec intentie öabben/ ai? in «Engeïanb te abo|# 
beren. 

«Bebjacgt toefenbe / of tuffcöen ^pangien en En* 
geïanb toeöc foube mogen gemaebt tooiden i fepbe 
fcec ftoaerïöbcn / ’t en toace op alfnïbe conditiën/ 
toaer mebe ben fóoninh be ïtomnginne in ben toom 
foube mogen öouben/ toant bat beter toace (na fijn 
beönnben) een feberen b?ebe te öebben / ban aïïe 
jacr£ fuïbe macötigeUlcmaden te onberöouben / aU 
ïeenlijb om be baect na 3inöien te betyöben / al£ befe/ 
toaer mebe fp meenben geöeeï «Engeland t’ondec te 
brengen. 

«Öetoacgt toefenbe offe niet öabben boojgenomen/ 
na bat fp mecflcc ban Engeïanb fouben getoeefi öeb# 
ben / batfe ban befe ianben fouben öebben bonnen 
feeoojïcgen * fepbe bat baec af niet toa£ beemaent 
getoeefi. 

©e redenen toaerom ben ïtom'nh befe oorlog öab« 
öeaengenomen/ fepbe öp te toefen / bat ben ïioninft 
niet flonöc te ïyben / bat ©?aeh met ttoee of bpe 
Ijerrottc fcöepen foube bomen be öabenen ban ^bpam 
gicu infcfiecen / aïtijösl alp ’t öem gebefbe / en te om 
öerffaen be bcfïe fiebentcbccoben/ en be negotiatie 
ban 31ubien te beïetten. «En bat ÖP acötebe met 
minder hofien «Engeland te mogen fubjecteren / ban 
alle jaerg fuiken Monade (aï£ befe) te onberöouben/ 
cm öem re defenberen ban fuïbe inenrfien. «En bat 
ben ütoninh befe “^ernade / ingebalïe fp nu niet upt# 
cicijte / tegen? be Hcitte toeberom na «Engeïanb fou# 
öefcnöen. 

Etb?aegt toefenbe of öp niet toific toat be Hertog 
ban Panna foube boezemen/ aengefïcn befe $ltma# 
be / en be fijne niet mocötent’famenhomen > fep* 
öc bat ÖP fijn boïb in goeden garnifoene foube öou# 
ben / en Dat fjafe niet foube herben fepareten / nocö 
pet andet$ Daec mebe beginnen/ toetende deg ïio# 
nmh$ refoïutie toa£ / be oo?ïoge te beeboïgen op En= 
gdanö. 

®it toeï ört boo?nacmfie ban’t gene beboojfj. 
^on ©icgo #iemontd geejcamineect jijnbe / ben 
feïaect öeeft. 

€m JBp toiiien nn toedec ïtecren tot be ^pacnfe Bïoot/ 
aïtoaer nocö een hïepndec fcöip firanbe in 23ïam 

SSL kenberg m Bïacndecen. ©e ^paenfe quanten te 
tagta ïauöe/ en toacen boende om’t gefcöut en goederen 
©iae«fo öaet upt te boen/ of tepïonbercn/ en öabben aïre# 
ff be ttoee fïuchen gcfcöur^ baec upt gebaen en te lam 

* be gefyadjt / maec be «Boubetneuc ban ©oflende 
fienöc bat ijet feïbc fcöip gefitant toaö / fond brie 
Bifdj-bateu upt / toeï gemant met Cngelfe foïbaten/ 
öte Öc S>paenfenöct gefcöut af-btoongen/ en pïon^ 
berben pet fcöip / en bjocöten ben pïonbec binnen 
Oofiende. 

^e Jbpacnfe aïbuö befpjongen jijnbe / en niet 
hernemende ban ben Htttog ban |barma / nocö 

ban3ijne upt-ftomfie / en geen ftanffefienbe om ^ 
fonbec befeïbe pet te bonnen upt-recöten / öebbenbe ^psenfe 
00b geen ander inficuctie ban ben ïtoninb / ban om 
na öetabbij^banben Hertog ban f>acma te bolgen/ 
menenbe die 00b nu befeïbe genoeg gebaen te öebben/ iaomi). 
Öebbenbe aiöicr gelaten tuffcöen 4 en 5000 mannen/ ?ee» 
enfojijnfp met bïepne jepïcn bicöt boo? bp 5^upm 
herben meteenen jupb- tocfïentoinb gebaren. %z 
«Engeïfc becboïgben öen gefiabicö / be^ anderen 1 
baecö^ / te toeten/ ben 9 %ugufii fetten fp meer 3em ' 
ïen op / en toonden geen lufï tot becöten/maec tót 
bïncöten te Ötbben / ben ^fbmtraeï ban «Engeïanb 
jf$bïo?b Hautoactbitmecbenbe/ öoeft Ho?bHenrp 
&epmecmet5ijnehïepne fcöepen toebet te rnggege^ (Foi.uo 
fonben / om met be ^ebecïanbfe fctiepen te ïetten op 
’t gene ben Hertog ban Hacma fouDMnogcn boojnes 
men/ en p?oeben om upt te bomen / en öpmctbe 
gcootfie fcöepen betboïgbe be ^paenfe fcöcpen tot 
ben i2.?ïugufii toe / maec fienbeöarc tcfoïutieban 
te bettreeben/ en eene pericuïofe repfe ïieber te 
aenbaerben ban toedec te beeren/ enbentomb gco* 
ter toojbenbe / en bat be ^paenfe aïïe öaresepïett 
op-gefet öabben ter bïucöten/enöaten couró noo?t= 
toaert gefet öebben na «föoojtocgcn te baren / ïatem 
be ^cöotïanb op be fïinhec öanb ïeggen / 3ijnbe aï* 
rede inbeöoogtebari 56 gjaben en 17 minuten /fa 
i0 ÖP met fijne fcöepen toebet na «Engeïanb geheert/ 
en ben 14. ?£ugufii totHactoicö aen-gebomem^e 
«Engeïfe focötenöaec terffonb te p^obianberen ban 
bictuaïie/bupbcupt en andere beöoeften/ ben Ébs 
mitaeï öaöbe eenige bïepne fcöepen nocö acöter^ 
geïaten om öaren houcg gade te fTaen. 

^paenfe ban b5 «Engeïfe bctïaten 3jjnbe / en 
Öebbenbe tuffcöen 4 en f oco mannen berïocen / öeb? 
benbe 00b beeï fieben en gequetfïen/ be fcöepen en 
mafïen boo?-fcöoten en gefcöeurt / 00b beefeö toatee 
geb?eb brijgenöe / refoïbeerben ^oojbtoaerr^ acö^ 
ter om «Engeïanb/ spottend en f|?ïanb na öup^ 
te beten / een baert daer öare ^tuprïupöen en 
ïoten geöeeï onbebenttoaten/ tuffcöen toegen öeb* 
ben fp öare peecöen en mupïen om öaet öet toatee 
tefpaten obetboo?t gefmeteninbeEee/ fp öabben 
beeï fiojmen en ontoeöec op befe toeberom repfe/ ett 
toerden beeïe op öiberfe pïaetfenban g?ïanbgcb?e^ 
ben/baerfe fcöip*b?cub ïeben / bergingen en beedjom 
ben / fuïïto bat na be info?matien die bacr ban in fg£* 
land genomen en obec-gefonben 3jjn/ ban eenige 
die opbe fcöepen mebe getoeefi/ en aïöner gebam 
gen genomen en gefaïbeert 5|jn / aïbaer op be l^ïands 
fe bnfleni7 fcöepen en omtrent tfooo menfcöenge^ 
bleben en betb?onben sijn / beöaïben bat’ec cob ber* 
fcöepbcn fcöepen gebïeben en becgacn sijn / baec men 
niet af öeeft gepoott toaer befeïbe gebïeben sijn / 
maec men öout boo? feber bat ban 13 ? (of fo ©on 
©icgoibicmonteï berbïacrbe/ alö ÖP geeramineecr 
toeede/ ban 145) fcöepen/ die ban S-ipbona t’sepï 
gingen/ 3ijn niet meer ban 2 of 53 in ^pangienof 
Hojtugaeï toedec gebeert/ en ban in desooco men- 
fcöen öte op befe Blote getoeefi 3ó'n / en 5ijn be öeïfte 
niet toeberom in öen ïanb gebomen / en bact en igi 
geen «Ebd-öup^ofgcfiacötc in ^pangien/ fp ïjeb- 
benber ^one / goeder of .iDebe in befe ?ïrmade 
beeïojen / b’anbere sijn fo bertnemften / bood ge# 
fepoteu en beefiagen/ aï^ ban fiebte/ ongemab en 
anberfïnt^ bergaeu/ en ban be gene die toeberom 
gebeert 3ijn/ 3ijnber nocö baecnafeer beeïe gefio^ 
ben / aïfo bat öefe getoeïbige en bofleïijbe SCrmade 
of ^>paenfe Bloot öiefp onbcrtoinïöhnacmöcn/ge# 
bient öeeft tot een ejrempeï en fpcctabeï boo,: ben 
groten en hïepncn/ om ben alsnacljssgen ©ob te 
biccfcn / nacptan^ i^ jBicpael «Eitfinger Die be 
reïatie/ obec fïadj en inöout ban öefc^miabe upt 
Öet^»pacn^ inHoogÖup^ Öeeft ober-gefet/ en die 
becr^ben^ die top bcröacït öcOben baec bp gefet 
Öeeft/ fo onbefdjaernt getoeefi/ en sijnpaitijbig# 
Öepü getoont m’tbefcïjjijiien ban öet upt-ndjteu 
befee blote / bat ÖP hebre ban öp en be toaerörnb 
ter ccrc foube bebent öebben/ bot pet (Boöcétocrb 
toa„ö / die ben groten poogmorb öe^ ïioninb^ ban 



O * tf* Vervolg der Nederkndie Oorlogen. 

4&ptotgfeu beeft toiïlcrt öhbcc-b?ncftm tot forten be* 
ftcnj fo bp Ijct liaöDe toilïen toaec-nemcncnbeften? 
!im l gefcljjeben beeft fo grote en alle De tocrcltbe* 
ïtcnDc leugenen / alé bat be &pacnfe be «ütogdfc fo 

<ö:oue (jeöüen afgebeccDicïjt / bat fp met bcriicfïnge ban 38 
aifiiiu fchepen / en bedetfing ban meer ban in be 4° 
jaei<Êtr/fcl|epen toebet hebben moeten in <ÊngdanD ftcercn / 
ngetban jjaec ter contrarie toaeractjtig i£ / bat ïjoctriel be 
ijJrw,ï ^pacnfen ooft feer getodbieb onber be 42ngrifcn febo- 

ten / fp niet een eenig fdjip bedoren / ’t is tod toacr 
Datter betfcbepDeit mebe befclfjaötc[)t 5ijn gctoo?bcn / 
toant Ijctfcbip baerben öibber ©?aeft op toa£ / De* 
toijl bp gefïabtcb onber be ^pacnfe toaö om Ijaer af 
toeuft mfebabete boen / toaji tod 40 maeï getreft/ 
en fijn fïaep-ftamet ttoemael boo?fdjoten/ fo toaren* 
bet ooft bed anbere fefjepen befebabiebt/ maer ge* 
ne bedoren / ooft bedoren fp boben 100 man niet / en 
baer onber geene ban name / toant <0ob almachtig 
be (tÊngdfe op bie ti)b toonberbaedtjften betoaerbe / 
befdjetmbe en begnnfligbc / fofpfelfêbeftenben/ en 
<$obe baer ban be eere gaben: en be iftoninginne ban 
«Sngdanb beeft ober Defe beedijftcbictope in perfoon 
fdfo <föob almachtig gelooft engebanftt/ en i$ felf£ 
met alle bare Staten en Officieren ban baer j2allcp£ 
op eene rCpumpb-toagen boo? be ftab ban ilonbcn 
na be f^ooft-fterfte ban «§. $autod£ gereben / op 
toelfte fterfte be getoonnen banieren / banen en ban* 
berollen ban be &pangiaerben upt-fïaften/ en baer 
toerbe een beerlgft fermoon en banft fegginge ge* 
bacn / en bebe baer na op bet fterft- bof (toant be fter* 
ftc niet groot genoecb toag) een piiblbft fermoon 
picbiften / bienenbe alleenlbft om <©ob almachtig 
telobrn en te banften/ en befc banen / bïaggcn / en 
banieren bie men ban be ^pangiaerté getoonnen 
babbe/ Die be^pangiaertó boo?genom'cn Ijabbcn te 
brengen en te planten in allcpïaetfen ban öcfïabtot 
tepften£ ban bicto?ie entriumpbe/ bie toeeben boen 
Doojbe boo^fienigljepb engoebbepb Oobgtotfïraffe 
bec.^pangiaerben ban be «Êngelfe geplant/aï^ goblrj* 
be teltenen ban bare bictorien/en tot eeutoige febanbe 
en oncere ber ^pangiaerben; en bier op bolgbe al om 
grote triumpbenen berblobingcnmetbieren/ ftlolt- 
lupbcn aftJ anbcrftntp'/fn tod in .fècbedanb alp in On* 
geïanb / en toeeben bede referepnen/ ïiebefteng en lof- 
fangen ter ceutoiger gcbacbteniffe banbefen gemaeftt/ 
in bafebepben talen / baer ban te biertbb eeltige in 
touft 5pn upt-gegaen/ en eenige niet / bie alle tot 
ccncn epnbe flreftten / om Oob aïmacbticb te ban* 
feen/ ïoben en pjtjfen/ batbp Doo? fijne fïerfteljanb 
befe Sficmabe / bie De ^pangiaertp noemben en 
eoemben te 51311 onobcttoinndtjft / bic Ongdanb en 
Jföebcrlanb meenben lirijtdijft te berflinben / ja be 
gebedetoecdb in een fd)?tft te brengen/ foïicbtcïrjft 
boo? Oobep almogcnbe ftracbc en macljt babbe ge* 
ruïneert en te nietegebiacbt. ®3ft bebbe baer fo bed 
bangefïcn/ bat ift bie alle fïdïenbc/ bet be leferjJ te 
bed maften foube / baerom ift boo?bp gacnbe alle be* 
fdbe/ bier alleen toil fïellen ’t gebiebt bat ben ber* 
maerbeu idjeoboru^ 25efa bier ban in’t latbn ge* 
fcbiebcn beeft/ lupbenbe albup: 

De Clalïe Hifpanorum caelitus profligata Theo 
dori Bezse cariren, ïfSS. 

DeChffc 
Hifpano- 
rora. 

STreverat imumeris Hifpanus navibus requor , 
funiïuriis regnis, fceptra Britanna [uk. 

Qusnam hujus, regitas fit motus caufit? fitperbot 
Impulit ambuio, vexit avantia. 

Quant bene te ambitio, mer fit vanijfima ventus 
Et tumidoï tumidx, vos fuperajtts aqu£! 

Quant bene totius raptores orbis dvaros, 
Haufiu inexbaufii jufia vorago marit! 

jit tu 3 cui venti, cui totunt militat squor 3 
Regina o mundi totius una decus, 

Sic fervtre Deo, perge, ambitione relicla 
Prodiga fiic opibus perge invare pios: 

Ut te Angli tongum, tongum Anglts ipfa fruarts , 
Qjtam diU'tia bonis 3 tam metuenda malss. 

IV. deel. 

H IDcIft in ’t jkebcröuptp’ aïbu^ ober gefit iP t 

OCH gcbifftt b^lt Theodoms Bcza , ober ÖÊ 
^paenfe bloot / Ocindfer toijfc bcrbaen 

3ijnbc/ 1588^ 

DESpaenfe fchepen veel de zee byna verfloegeti 3 432psc« 
Om’c Rijk van Engeland aen ’c Spaenfe Rijk te 

voegen. ' fcbloot. 
Deoorfaek daer van was de trotf’ hóvaerdigheyd. 
Ambitie, onverfaet, en ook de gierigheyd. 

De opgeblafentheyd is van den wind verflonnen , 
De zee onftuymig hcefc d’onltuymige verwonnen. 

Siet daer, de rovers van de ganfche werelds kloot 
Verfuypen in des zees ongrondelijke fchoot. 

Maer gy 6 Koningin , en glorie van der aerden , 
Voor wien de wint en zee de oorlog t’faerii aenvaerden, 

Dient God geftadelijk , en vliet eergierigheyd , 
Godvruchtigen doet hulp doot uwe mildigheyd. 

Op dat gy met u volk in vreugden lank moogt leven , 
En ook u volk met u, Tonder 11 te begeven. 

Den bofe tot een fchrik , die booslijk zijn gelint, 
Den goeden al te faem lieftallig en bemint. 

<©acr bp top ter ceutoiger gcbacbteniffe gebaegt 
hebben bit naboïgenbe jaer Dicht. 

^aer-öeöir^topbe^pamfc toot/ 
ban Den jare 15^8- 

De SpaenfChe VLoot onVerWInLICk geacht, 
Is haeft Vergaen deV^r Godes hVLp cn MaChc. 

D<Q hertog öe fDcbmaêiboniaijS cpnbclijftmet 
be obcr-geblcbcn fcljcpcn / boel) eehigc bjoegee 

al^ b’anbcre in ^pangien tocbcr-gcftccrt / bic geen 
anber ejccufe ban fijne fcbaubdi)ftc bluebte toifï Pooit 
te toengen / ban be ontoctcnljcpD en onerbarent* 
bepb ban fijne «Itëiattofen en piloten / en D’ongctrou* 
toigbepb ban eenige ber feïbcr/ ’tgeb?cft ban ’t fe* (foi.tj.) 
cour^ ban ben hertog ban jdarma/ fonber betaeïfte 
bp niet ftonbe upt-reebten/ en boben Dienbcffraf* 
bepb ban be toinöen / ftcgm / tocebcr / en geïeben 
febip-toeuften. 

5(n ©laenberen toerbe ban b’oncrbarene onber^ 
fïanbige ’t ongcïuft ban befen tocht ben Ifcrtog ban 
^arma tocgcfcbjcbcn/ anbere ïepben ’t op Ha JBot# 

j te / cn fo bifcourcerbc elft baer ban na bp gefint toa^ / 
1 maer top hebben alrcbc boo? 0115S abbpjs gefept bat 
1 bet <tftobc£ toerft toa^ / bienenbe tot ecu fpcctaftcï 
} boo? gjoten en ftïepnen/ om <25ob te toeefen en te ont* 
fïen/ cn ben niet op epgen macht te bcrïaten noch te 
betroutocn. 1 

32e <H5oubcrucuc ban ©lifTingcnÖcOeercïiufreï/ 
beeft ben 8. <£>ctototó aen ben 23iirgcmecfict 
t’Htrccbt <6crarb ^ötining genoemt ban 32eben* guSeS'1 
ter gcfcbicbcn / nopenbe be Spaenfe ©late / bat ®ttre 
«60b be Blote ban ben ïtoninft ban 5>pangicn / bie 
fo machtig toaé/ batfe fcljccn bc gcftccle tortelt t’on- ne„ ©/! 
bec-gebiacbc fónbe hebben / fo ftloefteljift ontmoet rn bentcr/na 
geflagcn bp be fchepen ban bare IRajefïcpt / batfe bic 
met be buïpe ban <©oöt gebecïbftbcrjacgtbabbcn/ WQte.t“l' 
cu batfe berttoeften toaren bupten om écbotlanb/ en 
meenenbc na ièpangicn tcft'ccren/ toaren op Deoc* 
bec^ ban ^?ïanb booi tcmpccff / baer 4 ban be groot* 
fïe bergaen en betfonften toaren / enbatberefietot 
40 fchepen toe toaren in quaben ftatej gecnfTntö fton* 
nenbe eenige goebe baben toinnen / om bat ben bc 
toiiib fo tegen toa^/ bat fp bed lEbcïg op een plaetfe 
genoemt Blafquey, bedoren babben/ cn bat een groot 
fcbip/ ’t toelft men fepbe ben Hömicacl te toefen / fieb 
in een baben babbe begeben/ baet ’t nimmermeer tor* 
ber foube bonnen uptftomen/ cn baer bare JlBajcfïept 
&ic IDaltcr ïïalep en ^»ic a5?onfdt met een goet ge 
tal ban fchepen bettoaedg babbe gefonben / om baer 
te befoeften / baer toe bp toenfebt bat <6obt een goebe 
uptftomfic toilbe geben tot fijne glorie/ en bat alle fij¬ 
ne bpanben alfo mogen te gconbe gaen, 

€t t (toè 

! 
I 
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(3Tot Honben té een ftji'ef gcö?uftt bp eenen töicDatd 

5fieïö/ gefcD?eben upt ber 3ee/ ban eenen bic gefonben 
fcoaS gebicefï boo? ïafï ban De gcneraïcn ban De <£n? 
geïfe blaat / om be ftufïen ban ^p&igten te ontbet 
hen / betodfte berftadt/ bat DPSepïcnbeïanrbeftu? 
f!en ban SStfcapeneninbe Croignc/ aïtnaer Dp ten 
fcDip genomen Dabbe bacr in een hoopman ban 11$? 
bon tnajf / bic Dcm hertelt Dabbe / bat ban aïïe be fcDe? 
pen en Carbcïcn ban be ^pacufe blote maen 39 
t’DupS gehomen blaren / bat be meefïen Doop ber 
mcnfcöcn bie t’DupS gehomen blaren / nocD fïotben/ 
en bat ben Hertog ban JBebma^hboma in be quabe 
gratie beS&oninftS bjaS/en bat beïlïoninft feer quaïtjh 
nam’t bctlicS fijns boïftS/ a$ 5ijnbe beboopiaem? 
fïe foïöaten upt fijne fokten ban 3ftaïten en eïberS. 

^cn Hertog ban j)arma nu berfehert 3ynbe bat be 
tózetog ^pacnfe blote geïjecï bcrtrochen toa^ / fonbectnce? 
ban pars niiige te ïjcbben ban bicbcr te hecren / hia.ö feer me? 
ma boo?= ïanftoïijft / cn tracht ben meefïen Doop ban fijn leger 
Sec ber"a bjcber in $$jabanD / taant Blaenbcrcn / boo? be grote 
trek ban mcnigtebeS boïftS / fcerupt-gctcccthiaS/ cnfpfjtig 

3önöc 0lJec fijn ongeïuh / bernemenbe en becfiaenbe/ 
" ’ öattmn beeï tot fijnen acDterbed fepbe/ nam boo? 

Dcm om nocï) pet groots met fobanigcii machtigen 
ïcgcr upt te rccDtencerbehiinterquam/ maer niet 
bietcnbc biacr DP ’t beginnen biiïbe / bcpnSüe Ifjem 
ecrfl bat DpHeupben tüilöc aentafïcn DocD epnbftjft re? 
refoïbeerbe Dl1 S3ergen-op-J)oom te belegeren / Der? 
ïjaïben Dp cenige regimenten booj Denen fant / en gaf 

©e km, öcn ^eere ban jBontignp / JBatqu$ ban ©end / en 
togbast 03?abc «tDctabio ban IBanSfeït lalt / om Det Epïanb 
pacma pan Cer-toïen in te nemen,befe 31311 met omtrent 800 

mannen bacr na toe getogen en biaernemcnbe ïfet 
ban iï/ntt ïaegfïe teiater / mcenben öoo? f)et toater/genaemt be 
ita ti-p, ©oSmaer/ bacrfp^eninttoecöopcngcbepïtfjebben/ 
ÏÏienom om oiiöec ’t fabcur en befrijnttingc ban 2000 mus? 
bat tn te qnetticrcn/ bie op bebijhen gelept blaren/ (om al te 
nemen / fcljicteti bat (jen in’t rpïanb tot tegcnboeec fonbe moge 
Smcf4 bloot geben) baer in te bomen. <U3?abe <6eo?gen€be? 
rcijaöe en rarb ban ^oïm^/Ceiïond ban ’t EecufcDe regiment/ 
<Cf'’w toag met omtrent 150 hïoefte en biel erbaren fbïbaten 
K. " in ’t cpïaub/befe ïjcbben ï)en becept om beö bpanbgin- 

ïsamfïc te beletten / mettctbeljuïpbanbenbp/ bic 
met eene eenparige bojfibicntige/ baerfpacf)tcr ïa* 
gen / bcbnjt bia^ / en ïjcbben fp be ^pacnfe / bie feer> 
hloefteïijh en met een furie booj’tVbateracnhomen^ 
be / onber be befclicrminge ban be boo?f5.2000 tnu^ 
quetrieren/ feer manïijh af-gcbieben/ betoelhe nauïife 
tenen fdjem te hergeeft beben / baer tegen be boo?f5* 
mnfquettier^ met alle ïjaer fcï)tetengeenfcï)aöeges 
öaen Ijebben/ obermit^ ï)et epïanb beel leger lept/ 
baer boo? fp aïïe ober fcïjoten te ïanbe-biaect^ in/ gier 
en baeet cenige beefïen rahenbc/ fo batbeaen-baïï 
ïenbc bpanben te rugge geöjeben tuccbcn met grote 
fetjabe en bcrlte^ ban beeïe. 

J&aec baer mebe nocï) niet rufïenbe/ beben fp eenen 
iiicubien acn baï: baer ben bpanb mcenbe aen te fto^ 
men / een pafTelifh boo?ïanb / en baer tuaren 3 
fcïjarttgheng aen be (Cooïfe3tjöe / baer ban ï)ct eene 
3iipt-biaert^ na f^oïen geïegenï)ct25oot^ ïjooftge^ 
riaemt biert / ï)ct miöbclfïeheetPapen-mutfe/ ïjet 
berbe beet ïjet meutoe ©eer / fp quamen nu met meer? 
öer furie aen aïö te boren/ banfptuccbenopgeïijhc 
maniere a(0 te boren af-gcö?eben/biantdapitcpn Ha 
^30 bie met een baenbeï boct-boïr binnen ber fïab 
fïöïen ïag/ qnani met berfeï) boïh aen/ beanbece 
3ecufefoïbatenteï)uïpe/ fdjoten feer furieufeïijhop 
be aen-baïïcnbe bpanben / fo batfe biebecom te rugge 
gcb’cbcn bw?ben/ bede boben acïjtecïatenbe en beeïe 
geqüetfïe / en aïfo ïjet biatct bieberom begon te toaf? 
fen / 3ijn fp met fdjanben af-getogen / acöterïatenbe 
omtrent 400 boben/ eenfehee Sltaïiaen^folbaetbie 
gehangen bierbe / berhïaecbe bat mcnbeJBarqu$ 
ban Qcnti cn <23?abe <©ctabio ban IBan^beït nauïqp 
upt be mobber honbe treefeen. ©an be 5eeufe foïba? 
ten bleef baer macr eenen boob en tbiee gequetfï / 
en baer fouber biepnig af-gchomen ïjebben / fo De <6a? 
ïepen bie ban .ïlBibbdburg qnamen niet te ïaet tuaren 
gehomen: en aïfo be bpanben bacr nocï) aï bïebcn leg? 

gen en meer en meer boïje/ ooft cenïg gefcfiut op be bij? 
hen bjoebten / ïjebben be Staten omtrent 3 000 man 
in ’t epïanb gefonben / fo bat fp baer niet honben upt> 
recïjten. 

o2er hip fpjeften ban be beïcgcringeöiebeHettog 
ban ^acma boo? 25ergen-op-^>oom bebe / ftillen bip 
biat fp?ehen Doe ïjet met be bdegeebe tot 215on af¬ 
gelopen iö / ooh mebe ban Det af-flerbcn bc$ <©?a? 
ben ban Hpccfïer/ en cenige anbere fahen. 1 

<©a bat be ^paenfe blote bertrochcnbia^ / fjeeft / 
be ïfertog ban ^arma / <©3abe Ibeter <£cnft ban 
HÖan^beït met een beeï bolt gefonben tot affifïentie 
ban De $nnce han Cïjimap na be fïab/ biebcfcïbe 
feer fïerhdijh bdegert pabbe / en feer bjomdtjh gebe? 
fenbeert bio?be bp Den Heere #tto/ SSaron ban fdot? 
ïi^ / €D?iftoffd3©oIfen anbere gaeöe hïoehe foïöateit 
bie baer in ïagen / en beben beeïe hïoehe en fïoiite 
uptbaïïen / en toonben tod bat fp goebe couragie 
Dabben / en biepnig na be beleggers bjaegben / maec 
aïfo be bdegerben ^cDenh berabberteert Dabben ban 
be ftomfïe ban öenboo?fcD?eben^?abebanl©anS- 
belt/ bat fp nu bafï naubierbelegert biierbcn/ bat 
Daer ammunitie en bictnaïic feer berminbertbia^/ 
cn begeerben te bieten biat Dope ban ontfet bat’ec 
boo? Den-ïupDcn boo? Danben biaS / om Daer in aïïeS 
baer na temogen reguïeren / fo Derft Dp Daer ïaten 
toeten / bat DP fijn Deboic gcbaenDabbeommtbbe? 
ïen tot Daer ontfet te beboteren/ ban bat Dp Din 
boo?nemen niet Dabbe hennen te bicgc brengen / bat 
fp Daeram f'onben fïen Daer appointenient te jiia? 
hen tot Daren meefïen boo?bee! cn eere. den 
oberfïen ^cDenh Dabbe bid fijn beboir gcbaen aen 
aïïen 3qbcn om te berteerfïigen Dct ontfet ber feïbec 
pïaetfe/ maer Dabbctniethonnentebicgeb?ciigen/ 
be Staten gencrad fouben biel gcfïnt Debben gebicefï 
om ben oberfïen JbcDenh cenige affïfïentie baer toe 
te acco^Deren/ maer DettoaSfobafïbeïegert bat Det 
met hïcpne macDt niet honbe ontfet VoetDen/ cnom 
een fo?meeï ïeger baer natoetcfenbenbiaSbe^ta? 
ten niet gdegen/biant fp Dabben fo beeïe ftoarigDeben 
op Daten DaïS / battet niet gelegen tuaS fo berbe ban 
ber Danb te ïopen / en ïaten ’t Dier te ïcure ïopen. 
‘€)en S3iffcDop <©ebDart (CcnhfeS (na bat be fïab 
2$ön 6 maenben beïegert bias/en appointement ober- 
geïebert /) te bier tqb bionenbe op ’t DupS te ïfon? 
fïerbqh bp Badttoijh / het baerom niet af te fcïh? 
citeren aen be Staten gcncraeï en ©aebban^tate 
bat ^cDenh öocD foube mogen booLitgdjoïpen tner? 
ben / fcDieef ooh berfcDcpben bjieben aen be gene bie 
Dp Doopte Dem gunfïigDier in te fulïenbacfen/ beïa? 
benbe ’tfdbc teerhennen/ en aï-Doe-bidbe Staten 
generaeï om rebenen boo^fj. niet honben bcrfïacn om 
een ïcgcr bcrtoaertS te fenöen / 011123on te ontfetten/ 
fo iS nochtans boo^gefïagen gebicefï in be Staten 
basï Hoïïanö / bat men baer toe fonbe confenterctt 
100000 guïDenS / om bie geempïopeert en gefonben 
te biojben in ^uptflanö aen Hertoge ïfanS Cafi? 
mis/ en ben Hertog banïSirtenbucg/ bie een gro? 
ten Doop rupteren bp ben anberen Dabbe / bat fp befe 
ïanben een ertrao^Dmaire ©upt.erS - bienfï biiïben 
boen / cn ben bpanDaïDaeconbao^enïper-hiDfete 
oberüaïïen en ben uptcrfïen af-bteuh te boen / en bat 
men bit aïïeS foube feerddijh boen bdepben/ boo? 
fijn genabe ÖB^abc 2|oDan ban jlaffau ben ouben / 
bioeber beo gilleen ban #rangien / ban ’t en toer? 
be niet racbfaem gebonben om rebenen ïjierteïan? , _ . 
ge te berDaïcn / bcrDaïben ^>d)enh epntïqh berfïaen?1 

be batter gecnDoopebiaSombefeïbefïebetchonuen 
ontfetten/ aen ben 23aron pothS gefcD?ebenDceft 
bat DP foube ften tot een goet appoinctement te gera? 
hen / aïfo Dp aïïe beboir geöaen Dabbe om De. * te ma? 
gen ontfetten/ maer bat Dpgeenemiöbeïen baer toe 
Dabbe honnen behomen / biaerom be boo?fcD?eben 
25aron na bat be bdegeringe 6 maenben Dabbe ge? 
buurt met abbpS ban fijne ïliapitepnen / berfocDt 
Deeft fpjahe te Dctiben/ en iS epiïtïDhgeaceo^Dccrfc 
op ben 19. JieptembnS / namdtjh batfe met Dun 
boïïegcbieer/ en beDoubenS ïijfcn goeb / en met ha? 
gagie baer upt treeften en be fïab rupinen fouben; en 

fouben 



Vervolg der Nederlancl/ê Oorlogen. 325> 
fouöen geconbopeett tocrDcn tot ftpnberh ; alfo peb* 
ben fp De tïab berïaten / cn \$ pet garnifocn met een 
gocöe buy t / öie fp aï-omm*5erooft paDöen/ Dacr lipt 
getroeïten / met pacetuapcncn enbagagic/ entoer* 
Den geconboneert tot ötjnbctlt en tot IBacptcnDonït. 

5Den SÖiffcpop ban beulen paDDe met Defelbcbc* 
ïcgecnige cn toinninge geen groot boojöecïgcöaen/ 
Detoijle fijne onDecfatcn Dacr omtrent grateïpb£ ban 
IDarma^ bolft befcpaöigtbJcröcn/cn ItonDe DcfiaDmct 
beeïtmnöermoepten/ fcofïen cn ftuarigpcöcn bjeöer 
pebben gekregen/ fo pp goeöen racö paööe tuillcn bol* 
gen. 3jnöemaenöbanj*l[ugufïiöcnio.naöenouöcn 

\Sw tïtjï/pebben De bojger ïfopïupöen ban Htrccljt feïiere 
i?opiu?s refolüttc genomen / om miööeïen te pjocureren om 
üttccS öcn 23m'flcineefier SDcbentcr te Doen continueren / 

en cenigc aiiöere Die ’t ïjen goet Doekte / en pebben 
” tot Dien epnöe een acte gemaeïjt / inpouöcnDeengc* 
” crtcnDcctt irt öefc fo?mc: Dat fpeenö?acptdplttua* 
s> ren gerefolbcert/fo toatrefolutien/actcnofmtffïben/ 
j> Die bp pen reuöjacptdijft gerefolbcert / gemaeht of 
„ gefdjjeben fonben tbojöen / fo acn pare JBajcfïept 
„ ban ^ngcïanD/ fijn €rcelïentie <Öjabe ban Hpce* 

fier / of aen cenige anöcre grote of lüepne^eeren / 
” bctrcffenDe De gemeene rnfic en bjcïbaren ban ïjare 
” fïaD en gemeenebojgerpeenanDer$niet/ cn ooit te* 
>’ gen£ De gene Die öagdijr tegen De boo?fcp?eben 
3> Ü?opïHuöen en ’t gemeene befie tnaren contrariëren* 
j, De om alle mupterpe onDcr De gemeente te maltcn / 
„ Dat fp alle Dcfelbe refolutien / aeten en miffï* 

ben gepouöcn fouDen 3fjn / D’ecn acn D’anöcr^ 
v panö bp paren rcöcntyomigpepöbdobeuöc/ öc|eï* 
” bc tot geenen tgDentcgen^ pemanD f er tucrclD te re# 
» beleren / op pene ban geponDen cn gefepoïDen te too?* 
» Den bao^ mrpncöicp ennict meer in pare ftamerebp 
„ De bootfj. ïfop-ïupöeu/ enal^i|oplupDcntemogen 
,, compareren / en bacr-cn-boben Datclijfi toefen enbïtj* 

ben al^mcpn-cDigen gecaffecrt/ toclltcrcfoïutie bp 
” pcn-lupDcn bp gefepufte geficït/ ié cn bu pen-lupDcn 
” en bpeenige anöcre ban De 23ebeï-pebbeten pier ua- 
» boïgenbe aïbu£ ouDctteïmit / 
” Klaes v^n Leeuwen. Gerrit Ernftenfz. 
»> Keynier Vereem. LourensSol. 

Frans Gsrritfz. Willlem Jacobfz. Dolen. 
J. van Meceren. AdriaenGerritfz. van Boort. 
Wili.Tomafz.van deWol. Willem Coenraetfz. 

” FrederikvanSchone-velr. Jacob Half. 

<6 en noep met felter rnerït/ Daer bp gefcp?ebcn fionb 
alöuS: getehent bp 

Cors j’anfz. een meöc-bojger op-man. 

IcSj. Baojté pebben fp gcfcpjcbcn aen De ïioningmne 
pn ton ban€ngclanD en aen öcn<£3?abc banUpccficr/Dat pet 
Kamun-1 oeateïph^ tot rttfie Der fiaD HtrecptlfouDc Dienen/ Dat 
pen/ renfi tegen ’t berfetten ban De ïDet/ Dat booj De panD tua^/ 
[ha <Enges Den 23urgcmecfiec <Debenter fouDcbJojDcn gcconti# 
nioeDef nucecc lu Ton ^ilmpt / cn committcerDen en gaben 

een ban pare ï^op-ïupben / namentïplt jf?an^ <$ers 
ritf’5. kontoer lafï/ om na CngcïauD te repfen/ cn 
aen Den <D?aüe banUpcefier/ Daerpptocï bpgefien 
toa^ te folariccren om bjieben te pebben ban pare 
diBajeficpt cn ban fpn ^rceïlentie / ten cpnDe pp in ’t 
berfetten Dtr J©et/Dcn25ucgermeef!er <^ebentec fou# 
De toillen continueren in pet 2$urgcmcefïccfcpap: De 
bootfv dSerritf?. repf'De ober fuïr na €ngc# 
ïanD toe / on Der Dcrel ban cenige fcpulDcnin tebo^ 
Deren / DieppalDacr upt-fiaenDc paDDcter faïteban 
berfioepre pecrDcn. % paDDe fo goebe fpoet in’t 
repfen cn DtDe fotoeï fpn bcboir in’t berltrpgen ban 
fijne begeerte / Dat pp met bneben ban pare IBajcs 
fieptenbau Den^jabe banHpccfieracnDen<ïB?abc 
ban l®cur^ tocDerom quarn gcpecl conform Der t)op# 
lupDen begeren / cnooft in Dier boegen gcfcp?eben/ 
Dat men niet fouDc Ponnen fïenDat DebooLp*5. ^e? 
bentcr fuïr begecrDe / uoep Dat De boo?f*3. burger 
ï^opluuDtu fulrgebo?Dcrt paDDen. 

©en 13 .december na Den ouDen of Den 13. na Den 
mcutuen fïgl ié Den boo?f5. ir?anë <6ertitf5. bergen 
gefeïfepapt met cenige auDcre ï^opïnpDen fpne con^ 
frater^ / Die Dacr toe ban De auDete gecommitteect 

I V. deel. 

luaren / gcgacnbpDcn43jabclvmB3eur£/ en peeft 
De pneben öie pp meDe unt ^ngelanö gebjaept paD^ 
De / fo ban pare iHajefiept al^ ban Den <6?abe ban 
3lpecfïcr aen fijne <6eiuDe Den^abebanBicubJCs f 
nacr/jBeuröctc. «^taöpouöec ban Ht?ccpt oberge^ $ie 
ïebert / De <0^abe outfinlt bc ftlbe / Dan fagen acn b?teben/ 
fijne contenantie ünl Dat öefcïbe pcm niet feer aen# V,^'UJCi 
genaem tuaren / tuant De booutf5. <0:abe / Die De boo?^ t?acbt/ae» 
IcDen jaren al gepooept paDDe / boïgenbe fpnc tnftruc^ öcn «B?a= 
ticalp^taö-pouöer De .fBagifiraten na fpnentüilïe JL^L 
te berfetten / boïgenbe öc hofiume Der pïaetfcn / ober. 
maer bia^ Dacr in Doo? pet beïcpö Der bojgcrL>ópï 
ïupöcn ban öcn <0?abc ban llpccfict als' <6oubcr* 
neut generael boo? geftomen / lifa^ nu al gerefolbcert 
Dc JBagifiraet na fpneu (in felf^ te berfetten bolgen^ 
fpn infirnctie / ooit gcDclibcrecit Den SBurges 
ïïieefter ^ebenter ( Dooj buiend beïepb pp toifïe en 
öifttüiljSgchïaecptpaöbefyue autocitept gcpclpltgc^ 
ïiccnfct te 3pn) gepecl upt De iBagifiract te laten. 

sï^cn bpef ban Den (6?abc ban 3lpcefiertoa^ lup* 
DenDcaïöu^: 

Yn Hecre , mijn Neve: alfo my indachtig wort 25?tefbari 
dat de veranderinge van de Magillraet tot Utrecht ^£iI öB’abe 

is nakende} en ik nieten twijfele of den Burgemeefter 
Deventer fal by alle middelen arbeyden van den voorfz. ben èjaa 
ftafit gedeporteert en verfchoont te worden , fo ikuyt 
fijne brieven wel hebbe konnen befpeuren. En dat ^ £Ut’ * 
hare Majefteyt heeft begeert dathyfich loude laten ge- 
bruyken om te helpen procureren »dat tuflfchen de Pro- 
vintien goede eenigheyd mocht gemaekten onderhou¬ 
den worden 3 waer toe ik hem altoos ganfeh genegen be¬ 
vonden hebbe, ’t welk met ’c verlaten van fijnen dienfte 
wel mochte na-blijven, heb ik wel willen bidden, dat gy 
hem voor dit jaer in fijn voorfz. ampt wilt continueren , 
met vermaninge ’tfelve niet te willen weygeren, niet 
twijffelende ten aenfien der vriendfehap, die altoos tuf- 
fchen ons geweeft is,of ’t felve fal gedyen tot wel-gevalle 
van hare Maj. t’onfer eeren en welvaren van den lande. 

Hier mede, mijn Heere en Neve, fal ik God bidden u 
tefparenin £oede en langdurige gefontbeyd. Van de 
Leurt totSt. Jacob, delen27. Aug. 1588. onderftond, 
uwe feer'geaffe&ioneerde Neve, en was ondertekent 

R.. Lycejler. 

’t Opfchrifc was, aen mijn Heere mijn Neve, de Gra- 
ve van Meurs, Nieuwenaer &c. Gouverneur van de 
Provintien van Gelderland, Utrecht, &c. 

D<t£ JBifTtbe ban pare iBajefïept luaö tot geïp'Pen 
epnöe ötcnenöe. <2)at pare .JiBajcfïcpt Den boojf3^ 

<6jabe ban iBeur^ toa^ bebcïciiDe / Dat pp Den 33ur* 
gcineefïer ^Pcbentec in fyn fïate cn ampt ban $3ur= 
gemeefïer ban lltrccpt boo? pet acnfïaenöc jaer fou^ 
öcn continueren / cn pcm perfuaöercn / Dat bp aïöien 
Pp traepten moepteom Daer ban ontfïagen te mogen 
fpn / pp niet en bjcpgere Dc boo2‘5. continuatie/ alfo 
pare fföajeffept aepte fuïr bepoojïplt re toefen tot 
panöpouöiuge ban De bjpljcöen Der boo;f5 fïaö en p?o^ 
bintie/ en anöcre reöcnen Daer bjcöer bp geb^aept/ete. 

*Dc <6?abe ban |Heur£ toeï mcrhcnöe/ Dat öefe fa* 
Pc met boojöacpt alfo beïept en öooj-fïclicn toa^ bp 
behoor, üoplnpöenDer bo?gcrpc/ metDenboo^f3. 
v©cbenter / cn tuajJ niet ban menuige Dit fcp?pben na 
te ftomen / maer pare iBajefïcpt Daer op te antbjooi* 
Den / alfo pp bafïcïijïi boo^ pcm nam niet alleen Den 
boo?f5.25urgcmeefïcr ©ebentcr/ Die pp toifï beïe ban 
De Staten en Babup? p^obiutien niet aengcnaemtc 
toefen / maer 00Ï1 öcn ï|op-ïupöcn te beranDeren/ nicc 
tegcnfïaenbe De continuatie Der fcïbcr ^op-ïnpöcn/ 
bpDe .ïiDagifïract booj pet tochomciiDcn jaeralreDe 
gepjactifeert. iDant pp fag geenen racö om öeu 
ttuifï / öiealöacr fo lange gcbocö tuaé/ fo tuffepen 
DeCöeïen en anöcre tebecDjagen/ fo lange al^^c* 
bentcr Daer 23nrgermecfrer taa£/ en öcboojf3.ïfop- 
ïtipöen gecontinuecrt toeröcn / cn in pare anton* 
tcptblebcn. IBacrom pp begon cenige fccrete co,ï* 
refponbentie te pouöen met eenigc onDe Ifop-ïtipDeii 
Die gcDepo?tecrt toaren en eenigc anöcre / Die pp toifï 
pen-l. partp te toefcnjpp peeft ooli Den 16.^>ep. in öcn 
Baöe ban De^agif^.banLïtrecptbertcoiit De fyicbcu 
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^•C jTUV 
gijlmcc 
Iran ©Cs 
recijt uers 
iilarat &u 
arte Dat 
ÖC' borger 

ben tod 
geöaeu 
iwöDeit / 
urn lentrest 
tuin Ijateu 
inetie-'jozs 
get üfoys 
man na 
«enge; 
lautu 

jüBtffibe 
banöen 
Cr-’a'ae 
ban ,-©te; 
tof.nacr / 
JluMra / 
etc. aenDe 
ïiontns 
gtttne ban 
«Êngclant/ 
ïocmitie 
öefafte 
ban öe 
SSnnjeïs 
liiccftcf 
©cbeutec/ 
ben 14. 
Jjcptcmb, 
uü8* 

JFol.,5. 

Vijf en Twintkhftc Boek. 
Die ï)cm unt «öngeïanb gcfanbni cit öoojbentoon j 
filïitUcn sprang Caecntfc. grieöect toatrn / feggcnDe 
fiiïjc gcpjacnfccrt te sjjn om fijnautocitcpt te ïicenhen / 
en ïjesn fijne ïtb?eï*care te benemen / DctoncnDe ge* 
iiaeolacm Dat Ijp niet genegen toaö t)et fcïjJiJDcn?' 
Van fjaté iBajefïept nodj ban Den <6’abebau3Lps 
refïci*/ Die nu geen feggen meer in öefe ïanben fjab; 
De (rnitg fijn ecflgnatie ban ’t <Soubctnement in 
’£ tmjgacnbe bod* berijadt) na te bomen. 

t&e ifop-ïupDcn bcrluittigt synöc Dat De (6^abc 
ban JDatró bc üQO?f5. bnebcti in Den ilaöe beefoont / ; 
en oali ban De p^opooffen Die ïjy aïöaet gefjouDcn 
fyaböc/ betfïouDen tod Dat ’t De <£Naöc niet tod en 
nam./ Dat f].i in tSngcïanö gefotiDen en om De boa?f5. 
b,ueben gcfo’ïidteett IjaDDen / toacrain fp-ïicDenöc^ 
aiiDtten-Daeg^ Den ‘7. in ben tlaöe gecompateett 
5ijnöc/ fjebben banDciuSftöebccfocötba'hlacmge/ 
of bn Den ^op-ïttpben tod ofqnaïtjbgcöacn toaé 1 
Dat fp. f^an£ <S£èteitf5- fjaten mcDc-bjocDcnn «fris 
gdanö gefonDcn/ en De boo?f5. bjieben/ Dieopgiffe 
ren hn fijn <25maDc in Den Sïabc Vertoont toaren / 
gefoïifitecrt JjaDöcn/ en op Dit berfoeh Doeg Den 53ttr^ 
gcnicefïcr ^ebenter om-b»age gcöaen sijtiDc / if bp 
Den ïlaeD berïiïacrt/bp Den boo/5. if op-ïupDcn/ in öc 
boa?f5. falie niet quaïpcn mate tod gebacn tc 5ijn. 
©tin todtie bediïannge öc boojfs.^op-ïnpDcnbei^ 
fodjrcn te Ijcöbcn acte Die ïjun gegofï / onDer De 
ijanb ban De ^ccretan^ Cnsfm ban Der 23oo?t. 

b?icf Die De d3jabe ban TUcmré aen De ïïomrp 
ginne ban ^ngdtwDboo?anttooojDe|cïj?eef/ toa£ 
ïupDcnDe aïDu£: 

Me vrouwe. 

(> Ifteren zijn my door eenen Brouwer , en Hopman , 
X van de Burgerye defer ftad , vergefelfchapc met 

eenige fijn confrères , gelevert de brieven, die ’t U 
Majefteyc belieft heefc aenrayte fchrijven , in date den 
derden defer maend , waer door defelve goed gevonden 
heeft my te bevelen, den tweden Borgemeefter De¬ 
venter daer in gementioneert te perfuaderen , dat hy 
niet en weygere te continueren in fijn ftaet, voor’t toe¬ 
komende jaer, fohy miiïchten trachte fig daer van te 
ontfiaen , achtende U Majefteyt du behoorlijk te zijn 
tot hand-houdinge der vryheden defer ftad en Provin- 
tie , met andere redenen daer breder by-gebracht: waer 
op ik niet kan laten U Majefteyt kortelijk en fuccinóte- 
hjk te vertonen in aller ootmoed, tot dies te beter infor¬ 
matie van alles , dat na de oude manier van doen alle ja- 
ren , te weten den eerften öótobris , hier de Wet ver¬ 
andert word, die beftaet uyt4o perfonen , de twee Bor- 
gemeefters daer onder begrepen. En op dat de ver- 
niewinge behoorlijk en na den eyfchdes tegenwoor- 
digentijds gefchiede, hebben de Staten defer Provin- 
tie , met advijs van die van de Magiftraet, onder ande¬ 
ren geavifeert feker artijkel ftaende in de inftruflie, die 
fy my laeft gegeven hebben, ’t welk houd dat de gene 
die tegenwoordelijk van de Wet fijn, tegen den tijd 
van de voorfz. verniewinge nomineren fouden eenige 
perfonen tot het getal van 4.0. die hen bequaem dunken 
verkoren te worden tot de bedieninge en exercitie van 
de voorfz. Magiftraet voor’tnaefte jaer: ’t welk in al¬ 
les niaekt, daer onder begrepen die van de Wet of Ma¬ 
giftraet 80 perfonen. Uyt dit getal van 80 ben ik ge¬ 
houden, in kracht van de voorfz. inftrudtie, te verkie- 
fen 40 alfulke als my goed dunkt, die daernafucce- 
deren in plaets van de voorgaende Magiftraet. Die 
vemieut en bevefticht, danftaethet de voorfz. Magi¬ 
ftraet vry ook te veranderen de 8 borger Hoplieden 
defer ftad, in kracht van’t gene in’t jaer 1581. wijlen 
denPiince van Orangien , metconfent en gemeen ad¬ 
vijs van doe de Magiftraet en Hoplieden defer ftad, 
geordineert heeft , te weten : dat voortaen de nieus 
111 de Magiftraet gekomen bevefticht fijnde , de Kapi- 
teynen der voorfz. ftad hen haer fleutels fouden komen 
geven , de officien der Kapiteynen ftellen in handen des 
voorfz. nieuwen Magiftraets , om gecontinueert te wor¬ 
den , ofafgefet, andere in haer plaets ftellende. Dit is, 
Mevrouwe , de gewoonte die ik moet volgen, nietaen 

my ftaende de voorfz. Magiftraet te ftellen na mijn fan- 
tafie en welgevallen , maer fal hier in procederen als bo¬ 
ven. En fo is ook’t voorleden jaer de Magiftraet ge- 
ftdt van mijn Heer denGraef van Lycefter, die doen 
ook vernieut heeft met confent der Magifcraet’t gene 
bevorens ten tijde by wijlen den Prince van Orangien 
geordonneert was in regart van de voorfz. Hop-lieden , 
die gehouden zijn de Magiftraet te gehoorfamen en 
voor haer hooft te erkennen, fonderfig met yet anders 
te bemoeyen dan de wacht te houden tot befchenninge 
endefentie der voorfz. ftad, hebbende nochtans eeni¬ 
ge van hen , en Tonder’t confent van alle de Hoplieden , 
figfo verre ingedrongen , datfy gepraétifeerr hebben 
den 10. der verleden maend gecontinueert te worden, 
diredtelijk tegen ’tgene wijlen de voorfz. Heeren Prin- 
ce en Grave defen aengaende geordonneert hadden , als 
gefeytis. En dit onder dexfel van te continueren ac- 
coort en alle vriendfehap , fodanige als den voorfz. 
Heere Grave van Lycefter gedrefieert hadde tot fijn ver¬ 
trek van hier. Alfo liftelijk met filentie voorby gaende 
de voorfz. inftru<ftie,die expreflelijk te defen felven eyn- 
de is gemaekt geweeft , en om alle wantrouwen wech 
te nemen ; dewelke alle geaffbpieert fouden geweeft: 
zijn , ten ware eenige der felver Hop-lieden hier in cor- 
refponderende, door eenige andere die in plaets van te 
hand-houden de vryigheden defer ftad en Provintie, 
ftende fo feer naderen den tijd van de verniewinge der 
voorfz. Wet, envrefende afgefette worden , fchijnen 
fig felven in’roflicie te willen maintineren , ’t kofte 
wathetkoft. Tedefer occafie, gelijk ikgeadverteert 
ben, Leeft men fig by nacht vergadert , buyten des 
Magiftraets weten, en complotten en confpi ratten ge¬ 
maekt by abufive ondertekeningen en indudien, als 
dat u Majefteyt verftont den voorfz. Grave weder her» 
waerts-over te fenden, en dat men derhalven hem noch 
moft houden voor Gouverneur generael , niet tegen- 
ftaendede refignatie . by U Majefteyt geordonneert, 
en by de Staten generael der geünieerde Provintien ge- 
accepteerr. Ook dat U Majefteyt d’affairen defer 
Provintie in’t particulier omhelfen foude, en dat ik by 
defelve geen credijt had; felf dat ik in’toogendefgra- 
tie van U Majefteyt was, met veel andere diergelijke 
quade dingen om ’t volk te abuferen. Te defen effeóle 
heeft men fo in Engeland als herwaerts*over doen ftro- 
yen veele quade maren , om my odieus en fufpedf te ma¬ 
ken. Onder andere heeft men my foeken te diffame¬ 
ren , als ofik heymelijk verftant met den vyand had. In 
fomma daer is niet vergeten dat heeft konnen dienen 
om my fwart te maken by U Majefteyt en ’t volk defer 
Provtntie, fo veer dat fy ook derwaerrs in Engeland 
gefonden hebben haer inftrumenten , die hier toebe- 
quaemfehenen , om recommandatie brieven van haer 
Majefteyt te krijgen, in kracht der welke men getracht 
heeft fich meefter temaken door pradiijken van eenige 
de fterkfte plaetfen , die om haer naheyt bequaem ge¬ 
weeft fouden fijn , om defe ftad te gommanderen, en 
breydelen na haer playfier en difcretie. En fich daer 
van gefruftreertfiende , hebben daer na haer vrienden 
metkrijgs-volkin de voorfz. ftad fien te brengen , be- 
halven de gene die fy alrede van haer zijde gewapent 
hebben. En hier medeniet tevreden, hebben gepra- 
(ftifeertdatjeenige der voorfz. Hoplieden, buyten we¬ 
tenvan haerOverfte en de Magiftraet, gehelijk tegen 
haer devoir , en’t behoorlijk refpeót , ’t welke fy die 
gehouden fijn toe te dragen, door den voorfz. Brou¬ 
wer, Kapiteyn , en andere die fy herwaerts-over tot 
haer devotie mogen gevonden hebben , U Majefteyt 
geimportuneert ora andere recomtnandatie-brieven , 
om in kracht der felve hem te hand-houden , die ( na de 
advijfen die ik dagelijx krijge) her. belooft, recipro¬ 
quelijk hen ook te hand-houden. En pafterendejhun 
limiten , fchijnen te willen over-heeren haren eerften en 
pricipalen Burgermeefter, en die van de Wet, ja de Sta¬ 
ten felfs , in ’tgene belangtd’ impoften , fortificatiën , 
aentaftingeder kerkelijke goederen , fo veer datfy ook 
in twijfel roepen mijn ftaet van Gouverneur met andere 
diergelijke impertinentiën , nievvigheden , en faken niet 
zyndevan haren laft of haer werk. Doch den eenigen 
auteur van dit alles ( na d’ informatien die ik daer van 

heb, 
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heb, en noch alle ure kiïjge) is, om recht uyt te feg- 
gen , den genen die femblanc maekt re begeeren van fijn 
ftaet gedeporteert tezyn, en die, gelijk men U Ma¬ 
jefteyt wijs maekt, foektniec in fijn lalt geconcinueerc 
te worden, te weten: den voorfz. Deventer, degene 
dien U Majefteytmyfofavorabelijk recommandeert, 
als een perlonagie van goed verhand en experientie, 
de gene dien den voornoemden Heer Graef van Ly- 
celter myook recommandeert voor een perfonagie be- 
quacm om tulfchen deProvintien een Unie en corre- 
fpondemie te wege te brengen. Waer in ik my gedrage 
aen’t gene U Majelleyt met occalien bevinden fal door 
’t rapport van die van den Racd van State , de Staten de- 
fer Provintie, en alle andere, die ’t behoren fal. Met 
ajle welke verfoeken , Mevrouwe , de voorfz. Staten , 
en ik, wy ons billichlijk , en met goede reden befwaeit 
vinden, nietkonnende begrijpen hoe het mogelijk is , 
dat fulkeen diergelijke menfchen in u Hof fupporten 
onderftutfel vinden, met wetende wat occafie wy U ! 
Majelleyt gegeven hebben, van niet beter gedacht te 
hebben aen ’t gene wy haer gefchreven en gebeden heb¬ 
ben by onfe brieven van den if. enap. Augulli, noch 
aen ’t gene ik den Heere Eduwart Dyer gebeden had de- 
felve te vertonen van onfent wegen. En dat fy alfo ge¬ 
hoor verleent, gevende geloof d’inftrumenten van de 
voorfz. Deventer, die tegen defe had niet ondankbaer 
behoorde te zyn , omdathydaer wel ontfangenis, en 
geordonneert en gepromoveert tot een ftaet, die hier 
bevorens , na de privilegiën deler Provintie, placht 
bedient te'worden van de belle Edel-lieden des lands , 
ingeborene van dien, welken ftaet hy geoccupeert heeft 
tegen de voorfz. privilegiën, en fonder te hebbende 
qualiteyten daer toe verfocht. Sonder dat hier in re- 
gart genomen zy , op de renommee die hy had, van hier 
bevorens hch fo wijfelijk niet beleyd te hebben in de 
ftad ’s Hertogen-bos, die door lijn kleyn verllanten 
ervarentheyd verloren was , daer en boven geen inge¬ 
boren of natureel van defe Provintie zijnde, maereen 
vreemdeling , hier niet te verliefen hebbende , alfo 
vveynich als lijn Cofijns, door dewelke ( fo het fchijnt) 
hy pretendeert lich te mainteneren , met andere fubtijl- 
heden en lillen , waer opwy hem hier bevonden heb¬ 
ben , die kortheyds halven na-gelaten worden, die uyt- 
ftellende tot op beter gelegentheyd. Alle welke rede¬ 
nen my moveren haer Majelleyt te bidden van wegen 
de Staten defer Provintie, en my, dat haer believete 
revoceren de voorfz. recommandatie, of daer eene ex- 
preffe declaratie van te maken, dat d’intentie van U 
Majelleyt niet is , dat in kracht der felve recommanda¬ 
tie yet geinnoveert werde tegen d’inftrudlie der voorfz. 
Staten hier boven gementioneert: noch dat fy verllaet 
defelve recommandatien plaets te moeten hebben , fo 
die verkregen is buyten des Magiftraets weten, en door 
onbehoorlijke praktijken. Gedenkende vorders of haer 
believe ’t gene waerom wy haer in onfe voorgaende ge¬ 
beden hebben, anders ftaet het te vrefen dat defe Pro¬ 
vintie fal vallen in feer grote inconvenienten , felfs de¬ 
fe Had, in dewelke, na deverfcheyden advijfen die ik 
van verfcheyden kanten krijge, de vyanden veele vrien¬ 
den fouden hebben. God geve dat onder defe praktij¬ 
ken niet eenige onreynigheyd fchuyle. Derhalven bid 
ik u Majefteyt feer ootmoedelijk omfo goede en korte 
antwoord en expeditie op defen en dien van de Staten , 
als den voorfz.Brouwer gehad heeft,hopende dat defel¬ 
ve my hier in niet min fal willen achten, die procederen¬ 
de door den breden wech enheyr-bane, met aller op- 
rechtigheyd en volftandigheyd , meene fufhfanter proe¬ 
ven gegeven te hebben van mijn getrouwigheyd tot onfe 
gemeene fake , dan defe kleyne lopers en fadtionarifen, 
diedoorfiimmeen indirekle wegen trachten te komen 

heeft my den voet te lichten , ’tfy van hervaertsofvan 
derwaerts-over , die en moet in delen gevalle niet door 
’t venfter klimmen, maer door de ordinaire poorte in- 
gaen. En fal feer blijde vvefen hem plaets te maken die 
het beter maken fal, fo nochtans dat ik daer mach af* 
fcheyden met mijn eer, ert fonder na een fo notabel ver¬ 
lies van mijn goederen om de fake van onfe gereformeer¬ 
de religie, verlloten te worden als een onnut, lichtveer- 
dig, en onftantvaftig menfeh, en fodanig als fommige, 
gelijk ik verfta, my by uwe Majefteyt hebbe getocht 
t’onrechte af te fchilderen. My niet fo feer beklagende 
over ’t voorfz. verlies , als principalijk daer over dat 
U Majefteyt belieft heeft , met eenige dienaers van 
haer Hofgeloof te geven fodanige perfonen , die naeu¬ 
lijks bekent zijn, noch door af-komfte of anderfins, de¬ 
welke ik bid ook te willen geloven dat den voorfz. De¬ 
venter in dit quartier alleen tot U Majeft. geaffedlio- 
neertis; al is den voorfz. Heere Grave (hy meent den 
Grave van Lycefter ) fo veer van hem verleyt en geabu- 
feertgeweeft, dat hy in defe Had toe vertrout heeft het 
volk van U Majefteyt, en niet my wettelijk Gouverneur 
defer Provintie. En foude bedroeft zyn datter niet en 
waren in feer groot getal, andere groteren beter dan 
hy , in alle finceriteyt en oprechte ootmoedigheyd vol- 
ftandelijk feer geaffeklióneert tot U Majefteyt, en die 
defelve qualiteyten hebben , ja groter d3n de gene zijn , 
die U Majefteyt my dunkt den voorfz. Deventer toe 
te fchrijven : derhalven fal U Majefteyt gelieven te 
geloven, dat beweegt met eenen oprechten yver, en 
fonder eenige partialitey t, ik altijd trachten fal te avan¬ 
ceren degene , die de voorfz. qualiteyten fullen heb¬ 
ben , en die ik kennen fal te wefen feer ootmoedige 
dienaers van u Majefteyt.en die defelve my fal willen re¬ 
commanderen uyt haer eygen movement, en anderfins 
meriterende, als vrome en geenfins ambitieufe luyden , 
geavanceert te worden. Waer in ( gelijk in alle andere 
faken) U Majefteyt my fal mogen gebieden, als ha¬ 
ren feer ootmoedigen dienaer, gelijk ik hope met de 

! effeklente fullen doen blijken, d’occafien figprefen- 
terende, met de hulpe Gods. Dewelke Mevrouwe, 
uwe Majefteyt met alle voorfpoet geve een feer goed, 
feer geluckig en feer lang leven. Uyt Utrecht, den 
14. Septembris, 1588. Jlilo vetert, onder ftond,uwer 
Majefteyts feer ootmoedigen en feer gehoorfamen die¬ 
naer, 

ondertekent 

Adolf Graef van Niewenaer. 

’tOpfchriftwas, aen de doorluchtige Koninginne 
van Engeland. 

Blfbcfen b?lcf ooft gcboecïjt mten b?lefban 
be Staten ban iltrecïjt / ble be <£?abe boo^fs» 

gcpjactlfccrt ïjabbe/ bie fecrctcïyft gcfcö?cbcniua£/ 
en öc met ecuen erpicflcn bobe aen ben feeree 
ban ïDalfingam / &ecretan£ ban ïjare jdöajefïcpt 
gefonben / aen ben bjeïöen tjp ooft partieuhedijftcn 
fcö?cef / batbefaftenbecepfel)tebeOobe tecfionbtues: 
bceom af-gcbeccbicö£ toojbe. 

JBibbcïcrtijtbat befcti?iebcnna Cngcïanbgefon^ 
ben toerben en al eer bic baer quamen / ben <éja* 
bebanUpccfïer tnCngcïanb ïjacfïicö obcrïcöcn / fo 
töplftecna beröalen fullen. 

<0oft blaren be faften tïïtredjt / al eer bc Isobc 
bjcberoni quani / al In eenen anberen fïact beratu 
bert / gelgftbjp Ijler namebe berljaïcn fullen / nog^ 
tan£f)cbbe Iftgoeb gebonben Ijler bp te boegen feftc* 
ren bjlcf / Die be lf)eerej>ecrctarisi IDalfïngani aen ben 
<6?abe ban iDeuté boojfs. op befe fafte gcfclj^eben 
ïjeeft / lupbcnbcalbus: 

totprejudiue van ’t gemene befte, dit alles niet by-bren- 
gende om mijnent wil, als geenfins mijn particulier foe- 
kende, maer om de forge die ik gehouden ben te dragen 
voor de Provintie my bevolen, niets begerende te doen 
in mijn Gouvernementen dan met confent en goeden 
wil van de Staten der felvein’tgeneraelen particulier, 
arbey dende fo veel in my is, die te houden in eendracht 
en goede Unie , ten diende van God, en van hare Ma¬ 
jefteyt , en van’t land. En fo daer yemandis die lult 

Myn Heere, 

Ik ben feer bedroeft geweeft, teverftaenuyt de brie¬ 
ven die U E. my gefchreven heeft , gevoecht by die 

van mijn Heeren de Staten der felve Provintie aen haer 
Majefteyt, datter onder hen over-blijffelen fouden zijn 
van partialiteyten en fadtien , een fake die geheelijk con¬ 
trarie is den wil van haer Majefteyt, die gehoopt had dat 
de declaratie , die fy gedaen had, fo by haer vorige 

4 brie- 

(Fol.ió,) 

ban Dm 
i^cere bars 
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ban De 
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I 33i Vijf en Twintichfte Bock. 
Cngdant/ brieven, alsbyde remonftrantien van mijnHeereden 
ant oen ; Baron van Willugby hasr Luytenant van herwaerts- 

over} van haer begeerte , dat de voorfz. differenten 
“fe„r, fouden gedicht worden , en dat men aen beyde zijden 

betrachten foude , fich t7 famen te onderhouden in goe¬ 
de vrientfchap en unie , fo in ’c particulier onder die 
van de voorfz. Provintie van Utrecht, als in ’t generael 
met de refte der vereenigde Provmtien , fo goeden 
effedt gehad foude hebben by de voorfz. partyen, datfe 
eendrachtelijk de voorfz. partialiteyten verlaten fou¬ 
den hebben , om fich met raed en middelen te unieren 
tegen den gemenen vyand. Enaengaende de recom- 
mandatie-brieven voor de Burgemeefter Deventer, ’t is 
waer dat ingegard van’t goed rapport, ’t welk wijlen 
mijn Heere den Grave van Lycefter van hem gedaen 
had , als van een perfcnagie feer geaffedtioneert, niet 
alleen tot den dienft van haer Majefteyt, maer ook tot 
de welvaert en rufte van de voorfz. ftad en Provintie 
van Utrecht, haer Majefteyt niet min heeft konnen 
doen dan hem haer faveur mede-delen : maer ’t verfoek 
aen U Ë. gedaen van te middelen, dat hyinde Magi- 
ftraet van de voorfz. ftad mocht gecontinueert worden , 
is geweeft buyten mijn wil en weten, en felfs contrarie 
d’inftantie by hem aen haer Majefteyt gedaen daer van 
ontllagente worden, en is alleenlijk geprocedeert uyt 
de opinie die fyhad, dat den voorfz. Deventer zijnde 
een man van verftant en experientie in ’t ftuk van Gou¬ 
vernement , hy dies te bequamer foude zijn , om de 
voorfz. divifien en mifverftanden teredrelïeren. Soo- 
der nochtans dat de intentie van haer Majefteyt geweeft 
is, gelijk UË.fal mogen fienuyt de brieven die fy cegen- 
woordeliik gefchreven heefc aen mijn Heeren de Staten 
van de voorfz. Provintie, dat haer brieven niet dienen 
mollen tot fondament of pretext van te contravenieren 
d’ ordonnantiën en coftumen van de voofz. ftad, aen 
dewelke fy gehelijk ftelt te procederen in de verkielinge 
der Magiftraet, na haer oude gewoonten, en na datfy 
bevinden fullen te behoren tot welvaert en rufte van de 
voorfz. ftad en Provintie van Utrecht. De felve con¬ 
trarie ftaet U Ë. te doen in’t gene gefchreven is ge¬ 
weeft in faveur van de Collonel Bax , dewelke, om dat 
hv gerecommandeert was een perfonagie van valeurte 
zijn, en defe landen lange en finguliere dienften gedaen 
te hebben , en geen tradlement na fijn meriten ontfan- 
gen, heeft haer Majefteyt beweegt geweeft hem met 
haer brieven te favoriferen , waer van d’ intentie niet 
anders geweeft is, dan te verhoeken fatisfaóiie van fijn 
gagie , en reftitutie van’t Gouvernement van eenige 
kleyne plaetfen , daer uyt hy feyde door extraordinare 
middelen geftoten te zijn. Sonderdat haer Majefteyt 
geweten of gewilt heeft, dat dit foude mogen geduyt 
worden tot prejudicie van U Ë. die fy fteets alle eer en 
faveur weerdich te zijn geacht heeft , gelijk fy U E. 
d’ effecten van de hare fal doen proeven in alle voorval¬ 
lende occafien : van my gefeyt : U E. moocht U Ë. 
verfekeren , fo ’t U E- belieft, dat ik U E. feer geern 
dienft doen fal in alles dat in mijn vermogen fal wefen. 
Met alfo goeden hei te , als ik : 

Mijn Heere, U E. de handen kuiïe , en God bidde 
UE. te geven eer en lang leven. Uyr Londen defen 
2i- September i588.onderftond,U E. feergeaffeflio- 
neerden dienaer, 

ondertekent 

F ra. PP aljingam. 

’t Opfchrifc was , aen mijn Heere, mijn Heere, den 
Graef van Meurs en Nieuwenaer. 

D*€ burgemeefter <ükbe»fec meeftte tocï acn’t ge* 
nc dattec om ging / Dat De mem'ngc ban Den <è?a* 

hc ban niet bia£ om ftem in ’t burgemeefter* 
feftap aïDaer te continueren / noeftte ooft Oe boojfs 
i^op-ftigöen / dccftsïben ftp feer perpler toas / noeft* 
tams hem feccbepnfende afédatftp niet begeerde ge* 
continueert te toerden / ftidt ÖP berfeftcpöcn fecrcte 
bp-eenftomften Dan tnd’ccnc/ Dan in d’andere ftup* 
ftnge met de gene Daer op ftp ftem betoonde / en bic ftp 
meende ftem roe gedaen tc jpn / ftoe en in toat boegen 
fpftet aenïcggcn fouden / dat de<j$|abc baniSÖenré 

dcitöagiflxact niet na fijnen toifte foude magen bec^ 
fetten / ter contrarie dc<6^abe ban JiBeurö nfcencudc 
dat ftn nimmermeer be autoptept die pp pretendeerde 
ftent toe te ftomen/ foude öeftonien / fo ïauge ïükben* 
ter aïdaer burgemeefter tuad / ftceft ban gelijftcn ge* 
foeftt aïïc middden om tot fijn boojnemen te ftomen, 

^e burgemeefter ^cbentccin defen perpleritept 
5Éjnde / fcft?ccf een b|ief aen den baron ban UDiïhig* 
bp / töouberneur ban ftarc Jjfêaj'eftent£ fecourd op i 
den 15. ifjcptcmbec. ©crfoeftenöc cuinftouörndcnï / 
fubftantic Dat ftem geïicben foude tegen^ den 28. 
September binnen iltjccftt tc ftomen om o^dje te 
fteften / dat de gene die bjoam en ban töcïigie baren 
in De ÏDet moeftten gcfïdt tooiden / docij naerdec 
berftaen ftebbende de meeningc ban de <2Bjabe ban 
döicutocnacr / JBcur£ / etc. fteeft ftp den 19, ^>ep* 
tembft'^ noeft op nicu aen den baron banJDüïug* 
bp gefcöieben defen naboïgendeü b?ief. 

Mijn Heere. 

DEn tijd laet niet toe uwe doorluchtige E. te fchrij- 
ven den dangareufen ftaet, daer in defe plaets we Üanueu 

der is , en hoedanige droefheyd daer is onder die van de _ 
religie, ter oorfake dat de Koninginne aen mijn Heere 
de Graef gefchreven hebbende, dat hy my foude con- a?n öe 
tiriueren in den ftaet van Burgeimeefter, hyfehijnt te 
weygeren dat te doen, en ick in difficubeyt van daer in tugte* 
te confenreren. Ik vootfie groter ongeluk dan ik fou¬ 
de konnen feggen , en mijn advijs is na alles dat ik kan 
begrijpen , dar dele ftad verloren fal gaen , haer Maje¬ 
fteyt fal my daer van voor geexcufeert moeten houden. 
Want den ondankbaren te dienen , en der. wech daer 
toe te openen door kracht van wapenen en bloedver¬ 
gieten , dat dunkt my onredelijk. Nochtans fal den 
Graef niets doen van’tgeene haer Majefteyt begee r, 
al confcnteerde ik daer in. Men adverteert my, ciathy 
gedetermineert foude hebben, om fich fonder tegen- 
fpreken meefter temaken, eenige van de principaelfte 
by’t hooft te vatten. So dit verder komt ontdekt te 
worden , en dat daer op eenig quaet gefchiede, hy is ’t 
die men’c fal wijten. Ik bidu, mijn Heere, daer op 
te denken, en ons voor geexcufeert te houden, datwy 
volgens de lafte van U E. de Compagnie van Caam- 
pernon daer niet fenden. 

Hier mede bid ik God , mijn Heere, u te nemen in 
fijne heylige hoede. Uyt Utrecht, met haeft, defen 29. 
Septembris , i^SS. onderftond, uwer doorluchtiger 
Ë. feer geaife&ioneerde dienaer, 

was ondertekent 

G.ddProuning, gefeydvan Deventer. 

Hll $ daer na ooft befdjuïötgt datftp ïfapifepsi 
Hïeer-ftagen / die ban den bofcï) tuaë op be 

©aert en binnen ITtrccftt doen ftomen / en Éïcec-Sa* 
gen met ftjn Huptenant / en omtrent 30 foïdatcn 
ban dcfcïbe omtrent fijn ïogij^ doen ïootten fjabde/ 
en ftccft ooft baer na ’t gcïjeeïBaendeï ban Meer ija* 
gen binnen dcc ftad boen ftomen : dat ftu ooft beu 
t-o. September binnen Htrecïjtbocnftomerift ^nbe 
liapitepn bftmt/Cngeïéman/ met fijn Camp . mef 
en ftoebjeï die gcdeftineerÊbja^boait^op-to v.'ctëte 
treeften/ fteeft ft cm aïdaer op-geftouden tot dat de 
berfettingc ban öe 3©et dein. iBctobv.g ftmtic gedaen 
bjefen/ maer aïfo top fftrr naÊergeïegeiiöerpïaetfe 
daer ban bieder fuïïen fpieften/ fofnïlentüpmidaec 
ban ftier geen bolder beemaen boen. 

^ebjftïc defe en meer andere faftenaïftierindefe . 
Handen gefcfticöcn/ fo & ftet gebeurt bat ue «6?abe " 
ban lipeeftcc/ öie in ingeland bp öe koninginne 
toeï geften toaö/ fc&ieïijftcn fteft geiaaiden/ en eer oWl4iw» 
men bermoede tot .IDo'ftoft op een fïecftt ftnp^ in cm 
toarande/ bp üangïep/ in 0Pfo?dfeprne ober-ïeden iè 
den 14-. September / out sftube parelt / en ij 
den 20. «jdetober tc J©arhjftft ftcedijft begraben s ban 
defe fijne fnbijte dood fê een feer ö,teemt gerneftte gc* 
lopen/ ccmgc toiföcn feggen öatftpbergcbenijge* 
toeeft/ andere dat ftpftgfeïbm foude bergebenftebs 
ben / unt b?eefc dat ftp bp de koninginne ban <^nges 

ïand 



Vervolg der Nederkndfe Oorlogen, 
ïanb ontboöen toag/ en bat pp co?refpanbcntie met 
cenige £>pneufeHttrengepouDcnpebbenDc/ meen? 
De Dat fulftg be Itoningtmicontbeftttoag: macrift 
ponbe ’t felbe niet toacracptigtetoefcnboo?Dienift 
in eemge b?tcbcu upt <öngeïnnb gefonben in Dcfen 
tpb gelcfcn pebbe / bat be iitoninginne ober fïjn 
boab upMiemcnbc feer behoeft is» getoeefï / ja fulftg 
bat fp cenige Dagen paer ftamergepouben/ en paer 
ban geene fbïtcn toilbe ïaten fp?eften. «Ênpebbcooft 
fcp?pbeng gefïen bat be ïlloninginnenabeboobban 
Blpccfïer fcer qualpft nam ban DecDeberlanbfe<0e* 
fanten / bat fp pet bermaenben ban ’t gene Dc&ta* 
ten fufïmeecDen bu ïtpcefïcr gebacn te toefen / tot 
acptecbcel ban bcfcBebcrlanben / fulftg bat pet nip 
öunftt ontoaeracptig te toefen/ batpubeb?ecfïfou* 
be getoeefï pebben om bpbeïïoninginneteberfcpp* 
ncn / toant pp gcfïabig in pare gunfïe getoeefï en 
gcbïcben ig. ©rele 3pn om fijn öoob bebjoeft ge* 
toeelï / en pebben bie beftlaegt / ban anbere $ pp 
gepaet getoeefï/ en pebben paer in fijn Öoob berblijb / 
be pope bie cenige in be Bebecïanben op pem ge# 
fïclt pabben / en noep op fijne toeberftomfïe (joop? 
ten / beeft bier mcDe een epnbe genomen. 3£e <©ou* 
berncur ban ©ïiftïngen IBonfïeur buffel / beeft ban 
fijn ober-ïrjben ben $5urgcrmeefïer ^ebenteci’gcabs 
berteert / en berfoeftt bem te continueren in pen- 
ïicben cojrefponbcntie / begerenbe bat bP öe moet 
bacrom niet foube bcrïiefén aïbab bet <0oD belieft 
fijn ‘Crccïlentie upt befe getcoubïeerbe toeceït te 
roepen. 
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incarnatie op be boob ban ben <©?abc ban 
1-pccfïer. 

Die Graef Van LyCefter Van VeeL beMInt en gehaet, 
HaeftLijkj Lijf, LeVen en WereLt Laet. 

D€ ©aber ban ben <J5?abeban3Lpcefïertoagge* 
noemt getoeefe ianbutton«^ublep/ toasten 

tijbe ban föoninft Cbutoart be VI. ban ben ïto* 
riinft feerbeebeben/ en bereert met berfepepbenti* 
tnlcn alg ban ben <6?abe ban IDartojjft / bibber ban 
ber o?b?e/ en ten iefïen hertog ban Boo?tpumber* 
ïanb / en toag cenen ban fijnen p?tncipaeïfïen töaeb / 
en met be bermeeeberinge ban fijnen fïaettoieg ooft 
fijnen moet/ enbcgonecnmiDbeltebebenïtcn/ om 
bet ©pft op Den fijnen te b?cngen/ pppabbebijffa* 
nen / alg ben 43?abe ban 3©artoijft toefenbe b’oufïe / 
<8efo?t (betoeïfte troube 3|opanna <6rep / boebter 
ban ben Ifcctogc ban JaufTop: / toieug JiHoebec toag 
geboren ban j©aria be jongfïe fufïer ban ben $to* 
ninifi Hcnrift bc VIII.) 3Umb?og / ïïobert en ücnrp. 
<&z ftomnfc «Göutoart boo?f5. pabbe bp fijn iSEefïa* 
ment befe ioijanna 43tcp becftïaert fijn erf-genaem 
ban petiïijft en ftcoon ban <£ngcïanb / upt-flupten# 
be fijne fnfïcr .IBaria / om batfe Católijb toaé / 
en bat baer IBoeöerbanbenïtoninïiberflotentoa^ 
getoeefï / en €Iifabetb / toien£ .HBoeber onthooft 
toa^. sfla be boob ban «öbutoarb toerbe befe io* 
banna boo? ^oninginne gebecïaceert / boo? toeboen 
ban ben boopioembcn ïfertog ban s^ao?tbtimberï 
ïanb paer man^Daber/ maeralfo iBariabentij^ 
tel ban fömungmne aen-nam / en bat baer bttge* 
ïuh toe-bteï/ Dat fpbeober-öanbbebidt/ fo toerbe 
ben Ifertog ban 50oo«btmitserlanb / aipcefier^ 
©abec met fijn brjf fonèn / en be boojfc ioöanna 
getrangen / en toerbe Dcboo^. Hertog met (Öiïfojt 
en fijn Hup^b?ou / booj ïafï ban be ïtoninginne 
4!tëaria onthooft. 

<De (öiabc ban JDartoijïi be ontfïe fone fïerftin 
Öe gebangeniffe / Kobert en Htnrp baer naontfla* 
gen jijnbe / bcööm baer onber ’t beïept beg <S?aben 
ban i>cnb?oeii bp ^uintijn / feer b?omelijit 
ten bienfïe ban ben ïtoninb ban^pan^ 
gien (bie .ïi^aria getroutbabbe) geb/agen/ altoaer 
Hentift in ’t ftegmen ber flabban^.^utntijnge* 
fepoten toetb / en f1o?f; ^mbjo^ en Öobert toerben 
boo? acte ban bet parlement berhïaert Itapabïe om 
Staten en Officientemagenücbienen/ bot-toelfp 
bp boojgaenbe bonniffen baer ban toaren gepjibeert. 

ïBaer afó «Cïifabetb ban be ïtonmgmne IDatia baet 
fufïer in ben f^Tcitr ban Honben gehangen gefet toer^ 
be/ fo toerbe tïofyecbt 5Dubïepmebcgebangengei 
fïelt / en alg ^lifabetb na baer fufïerg boob tot ben 
ïïijfic berbeben toag/ fo beeft fp befen nob^ccljt bo^ 
ben anbere bare ouberbanen feer begunftigt / en 
beeft btm niet alleen rijft gemaeftt / maer met 
berfebepben atnpten begaeft / alg ban baer oberfte 
^taï-mecfïer / I5aeb ban baer JÉajefïept / en ooft 
met bet <0raef-fcbap ban3lpccfïer/ en fijnen b?oe^ 
ber ?fimlt?og beeft fp gemaeftt <6?abe ban ïDartoyft / 
DetoeïftefonDcr ftinbeten oberïcben ig. 

^aer na beeft fp Den boo?f5. <6?abe ban Hpce^ 
fïer in ^ebecïanbgefonbcninetcommiffieaïgcïBoUi 
berneur ban baer fecourg/ gelijft top berpaeltljcb^ 
ben / maer bP te becï gepoo^g gebenbe cenige b?eem<« 
Delingen / en acbtec-raeDÖÓuDcnbemeteemgepat* 
ticuliere perfonen/ ftrecg een af-fteer ban be Staten / 
toaer boo? een groot mifïroutoen mffeben bem m 
befelüe geOoïgt ig / fo bat bet lanb baer boo? geraefts 
te in geen ftïepn periftcï ban geheel bedoren te gacn / 
gelijft top in befe boeften genoeg berbaeïtbebbcn/ 
bieg niet tegcnfïaenbe ig bP in 0oebe gunfïe bp be 
Iitoninginne geblebcn/ bp ben Catboïijfteu in <£5n- 
geïanb ig Ijp in groten baet getoeefï / en boo? fa* 
meufe libellen ig bP met upt-gefocbtefcbclb-toooj* 
ben feer geblameert gctoo?Den / en boo? berfepep* 
ben lagen peeft men btm gefoept ompalgtebjcn* 
gen/ ban pet geluft peeftpcmaltpbgebient/ boep 
ig pp in ongunfïe bp be lüomngmne geraeftt / om bat 
pp tegen ben toille ban be ïtoninginne putoeïpftte / 
met be toebutoe ban ben <6?abe ban Cffejc / op betoel* 
fte be itoninginne om berfepepben rebenen cn oo?faftc 
gefïoojttoag/ bpbetoeïfte pp eenfoon p?ocurccrbe/ 
betoeïfte jong fïietf / pp pab pem te bóren betlooft ge* 
pab aen <DougïafTïa / boepter ban B)ilo?b ÏDilliani 
Houtoaect / ^ibmicaeï en lliametïinftbanbe ïtoninc 
ginne Clifabctp/bp betoeïfte pp fecreteïpft een fone na 
frjnen namen üobert ^ubïep gep?ocureert pabbe: 
bieg niet tegenfïacnbe betlicft getoojben fïjnbe op 
beboo?fs. <6?abinne banCffet/ peeft pp SPcugïag 
(poetoeï fp ban peerlpften gefïacpte en goeberen toag) 
niet fonber grote op-fp?afte berïaten / en befclbe<25?a* 
btnne ban Cffer get?out / en poetoeï pp be gunfïe batt 
beïltoninginnetoebee berftreecp/ enöatppbefefpnc 
Hupg-b?outoe boben maten beminbe / fo ftonbe ppi 
nopt ban pact JiDajcfïept confent ftctjgen / ombefel* 
bemebe inHoïïanb te mogen nemen / toant be Ito* 
ntnginne paer grote ccrgierigpepb toeï ftenbe/ cn paec 
poogmoebig en pobaeröig perte/ fulr bat fp fepbe 
batfe geen ïtoninginne na Hoïïanb toiïbe fenben : 
maer Dien poog-D?agcnbcn moeb bie fpb?oecp / ge* 
burenbe pet ïebenban paer man / boo?beg?otebig* 
nitepten en toaerbigpepb baer ppingefïeïttoag/ en 
peeft fp na fijn boob niet bcpouDen / toant fp ten pon* 
toeïijfte nam €p?ifïoffeï 23ïunt / paer mang ^taL 
meefïcr en bienaer / een jongman ban fepoon eoïeut/ 
maer ban flccpte af-ftomfïe / en beneben paren fïa* 
te. fijnen fone bie pp bp ^ougïag pabbe betftre* 
gen/ peeft pp ter ïtefbeban fijn pupg-b?ou boo? on- 
eept berftïaert / Dorp bp fïjn tëHefïament pet meefïcn* 
Deel fpner goeberen gelaten / pp moept ontrent 15 ja* 
ren out toefen alg föu ©aber fïo?f / enig Dcncentgen 
bit be eere ban be fïamme ban ©ublep fïaenbc poub. 
^e<6?abeban Slpcefïec ig in fijn leben een feer ccu?* 
topg / beleeft en fepoon man getoeefï / pooepmoe* 
Diep / boep ïiberael en feer toebfp?eftcnbe / en eert 
groot Hobeling I en toifï pem toeï berninb te maften / 
niet tegenfïaenbe fpn baberg pupg / fpn b?oeberg 
en alle fpn gefïacpte fo feer gcpacttoag alg out ge* 
flacpte in Cngclanb / bp tpbe ban be ïtomngmne 
iHatia/ en bat puncipaïyft / om bat fpn ©aberge^ 
pouben toertoo?fafte getoeefï te fijn ban be onfcpuL 
bige boob ban ben ^doge ban ^ometfet. 

4^aer bat bie getoelbige ^paenfc©ïoot bettroeften 
en beib?cben toag ban be<éngelfe ftufïen / en bafl 
ïacp in groot pecpftcl / en btoaelbe aen be fferfepe 
3ee-ïtufïen en pabenen / fo guatn 3©r. ^pornag 
<^anbifcp een ^ngeïg ^Deïman/ betoeïfte in ben jarc 
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354- Vijf en Twintichfle Boek, 
jmv. so;1 s 8«. ben ïefïen 5titfp met ttoee fcljepen en een 25ar? 
KiddCau, fte of $inaffe/ Daer op toaren i25ftloefteecbacene 
«SS; n!«*nnen/ ban pepmoutlj upt-gebaren toag/ inde 
ïaftöne fdbe [jaden Viaii JDIcpmuotlj toederom in geftomen 
ictjepen en Den 9. Jbrptcmbcc feer rijftdrjfi geladen : in ’ttn? 
““?«* ftamen Ijccfc Ijg fijne magmficentie getoont/ [jcb? 
fijnabons bende fijne jcpïen üan©amafï/ Ijoctod defdbede£ 
tuut te faes nacljt£ te boren öCTO? eenen fïo^m feer ontcamponcert 
SIS C!l acfcöeuct toaceii; l)P ftaööc in den feïben tijd de 
jE't.vjeu gcljcdc ©ïo&c ban de toeceït omgebaren / ingaendc 
^‘"fe Pao? De Jiitafc ban JBagdïane / cntocöecfteeraiöc 
teftnlen &!> de Kape de bons Speratice , cn ïjoetodfjet 
bennen buptai onfen pjopooft $/ aïfo ïjct beBedecïandfe 
aöeit alt; oorlog niet acn gaet/ fuïïcnnocljtanPm’tfto^teljet 

boo^naemfie Der fclber repfc bcfcljjijbcn / dctoijledc 
Ïïoninft ban ^pangien / De Bcdcclander^ oo^fafte 
gegeben fjeeft / om meDe bjeemöe baetrcn te moeten 
fueften om te ïjandeïen / acngefïcn [}p niet ïanger 
toilöen gebogen Datfe op ^pangien of $)omigad 
meer ïjanddden/ en Datfe doojdefe en andere bopa? 
gien acngcpojt tooiden / meDe [jen abontup^ te foc? 

hi0f\!1Ci3 ilcn* boojfcïjjeben rSfjoma^ CanDifcïj Dan toe? 
öfeepre fende een man ban 28 jaeen / Hebbende te boren 
bun sOjo- een repfe alp ïtapitepn te toatec gcDaen / na ïjet 
ïï??®*1* ïanb ban ©ieginia / tufte tot fijnen ftofïe toe djie 

1 h fdjepen/ pet eene genoemt ©eflce of begeerte/ groot 
1+0 baten, l?ct ttoede genoemt De Content of bet* 
noeging ban 60 baten. «ïEn ï)et DerDe $inaf]c ban 
40 baten / genoemt $>ugo-gaftant of <©;?oot-ïu? 
fiing/ om todfte toernftnige teberbuïlen/ ÖPboo? 
omtrent 6000 ponDcn fieecïingg erffdijft goct bet; 
ïsodjt Ijecft/ en nam fijnen toeclj na De Jitcate ban 
fJÖagdlaneg. '©en 21. 3luïij ouDc/ Dat i$ Den Ie? 
flcn na Den nicutoen fïijl / ban Pcpmoutft t’ jepï 
gegaen 3ijnDe / quamen fp Den n.^tuguftiin ’tge? 
ficljte ban Forte Ventura, een ban de Oplanden ban 
Canaricn / en scjjïcii fo boojt ïanftp Capo Blanco na 
Guineaj in een ïjaben genaemt Siërra Leona, aïtoaec 
ïjp mctdeJBoorcnqnefïieftrijgcnbe/ jaegdeftpde? 
fdbe upt [jet Dojp / fpoeïterenDc cn brandende tjace 
jjupfen/ en boojt-batcnöe / paffeeeröe ïjpDeEinie 
jEquinodiael , en quamcn Den ii. JJobembec tuf; 
feijen Ïjet €pïanD ban M. Sebafïiaen en ijetbafïe 
laiiD/ Daer fetten fp aïfe fjaergeccetfcljapteïanbe/ 
en maefsten Dacr een ^miffe / timmcrDen Daer 
tjaer pmafje op met De floffe Die fp in Ijaer fcljepen 
IjaöDeu/ berfagen ijaer Daer banbeefdjtoater/ en 
aïic nootfaftdijbfjcpD : ban Daer boojtjS barenDe 
qnamen fp Den 27. ©ceemöj^ inccntjaben/ öiefp 
iioemDe JDouc <©cf!re/ De i/faben ban begeerte / Daer 
beeïc grote menigte ban Sce-fjonDen toaren / feer 
groot/ De jonge toaren feer goetbanftnaeft/ grïtjft 
afö [jamden of ïam^-bïcpfcij / ooft toaren Daer 
menigte ban $inguijn£/ Dat 3ijn bogden Die Ijaer 
epcren leggen m Ijalcn in De aerDe/ Daer fp Die b?oe; 
pen / toant fp niet ftonnen bïiegen / Die sijn ooft 
goct om te eten / ban Daer boeren fp na De ^trate/ 
Daer fp Den ió.^lanuarij 1387. in-quanien/ enfto; 
mcnDe aen een Opland Dat jfrancop^ ^aeft 
genoemt IjaDDc Ij et ^inguijn^ €planb / fouten fp 
Daer D?ie tonnen bol ban Dcfelbe bogefé / en quamen 
Den 19. 3|anuarij aen ecnDojpDatDe^ipangiaert^ 
nocmöcn ^!)tïip^-fïaïï / maer CanDifeft noemDen 
ïjet ^ongccen-Do?p / beemit^ [ju berfïont Dat alle 
De ^pangiaert^ / Die Daer geplant toaren om te too; 
nen / tot omtrent 400 toe op 22 na ban [jonger ber; 
fniadjt toaren; lip bleef Daer niet lange om De flanj: 
toille banöegeflojben^pangiaerDen/ en bont Daer 
iiocft öuc metalen cn Djiepfcrc fïucftcn gcfcljut^in 
De aerDe begraben / Die fp meDe t’fcljeep namen / 
en boeren boo?t£ De ^trate Doo^ / en quamen Den 
1. partij in De Eupt-3ce/ cn seplenDe ban De Cftiïife 
ïiuflcn tot [jet Cpïemö la IBoffcfte / quamenifp Den 
2+. .fïiccrt acn Dc«&upD-5ijDc ban ïjet <SpïanD |&. 
IBaria / alDact [jen ïjet bolft tod bejegenDe / en 
bcquamcn aïDaer fcljoon berfeïj &paen£ ftoren en 
j^otata^ toonden / ooft berfeft ©erfteit^ bïeefeft / 
^ee-ïjonDen / menigte ban jennen / en JBap£ of 
^uiucep ftoren / Daer meDe fp öare fcljepen toeï boo|; 

fïen ïjebben. «Senerad [jaDDe tftjee ban De 
intooonDer£ bp ftem op fijn fcljip genomen / Dicftp 
tod ttacteecben / gebcnöe Daer togn te Dnnftcu / fo 
Datfe b^olijft toaren / en ïietfe fo ban ftem gaen: ban 
Dacr paffecrDen fp / cn boeren [jier en Dacr aen 
’t lanD / Daer fp becfcftcpDen abonturen [jaDDen / 
[jotiDeuDe altemet^ eenige fcljarmutflngcii met De 
^pangiaerDen / fomtijt^ een ban ftaer bolft ber^- 
ïiefenDc enooftbctfïacnöe/ alfofp ban eenen ^>pam 
giaert / Die fp meDe genomen cn tod getracteert 
[jaDDen /. Die genoegfaem ban Honger berfmacljt 
toa^ / en aï^ Ijp fijn open fadj Ijen ontliep / beica# 
Den toerden. 30en 10. ‘?€p^il toefenöe in De 25ape 
ban Riantere / gtnft een «Öngdfe lïapitepii met 
50 of 60 mannen n!ctljaermufquettcn£eïauDe4of 
5 mijlen / Daer fp fagen bed ftoepen en offen toepDen/ 
Die feer toilt toaren / ban gdijften bed [jopen ban 
geerden / .ïBernen en ©euïenó / maer al toilt en on? 
ÏjanDdtjft / Daer toaren ooft %afcn cn Itonijnen irt 
oberbloet/ met toilDe boodd en patrijfen / [jet land 
feer toucljtbaer en berfeïj toatcr / bol gebogdte 
ban alle fooien / en afê fp niet berber ftonDengaen 
ban fjet fïepï gebergte/ ruften fpljenbpecnfcftone 
berfclje lopende ifiiebiere upt [jet gebergte ftomenöe / 
neffené fcljonc toepöen/ Djonftcn ban’ttoater/ en 
berbeefeftten Ijen feïben / en bertroeften torder na 
[jen fcljepen. anderen Dacg£ gingen fp tocDcroni 
acn land om toater te Ijaïen / cn Daer ober Doende toe? 
feilde/ qnamen 200 ^pangiaecDen te peerbe cn o? 
berbideiifc / en eer fp Ijaer getoaer toerden/ fïoegcn fp 
Daer 12 of Dood / D’anDcrc tocröen ontfet / en IjidDen 
tod een ure fdjarmtttfïnge tegen Den anderen/ en 
berfloegcn toederom 24 ^pangiaerden / enderefre 
bertroeften/ en fp namen toater in fpijt ban Den bp? 
and/ en boeren boo?t. ©en 2.B>ep namen fp een 
ftlepneSSarfte/ Dieuptlriftaquamgeroept/ öiefp 
[jidöen/ ’t bolft ontquamen’t met een fcïjuptjen/ Defe 
23arfte noemDen fp Den fjori^ / maer bedoren Den 
feïben Daernatoeber/ Daer na namen fp nocl) ttoee 
groten fcljepen rijftdijft gdaDen / maer [jet mecfk 
goeD met De fcljepen betbjanDen/ nemenbcDaerfo 
beeï upt alg [jet [Jen goet Docftte. ©en 30. Hèep qua? 
men fp in De töebe ban ^aita / Daer Den <£5eneraeï met 
60 of 70 mannen landen/ en feftarmutfeerde tegen Die 
ban De finö / en ö^ebenfc in De bïucftt tot [jet opperfte 
ban De bergen / fp namen öe flaö ^aita in/ fp bonden 
Daer 23 pant3iïber in realen ban acljtcn/ Dcpaft-ïjup? 
fen toaren bol goeöcren/niaer berb^anden de frad met 
alle ïjet goeö / fb fp ooft Deben een 25arfte op De ïüeöe 
leggende/ en bertroeften boojtjï na ïjet €pïanö pina/ 
Daer fp een groot feftip op De Slede bonden ban 230 ba? 
ten/ ’t toefti fp Deben flnftcn. ©it €p!anö toap ban De 
grote alp' Het Opland ban i©iel)t/De l^eere ban ’t 05p? 
land [jadDe een feer grote en fetjone [jupflngc met bee? 
ïe ftamereu / en bnpten De ftamerg toaren gaïberpen/ 
meteenljeerïijftupt-flenopDeseeenop’tïand : Defé 
l^eere [jadDe een ^paenfe bjoutoe die Daer feer gcacïjt 
en ge-cert toaé/maer fp toa^ met Den ifcerc en ’t bolft 
gebïucljt aen ’t bafï lanD / en [jaDDen tod 100000 ftro? 
nen aen goud mede genomen/ Daer toag ooft een lier? 
fte met omtrent 200 fjupfen/fp namen ’t geen dat [jen 
goet dodjte / cn berbeanden de ïHetfte / Dan Den 
12.3!unij toaren Daer dep nagta 100 ^pangiaerden/ 
met een ©acndd aen ïjet ander epndc ban ’t <fi:pïanö 
op-geftomen met alle de o^pïander^ / en oberbiden de 
«tgngeïfe eec fpfe getoaer toerden / en ffoegendec een of 
ttoee dood / dacr na fefjarmutfeerden fp tegen Den an? 
Deren/ en bïcben 12 oHngdfe: te toeten 9 Dood en 
3gehangen/ en Daer bïeben toel46ban[jacebpan? 
Den Dood / cn Die op ’t land toaren quamen met groot 
pecijftd met De bood acn Ijaer fdjip / beg anderen 
öacgp quamen fp met 70 mannen toederom aen [jet 
land/ en ftadöen een nieutoe fcftacmutflnge tegen om? 
trent 100 ^pangiaecDen met mufquettcn/ en 200 
indianen met pijlen en ©o?tcn / en D’€ngdfe Dje? 
ben öcn-ïieDen in De bïucljt/flaften [jet bnp» in De ftaö/ 
en b^anDenfe in De grond af/ omtrent 300 ïjupfen; 
berdeftciieerDen ooft ften boomgaerden / ïjoben en 
beemden / en becbiaudni ooft bier nimtoe fcljepen 

Die 
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bic op fïapcï fïonöcn otti te timmeren / öaernaDt&* 
ben fp Daet fcDepen gefet en fcfjoan gemaefrt / ten 
aenfïen ban Den bpanbcn/ en De p maffe die de &pan* 
giaecdcn berbjant Dabben / toedetotn op getimmert/ 
en bectcocften daec na/ na eenplaetfegenoemtÖio 
üDoïce / baec fp toatec in namen/ en fonfren ben ï^ug- 
«gaïant bp gebeft bat fp ’t niet mecc honben beman* 
nen. ©m 22. ^unp paffeecben fptoedecde&inie/ 
en continueerben Daten coucg 3ltoo?ttoaects« tot ben 
11. ^uïp / bat fp in ’t gefïcDte ban Den frcegen be frufl 
ban j&oüa-üifpania/ toefende 4- mgïen ban’t land. 
©en i sonanten fp een groot nieu fcDip ban120 baten/ 
baec een p^obinciaeï/geboté banlfóarceïl$/genoemt 
JBicDieï «êaneDiu^/ op toa£/ Die Den be eecfïe tgbinge 
fepbe ban Det grote fcDip &t. ^Cntia bat upt PDiïippi* 
naji bcrtoacDt toctde / bat fp baec na namen / beé an* 
becen baegg namen fp nocD een25acfte ban abbgWbie 
be tgbinge bjocDt al be frufie ïangg ban Dm-ïieden / fp 
namen upt Det grote en ftlepne fcDip Daec seplen/tou* 
toen en bjant-Dout/ en betbjanden be fcDepen / en 
Dieïben Det boïfrbpïjem ©en6.3lug.quammfpop 
be cebe ban ©uatuïco/ baec fp bonben een SSarfre ban 
50 baten geïaben metCacaogenffiniï/ fp berfyan* 
ben be fïab met be ftetfre en toï-Dup^ l en toel 600 

facftcn 2tnil / en 400 facften Cacao $/ bie toeï toaecbig 
toacen 160000 freonen / boojtg pïonbeeben fp be fiab 
baec omteent 100 Dupfen in toacen / baec na quamen 
fp tot een ïfaben genoemt pojtode^atibidab/ al* 
baec fp bonben een Dalf ftoecte / gefonben met een 
peerben b^ieben acn alle plaetfen/ Iang£ dcfrufïcn 
tot nieulBccico toe/ om Den-Iiebentetoaetfcbou* 
toen/fp namen fijn bueben/en boben fijn peerb/en fla* 
fren ïjet biec in be Dupfen/ enbecb?anbenmieutoe 
fcDepen / pegeïgft ban 2.00 baten / baec na qtiamen fp 
in be23apa ban J>t.3fago/daec fp ban biberfe ribiecen 
toatec in namen / baec fp ooit eenige peeeïen bifcfrten/ 
öldu£ boeten fp na Eunbec-ftaepban Caïifo’niaen 
Dcngelben baec omteent tot ben 14. Sobembec toe1/ 
bat fp Det gcote tgfre fcDip baec ’t fraer aï om te dbeii 
toa$ getoaa- tooien / baec fp feec om betbïgt toaten/ 
cn maeftten aïïe^ beeebig / Det toaé een fcDip ban 700 
baten/ genaemt 2lnna/tot-fromende ben föoninfr 
ban ^pangien / en toag Wömirael ban be gupb-see; 
geceet sgnbe / jaegben fp bat fcDip 5 of 4 ucen na om 
tJem bentoinbaftetoinnen/ enopdenna-noenftre* 
nen fp Det fcDip boben toinb / boen fcDoten fp baec na 
fjace geDeele 5gde gcof gefcDutaf/ cn een bolle ban 
Det frlepn gefefjut/ en ïepben bat baec op aen boo?t / 
cn fp toacen ten upteefien obee 60 man in Daec fcDip 
niet / ben ïüapitepn ban Det gcote fcDip Dabde fijn 
becDt-pïaetfe / en fïonben op Daectegentoeec/ d?e* 
benfe frïoefrelgft af met Daec getoeec / ban ^pieffen / 
^abcïïgnen/ Handen/ happieren/ menigte ban fïee* 
nen/ fo rag en bift of ’t geDagelt Dabbe/ fuïr batfe mo* 
fien aftogfren met becïicg ban z mannen bie boob bïe* 
ben/ cn 4 of 5 gequetfïen: maeefpeufienDaec toe* 
becom toe/ enbeben eenen nieutoenaen-baï/ eecfï 
tnet Dacc groot gefcD»t / en baec na met Daec ftïepn 
gefcDut/ fo batfpfeboo?entoebccboojfcDoten/ en 
bobenbe cnquetfenbebaecbeele/ deïiapitepnfïaen* 
be met aïie fijnboïfrop Daectegen-toeec/ entoilben 
Den nocD niet ober geben. ©cn ©enecaeï fijnbolfr 
moetgebenbe/ bebe tocöer Den derden aenbal/ alle 
Daec gcof en frïepn gefcDut met groot getiec ban 
trompetten / tot gcote fcDabe ban Daec-ïupben Det 
fcDip en bolfr booj-fcDietcnbe / fo batfe in pergfrel toa^ 
een ban becbnnfren/ boo? eenige fcDeuten onbec ’t toa? 
tec / en aïbu£ 5 of 6 uten gebocDten Debbenbe / 
fiafren fp een bïagge npt ban bjebe of beflant/ cn 
becfocDten fp?afre / genade / en becfefrecinge ban 
Daec ïeben / en Daec goebccen obec te geben / ben 
<6enerael beloof be Daec genade / bebaïfe Dacc sep^ 
ïen te flcgfren/ en Date boot upt te fetten / en acn 
bon?t te feomm / ’t toeïft becfiaenbc / toacen fcec bet* 
bigt / en quamen alïeg na / en ecu ban be pnnei* 
paeïfic ïioop-iupben quam aen boo^t / en bieï ben <èe* 
necaeï te boet/ bie Den alle£ beegaf/ en Dtt ïeben 
fcDonfr/ mitg en op conditie bat fp allc£ opcecDteïnfr 
fouben ïjanöcïen met alle be cgfrbammen Dit fp in 

Dabben / ’ttoeïfrbe topman beïoofbe/ enfonöom 
ben ïüapitepn en Piloot / bie fuïjt in Daccbec allee 
naem bebefiigbe / baec op Dm goet tcactcment toe- 
gefept toetde / teefiont toonbe ben piloot acn ben 
€>enecaeï CanbifcD toat gocbeccnfp gclaöen Dabben: 
namentïgfr 1120000 pefo£ ban gout / cïfr pefoop2 
gulben of 4 fcDeïïingcn engels getefrent / De refte 
ban ben cgfrbom baec Det fcDip mebe geïaben toa^ / 
toacen jijden / ^atgnen / ^amafien / JBusfre / 
en bibeefe aubecc ftofielgfre froopmanfcDappcn. 
albecDanbe bictuaïic en freuc entoenfcD banconfcc* 
ben en confitucen ban aïïc fcojten om te eten / en 
beeï foojten ban goeden3Bgn. <©cn ió.^obembec 
boeten fp in be pabm genarmt pojto ^eguca / aï* 
baec toetde aïïe Detboïfrban’t^paenfefcDip/ Dep* 
be mannen en b|outoeu aen ’t ïanb gefet / baec fp na 
bp een becfcDe cebiece Dabben / fieeft toefenbe in ge* 
taï 190 peefonrn/ Diet toaé becfcDe bi? cn gc^ 
bogeïte gcnoecD te befromen / oofr pafen / ïiong* 
nen en Dout / en ben Hlbmicaeï gaf Dm oofe beel 
bictuaïie / en oofr toat tognp / met aïïe be jepïcn 
ban ’t fcDip / om baec ban tenten op ’t lanö 
te mafren/ met ooft beeïeplanfrenomeen25acfrete 
timmeren/ bacc na begonben fpbe goederen upt te 
Dgfen in Daec fcDepen / en Det gout te dcpïen elft 
Daec ban fijn pojtie gebenbe / ban tegen befe upt- 
Deïinge begonben fp tegen ben 3Cbmitaeï te mut* 
muteem / bpfonbec be gene bie in Det fcDip Con* 
tent toacen/ ban Dtt toeebeboo?Dientgbtoebecge* 
appapfeect. 

17. tpobembec 158 7. ouden ftgï / ’t tocïït toa£ 
ben bacD ban Dttjaec-gctgbebanbeCoconaticban 
be ïioninginne banCugeïanö/ bebaï ben <£5metaeï 
feeflc te Dowöm/ en alïcDctgefcDutgtootcnfrïepn 
af te fcDieten / en Dcg nacDt^ met bup?-pgïc»i eit 
biec toecfren genoecDte te beö^gbeu / en tocbccom 
flét gifcDut af te fcDieten/ tot gcote bectoonbetin* 
ge bec ^pangiaeeben. <&it gebaen sgnbe fo ontfloeg 
Sen (jBenecaeï CanbifcD ben Itapitepn ban’t fcDip/ 
en gaf Dtm een ïibetaïe beceetinge / met pjobifie 
booj fijn befentie tegen be SJnötancn / mtoapenen 
boo? Dtm en fijn bolfr/ afé ftoeecben/ rondaffen/ 
Datna^ / freupt en ïoot tot fijn groot contentement / 
Dan boo2 fijn betttefr nam Dp npt Det gtotc fcDip ttoee 
jongec^ geboren in 3apan / bie bepbe ïefen eit 
fcD?gben fronben Daec epgen taïe / ben eenen ge* 
naemt €D?ifïoffeï/ out omteent 20 jacen / en ben 
anderen Cofmuö / out omteent 17 jaccn/ en noeD 
b?ie jonger^ / geboren upt bc epïanben ban .fDa* 
niïïa^ / ben outfïen ^CïpDonfo ban 15 jacen/ ben 
ttoeden ?tntoni de ^afi ban 13 jacen/ enden jong* 
flen ban9jacen/ detoeï&enamaeïgtooondcninCn* 
geland bu De (Djabtnne ban Cffej:- Body nam DP 
mebe eenen .picolaeö l^objigo Ponugaloé / betoeï* 
fre niet alleen Dabde getoeefl in Camon / in <£Dina / 
maec oofr in ’t epïanb ban^apan / sgnbe een ïanb 
uptermaten cgfr in ^ilbec-rngnen / cn Dabbe oofr in 
be pDüippina^ getoeefï / nam oofr ntröe een ^>pacn^ 
piloot/ bic tocï bebjeben toag m^eapuïco/ enöc 
pljiïipptnaö / tocïïte cpïanbcn niet aïïeen toatee Deb* 
ben / maec oofr 25onana£ en potata^ / alDoetocï 
Det bolfr feec toilt en Dtpbfn^ ©en 29. ^obembre 
omteent te b?ie ucen na noen / bede ben ©enecaeï 
Det gcoot fcDip &t. ?Cnna / toebeïjoccnöe ben ïtoninfr 
ban^pangien/ inbjanbfïefrcn/ «iDettjabdenorfr 
500 tonnen in banDaetbcfïeïabinge/ enfpfagen’t 
af-bjanöm tot Det toatet toe / boen fcDoten fpeenen 
fcDeut lo£/ en fetten’t 5enïopmetb?eucDöen/ ne* 
mende Daten coucjJ t’Dupé na ingeland met eenen 
fcacpen coucg/ en ben abonögeUomcnsgnbe/ fre* 
ten fp Daec anbec fcDip ben Content acDtcc Dm/mcc* 
nenbe bat Det Daec boïgbe / en Dacc tod foube adjrer* 
Dalen/ maec en fagenfe nopt toebec/ nocDgnameu 
noptt’Dupg. 

©an befe Daben Sïguada of po2ta be ^egucain 
Califomia / sepïden fp na bc cpïand'en ban 3Xaö_2otie^ 
tot ben i3.f§anua. i588.metccncngoebentoinb47 
dagen/ en gifïen in ben fcïben tgb gebaren tC(Foi.Is.) 
Dcöben 1700 of 1800 mijlen / en boen freegen fp 

in’t 



Vijf en Twintïchfte Boek. 
in’t geflcbte een ban De CpïanDen ban De HaDjo* 
neg/ gcnaemt (Btiaiana / ’ttodft fïaet op i? g?a* 
Den enttoce öecDe Deden na bet Boogden. <ènfeps 
ïende met een p?oper toinbeftcn / toaren fp ten i of 
2 uren nanoen op ttoce mtjïenöact na bp/ aïtoaec 
na baer toe quamen feplen 60 of 70 Canoeg met 
toilde mcnfcben / met baer brengende Botatog-too?* 
telen/ 23annanag/ Cocogcnbcrfcbebifcb / Die fp 
inde ^ee gehangen Dabden/en ïjieïdenDie om boog 
om met ben te mangelen / ’t toelft merbende / na* 
men fp fiujefteng ban oud üfer en bonden die met 
Mepne ftoojdeftcng en bifcb lijnen en toojpen die baer 
toe / dat fp dan af-bonden en bonden daer toeder 
§Batatag-too?telen of een bundel 23annanag die fp aen 
boo^t troeften/ en fo handelden fp / dan fp ftondenfe 
niet ontflagen tooiden / toant daet quamender fo 
beeïe om bast fct>tp / Datfe maïftanderen quetfïen / 
ja datfe epndïijft daet onder feboten om ban bate 
ontflagen te toefen. 

Wen i4-.^anuacrj deg mo?geng quamen fp aen 
bet opland genaemt Jbpicitug «^ancttig / een ban 
De Oplanden bandcBDihPpinag/ omttent 60 tnjj* 
ïen ban JBamlïa dat met omttent soo&pangiaers 
den befet toag / daer gtote ftoopmanfrtjap gedjeben 
toert ban lüpuïca in nieu-^pangien / maet bpfcm 
Dcc met die ban China cn^angueïag die beeïgoud 
brengen/ ’t todft fp bermangelen boo? filbcc / getoiebt 
om getoiebt/en bed ftofïdtjftbepd ftonfïig getojogt. 

<©eg andecen daegg quamen fp bp een Cpland 
bandcHadjoncg Capuï genoemt/ dacceeniban De 
CMjctfie t’ febeep quam/ brengende bem aïderbande 
becbccfcbinge ban fpgfe / en handelde bp mangehm 
ge / en toccöc daer den gcnccael ontdeftt / ban den 
po?nigaeïfen piloot / boe dat den fpaenfen piloot 
die bP mede upt bet grote fcb»P genomen bads 
de eenen bgef gefebreben badde aen de &pangi^ 
aertg ban J^amïla om baer te oberbaïlen/ alf$ 
fp bet ïioninftg febip dat ban .IBanilïa genomen 
toag/ genomen badden met alle bet trefoic baö 
go lid en ïioopmanfcbap / en Dat fp getoeefi bao^( 
den op de ftufle Chili/ ^eru/ Boba-^ifpama/ 
Boba-CaïïiciaV dat fpbecï febepen en goederen ge* 
nomen badden / en diderfc febepen en fïeden bec* 
biam en grote febade gedaen badden/ en dat fp nu 
tnaercen ^cbip toaren en toepnig boïc/ en dat fp 
dienu ïicbtdijft fouden bonnen bermcefïeren $c. 
«Sben gcnccael dit bcrjïacnde riep defen fpaenfen pi¬ 
loot en fepdc bem dit aen / maec bP loebendet fierft/ 
maec De falie alfo ftïaedyft bebonden 3bnde / dedebP 
den felbcn fpaenfen piloot op-bangen. Ban dacc 
fepïden fpboojtg boo?-bp bcele oplanden tot datfp 
den 11 iBacty pafleerdentufTende^trate ban 3|a* 
ba JBajo? en IBino? / en quamen öic||t bp de fïad / 
daet fp alle bjundfcbap ontfingen en berberfïnge 
ban «Banfen/Stoenderg <©ffen bïepg/Cpecen en meer 
dan 100 fooitcn banbjucbten ban den lande; den 
45eneraeï fond aldaer aen den oudenïioninli/genoemt 
Baia SBolambaia/ öiefe fepben i?o jaren oud te 
toefen/ eenige ftofldijfte gefebenften/en de ïioninft 
fond ïjem toedcrom njfte gabenennodebem te lam 
de te bomen / alfo bp om sijn ouderdom bem niet 
/tonde befoelien / dan Candifdj eceufeerde Ijcm be^ 
ïecfdelijb en bolderde 31511 repfe na de €apede2Bo= 
na ^»perance / en ban daer boo?t£ na ’t Opland 
ban J>t.^eïena: daer fp den 19.3|unb quamen/ en te 
lande gingen / baer banaïleg berberfebende/toant 
bet daer aïïe^ in oberbïoedi^/ ban alle frupten en 
touefjten ban bomen / até Bijgen / ^angien / €b 
trocnen / Hamoenen/ fanaten/ dadelbomen / 00b 
aert-b?ucbten gefaept/ afó ©etcrceïpe/ Eurlteï/ 23a^ 
filicum / Benïiel / Huyö / JBofcacrt-faed / Baöijö en 
andere goede brupden. Het berfcb toater bomt ban 
baben ban’t<6ebergte/ en balt ban een fïeen-rotfe 
in de ©alepe / in de boogte ban een ïtabeïg lengte / 
beeft beeï aderen / toaer mede bet al-om betoatert 
toojt. ©ooitö 3ijn daer menigte ban ©atrbfen die 
feer tam sijn / en niet ligtelijlt toegblicgen/alïiomt 
men daer dicljt bp/ fp 31511 bp-na fo grootaï^ een 
31 enne / ooit jijnöec menigte ban Bbafanten die goed 

en bet3tjn/ ooit synDtr beeïe menigte ban fêTurbfe 
of Calftoenfe hoenderen/ ooft 3gnder pepten met 
dupfenden/ daer 5bn 00b beeï ©erlten^ feer toiït / bet 
en groot, ^p bonden daer 00b 3 Begjög ffaben/ daer 
ban den eenen toa£ geboren in ’t Opland ban 2|aba/ 
dctocllte bcn-ïieöen fepde datter 5 grote febepen (ban 
800 of 900 ïafien) ober 20 dagen ban daer gefcbepöen 
toaren/ geladen met ^pecerpenenCaïibutfe Ha? 
benen / Heerlen en bofielpbe <èefleenten. den 3o. 
^unij baer tamelpb toeïberberfcbt/enin-genomch 
hebbende baer toater en bout / en baer febip fcïjoon 
gemaebt hebbende/ fettenfp baren böur^ na 
geland/ daerfpDen 19.Septembergelnebebjb atn- 
quamenindebabenban pepmoutbdaer fpupt-ges 
baren toaren / doch baödcn recht te bo?en eenen 
b?eefebjben flojm / die toeg nam bet mcefïendeeï 
ban bate sepïen / daer bp met groter Dïijdfcbap ont^ 
fangen 1^/ hebbende eenen groten febat mede-ges 
bracht tot 3bnöer groter eeten* Ban bier beeft bp 
eenen b?ief gefeb?eben aen JBiïojd(€?eforier/ bem 
3bne ïiomfïe adberterende / en dat bp op defebofas 
gie ontdebt of feller intelligentie gebjogt baddeban 
alle dergbeplaetfendertoereld/ die opt ontdeftten 

i befeent 3bn getoeefïbp eenige Cb?ifïenen/enfcb?ïjft 
Datbpsepïenöeïang^de bullen ban bet land Bern/ 
en Boba-^pania/ aïtoaer fp groten buut gemaebt 
hadden/ enberb^anöof gefonben i9 febepen bïepn 
en groot/ dat bpoob alle defleden die |p aen land 
badde berooft en bedrand / fobpttiettoare ontdebt 
getoeefl/ foude bp groten febat bebomen hebben/ 
doch dat de fabe $ijnjf groten p?ofyt^ toa£/ bet groot 
febip datbp nambp <traïefoLmla / toefendeeen ban 
de alder-rijbf?e ban boopmanfebap dat opt doo? de 
Eee paffeerde/aï^ de? &orunb£ regiffer en der boop« 
ïupdenrebeninge betoee^ / toant bet beliep tot de 
fomme ban 3^000 dueaten intoaerde/ toeïbe goe* 
deren doo? dien fijne febepen bet minfïepatt ban dien 
met bonden laden / bp bedtoongen toa^’tbier In te 
fteben / in allen toeïben dienfi met bem feïben / bP 
fig nndertoo^p ootmocöelyb aen bare IBaj. boeten/ 
en alfo bet <6ode belieft badde bare JBaj. de bieto^ie 
te geben ober bare bpanden / fo hoopte bp Dat bP 
eer lange fouDc fien öefeïbe te boben te bomen; toant 
Depïaetfen ban bare ryliDommen/ toaer Doo? fplja^ 
re #o|logcn continueerïbbboejt/ toaren nu fcolbo* 
melyb ontdebt en bebent. <£n indien ’t bare IBaj. 
beliefde / mocht fp met een blepne magt den roof 
hebben ban allen ^e- We <Bouberncnr Buffel fcb?eef 
aen de 25u?gemeefier ^ebenter f Bt^eebt dat de 
febat die Candifcb beróbert badde tod 2JBiIioenen 
meer bedjoeg al^’tgene 5b?aeb in-geb?ogt badde / 
docb bP beeft bpgebjeb ban febepen en bolb die niet 
al in-geb?agt; maer een groot deel betbjand / en de 
refie geladen in bet febip dat agter-gcbïebcn iö. 
bebbe gefepd dat obermit^ de Boninb ban ^pangien 
met langer toilde toe-laten / dat die ban Rolland / 
Eeïand / en andere ban de Bededabdfej^obms 
tien/ bare ïioopmanfcbap duteben in ^pangien en 
Bojtugael / fo fp getooon toaren / d’todli bp noch5 
tang / om 31511 feïfg boo?deel en pjofijt gedurende 
alle defe oorloge toc-gdaten of gefïmnïeert / immerg 
bem ooft dieg beroemt badde/boetod bp fomtgdg tod 
eenige febepen acn-gebouden en gearrefteert / doch 
daccnatoedceom ontflagen badde: maer aïghpna 
de dood deg ©ynceii ban ^?angien in den 3jare 
1587 een generad arrefï dededoen ober alle de Be? 
derïandfe febepen in alïejrjne babenenban ^paus 
gien en ©ojtugael / en dat Diemeefï aïïegaöer (upt- 
genomen toepnige die bet ontfeuïden cn met groot 
periftel doo? p^aetrfft toeg quamen ) bedoren bles 
ben/ niet tegenfïaende men benaltemetg hope gaf 
alg daerom te ^obe met grote ftofïen gefoïliciteert 
toerden/ doch rpndïijft daer ban niet bid en alïrg 
te bergeefg tong/ endetoyïc defe lauden nieefï op 
den ftoopbandd/ 3ee-baert rn banng-baert bcflacn/ 
en dat’er beeïe SBootg-gcfdlen en See-barendelups 
den toaren / die ben daer mede geneerden en ben 
ftofï toonnen / fo hebben berfebepden lücop-ïupdcn/ 
dieniet fiiï ftonden fitten en baren meefïen handel 

Die 
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Vervolg der NedèManaTe Oorlogen. 
oj) ^pangifti cn $üitugael pladjte te ï»?rje»cïi / öi* bupffrn/ toeberom. b#; toat tc toacïicïen / ’t VüeTfi 
rccteïrjheii of onöiteccdijhni / ’ttodh al öoo? De üm^ | au. 1590. tod tc paffe qiiattl / toanc allo bc bicttebari 
gccen gcflcn toerbe / begonnen anberc ongetooon*' hooju m öen fetoen / cn naboïgcnbc jaren in 3fa* 
ïtjhe bette en b?eemöebaertentebecfoehen/ ö’ecne hen feec groot toog/ fo bcgouDen DcBaettDoojöe 

‘ ‘ <§>tratc ban ^ibjaltec gebjiupht te toeröen / met 
groot pjofyt / fo booj be hoop-lupöen/ algboojöe 
fdjippergcu üGoörg-gcfdlen / betoijle bacr al gcrceb 
gdb om ginh / en bat De fcljepcu grote b?acl)ten bet* 
bienben / in-boegen bat bp manicte ban fpjehen / be 
fcljrpcn bie in ben ^ate 1590. booj be ^btrate boeten 
met een hlcpn getal / bejaccn 1591.1591. en 1593* 
tod ttocc en Dpcmad fo beet boeten / cn beben al goeb 
Ptofjjt en tohinmge / fo bat be hoopmanfcljap cn lan* 
ben fo tod boeren en toc-namcn / enbctmcctbcn In 
rijhbom entod-baren/ cntoanöecbedcgdDgtoag/ 
fo quamen De bafie goebeten / lanben en Ijupfcntot 
een groten op-flag / macr betoijle m ben face 1593* 
eenige feijepen ban ben 2iöflantaDa / in be Jbtcate ge* 
nomen toerbe/ en bt btcrtcoohnmibcrbccnbep?os 
fyten fo groot niet meet biden/ en meet pcriculen 
onbettoo?pen toaren / fo btbc ben noob toeberom 
anbee pjacnjhtu cn bacrten foehen / oberfulhg toerbe 
tot oo?n een fcljeephen toe-gcmaeht om op <6uinea 
te Ijanbden / onbec 3birh Bdömupg/ een bermacrb 
ïtapitrpu: macr l^eefacljtct/ fóöat’ernopttijbin* 
ge ban tg gehomen/ boel) naöerïjanö Ijecft men ge* 
fept / baf Ijp ban een Jfranó fct)ip oeemeefiert toerbe / 
en al ’t bolft oermoojt toaren/boel) eenen gieter €0p 
ndifj. houtman/ fiacö en iftapitcpn ban be burgerpe 
binnen bet <6ouüc / toefenbe een bjoutocr / bietenbe 
op <ï5cnt / baet l)h ooh om fijn affairen toefenbe gc*> 
fiotoen cn begrabch tg / Ijabbc ttoee foneu ben ouöfie 
geuaemt Cokelijs houtman / ben anbeten freöcnft 
pontman / toelhe jfrcüetih in ben 3iaee 1590. tot 
ÜMhntact getjutodijht tg/ met be bocljtcr ban €o?ne- 
lig 4Sanningf5. out ^ctjepen albacc / befe Ijcbüen fig 
in ben gare 1*93. begeben tot Higbona in^ojtu* 
gad/ en Ijcbbcn fïgaïöaecgcinfojmeettop’tftuhDe 
bacrt en ïjanödban #ofï-3!nöicn aengaenbe / boen* 
begrote naerfiigljepö / giften en madtijben/ aen ben 
genen betodhe upt €>ofi*3nbien quamen / omupt 
befelbe goebe henniffe ban alle^ te behomen / en niet 
fonber groot pertjhd en etceffibe hofien tot befelbe 
henniffe geraeht 3tjnbe / beeft be bootfs. Coindi^ 
houtman btm begeben tot ?lmfïcrbam/ enfobces 
ïe geb^icn bp eenige liioop-ïupbcn / bat IjP gdobe 
hdjgenbc/ na batfe fjaet toelgectamineertljabben 
op ’t fïuhbanbeBacrt/ enhoop-bmibelbamSofl- 
3»Öicn / ïjtn fnlhe onberridjtinge gcbacn jjeeft / bat 
fp alg boen een Compagnie <£ollcgie Ijebben ge* 
macht / om be bopagic op ©oh-^nbien aen te bam 
gen / noemenbc ’t fdbc be Compagnie ban bette/ 
cn ccfoïbccrbcn eenige penningen bacr toctefurne* 
ten / en op te brengen / met toelhe penningen b’cctfïe 
b^ic fcöepen en een jacljtna^ofi-^oöicntoe-getufï 
3ijn / bp be boojfs. Éonp-lnpben ban be Compagnie 
ban bette / lianientlijh : Hendrik Hudden , Keynier 
Pau , Pieter Haffdaer , Jan Janfz. Karei, Jan Poppen 3 
Heyndrik Buyk , Dirk van Os, Syvert Sem en Arenn 
ten Grocen-huys, en fö be boo|fcö,;ebeu Comdigf 
Houtman / b’ecrfte aeri-pojrct ban be boojfcljjebru 
bopagie upt Hollanb en be .^ebcrlanbcn getoecfl / 
en frebben bepbe be boo?fclj?cbcn geb?ocber^ felfë 
befe ectfïc en ooh be ttoeebe repfcgcDaen / op toeï? 
hc ttoeebe repfe be Uoo^fdjtebcn Conidig Hout¬ 
man / booj toe boen ban be ^Dojtugpfcn / in 
’t Cpïanb ban ^umatra öecdijh bermcojt / cn 
Jfrcbctih Houtman 2.6 maenben gebangen iö ge- 
toeefl/ cn bede mpfetiengdeben Ijceft/ bnctbantop 

b’ecne 
bieten b’anbct baet/ daetfp meenben of bctljoop^ 
ten boo^bel en pjoftjtm te boen / irnmerg meet ban 
met fiil fitten en t’ljup^ bïybcn / alfo begonben tt' 
nige be bactte noo?btoaetr^ op .üBofcobicn te ïjantc* 
ren / cn ban albaet bo?bcc te Ijanbdennabe tottte 
%tzj boa? fehcce tebicren en baerten/ betodhe De 
Hecre JSSeldjio? IHottcljeton Jbictet^ fone/ ban %\\y 
toerpeu / in Den jate 1584. gebonben Ijabbc / betodhe 
bolgenbe Ijd bebd ban fijnen Heerc en Iföeefict / en 
b’ocbec J?raucopé le jpott en 23aïtljafat fHouclje- 
ton/ fijne commobitcpt focïjt / cn alfo be tebiete (Die 
men nu noch noemt be üBoudjeronp tebiete) op¬ 
hoer / ban ^r. «fèicïaeg tot fjet hloofier genoemt &t. 
.ftóidjicl ^ircl)augd / Öccft 6 of 7 mijlen optoacrtö 
gebonben cene feec ttcffelphe Ijaben en leg-plactfe/ 
met bcquaempcpD ban haopljanbd / op be tjoocljtc 
ban ó5 en 65! graben / bit grfctjicbe met fijn Compa^ 
gnie : ’t^>ctopgchomcnban33Iiffiiigcn/ baet ban 
^rljippct toag êenenHlb?iafnfiicijt/ enmet’tfclbe 
op-feplcube/ Ijabbc befelbe iBoucljeron tot een fjuïpc 
en JDiïoot het feïbcr lanben / ceucn gcimemt 3uan 
23uph / fultt^ bae pet fclüe fo tod fucccbecrbc en upt* 
bid/bat Ijet jaet baet na/met confent ban benCjoot* 
bo^fl ban IHafcobicn / be anberc b?ecmbe iioop-Iup* 
ben / bie op be toittf gee trafpegueerben / öare com* 
nioöiteptcn cn Domiciliën af-bjahen / en befelbe fïd* 
beu bn ’t üooj‘3. Ciloofïec / fo bat Ijetanbet jaecbaet 
na tod 10 of n grote feijepen alöaer artibcecbcn en 
tamelph p2ofpt beben I en ban bie tijb mcerbecen 
meerbee : "anbece betodhe De toetten en politien op 
bt n &aop-ïjanbel in JKJofcobien niet aen fïonben/Doc? 
Dien Ijet .^out in «j^cDerianb feec biet toaé/ fodjtcn 
tjaecbooibcdeïbec^/ en fonben eenige feijepen na be 
CplanDen ban Capo ©etbe / anberiSbe^outcCp* 
lanben genoemt / ban betodhe eenige Ijarc ïabiuge 
hcegen op’t Cplanb iföapo/ en quamen beljoubcn 
toeberom t’ljup^ / boenbecebdph fjaecpjofyt / fo bat 
bic baect gemcenber tocrb en toenam / en Ijoetoel be 
j^rberlanbfe itooplupben grote fcljabegdcbenljab* 
Den bp tor boojf j. generad arreft in dèpangicn/noclj* 
tan^ betoijle eenige Ütoopluubcn Ijtt abontuurben/ en 
pjaetiferrben op anbere namen en alg ban anberc 
lanben homenbe ujcbecom op ^pangien teljanbdm/ 
en tocrb fulhg in .^pangien cn Jboitugad toetende of 
ontoetenbe toebee toe-gdaten en gcflmulcctt / fo bat 
öen banöel albaet toeöetom feet fterh gcb?ebcn toet* 
be / macr alfo be Staten bacr na met be ïioniugmue 
ban Cngclanö hanbdöcn / toaer öooj fp beft lanben/ 
op fehcce coubttien in’tio.bofhbcrïjaclt/ bdoofbe 
tc affiliëren met fehec getal foïöaten / en alljiette 
ïanöe fond öcnC?abeban!pccfïettot<0oubecneuc 
ban fjaet fecoutg / bie bp be Staten generad gebeft* 
re ccr toerbe / fjet <6onbccnemeut befee «©ebeclanbcn/ 
betodhe teefiont in ’t begin fijnber regaunge be heen* 
ten floot / en beeboot alle Ijanbdinge met ben bpan* 
Den ban befe lanben / cn ooh be bacrt na ’t IBefien: 
toaer Dooj be fcljecp baert en hoopljanbel feec begon 
af te nemen en be lanben gcootc fcljabe leben / en Ijoe* 
tod naöerïjanö (ban uoobg toegen) Ijtttintoatboo? 
be oingeren gcflen toerbe/ fo toarenbec nodjtang bee* 
le Cngdfc topbupterg op sec / bie upt oo?!ahc ban bit 
berbob/ bed Haïlanbfe feijepen / bie na ^pangien 
boeren of baet ban Daen quamen / aentafïen en goc* 
beu p.iijg machten / tot grote fcljabe ban ’t ïanD / fo 
bcgonöe men acljtec CngrtanD cn ^cljotlanb om te 
baren / een Baect baet men tc boren toepnig hennif* 
fe af fjabde / cn fo toert bie Baect Ijaefï gemeen / 
toant be Bcbeclanbfe feijepen al-tc-met in ^pangien 
gcquelt toecöen / cn be fcljipperg en fïuer liipben fïou* 
ter ter %u toerden / 50 toerbe ooh aï-te met andere 
toccmöe Baerten befoctjt/ en feijepen bp eenige par* 
ticuïicre hnop-ïupben toe-getufi / en lj°^ tod ’tnict 
al ppfijtclijh toag / fo bede ben noob fulhg al conti* 
nueren boel) fobcrlijh / maec in ben 3|are 1589. fo be* 
gon be timmecagie m boutoinge bande fcöepen en 
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tec gcïegcnöec pïactfen pet meet ban bethalen fullen/ 
Ijebbenbe Dit alleen öier toillcn te paffe brengen / bar. 
öc ïtontuh ban ^pangien oojfach sg getoeefi boot fïj* 
nc tptannpe bie Ijp tegen be arme jöchippcrg/^tuec- 
ïupben cnS3ooggcfdlcn/öie Dtm fo beeïc pjofijten ban 
be ^eberlanbfe lüoop-ïupben toe bjadjrcn / fo qualij* 
hen getcactccrt lljccft / fmijteube befelbe in gebanhe* 
niffen/ en fcttcnöe bic op öeeföaltpen/ enboenbebie 
fo to?eeöeïfjhcn tractccenöe/bat’er betle ban hommer 
en ougcmah jiojben/ fo batfe be «èpacnfe ©aetre 

ff üd?* 
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berbïoeftmDe en af-ftoctendc geötoongen 5fjn ge; 
toeep/ Defe uerre en onbeftende baettcn te moeten 
faeften / ’t toelft (fa te popen is) noep faï toefen (jet 
toeïbaren en gelul. ban De jSeDctïanöen / en Den 
baI I onöccgauft en roeöc ban ^pangten / Öaecban 
in nabaigcuDe bocftrn tee gclegenöer ttjD en plaetfen/ 
fo ’tCtoöt gelieft mp ’tïeben te laten/ bjebcr berpad 
gemaeht fal toerden. Bté ooft ban De baeetenna’t 
Jtoojjben / om boa? De engte ban De jbtcaec ban’t 
IBaggat / nu genocint De JttratcbanjMau/ tot 
boo|bp De rebiece »©bp/ en 00b baben jitoba Jnembla/ 
na De rtjfieii ban Cpina / ban gdpften öoo? De parate 
ban ,fBagdlane£ / en daer baben 3upö-toaerté öooj 
öcnieiiuie^trate/ gebonden bp 3iaeob la IBaire/ 
en meer andere baerfen Dieboo^befenonbeftentge# 
iueefïsou/ Doei) top toilïen toeDec tot onfematerie 
ïiomen. 

^a Dat De jlBatquté ban töcntpp met pjnboïft 
aïfo 111’t Opland .Cftoïcn afgebeeröigttoag/ gelpft ! 
top berpadt padden/ en Datfe bebonden Daec geen j 
haufe te pebben / jpn fp ban Daer bertrorhen / en ïe# 
gerDen pen in ’t land ban 23?eDa / tot töofenöaeï / in 
Den ouden 23ofcp/ i|age/ ter iifepbe/ Cttcn/ ter 3lcbe 
en Daer omtrent / fo DatmenmcenDeDatpp’topDe 
CplanDen aïDaer booj paDDe / en Dat pp een J>cpanfe 

©eï^rtog boo* CcertrupDenbcrg toilde maften: maer na eenige 
öa3cu $ pp get ogen na Bergen-op Eoom / ’ttodft 

Eöbdii ^trtogc ban patina/ pende Dat De £>pacnfe ©loot 
23ecgei’.- geen fhipaDde om toeDec te fteeren / nn baP booj pem 
fprr03/? genomen paDDe te belegeren / om te betonen Dat pp 
j. ia tr . mc£ aj|g jjjuhola/ Dat pp Dité lange tot fo grote fto# 

pen te hergeef* bp Dm anderen gepouDcnpaDbe (om 
Den aeuflag op Cngcland te Doen / Dat pem feer fpcet 
Dat fu!ltéfabrrgecf3afgcïopentoa3/ pebbenDepem 
De conquepc ban Dien fo bap ingebedt / Dat pp Daer 
aen niet ttopffdöe) pet toilDc upt-rccpten. ’t<ü5e# 
mepte pier ban begonDe terpont pg al om te bec# 
fpicycn / in fulftcr boegen ooft Dat pet ten ooren 
ban De ttoninginne ban CngeïanD geraeftt toa$ / 
öetoelfte De Staten Ceneracl Daec ban beraöber# 
terenDe bp pare bpeben ban Den 27. Bugupt upt 
Ctoentoité. fiaul en jEBarcdtó 23ar/ Bttmeepe# 
ren/ leggenöe met pare Banen binnen 2$crgen-op- 

cemge Eoom in gaciiifoen / fonDen eenige ban pare 
rujJtcc ij tHupteren upt om ftonbfepap te ftnjgen toat ban Dit 

ïopcnDc gemepte fouöe mogen toefen: fpbjaepten 
haam/ in pet toeDec ftomen met pact ttoee gehangenen / 
om iionOi öni ccnen toa$ een Cödman ban pet gefeput / 
gettocSn eïl öcn anderen een lUmmonittc-mecper / Defe ge? 
?nuöe / eratmuecit spude / bccftlaerden Dat pet leger ban 
langen &ol ^rtogc ban jdarma al op Den toept toa£ om na 
Senen SScrgm te ftomen / en Dat (eer fp gehangen toacen) 
binnen, niet andere toipen / of ’t toa$ aï boo? De Pad / en 

toaten bectoonDcct Dat fp Daer noep niet toaren / 
fepDen Dat pet leger perft toa^f of 36000mannen/ 
fo te pecrDeapStcboct; ban Defe gehangenen pillen 

flReiegenfs top pier na bieeber berpad Dom. 23crgcc-op'J>oom 
^egt ban ^ CC;i Pad ban ’t hertogdom ban 23iabanD / gele* 
sèrgen- gen 6 mpïen ban DèbcrmacrDeftoop-paDbanlïnts 
op 2oom. toerpeu / $ een ouöe pad / toa£ eectpt^ een 23a^ 

ronnpe/ maer f3 in Den jatei53^ ban Den ütepfer 
&atd De V. tot een USarft graeffepap gemaefttges 
toeep / en fê eectijtg een fèer tccpeïpfte ftoop-paD 
getoceP / öaêr groten pandel gcDjeben toeede / fo 
ban Dc jDpaenfe/ JFcancopfe/ ^óperlingm / Cm 
geïfe en §cpotten / maer geïp'ft pier ter toerclt niet 
bepandig^ tó / fo té pet ooft met Den ftoop-pandcl 
ban Defe pad getoceP/ Detodfte beeïopen 3p'ndetot 
Hnttocrpen gctcanfpo’teert té. ^e feer bermaerde 
^ecrc3Iato;téCuicciarDön / CDelman ban ^loren^ 
ren / Die cerP alle De BeDerlanDen befcp?eben peeft / 
fept Dat Dcfdbe pad pjnen naem peeft ban eenen 
ftlepnen IBatcr-blocD/ genaemt Den ^oom / tod* 
fte JBater-blocD onitrent bp De pad ftjncn oojfpjonft 
té nemende / en bennengt pem ban Daer omtrent 
een palf mijïe met Der gepelde: maer^lacobSa^ 
feïté De jolige / in pjn ïcbenB?fbPDntgetoeeP3pm 
De binnen 23ecgen-op Jboom / fep^ijft in p)'n boer# 
ften Dat pp ban Defe beïegertnge gefcpiebm peeft/ 

Dat pet Deel ban Den land-begrijpr j in toelftm De 
pad Bergen gebont té / iurcD genaemt Den Sroom / 
en Dat fullté foude blpften upt eenige oude ïSente- 
b|teben/ Die fpjeften op Dit of Dat puft ianöp/ ge# 
legen in Den Soom bp. 25ecgen / eudaerbanté’t 
Dat De pad Den bp-naem peeft / en uiet na eenige 
ftebiere Die alfa fouöe genaemt toefen/ toant om# 
trent Defe pad nopt föebiere fouöe getocep 3pn Die 
fo genoemt toeröe/ en noeptanp peeft Die paö Dien 
name altpö gepaö/ maer pet toatec Daer Die pad op 
lepö/ too?D genaemt De ©aect / en té gegjaben ge# 
toeep om Den turf upt De JlBoeren bequamdpft na De 
paö te brengen/ en toecO bnpten De pad genoemt 
De baett/ en Daec ïangp pet toatec Dooj De Paö in 
Den Haben loopt/ toert DelBoer-gribbe gepeeten. 
@it Different Der ftpjpber^ pcb ift pier toiïlen ber# 
palen / fonöcc Dat mijn mminge té curicufelpft 
t’onöecfoeften toien^ opinie De toaeracptigpe 3p / 
alfa Dat onfe piporie niet aen-gaet. <&cfc Paö té 
gelegen in ’t miööen ban De macptigpe $20°^# 
tien ban BeDerlanö / 25?abanö / Blaenöêren / 
Rolland en Edanö. ^aer té ooft meöe een feer 
beguame ifaben Die pet ^upöïand ban pet jfëooté- 
ïanD té fcpepöende. f|et IBacft-graeffcpap begrijpt 
in pg 17 öo?pen / en Djie floten / mitfgaöer^ Den 
Knpgenpil/ Daer nu UMlem-paD ban Den jdpnce ban 
Ccangien gebout/ en na pjnen name genoemt té. 
^e Bce bebïoept pet gepeele bïacfte land / ’t toelft 
tuffepen pet bape land en De aben lept. 

<©en 9. September té De 25ance-pecreban3©iï# 
lugbp/Cenerad ban toegen De öoninginne ban Cn# 
geland ober ö’Cngelfe/ te bergen aengeftomen: Defe 
paDDe &t. JBilïcm ü^utp Biööer/ Coubecneur ban 
Der paö gemaeftt / té öaeg3 Daec na peeft men 
gemonpert / en toaren in Dec paö 9 Baenödm 
boet-bollté / en in De Jjcpantfen öpe BaenDel / Daer- 
en-boben toarenöcr noep bier Banen Kupter^ / ttoee 
^ederïandfe / Daec De^it-meeper^ ban toaren jpam 
toeté rn jBatcelté 23ar gcbjotöer^ / en ttoee Cm 
geïfe / até$acftec/ en DeBane banJBiïlugbp/ Die 
beïept toeröe bp eenCngetéCDeïman/genaemt |^au# 
ïi: ban Rolland té öaec een grote menigte ban bug# 
poeöec aengeftomenl; De ^epanfen Daer ban ber# 
macnt té/ lagen op De j^aben/ toant öetonïe De Bm 
ben te lang té om geboegïpft upt De paö beppermt te 
too?Den / fo toarenöer berfcpepöeu fokten gemaeftt 
om Die te bebjpöcn: toant De mond ban Der Üaben té 
5325; boeten ban Der pad / banpnt3!acob£$oo?te 
ïooptfe cecp Boo?ttoaert^ 53? boeten / en ban Daec 
IBeptoaerté in De lepelde ; in Defe ftromte téprt 
cerpejpojt/’t toelft genoemt tootöe pet ftlcpne fepang# 
ften / D’anöec fepanfe genaemt Balftenburg/ na Den 
Ifapitepn Die aïdaet eetp op gelegen peeft/ en lepö 
maer 1320 boeten ban pet upterpe pooft. J|iet baert 
men obet na öej&oo^t-fcpanfc/öte ban De ^out-poo?# 
te té ïeggcnDe 296> boeten / in ’t Eupö-ïanö aen 
Balftenburg lept De jfêieutoe-fcpangi afgefcpepDen 
banBaïftenburg alleen öoo? De graept/en toa^ aepter 
open / ’t toater ban De graepte toert öoo? eengpï 
of Pupfe in De fjaben af-gdaten / baiibe j^ieutoe- 
fepan^ pad mm een graept na De paö toe beginnen te 
gcaben / Die men gcmeenlpft De j&icuto-pabcn noem# 
De. Cegm ober pet ftïepn fcpan^ftentéöm j/)ooït- 
ïantfen Dpft Dooj-gcpeften / op Dat Dm bpanö genen 
toe-ganft ban ’t bape lanö na De jfèoo^D fepanji? pcb# 
ben fouöe. 

3Biiïugbp fouöe na^oïïanbbertrecften/om bpde 
Beeren Staten te berpugen ’t gene nodig toa^ om 
De paö tegen Den bpanö te mogen ponden / öoep 
boot pjn bertreft paDDe pp met De JBagiPraet gefpjo# 
ften en te toege gebjaept / Dat De paö fouöe geöedt 
toerden tn aept topften of gedeelten / ober toelft dft 
een ^epepen pet feggen fouöe ftfbben/ op Dat De bo^# 
gerg toerften fouöen. / Daec De pad op ’t ftoaftpe 
toag. 

<Bc ^offaert ban De paö toag genaemt Clia^ 
De Uton / eertpö$ BitmcePer / De SSurgmiecper# 
ban Defen jace toaren francop^ IBanteaü en pie# 
ter ^uptïanté / öe «èepepenen ffiiïkm tfranf?. 
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öUt 25urgemcefïee / Co?ndi£ 3[anf5. / ©orndi£ 
^cmjf5./lBaccu^lföeectenf5./WEi?iacn3Ianr5./^an 
de kleeft en ©orneïfö ban ©euf'Den: De ©entmcefïcr£ 
tï©arinu$ ïilacfj. out 25urgemeefïer en out l©et- 
jbauDec/ enjföidaegbanïïanfï. ©en boarf5-©?of# 
facet toap na ^mfiecöam getrodten/Daer bp öcrtocïjt 
ïjaDDe een grote menigte ban ©celen / Hapcaben<3 
en ander gereedfebap nodig tot De fortificatie / en 
qnamDcn 19. September tueöecom. 

©oojtjS toeröe ban Doen aen op beeïe pïactfen 
naetfïdp getoroeptot becfïeclunge ban De fïaD. ©e 
bpanD tot JBoutoe geïtomen sqnDe/ legert hem al# 
öaer bp bet berb-bof / en lieten öcn eenige rupteren 
op Den toeg na 3©outoefïcn/ Detoorn-toacbtcrbie 
gebjaer toorDenDc/ fïeebt fjet trompet enflaetmct 
De bïob alarm / Den ©ouberneue 3©tlïetn ©rurp 
balt met een Deel bollig upt / en berbolgt Den bpanD 
tot H)ou toe / bomt tneberom/ eenen rupter en ttoee 
«eerden bedoren hebbende. 

©e j©agtfïraet fonDen terfïont ©o?neli^31anf5. 
êeöepen ban Der fïaD na EeïanD/ om bpfïanD ban 
alDcrbanDe nootDruft/ entoerDefjen-lupDcnfoupt 
Rolland / EeïanD en ban De fïcöe ban ©orDrecp ge# 
burende De belegeringe alle nooDfabebjbe Dingen toe- 
gefonDcn/ fo Datfe tod boorfien toarenban boo?n / 
boter / haeg / fout / haring / abberDaen / ïjaber / 
Ijop/ firop/ Deden/ fparren/ barboenen/ nagcp/ bu£# 
bruut / loot / bogel^/ lonten / rp om fcban£- 
ftojbcn te maben/ fcljoppcn/ fpaDen/ fputoden/ 
tnauDen / bruptoagen^/ en toatmeerDerbannoDe 
tnocljt toefen/ toant Defeïbe probifie oberDe70000 

gulden quam te belopen / Die Daer öp nieu in ge# 
fonDen tuoröe: Die ban EeïanD pbben baer byf 
po^tugadfe metalen (langen (fcpetenDcftogd^ban 
16 ponDcn) gefonDen/ ban De gene Die flonker ©ie# 
ter ban Der ©oeg mgebjadjt IjaDDe met pet ©al jocn 
Daer ©on ©iego ^iemonteï op toaé / gebjb top her# 
ïjaclt pbben. 

©en 13. &cptemb?$ toerDenDe $armafe op De 
toeg ban 3©otitoc gefien / reep op De fïaD aen-bou# 
öcnöe / maer atë bet peetDe*bolb en boet-bolb op ben 
upt bieïen/ en bP gebomen toefenDe aen De25crg# 
fe Dupnen / fïoeg ter rechter ?ijDen in / en trob lanï$ 
Den fant-toeg na Den SSgfTdbcrg en De göoordgccfï/ 
öïtoaer bP hem legerbe : en alfo ’t toatcr ban De 
baert Door De fïupfen aen De 25agpte-poo?te en 
^tcenbergfe-poojte toerDe op gepouDen / fïbnDcn 
alle toepen Die tuffepn Deï©oufeen25agt)nc-poor# 
te leggen onDer toatcr / Dat men ban De 3©oufc- 
poo?te in ’t Boorden niet bomen bonDe / toacr# 
om De upt-geballene tocDerom in De fïaD beer# 
Den. 

©e£ anDeren Dacg$ beeft bP 00b fijn leger gcfla# 
gen in ’t EupDen / bet toelb bP ban «innt ©eer# 
ttuuDg-berg (Daer eertpD£ een bapelïeben gcfïaen 
beeft/ Daer Die berg Denaemaf beeftbeljouDen)tot 
aen Den 25al toe/ Daer in begrijpende 25urg-bliet / 
Den EupD-geefï/Den ©aberg en een Deel ban ’t 25crg# 
fe bofcb Dat in ’t ©ofïen ban Der flaD ïepD : De$ 
tiacp£ en lupDe men geene bïocben noebte DcDcn 
geene blob fïaen binnen Bergen / op Datfe Den bc* 
ïeggerjö niet fonDen Dienen tot eenige ïjarcacn (Ia# 
gen. ©mtrent Defcn tgD bregen fp bed boïb^bin# 
nen / Die De ifeeren Jbtaten Daer binnen fonDen / fo 
JieDerlanDerp / ©ngeïfe aï^ Schotten / inboegen 
Dat in pïaetfc ban Datfe eerfïmaer omtrent ifoo 
(ïerb toaren / Daer na tod 5000 fïerb getooiDcn 3ijn. 

©c tSitmeeficr^ ftenbe Dat Den bpanD leger fïoeg/ 
en De fïaD mcenDen / gingen gdper-ljanb bp Den 
©ouberneur ©?urp / berfoebenDe oo?ïof en con# 
fent om Den bpaiiDtebefoebcn/ toant alamen toe# 
ben fouDe/ tot Dat De bpanDen bet leger tot aen De 
(ïaD^-befïenfouDenbebben gebracht / fobonDrn De 
Kupter^ geenen Dienfï meer Doen / en inDien fp ee# 
iiig boo?Dceï op Den bpanD bonDen bnjgcn (fo fp ber# 
trouDen ) fouöe Defelbe De fïaD bobeii maten Dien# 
fïdijb toefen / toant Daer Doo? De fïaD bccbïocben 
en De bpanD berfïautoen fouDe: Ijicrtoert lange ge# 
Difputeert eer fp bonDen confent btygen / of bet 

IV. deel. 

oo^baer toaer Dan niet / böcb öe ïïitmeefteri adt- 
bouDenDe bregen ten ïaetfïen confent/ Doe namen 
fp De toapenen met groten lufï / en becgaDerbcn fon# 
Der trommel en trompet / maer bertoittigöcn Den 
anDeren ban Den upt-baï / en quanten ter befïem# 
Der uren al gcrcet bp Den anDeren. 

3fonbbecr ^oban ban ïfucbtenbioeb / toienö ee# 
nige fufïer getrout toa^ liiet ^joïjan 25a? D’ontfce banket- 
bjoeDer ban Dcfe tlïitmcefïcr^ / en bP toefenDe €o?nct e«i-op: 
ban De ïfïttmeefïer ^pantoel^ 25a? / een bïoeb en er# 
baren folDact fo bp öibtoifö getoont baöbc / altoa£ bpaito* 
bp nocb Jong ban jaren / bic toerDe boo?-upt gefon# 
Den om Den bpanD upt te ïocbeii in ’t bladie beïD / tuf# 
feben bet leger en De fïaD / bem boïgDcn 14 of 15 &}ar# 
quebufïer^; en rcDcn alfo t’famcii rechtop bet leger 
aen- ©aer i^ Dicht aen De fïaD£ bcfïe eenen legen 
toeg / Die ban De ^teenbergfe poo^t ÏepD na De 
punt ban De ^eïfïen / en toert beöcbt ban ©ari- 
bogacrt£ berg (Daer Die ban De fïaD metten cctfïm 
tot De fortificatie fpbfe boor DcboltocrïmibadDcu) 
toeïlt aen Defen punt epnDIgt / en een ©alepe rnadit: 
ïang£ Defcn toeg rcDenDe3landcr^metnccr-gebcï# 
De flancicn na De boorl*5. ©alepe / om niet gcfïen 
te toefen ban Den bpanD / Die fijn leger baöbc op Dm 
©bfTëï-berg / en op De ^oo?t-geefï. ©c ©arque# 
bufïeré ban jlBarrdi^ 25a? boegen baerbp De 3üau- 
cter^/ De 25a?en baöDc Den boortoebt/ Dcfe boïg# 
Den De©aneban3©illugbp/ en ©arher toapinben 
binDer-tocbt. ©e belegger^ fïenoe De tocpmgtc Die 
met Uttcljtenbrodt na ben tee-quamen / fonD hace 
tegeneen gaeDemenigtemufquctticrjS. ^nDitbdD/ 
Daer ^ucbtenbrocftmctDcfljuctoa^/ sqn bede aer# 
De teaüen / betoafifeben met Doornen en öifïdcn / Die# 
nenDeom De adter^ ban Den anDeren te fcbepöcn/ 
Defe namen De mufqucttier£ al bafï in / en Detoijïc fp 
met ^«ebtenbrodt febermntfeerben / fïoiiöcn öe ge# 
ne Die achter ©ari-bogaert^-bergtoaren/ enfageu 
Dit bafï aen/ en toaren blbDcbauDcfegceDcengc# 
toenfebte gdcgcntbepD / en bieïen een^-ïoop^ miö# 
Den onDer De bpanDen / De trompetten bliefen / en ellü 
Debe fijn befïc met Der Haticie / ©p-ftoacrDcn en pe# 
trenalen : boutoen en fïdicn toaffee geen gebreb : 
De mufquetticr^ tocrDcn ban achter bacrtoaUcn ge# 
Drcbcn / en fagen niet fdjoonDcr Dan pact gctoeec 
toeg te teerpen / en te biDDen om gehangen te toor# 
Dml beelemofïeit’tmet’er DooD befuren/ en bede 
toerDenDcc gehangen: maer fp toerden ban öc be# 
ïegcröen omcingelt / en ban baren leger af-gefncDen / 
Datfe niet ItonDen ontbïicDen: De bdcgger^fanDni 
upt baer leger bare mufquctticr^ / Drie ©anen ïïun# 
teren te bulpe om baer t’ontfetten / maer fp toer# 
Den baeft ban De 25a?cn Die De boor tocht ïjaDDen/ 
in De blucbt gefïagen / en gcDtooiigen / ftg op Den 
©jjfTdbecg tcbouDcn/ geDurcnDcbitgcbcdjc/ fijn# 
Der eenige gehangenen binnen Der fïaD gebracht / 
onDer Detoeïnc toaö een jongen ©öclman / De fa fiers’ 
fone ban ©cocjtocdt / Die ecttijf^ 25ifTdjop ban 
ILupDih gctocefï 1^ / genccmt ^mftcroöc/ bP^afS 
oberfïe Cuptcnant ban ren fdicr üïegiment iioog# 
Duptfcn/ en baDDe in ’t acngeflgte een grote quetfure 
ontfangen. ©er upt-geballene tuecunigc toa^/ Dat 
fp fo baefï fp Den bpanD eemgen mcdidrjïieu af- 
breuït fouDen bdiötit geDaen / fïrar tocDer na De 
fïkD te bceren / fonDcr te bcrtoacbtcn Datfe De macht 
ban bet gebeeïe leger op De lja$ fcuöen ï’.rijgcn / 
De topic fp Daer toe te ftoali toaren / en Dein ijle fp 
eere genoeg bebadt baDDcn / mochten tod brplijb 
ter fïaD-toacrt ïiccren / en bede gehangen^ ten toon 
met Ijcn brcugcnDc / Doch De ©itntecfïcr Pavlter 
niet lionncnDe lijDen/ Dat De ïïupterpebauöcnbp# 
and onbluebtet toaren / fïonöen en aenfagen ge# 
rnfïdijh Ijoe men met baer böct-boïb oni-fprong / 
beeft baer (niet tegenfïaenDe Ijet groot boorDcd Dat 
fp in baDDcn) acngeballen met een grote furie / ca 
baer een repfe of ttocc aen bet topen gebracht / maer 
fb bP gcnooDfadit toaö ptiimeDeopDen berg re be- 
geben / Die Den bpanD in baDDe/ otn baer ban Dace 
te Drbben/ Daer nu ’t gcljcde leger mhetonpenm 
toaö / en Dc$ bpanDd ïïnptcten ciiDcrfïauD / en 

jr f * Öae? 
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Daec öoo| nieutoc ïjectcn gcbccgen DaDDen «1 gelijbe* 
ïr?ti op öcni hielen / frtjeelDen bet toepnig of bp fou* 
De Doo? De menigte obetïopen of gehangen bebben 
gttoojDcn / Djiemad gcepen bem Den bpanD / en Drie* 
maeï oncfetteDen bP ’t baec / bem feec manïijb en 
caucagieufdijb bectoeecenDe. ©e 25acjcen en |toulp 
fïcnDcljctpcnjbd Daec in ©achec toag / liepen met 
eenen bollen loop in ’tmibben Daec Den bpanD ’t Dibfïe 
toa£/DaecDoor $ackec een toijöe bane geopent toec* 
De om Den bpanD te ontgaen/ maec Dttbequatn De 
jBufquettiecg ban Den bpanD niet tod/ toant Daec 
fouDenDec nocb omtrent 70 gehangen bebben getoor* 
Den Die Doe mcefï al D00D gcfïagen toecDen / enDe eeni* 
gc antquamen ’t tegen bun bópe. 

©en 25acon BMIugbp en Den ©becfïcn 3©ilfojt / 
quamen rccbt acn upt ^oïlanD / aï£ Dit gebecïjt bup* 
tentoa^/ ’ttodbberfïaenbe / fonDecften tcberbec* 
fcljcn ofonDec eenigDab te gaen/ begaben fïcbtcr* 
fïont bupten met een goeDe meenicljte boet bclb om 
De tïiipterpe bp te fïaen. (Cen ïefïen ip De föupterpe 
(afó bolbomcntïijb Daec boo?nemen bolbjacfjt beb* 
bcnöc) in fecu goeDe o^Dje na De fïaD gebeect. ©e bp* 
anD becboïgDenfe in groten getalle / feec gc(ïoo?t stjn* 
De Dat parftec fo «pc ljun ïjanben ontbomentoa^. 
IDacïtcc liaDDe al ccntge mufquet-fcöotcn op fyu Dar# 
na£ ontfangen/ Dan toagongcquetfï/ mit^Datöp 
een fcboot-b?p barnat acn baDDe: Daec ’tbefonDecfïe 
gebccbt toa£ gctoeefï lag bet al bol DoDen/ fo ban 
menfcDen lichamenal£banpaerDen/ banDcÖupte* 
een ban De fïaD bïcbcn 4 of 5 D00D/ Dan bede ge* 
quetfï / maec De fcljaDe aen De peerDen toa£ ongeltjb 
mcecDcr ; ban Dc£ bpanö$ 3ijDe toaren bebalben 
De gehangene cn gcquctfïe ober De 200 Ddob ge* 

(ioi.il.) ©it gefclneDeDenH.&cptembrténamiD* 
Dag. 

©en 28. «ijeptemb. $ fëöomag JBorgan / Die eer* 
trj53 ©oubeeneur ban De fïaD toag getocefï / upt 
©ngeïanD tocDec gebeect. ©efe toag ban De Bonin* 
ginne en Staten gefonDcn / om in plaetfe ban ©rurp 
©oubeenene te toefen. ©e Staten babbelt te boren 
Den ©ommiflarié ban De monfïeringe laneeïot $a* 
rafi$ gcfonDen/ mef ïafï/ om Die ban Den Bryg^-cabe 
en De JiBagifïcaet aentefeggen/ Dat bet bare JBaj. 
baDDe belieft binnen toepnig Dagen Daer en Den l^eece 
^5acon ITMlugbp aen te fcDitjben / ljareHÖajefïept£ 
goeben toille te 5911/ Dat 4!Bo?gan aïDacr ©ouber^ 
ncur toefen fouDe/ Datfp-ïicDcn Daerom tegenDare 
^afcfïcprö toille niet cn begeecDen te Doen/ Dat Daec? 
om De lliöDcr ©^urp De plaetfe aen JHojgan l)abpe 
in tc rttomen / en fonben tot Dien cpnDc Dc£ Mafe 

oiTi fïtptó bjicf ober. li)ier Doo? toa^ een groten ttoifï en 
liet .Sou- qucfïic / toant De meefïe Cngeïfen ïficïben’t met 
bentement g^ncp / De ^eDerïanDer^ en debatten met Mop 
sen oj-Es gal! / epntltjb Ijct tooit betDjagcn / iBojgantocrDe 
ïoom, ©ouberneur ban De fïaD / en ©?urp ober alle De 

feöaufen ban Der Ijaben / Doclj ©?urp en .Ïïöojgan 
tbaren geene goeDe bjienDen/ en quamen fclDenbp 
Den anbccen / en De ïfcecen Staten toaren in Defen 
ttoifï niet tod te b?eDcn / bjcfenDc boo? eenigeim 
conbenienten Die Dacr upt ïicl)teïijfi fouDcn jfjebben 
bonnen bomen : en Defen ttoifï Daec na noc& al 
boojDcc uptgeb^oben / tot Dat fijn OÊfcellcntie ban 
kaffan tuffrben Den i3« en 14. ©ctober met Den 
©enccael ©ilïecr^ in De fïaD quam / Die De fabe miD* 
Delöe. 

©en 30. iêeptemb^ l)eeft HDiïïugbp toeberom een 
«ptbaï gcDaen / op De gene Die in ’t noo?Den gele* 

laan üe bes gert toaren / Docb toecDe al^ Doen fonberling niet 
ictjefiia tn uutgcricljt / Detoijïe De bpanö heel boo^fïcljtiger ban* 
Kom bel De/ cn acn Den boo?gacnDen uptbal geïeert baD* 

De / taant ï)d boet-boïb fjéeïc fïcb binnen De loop- 
graben ban ’t 3Lcgct/ of acïftcc De l)C33tn bieten 
naefïcn bp bet Eegec toaren / cn hielen De uptge* 
baïïenc fo met acn a$ te boren: bdboet-bolbban 
Die ban De fïaD fïcïöe ben in fïacb-oo?Den / omtrent 
een nmfquet-feboot ban De fïaD/ Dc^upterperaeb* 
ten cbentüd acn Den anberen / en Dacr toert ban 
fcoeer-srjDcn Dapper gebod)tcn / Die ban De fïaD bal* 
len bïoebeïp aen/ D’anDere toeDerfïonöefe b?ome* 

lifb / eïb Doet fijn upterfïe brncïjt/ bet peert ban pou* 
lp toert onDec btni gefeboten/ bp neemt fïral^ een 
anDec / De Cojporael ban Den ©rabc ^icoïaep tno?= 
De gehangen. iiBarceï$ 23acc in ’t febermutferen 
eenen ^Hlbanop^ bejegenenDe / en eerfï Den fclben met 
fijn ftoeert onDecDebjapcnenDtoer^Doojfïebcnbcb* 
benbe / grijpt btm bp Den bop / en trebt Ijem met ge* 
toeït upt bet mtDDen ban Den bpanD met peert met al/ 
en b?engt btm gehangen af: nabetbollucngenbau > 
Defe bloebe Daet / i$ fijn peert (Dat Dtoer£ Doo?fcbotcn h 
toa^) onDec b^ni D00D geballen / al^ ’t eerfï fijn mee* 
fier ongequetfï met Den bupt in feberbepD geb?acöt 
babDe. ©ie ban De fïaD bdiben 00b met De fïucben 
Die op De Batte en ^teenbeegfe poojtgefïclt toaren 
Dapper gefeboten / berfcbepDemaeï man en peecD om 
bec fcbietenDe / Dan Den bpanD fiaeuDe niet / Docb 
Den abonD en D’aenbomenDe Dwpfïecbeptbecftfege* 
fcbepDen. 

©ie ban bet supben bebben op Den rerfïen ©cto* 
b?i^ begonnen bare loop-gcaben te maben ban Den 
S$al af tot De Hafarpe toe / ttoee Dagen Daec na qnani 
een ^pangiaect obecgelopen / Detoeibc eenen Doo^- 
fïebenbaDDe/ geb?aecbt toefenöe naöegdcgcnrbcpt 
ban ’t Eeger> fepDe Dat bd 3°oo° man fïech toa^ / 
Dattec fejS metaïe fïucben gebomen toaren/ en Dat* 
mernocb 5° fïucben toacbt / enDatmcnboo?baöDe 
De fïaD aenbetoatec-meulentebefebieten: bptoec* 
De gefonöen na fïjn ©jrcellcntie en De üeeren Staten/ 
cn aengefïen De toal aen De toater-mculen te f toab 
toag om ’t banon te tueDec fïaen / fo beeft men Die 
befïaen te fïijben enDicbertemaben/ Defgdqb^ ar* 
bepDen De cupterjS Dageïyb^ aen allen 5ijöcn om De 
fïaD te fïerben/ en toecD Den 23urgemeefïer^upD- 
ïauD na EelanD gefonben / om onDecfïant ban geit 
tot beboef ban De fortificatie. 

©cn 7. <3ctobii$ quam De^ ©raben ban ©g* 
mont^ Begiment met 25 baenDeïen boet-bolb^ 
in ’t .Boot leger / enfïoegenben neec op Den legen 
«BoorD-gcefï. 

©en 10. nacbt^ / nam Den bpanD 
Den ©rie-anuelanDfenbijbin / en ïcpDe ttoee gcoote 
floepen in ’t gat / Daecfe Doorgefiebcii toa£ / Daec 
mcDe fïjn boïb obecfettenDe / tot Dat bp eenigeDa* 
gen Daec na Daec een bjugge obec fïocg. ©p Den 
fdben tqD nam bP 00b Den IBattenbecgfenDbbin. 
©p Defen Dijb braebt bp fijn gefebut / en belette Daec 
mebe Die ban (Colcn De baert op ^ollanD. ©acr 
na DcDen De bpanben bacc befïe om De baben en baett 
ban Bergen ben af te nemen / of biudjtdactó en 
onbrupbbaec te maben/ Daec tegen Die ban Bergen 
alle ben Deboic Doen / maben nocb berfcljep- 
Den êebanfen btec en Daec in fpijt ban De bpan* 
Den. 

3|n Defen tijDcegcnDenentoaepDen’tfofeec/ Dat 
Den Dijb Daec Den bpanD op lacb / toa$ öoo? Den quaet 
gefïaDigen cegen / en bet lopen obec en toeDec ban De u,tnöw.!rr! 
folDaten fo Diep gebJojDen / Datfe niet en toifïcn SatoS. 
toaecfc eenen boet fïelïen fouDen / en baDöcn Deden 
nocbfïcop : De folDaten mofïenm bate loop gcaben 
in Den cegen onöec Den bïautoen bemd leggen / cn 
De loop-gcaben fïonben boïtoaterji/ euöettoaepDe 
alle Dagen feec getoelDig / fo Dat Den bpanD tod 
25ecgen-op-Den-3oom febeen te belegeren / maec 
Dat De belegger^ fdbebanbentoinD/ banDenccgru 
en aïlccïep ongemak belegert toaren. 

5Öcïjt ruptec^ ban De 23acren 3ijn Den 13. ©cto* Moeke 
b?i^ met baec peerDen na SLillo afgefebeept / altoaec baet dan 
fp toifïen te ïanDen/ en quamen gereDengdijb of fp 
ban ?Snttoecpen quamen / m bebben 3 Bapitcp* 
nen ban Den bpanD met al bnec bagagie (Die ban 
^nttoeepen quamen) gehangen gekregen / en 5ijn 
tocDecom t’frbeep met Den bupt na25ecgen gebomen. 

25obcn in ’t begin ban Dc bdegeringe $ berbadt / 
Dat eenige vupterp ban De 23accen ttoee gebangenen geuange* 
binnen gebiocbf baööen : Defe baDDen fp in betoa* nenfoutet* 
ringe ban feberen ©ngelfen foetdaec gegeben / Daec 
eenen ©cimiïan /©cnD?igban 23afqueüïle/fïjn bofï en Roette 
boft. ©oor Defen rniDDcl Den ©enDrig en .4>oetdarr ‘l,ec °'n 
t’famen ftenniffe met De gebaugene gebcegntö2rcaDerpe 
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Ijebbenbe / hierben ti?n langen ïcflen ban befeïbe ern* 
fïig acngefoctjt om cenigen goeben Diciifï aen ben ïio« 
ninït ban ^pangicn te boen/ ïjethielhefpmechen* 
be / 5tjn gegaeu by ben ü^eece 23acon ban 3©illugby / 
Die fy (jet berfoeh ban ben gehangenen tc hennen ga* 
ben / b?agen ïjtm abbjjé toat fy in befc fahe boen fou* 
ben / 3©ilïugby beïaffïjen batfe met bc gehangenen 
fouben Danbelen ban ’t obedebeccn ban bc Jioojt- 
fdjanp aen ben Xfectog ban JDarma / na langen Ijan* 
bel en heel hioo^ben bic fyljiet ober met begebatige* 
nen jjebben gdjouöcn / jijn fg ten laefïcn met ben an* 
beren geacco^bccct: ober ïjet ïeberen ban be fcljanfe / 
alji licljt om boen boo? ben ©ehbjig/ bicbihhiiléïjet 
ïjooft banbec toacïjt baec optoaé/ aléïjdbaenbeï 
ban 25afquebile be hiacljt baöbc. 

%\\t fahen belcyt ^nbe/ljebben bc ©cnb?ig en Jboc* 
tdaer ïjeu guantfïiyé ben 20. ©ctobcc ’é abonté met 
ben banheren berhefenbe / gaen btnbcn by benifectog 
ban Jbntma/ met b?ieben ban be boo^fj. gehangenen/ 
bie baerom hiao hamen beruadjten op ben legen 
j®oo?t-gee(ï / hem acnöiencnbebatallebingenbeec* 
big en biel befïeït hiaren om ïjet f o?t te ïeberen. 

©e hertog ban Jbarma nocfjthiijffelenbeaenbe 
troutne ban befe / onberbjaegöcfe fdffeetfdjerpe* 
ïijh op be gdegentöeyt ban befe fcljanfe / en ban bt 
gene bic baec op commanbecrbe/ en ban be tolbas 
ten bie baer in hiaten / en ban ben mibbel om be fcïbe 
ober te geben / baec en boben nam Dy Daec ben ceb af / 
bat fy ter goeber ttouhicn Ijanbelben/en bebe ïjaer ont* 
fangen pet Sacrament bcé 2ïïtaecé / op ïjaer ma* 
niere/ en aïé ïjy nu meenbe ban ïjaer genoeg berfe# 
hert te 5yn / gafïjpfcdh een gouben heten / enüe* 
ïoofbcnfe baer en haben cïh noclj een fomme gdté/ in* 
bien be faftc gducheïijh quam te fuccebercnenafte 
ïopen. 23efïelt baer na een goebe menicljte ban fijn 
uptgdefenfïebolh ombe fcljanfe ban ïjaer in fijnen 
naem te ontfangen: boet niet te min ben ©enbjig 
en &aeteïaer ïjaer ïjanben met ïontenopbenrugge 
ïiinben / en boedjt by elh een &oïbaet met een bïoten 
©ongiacct in beïjanb/ omfïcahéteboojfïehcn/in* 
bien men in ’t minfïe bermoeben op ïjaer quamete 
fecijgen/ bat fy niet recïjtbanbcïben. ©aerentuf* 
fcljen ïjabbe 5©illugby be fcljanfe hiel boojfien met 
boïh /en ïeybe op be ©ijhcn / bie ban hicer-jjjbcn aen 
be geagten homen/een goct becï hïoche mufqucttieré/ 
en in ïjet Jboojtgeu baer booj be byanb lanfis inho* 
men foube / boet ïjy ïjartgen een yferen fdjoof-poojte/ 
Dchidhc.bobcn met een hoo?be bafï hiaé / op bat bie 
afgefneben sijnbe / en bet fcljof nebee baïïenbe / ben 
boojganft foube benomen hierben. 

?tllc fahen aïbu^ befïeït jijube / berhiacïjte 3Biïïug^ 
by be homfïe ban bebeïegger^ met groot bccïangen/ 
bie eyntlijh booj ïjet booigcftehcn ^oo?b lanb trch= 

: henbe met ïjet laeg hiatcr / be pookte ban be cfèaojb- 
^cïjand open bonben / gchjft be geïeubee^ öen-ïieben 
bccfchcct Ijaöbcn: baec hia^ ooh ccncn al gerect bie 
ïjaer in fpacnji b^enbeïijh boilhom ïjiet / afê’etnu 
rupm 50 ban be boatfeybc en boojnacmfïe bin^ 
nen hiaten / ïjkii ilDiïiugby feïoe met fijn fjanb be 
hoo^be af/ baec mebe ïjet fcljoofopgeljouben hiojbe/ 
en berfïopte alfa ben inganh / battec geenc meer booj 
honben/ en plotfeïtjh mofïcn bïijbenfïaen: bie ban 
binnen hielen op be ingelatcne bapperïgh / baer ban 
ben meefïcnbeeï merbe boot-gefïagen/ be reffe gebam 
gen. <6?imfïon met ben ^aetelaer hicïlettenbeop 
ïjaer fïuït 51311 ’t ontfp?ongen/ behiijïc bic gene biefe 
behiaerben berfeï)?iht hiacen. ?ïï^ be gene bie buyten 
hiaten ïjet beb?ag mechtcn / ruliten fy met gehicïb 
bc benebenfïc païïefabc om berre / en boen cenen ge* 
hidbigen acnbaï op be ^cïjanfe / macc en honben 
nictuntredjtcn/ Doo? btenopöenhieïgehoohthia^/ 
cnbatnocïj een ttoebe ïjehcï toerh boben op be bo?fï* 
hiece fïont / en batfe hiel bappec met ïjet ïjantgefcljut 
ban bie ban binnen hierben gegroet. 5De ^armafe 
ftenbe ïjoe fy gebaren hiacen fïcïïcnt aen ’t lopen / ïjen 
biapcnen hiccïj hierpcnbe/ bie op be bijhenbeebo?* 
gen lagen / fpnngcn met een furie uyt ïjaer lage met 
eenfcb?icheïijh gchrijt cngeb?uy^/benblucï)tenbcna 
ïopenbc / en na batfe t’famen op ïjaer habben gc* 

IV. deel. 

m/ en öeben niet ban ö^uhicn / fïacn en herben 
onber ben ïjoop baec fy ten bihfïen hiaren: ,mtbbcïcr- 
tijb qtiam ïjet hiatec bafï acn/beeïc ban be bjludjtenbe 
ballen in be hoïhen en gcacïjten ban ïjet jboojb- 
lanb/ en beebjonhen/ baec jrjnber boben De 300 
boob gebïeben / en noclj heel meer gequetfï. 5De bys 
fonbecfïe gehangenen hiacen befen: <2)on ^oan be 
Sienbofa / een paffdijh out man / bie in ’t<©afï(juy^ 
ban fijn quetfure fïo;f/ eenen anberen janh man / 
ooh genaemt ©on ^oanbeJifècnbosa/ ©on<6?e* 
gorio ©ite^/ ©on Cïjufïopljoro be|)o?re^/ ©on 
©obefroy bc ©o?bon / ©on Crifïana Hligincabe / en 
©on 2Cïonfo ^btaqucjJ / al t’famen ^pangiaerbeu 
ban goeben |uyfe. 

©e thiee ^ipaenfe gehangenen/ om batfe geban* 
gen hiefenbe / ben ©cnhngcn ^octelaertotbecca* 
berye ïjabben berfocïjt/ hierben byfententieban be fF . . 
ïicijg^-racb geconbemneert gehangen tehio?ben/^ 
hielhe fententie ooh ter erecutie gefïcït i0. JSaiS? 

<©?imfïon en ben ^oeteïacr hierben berifjyt / batfe JU o te met 
Öaec religie becfaeht/ en eenen balfchen eeb gcöaen öen ecvnen 
Öabben/boeïj fy ïoocïjcnben fuïhjs. toaffitöt 

©en 2i.©ctob?i^biebanSÖergenop^oomfehece toetDengca 
tijbinge ontfangen ïjebbenbe ban ïjet bïucïjten ber ijaageti, 
^paenfe©lote/ en bat bcfelbe boo?t^ in buyfent pe* 
ricuïen aeïjter ^ngeïanb om / beele in ||?lanb ge* 
fïrant/ en omgehomen hiaren / fo ïjebben bie ban 
25ergen op ben Soom met ïjet luyben ber grote hïoc* 
he / en p?cbihcn <6ob gelooft / en bc£ abont^ ïjet 
grof gefcljut afgefcljotcn / en boojt^ alle teltenen ban 
blpfcljap getoont / met bieren / fcïjieten / trom* 
melen en trompetten/ bjanben ban^ch-tonnenert 
anber^. 

©en zï. (Bctobpë ié fijne €rceïï. ban Baffau trt 
be fïab ban SSergen op Zoom gehomen / om met fij* 
ne tegenhiooibigfjcpt be foïbaten en bojgeré moeb te 
geben / be JFo?tificatie hierhen te beficïjttgen / ett 
goebe ojbje op en in alïeé te fïeïïenmetbenboo?f5. 
i^eece ifeaurité ban ifèaffau / quamen ooh eenige 
anbere i^eeren gebeputeerben ban be Staten/ en on« 
bet anberen ooh meefïec^|oDanban©ïben-25acne* 
belt/ ^tbbocaet ban ben 3tanbeban ©oïïanb. ©e^ 
mibbagé öieïben be ^eeren alle t’famen ïjaer noen- 
maeï tn ïjet üof by ben 23aron IBillugby / en hiaren jBcfoi&cn 
hiel bjohjh / na ben mibbagïj bebe be ï^ecrc meefïer tufffiien 
31oljan ban ©Iben-^arnebelt grote hïadjte aen ben SSS? 
boojnoemben 23aron JDiïlugby / ober ïjet ©uarni* en 4T!ee: 
foeu ban dBeertruybcnbcrg / batfe ficn feec rebel £«3°* 
acnfïdbcn tegen be Üeeren Staten ©cneracl/ feg* 5Snn 
genbc batfe baer ober mofïen gefïraft toefen na ben ssamebut 
cyfclj ban be fahe / ïjet todhe ïjy feybe men uocïjtané 522“ 
niet honbe boen / ’t en toare be fïab tuebecom geftdt foom!0Ï 
hiare onber be geïjoojfaemïjcyt ber Staten; berfocïjt 
baerom aen ben boojfj 23aron bat ÖP fijn belofte 
foube hiillen gebenhen/ en fo Ijier beur eenige pjo* 
poofïen hielen tuffcïjen ben boojnoemben S3aron en 
ben fclbcn ban <0Iben-S3atnebdt / bie toat (jebig 
hiaren / inboegen batter gefeyt foube 5ijn getoeefï/ 
bat by albien ben 2$aton fijn tooojbenbdofteniet 
na quame/ be Staten nocö boel mibbel hiifïenortt 
bie fïab toeberom onber ber Staten gebiet tebjen* 
gen; fo ïjeeft be boo^fs. 23aron baer uyt oojfahe ge* 
nomen / om namadé tc fufïinecen / ja in bmh uyt 
te geben / bat uyt befe hioojben gebolgt ié ïjet ber 
ïieé ban be boo?fj. fïab ban ©eertruyöcnberg / en 
bat befeïbe ben byanb obergeïebert ié gchiojöen / fa 
tot fijnber tijb berbadb faï too?ben. €cn bag ttoce 
of b?ie baer na bcrltcten be byanben ben JHottcn* 
bergfen bijh: ben 30 <22>ctob?i^ bcrltetcn fy ben biih 
ban ïjet^oo?b-ïanb/en namen ïjet gefcljut ban befeïbe 
bijhen hjeeïj /be bjugge bie ober fjet gat ban ©?ie-an* 
neïanb geflagen toap / bjahen bie ban Bergen af/ en 
bonben eenen ïjoogbuyté fïapenbe op ben bijh/ behiel* 
he gehiaec hjcybenbe bat ïjy fïapenbe ban fijne metge 
feilen berïaten hiaé/ bab fijnp lijfp genabê / ’é baegé 
baer aen quam fijn <icrc.met ben ^;abe ban ^olmp/ 
be ^eccen ban ïienenburg/©Iben-23arnebdt/©aïh/ 
©opbergen / en meer anbere in be fïab ban 23ergf n. 
©e foïbaten om be^ceceuïjarehïoehmoïöigljeytte 
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betonen /batn een uptbaï in’t jSoojden ban bet fïab/ 
ban te bergcefé / baant be bpanb quairi niet upt. 

©ie ban £5ecgen-op Soom hadden ep eenfehet 
boltocrh bat fp noemden 25occcn-bertoiet / ttoee 
ffuchen gefctjutégdïdt/ en frtjoten bate meöe baoj 
deBaïcpe ( Die tuffefjen ben hogen en lagen $oo?t- 
geef! ié) tod bappedijhinDeébpanbé3lcgec/ fuïr 
Datfc aïtemet met een fdjoot / (Centen / (©jcïjciofben 
toijsié / iConnen bieté / en noch fommige menfehen 
om bcccefchoten/ ’ttodhfp upt be gehangenen baet 
na berffonden: tegen bit fcöieten fetten be beleg# 
geré befe ©aïcpe bol fcjjané-hojben / ’t todh niet 
bed ïjolp / foö’atter bede gefchoten toerden. 

©en 9. ^obemüet quant be Cjabe ban ©o^tljum# 
herland/ en ben Bmbaffaöeut hafjan Jtocité / «net 
ttoee ban fijne toocöeré / en een groot geboïg ban C# 
DeMieben upt Cngeïanö binnen 23ergen : men beeft 
alle ï)ct gefcïjut groot en hlepn afgefc&oten/ cnbe 
grootc hïoh geïupt tot ïjaerber acnhomfïe. ©e ©?a# 
be toaé hier gehomen om be fïab en om be 3&cöet# 
ïanben te beften. ©eï^eereCeneraeïj&oritétoaé 
ban ijarc JBajeffcpt aen be i|eeren Staten ©eneraeï 
gefonben in Émbaffabe/ toat fijnen ïaffgetoeeff ié 
fulïen top ter gelegenöer pïaetfen upt fijne pjopofitie 
bonnen berffaen. ^fonhljeec ^oljan banitucïjten# 
tooeh Cojnette ban $autoeïé 25acp cecb met 5 of 
6pcerben met een bolle geloop ter pookten upt na 
ben Jl>ant-teeg tot bao^ bp öeé bpanté Hegcr/en gre# 
pen öaec ttoce ruptcré encen3oetcïaer / en nemen 

„ hhrt baec in fprjt ban be bpanöen een 5oeteïaec met fijn 
lotjan &arre en öffe tonnen bieré öaec op/ en brengen bie 
ban i£uct)= booj-hp fijn lieg er in be ffaö: macr om ben jongen 
woKcItf3 ©2abe te bccmaltcn iffcc een uptbaï bp be Cngelfe 
öaet, boo^genomen tegen Deé anberen öaegé / upt be 

mijne öie bp beroeper toren ié/ bid ïjet boet-boïh 
op Ijet Pleger öeé bpanbé/ toant ober be gracïjte 
toert in bec Ijaefl een bjugge gefïagen / öcfefchcc# 
mutf'eerben aen ben fjoltoeg met be Italianen / bic 
op fint©eertrupé-berglagen/ bcpeecbenbalïentec 

©iitbanen ïöoufcr pookten upt : pather hout halte op ben 
®e!eaerbe ïBijngaect-berg / jöabltj begeeft Öcm op ’t blacfte 
ban let* belt na 23urgbïiet. ©en 23acjcen toaren ban befen 
sen-op- uptbaï niet bectoittigt: be ©oogöuptfe bie op ben 
woora, lagen bomen af in ’t bdb bat bigt onbet 

ben öa-berg lept / en aïlenrhené naberenbe bïijben 
omtrent ben 3©rjmberg flaen / beeïc begaben fïgagter 
be toaïïen en ïtanten / b’anbere loïttcn be belegerde 
en uptgebaïlcnebafiupt/ cnmeenöcnöatonfcntp# 
teren ban be gene bie acïjter be toaïleu lagen / fonbert 
Dapperaengdopenfjebbem ©eer/ met hem nemen# 
De 30 mannen te boet/toijft be ïf ooeljbuptfe ban ach# 
ter ïjaec bootbed. ^ardtec balt hier op aen / en 
ïiacr me be ©uptfcntatöenföa-bergberboïgcnöe/ 
machte bat’er niet bed af quanten. Cen jonh CDcï# 
man genaemt karlij/ llapitepn baneen©aenbeï 
boet-boïh te paerbe 3tjnbe / en met $)atcfcet ben aen# 
bal boenbe / toert gehangen / bermité fijn peett 
ecné-loopé in ’t mibben ban ’t leger Doo? liep / fonbec 
bat ïjn ’t op-ljonbcn honbe / Ijp ié baec na bertoiffelt 
tegen" ©on ^Jan be JBenöosa / öie ban eenen onbec 
toaé- ©?it of bier ober-loperé upt fijn leger fepöen 
bat be l^crtcrg boo? ïjabbe ïjet leger op te bjehen. 
©en ii. ^obembp'é tocct’cc eenengencralenupt¬ 
baï op be J>teenbergfe5pöcgcbacn/ ban meefl alle 
be tuutcré tn hnecljten tod 3000 fïerh/ banbebp# 
anDqüani niet upt/ macr bleef in fijnen leger / boefj 
toertee + ban lïapitenn©eccé boïh/ öiebenfcïjac# 
mutfeï beginnen fouöen / upt öct bpanbé leger 
boob gefdjoten/ en n gequetfi. 

©eiDcrtoj rtadjté tnffcljcn ben ii. en ben 11. ^obem# 
Iwma ber fo fïahcn bc bdeggeréDetBoojt-leger/ enïjet 
begint fijn flat ban i|aïtcrcn in b?anb / en onitccnt 10 uren 
9Lcgtt üooj öcrtrochcn fp ban ben ©öflëï-bccg £b ban ben Boojt- 
teSen0P / tn fionben baer fo lange in fiaclj ojbjc tot 

" * bat bc ïjutten becbL2anb / en fjaec 25agagie na ’t Eup# 
ben geboert toccbcn / aïé fp aen ben 25al quamen 
op ben toeg ban l/bibergen / bie aen ’t bofcï) ban 
23crgcn ïiomt / baer moffen fp ïjaec bloot ge# 
ben / bué langt en bette toaten fp getogen bat 

men niet ban be toppen ban be baenbeïé niocïjt 
ff en / nu toeeben fp ban be ffuchcn bieopöeCatte 
ban bc 25ué poo?tc fionben bappec gcqucït / en tocr# 
ben baec bede gefeljoten / fo batfe epntïijh pet oj# 
bentïijh trechen lieten bïijben / en ïjaec ban malhan# 
beren fcljepbenbe/ fo lange met eenen bollen loop 
geïijheïijh liepen / tot batfe tegen pet fcljieten met 
be naeffe ïjeubeïen bebeht toaren. ©en geïjeden na# i 
boïgenben nacïjt ïjoo?bemen niet ban trompetten en 1 
trommelen om te bertrechen / en pet roepen en pit# 1 
fen ban be toagen-ïupben bie be bagagie boerden. 
©00? ben dage caed facl) men ooh ïjet ^upt-ïegcc aen 
allen hanten in ’t b^anb ffaen / en tcochen regeï-rccljt 
na Caïmtljout / ffelïenbe fjare fcljilttoacljten op 
betfcDepben bergen om ïjacr te toacrfcfjoutoen fo bie 
ban be ffad uptbielen. 2£!é ’t hïaee bacïj getoojben 
toaé tcoh JBillugbp met 21 baenbeïen boet-boïhé 
en alle pet ©eecbc-bolh ter J©outfer pookten upt1 
met öem nemende ttoee jfaïconetten / be fcljilttoaclj# 
ten ban ben bpanb bat fienbe blucfffin toecl) / bie ban 
be ffad nemen deiCcencïjccn enlleger ban be bpanden 
in : ïjet boet-boïh bleef op ben Ïïa-berg ffaen/ be 
rnptccpe rennen ben bpanb na/ enhomenaen ben 
ïjtndec-tocöt / jochenbe en gechende met be bpan# 
ben / op batfe 0en upt fpijt heecen en becïjten fonben/ 
maer alfa bat al te bergeefétoaéheerbenfptoeöer# 
om / eem'ge toepnigc bie nodj in ’t Hleger pier en baec 
gebonden toerden / bie toerden boob gefïagen / upt# 
genomen ttoee of öffe b?outoen bie het ïeben gefchon# 
hen toojben. 

©e i^cece 25aron aBilïugbp bebe t’famen in eenen ©etlSas 
ring roepen alle öe föit-mccfferé en ï^op-ïupöen. Cn tonmu 
aïfo De ©it-meeffer iBarceïié 25acc noch ben bp# W , 
anb met een bed rnptecen na rceö/ bebe ïjemeen ge^ngeu 
goebetoijïefoehen / maer toant Ijp niet boo?tguam/ fecapu 
en bat be Ceremonie bie l)P gt bptphen toilöegecn jSSSSL 
langer uptffdt mocljt ïtjöen / öctoijïc ïjp fjet toilöe ffetjs/ tn 
boen fo men ben bpanb noefj in ’t geficljte Ijaööe / ooH ben 
fo heeröeïjpïjemnaöe&apttepnen©eec/ Ünoïleé/ ££ 
Catcher en koulij / bie ban fijne natie toaren/ en 
ooh meöe na be öit meeffee ©auïné 25acjc een Me* ^!üöc^ 
becïanber toefenöe / en fepbe tot ïjaec / toant pet Kban 
eene ouöe en pjijfelghe getooonte ié / bat be gene Die t>e biuctp 
fïg in ben hrijg hïoeh en manïgh bectoont hebben / «nötbPs 
eem'ge gcöacïjtenifTe ban Ijare hïoehljepb en toornig# * 
ïjepb genieten / en bat ih fdbe met mijne oogen ge? 
ffenpeDbe/ bat in u al t’famen 3tjn alle Die Dcugöen 
öie in eerïtjhe ïSibberé en hïoehe toome foïbaten tocr# 
ben berepfcljt/ öaec ban ih totgetupgenroepeöen 
bpanb fdbe / öie baec henen treht/ enbihtoiïét’fijn# 
öer grote fcljaöen tjeeft hebonöen / toat gp boot 
hrijché ïupöen söt. ©e öooffucfjtigffe bantoe lja‘= 
ce |©ajeffepc ban Cngeïanb (toiené hebei ih in De# 
fen / aïé hare SLuptenant en &teöe-ïjouöec boe) 
beteert u al t’famenmetïïiöberfchap: eneïhhpfon# 
Der met fijnen bloten ftnaetöe foetdijh op hare fcljou# 
beren rahenbe/ fepbe/ ontfangt h^tgeöenh tehen 
ban hare |©ajeffepté feetgoeöentoiïlecngenegent# 
hepb / hd todhe gp-ïupöen met utoe toomigljcpb 
en hïochhepö berbient hebt. ^p bebanhten hem 
hooglrjh / en ftooeren alle t’famen bat fp ffg airtje 
fouben blagen geïijh eerïtjhe ©tööeten toe ffaet / Coö 
almachtig aenroepenöe tot eenen toucher/ hiötenfp 
eenen baïfchen ceö boen / hier ban hebben fp hier na 
toieben ontfangen onbec ’tsegeï ban hare |©ajcff. 

©e bojgccé / foïbaten / mannen en bjoutoen/ 
jonh en out / al toat’er in be ffaö toaé botffen ter 
poojten upt/ en liepen dh om’t feetffe na ’t 'ilcger 
Dcé bpanbé/ en boo^-fnuffdöcn alöat’ectoaé/ fa# 
gen met bcctoonöcringe aen begrote ban’t begrijp 
beé ïegcré/ en al’t toerh Dat’ec gcniaehttoaé/ en 
maehten eïh fijnen hupt/ toant öcbpanöen baer ge# 
laten haöben grote menigte ban febuppen / fpaöcn / 
houtoelen / harren / tonnen / mufqnettcu / roeré / 
fpifcn / harnaflen / ffotm ljoeben / en ban aïïêr# 
ïjanbe gercetfchappen. ©e foïbaten en arme boj# 
geré bonöcn öaec toanté genoeg boo? ben geheden 
tointer/ toant öebaïhen/ ffijlencnfpannagieöarr 
mede fp hace hutten (baec ban feer bede paffeïpft 
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fFoi 24.) fftoot toawn) gemaebt ffaööcn / hiaten maer gc* 
1 blnpfïert/cnbanbuptenhiatgcbjant. 

93ijjp? ©üer öc geffeeïe ftaö hia£ grootc bïijöfcffap om bit 
52Se2* ffaefïig en onbcthiacfft üectccb ffaecdct bpanöen / en 
gen op fp ffebben ben 16, ^obcmbjté ©oöt opentltjb ban 
f&SS/L ffare bcclofriugegeöanbt/ gelooft en gepjefen ; en 
Sc en té öaec na bp der ©ber ff ept goet gebonden / en ban 
iwieiitnge öecpupen af-gelefen/ bat men eenen jaecïijUfcii biec- 
SfJUiE öaff ffonöen foube op ben 13. $obemb?té / £>P totlhen 
Ken bag ben bpanb bectrochcn bra£. ©eéaboiUtégmg 
Dier öag. tjet op een bieten / men bonöe fforen noeff fïen ban al* 

ïe ffet feffieten / bepbeban grote fïuchen enffanögc? 
fcffnt / ban ffet blafcn bet ©competten / fïaen bet 
r©commeïen / ïupben ban alle öe&locben / gcoot en 
ïtïepn/ bepeten/ jupeffen en roepen op alle ffoeben/ 
bepbe binnen bet fiaö en op be beffen ffonben menigte 
ban peft-toimen en bjanöen / men fcoojp met bier- 
pfflen / en alïe tehenen ban bjeugbe toerden bebjeben. 

©e ffab ffieïd een gtoofe maeltijö / baet te gaffe 
hiaten be J|ccte 2$aton ban JBillugbp / ben ©ouüer? 
nenr JBojgan / be ïïitmeeffec^ en jf op-ïupöen / bc 
oube BM-ffouöec£ en alle be treffelijbfïe ban bet 
ffab : naöecffand ffeeft be ffab uptgcbceït onbet be 
Ï5itmeeffet£ en ïüapitepnen grote bietbante goube 
penningen/ met fiaö£ toapen / en ben naem ban biefe 
gefeffonben maten / mitögabet^ be oajfabc hiaetom. 

©acijtenj JBaec op bat ben bpanb niet fouOc feffijnen niet 
wnh bp met allen upt-gcrccfft te ffebben / fo ging ffp töofen? 
f?ate/c batl en ©aïmtffout befcffasnfen/ om bic banger* 
Scnffc ban gen-op-Eoom ffacr ereneffen te beletten/ en tjielb ooft 
jRang, een beeï bollt omteent ^005-ffratcn / até of ffp met 
tert/ïn na öe bo?(ï ecnig erploit op be ©planden fcoilbe boen. 
[mee ©e hertog ban #atma ffeeft na ffet innemen ban 
baenben ^on / c^jabe $ieter <6tnff ban IBangbeït met 1000 
ïto ge* ruptecen / en 6000 folbaten te boet gcfonöen boo? een 
ïeben, ffebeïten in ffet obec-quartiec ban©eïöerïanö/ ge? 

noemt JBacfftenöonb / gelegen op ben toatccbïoet 
&in$/ ttnee mijlen ban ©cider / auöerffalf mijï;ban 
Stralen, ©en obetffen JBatten ^effenb ban ,Biö? 
begem/ behieflte laff ffaööe ban ff et obet-quattiet ban 
©elöetlanö ffet feïbe te befeffetmen / ffabbe albaet in 
befettinge en gatnifoen gelept ffjn bane tupteten / 
ffetft 150 man/ en ff jn baenbeï foïbaten ff etït 9° man/ 
ffet baenbeï ban Énoop 80 man/ ffet bacnbelban 
©iccourt 90 man / en ban ffet baenbeï ban ben ff eere 
ban ïüitlté omttent 4* folbaten : metbib?c^hjaébe 
ffab feet boel booten / maet met hiepnig lanlt ge# 
tn eet/ en aïïeenïrjft tuffcff ca 2. en 3000 ponden pulbet. 
JGBan^bcït baec boo? geïtomen toefenöe / ffceft öe 
ffab tetffont op-gcepfcfft / fp ff ebben ’t felbc af-gcfïa? 
gen / feggenbe fp ffaöden midbeï omffaer tequijten 
até eetïijbe foïöaten toeffaet / en bat fp geen andet 
bebel ffadben ban be ffab hiel te betoaten / en batbc? 
bel moffen fp naïtomen/ hiellte anthiaoïde ontfan? 
genffebbenbe/ ffeeft ffp ffcff tetffont öact boo? ffetït 
gemaebtmetfcffanfenenthjeeïtatten/ bie feeeffoog 
hiaten / baec op ffellenbe grof gefeffut / dact mebe ffp 
gcoote feffabe in be ffab gedaen ffeeft / bpfonbee in öè 
ffupfen ; ffp ffeeft ooft be beïb-poo?te met feffieten 

©at <©s fcec befeffabigt. ©e foïbaten baec binnen leggende/ 
^5n ffebben ffen feechielgequeten/ en ffebben denobec? 
nS ffen ^cffenlt met bjieben ban be geïegentffepb bec 
ien Dte ffab geabbectecct / en begeert ffp ffen hiiïde laten toe? 
©achten tml öaec m‘öiïel toa^ om ffeii-ïieben te ontfetten; 
Sr ffP ffeeft ben 17. ©ctobpté öaec op geanthioojt / bat 

ffp ffaet-lupdec fcffpjbeité hiel ffabbe ontfangen / en 
bat fp ffem fouden toebertrouhjen/ bat ffp ffaec foude 
ontfetten / bat fp ffen baerom hiel foudeiï ffonben até 
goede bjome ïmjg^-ïupben toebeffoo^t / ffp ffadde 
baec toe algercet een beeï goede hrffg£ lupden bp der 
ff and/ en ffabbe de Staten al te boren daec ban ge? 
feffieben/ en hiacffte meerder ffulp ban ffacc / bit hia^ 
in effect ffet fcffnjben batiltfeltégefieiiffebbe/ ban 
aïfo ffet een MepnbnefbenhJa^/ en datffetin’thia? 
terhia^gehjeefï/ ffebili ffet niet al pecfectclijlt bon? 
nen lefen/ boeff ben fln toeï berflaen / en fiont op ’t le? 
jle/ datum in inffnec ^effanfe op bec Boren / 

ondettehent 
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©ndcr oen ffond met fi/n epgen ffanb noeff ge? 
fcff?cbcn / gp moogt ubafiffiecopbccïaten/ dat ih 
mijnen blfft niet faï fparenomuteffeïpen/ entoa^ 
een bffeffien fecc hlepn geboulnen / baec ban ffet op? 
fcffiift tüa^ / A meineurs le Gouverneur, Kapiteyns 
& Officiers a la ville de Wachtendonk. 

©oeff be <B?abe ban JPBanjibelt feffoot fogchjek 
big in be fiab / niet alleen met ttoeegcoteflucheii/ 
maec ooft met bier ballen / fo batfe ffaec in be Hiel? 
bet£ mofJen ontffouöcn / en bonden geen tegen? 
tocec doen/ nocfftanjf ffielden fpffet thieemaenden 
lang/ maec epndelff b 5ffnde fecc beemoept ban hiaben 
enbjaben/ en dat de bojgecen feeconhhïlighiaren/ 
toof dien ffaec ffupfen feec ontcamponeect hiaren/ 
dat oob de foldaten genoecfffaem aïffaecbcuptber? 
feffoten ffadden / en datfe geenontfetbeenamen/ fo 
ffebben fp de fiad opgegeben na dat ffacen <Boudec? 
neuc dood gebieden toaö / en 5ffn den 20. ©eccmbcc 
met ffaec 3ffd-gehieec en de cupterg met ffaec peccden 
daec upt getogen / mede nemende fab en pah / fo bed 
fp djageii moefften. jlBan^belt na dat ffp o?d?e in öe 
fïadgeffcltffaöde/ en met gamifoen booten/ ffeeft 
ffp de ceftc ban fijn ïegec gelogeect in ’t land ban (©u? 
ïib/ öaecmcn ffaec öcbofigebenmofïeöecejfeban 
öebjintecgedurcnde/ fonöec aentefïen dat ffet ncu? 
tcaïe landen toacen / die den sBcöetïanbfen brna niet 
aen ginb. 

3Bp ffebben ff iec boot berffacït dat de beefettinge Betwi 
ban öe iOet binnen Mtcecfft booiffanden toaö / en 
dat de ©^abe ban j®eur£ / até S>tadffoudec ban üt? roerten/ 
cecfft met ban meeningetoa^ (niettegenfïaendcöe anno 
cecommanöatie-bjiebcn ban de üioninginne ban 
©ngeïanö en öe£ ©?abenbanllpeefiec) benutte? 
gecmeéfiec ©ebentee in fijn ampt te continueren/ 
maec dat ffp ban mecnmge hia^ öielBagificaett* 
beefetten/ boïgenöe fijne inficuctie. ©en tijd nu na? 
bende / cn dat öe©?abebanj]Beur^berfiontöatteg 
bafï gep^actifeect hiecöe / om tec contrarie öoo? eeni? 
ge ban öe ifopïupden en ffare aenffangeren / den 
Bncgecmeefiec ©ecarö ^?ottninb / genaemt ban 
©ebentec / öaec in te ffouöen/ ffeeft ffp oob fecceteïijb 
öoo? becfcffepöen bo?gecen (öaec ffpffemopbecliet/ 
en dien ffp betcouöc) boen bernemen hiattec om 
ginb/ en tuat dec anderen mecmngeenopfethia^/ 
om ’t feïbe fo bed ffen mogelffb toai te boo^bomen. 
Sn de ftad lag doen een Compagnie ruptecen / maec 
niet fïcrbec toefenöe dan 60 man / öacc Bitmeefiec 
aftaap Capitepn 25lunt / ©ugetéman / die macc ee? 
nigc dagen te boren mgebomen hia$1 en toa^ geöefïi? 
necct om na botsen te treeben bp^effenb/ bande 
23nrgccmeefiec ©ebenter ffaöde ffem alfficc op ge? 
ffouöen boo? ettebjbe dagen : noeff fo hiaten binnen 
ïïtrccfft ttuee ©ompagnien boct-boïb / baec ©api? 
tepnen af hiaren Subacn ïrïcccffagcn/ ban té f^erto? 
gen-bofcff/ en IBatffieu öe Biïlccr$ / een ilDaté ©api= 
tepn. 

©e getooonte ban ’t becandercn ban öe IBagl? 
ficaet t’Mtrccfft té/ Öatfulltégehioonlijb gefeffiröe 
den eeefieu ©ctob?té na den ouden fiijl/ öattéöeu 
11. na den nieuhjen fiijï. cBn eenigc dagen te boren 
hieröe öe^ï nacfft^ ban ccnige bojgeren / die öe toaefft 
niet ffadöen / mede contra-hiacfft geffouöen / en bad? 
den mede ffet toooojö of ïeufe / fo dat fp ober al gingen 
om te bernemen hiattec omging. ©eni3.^cptem? 
b?té na den ouden fiijl / té ’t gebeurt dat den 3licme? 
nant en Baenö^icff ban den boojfj. ©apitepn 
ïiaen iiïecrffagcn den i^op ïupöcn der bo’gerpc aen? 
gedient ffeeft / dat eenigc ban ffare foldaten / en ban 
©apitepn ©tlleerg folöatcn ffadöen leggen fpelcn 
op de peecbc-marbt in de hiceb üacc te boren / en dat 
aïdaer bp ffaec gebomen toag een fchcc pcrfcon/ ffaec 
onbebent / die ffaec foude gefept ffebben dat ffp een 
ban öe bo?ger i^opïupden toa^ getucefi/ ffaec bjagrn? 
öe onder anderen / of fp folöaten hiel hnfienhne dat 
fp dienden * daec op öe folöaten boo? anttooojöe feu? 
den gegeben ffebben / hip dienen ffare IBaieficpt ban 
©ngeland en öe fiaö : Danöeboo?f5.perfooiiffadöe 
daec op gefept / gp tueef nu niet tuien gp dient / inaer 
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ta 8 of 10 Dagen firitgp *t toeten/ en öcc faï u niet te* 
, gqipgacn: de l£opiupden dec bo?gecpe ffebbende 

‘ w bcrfiacn bat befe p?opoofïen geffouden toacen ge* 
|>znnk tocefï bp $:)enö?ift 36anf3, bantfatingen / gcnacnit 

lia- 02 gapeet / na ffec uptffang-berd baec ffp tod eer* 
ttagen gk työ^ gctooont ffabbe / en mterp?efercnde Defeïüe 
toefm toaojöcn / öatfe fcöiticttp toacen/ en toatanberpin 
banPöcatt Öabben/ en Datfc fitecftenöe toacen omdcfoldaten 
25ojgerpe op te cocftcncn / fo ffebben fp bit öe JBagifiraet aen* 
t i3cvcctjt gcöicnt / begccenbe bat be JBagifïraet ffem ont* 
Safen tog öidjeu fouben / ffet tod ft fp ben felben morgen ge* 
geüangea öaen ffebben / bp ffem ’t fdbe beftent 5tjnde / en 
sef«. bat ffp ffaec bo?dcc met tobbe anttooo?den / maec ee* 

nigc toao?ben fp?aft öie fp-ïnpöen ffen aentogen / alp 
tot ffaren acffteröcd gefp?often te 3ffn / ffebben fp 
ffem öooj ben Officier op ^afenberg / dep fïabp o?di* 
naciji gcbanftcnifTc boen fepben / ’t toelft onbec be 

. bojgcrpeftoincnbe/temecroncufiebertoefttffeeft. 
toör3o2« ^ep felben baegs ffebben be li>opInpd en bepacff* 
scriw-"’ tecnocnP öefe nabolgcnbe cefoluctc genomen / bat 
luimen ^ 0f gcbcucbe bat cenig alarm binnen be fïabfoubc 
genome» mogen oprnfen/ ’t 3p banb?anb of andecflntp / bat 
ben be booif'3. #opInpben of bo?gerpegeffoubcu fouben 
jfecpmtu 5t)ti be' Ücggp-ftapttepnen en fofbaten (alöacc gatni* 
12ti- ‘ foenIjoubenbe) te ïatenpaffeeëntoponbeïteeuntdft 

” na ffacc bacndd en loop-pïaetfe / öefdbe fface ïiapi* 
tepnen en ben borger ütoplupbenbcftent/ foudec baec 

s> tegenp te boen of’t fdbe te mogen beletten in eeniger 
toigp/opïgf-fïrnffc. 

Ban todfte ccfoïndc be <të?abe ban IBeurpgccn 
ftennijfe noeff toctenfcffap ffabbe / tobben ooit öc 
boo?f5. boigcc Hoplupöen dep anderen Daegp ’pacff* 
ter-nocnp ten ttoce neen / bp ben anbecen bergabect 
getocefi in Ijaec-ïtcber itamec/ en Rebben met ben art* 
öeccn geffanddt om fface loop-pïaetfe teberberfcffcn/ 
bie ffen fficc borend bp fïjn «töenabe en Utrygp-caed 
tod eer gegeben toaccn getocefi / en ffebben een pedec 
Capitcim fïjn quarticc en loop-pïaetfe op fcï)?ïft ge* 
sgeben / en goeb gebonben be folöaten Die toyd en 
toceö boo? be fiab gcfoeciect lagen / cn obec fuif# 
qitalyft bp ben anbecen / bp ffaec bacnbdp honden 
ftomen en op ffacc ïoop-plaetfen / bat men debo?* 
geten fotiöe bebd boen/ Den folbaten in työe ban 
aïacm / toanö / of anbere inconbenfenten boo? be 
toacfft fonörc leufe na ffaec baenödp en loop-plact* 
fen te laten paffeeën / bolgenbebeccfolnticbaegöte 
boren genomen/ en bat men ’t fdbe be£abonbj»te 
adjt uren ïangé be toaïïcn ban fcöaectoaeljt tot 
fcöaectoadjt / obec-al baec be bojgeren toacl)t 
Ijidben/ Ijaec-ltcbcn fouben laten toeten cn boogden/ 
gdrjb ben felben abonb gcbaen 

iüaciit tu ©en felben 24. ^eptemb. oube fftjl/ of ben 4. 
conua- tobee / mentoe ffyl / fa toaö l)et be bcurtc ban jrcanb 
a35,on* <6eccitf5. 25?outoec / botgec hopman / cm met fijn 
Suigeren baenbeïtetoaften/ enljabbebc toacljt op be plactfe 

tn’t s*taö l)unö. 
9:' Hom, öen jfc[öcn nacfjt toecöe ooft baec tegen-toacfft 

gclinubcn banbc gene bic fjet met ben <é?abe ban 
JBenr^ Ijidben / ten yuufc ban Cojudijl ifByfbcLtfs. 
ban Cuïenbojg/bpbe gemcenen man/ genoemt Co?* 
ndiööe ldypec / en fp tonben be gene bie ban baec 
gefintljept toaccn/ bieffi opftlopten en behalen ïjaec 
gercetteboubcn/ omfo’t baunobe toa£ ftcö bp ben 
OBiabeban.fBeuré tebeeboegen. ©angdytontocc* 
bcooït toacfft gdjonben ten |juufcbnnCo?nd$ban 
S3?ochï)upfcn / bic ®erbcrge ff telt / aïtoacc bergabert 
toacen ïj}cnö?ilt ïïoetoffv ban Bypo?t / ^fan ban t5y* 
nebdt/“Co?nd$ en ^acobïiaïf gctooeöci^ / "Sleet 
ïfdtmg en meecanbecc .iBufguctticc.ö cn 23ebcl-ffcb* 
beeë / en gingen baec na met fface toapenen bu 
ben C?abc ban IBeur^ op’t 23i|fcffop^-ffof/ bic ffacc 
bdaff c ben 3i>onré Coren in te nemen/ bie fp betoadt* 
ten ttoec nagten en ttoee bagen lm ffet oube uuctoecft. 

Cuabe ban .IBenrjj toa^ alle ben nacfft op be 
been in fijn logement en ffaöbe beefeffepben notabïe 
peefonen bp ffem ontboöen / cn ba’ffecbte ffeff met be 
Snrgecen ffem toc-gebaen 5ijnbc; 23arent §>ttl/ 
lliiijnbopcr / quam niet een ©eber-ffaf bp ben (0?abe/ 
en ffabbe ffjn Caffacltc aen / be «Btabc b?aeeffbe ffem 

of ffet nu tyb toa^ een Caffacffe aen tc ff ebben / maec 
ffp befdbe opïicfftcnbe liet ffem’t itacnas (bat ffp baec 
onbecffabbe)ffcn. 

’t <0etood banbc bo?gecpe toaöfcec gcoot / b’ecn 
bergabeebe ff icc / en b’anbec baec / bede niet toetenbe 
toattec op ffauben toa£ of te boen foube toefen / of 
toaec fp treeften fouben. 

iBibbdectyb toacen eenigeban betoacfft/ bie be 
conbe gingen boen / getoaec getoo?ben battec tot 
<£o?nd$ ban Culcnbo?g toacfft gtffouben toeebe / en 
bjaegben ffem boo? toien£ laff )p aibacc toacfft ffiel* 
ben/ ffp fepbe beur laff ban ben<£5cabeban Bleut£ 
en ben 25ucgcmeeffec ïffupfcff / fp gingen na ffet ffab* 
ffup^ toe en gaben aibacc te ftennen aen ben hopman 
toat fp geffen cn geff oo?t ff abben / ben hopman font 
terffont na ben 25ucgemecffec v^tbentec en cenige ®£%ÜV 
ban ben i3acb / cn anbcce om op ffet ffabffup^ te toil* gem mè* 
len ftomen/ gclyft fp beben / baec toecöcn beeffffep* ©^tei 
ben geenefften geffeont onbec be bo?gerpe/ alp bat anbeS* 
men bie nacfft 000? ffabbe alarm te maften / beffab menop*t 
in ö?aub teffeften/eneenmerftdyftgeraïbanbo?ge* 
een bp ’t ff ooft en gehangen te nemen / ben<0rabe 
ban 3Bcucp ccc fiab upt te jagen / enbatfetoteen 
bdb-gefcff?ep ffabben/ öe<6caüeban|Bcurptoiibe 
©oïlanbecp be fiab opb?agen en ben Ccff-racö toeöec 
in fielïen. 5^en 25ucgctneefiec ^ebentec op ’t fiab* 
ffupp geftomen 3ynbe met cenige anbcce fo ban ben 
Baeb alp anbere/ fotoerben bier metalen fïucrtonp 
(toefenbebaffen) upt ffet fiabffupp geb?acfft en opbe 
bier ffoeften banbe plaet/en gefielt. Biftïaep ban 
^>ompepftcn toefenbe te bier ty t üiameraec enbe 5lc* 
tdcp-meefiec / bebd geftregen ffebbenbe banbe 23ur* 
gemcefiec / bebe bene ben Söuffcff ietec €o?ndip p&lot 
cenige Kamerp met llcupt en ïiagdp laocn / om op 
be pïaefe te b?engen om te geb?upftcn tot ffet gefcffnt/ 
maec ftomenbe op be <6anfemetftt bonb albaec beel 
2$o?gerp bp ben anbecen / bie ffem btoongen be Ha*; 
merp albaec te ïaten / met b?epgementen fo ffp toebee 
guam bat fijn boeten ffem niet ban bact fouben b?a* 
gen/ bact en tuffeffen toeeben be S3u?getp op bet fica* 
ten fieeftet en fieeftet / en namen be biecfïdlcn fiaen* 
be omtrent be fiabp 3Bagc / en fielden bie ober be 
ficate ban be ffupflnge ban ffet ïtcpferryft tot aenbe 
rnnee banbe ïlcane/ tegen een fcfftdijften obetbaï / bie 
bp Die banbe plactfe foube mogen op ffen geöaen toer* 
ben / bact na gingen cenige na ffet 2ltrtclrp ffnpp in ’t 
4Btnneb?aeöerp ïiloafïer baec fp toilben in 5ffn/ maec 
beu iuganft ffen boo? ben ‘^cteïcp-meeficc gctoqi^ 
gect 5ynbc / geb?upfttcn fp fuïfte b?epgementcn bat 
be deuce ffen toeebe geopent/ en ging deUrtelrp mee* 
fier na be ïiaeb-ftamec / latende tot Slttdrp-ffupp 
in dcc S3o?gcren macfft / becftïatenbe ’t gene ffem 
toederbaten toap. 

5ffe Punteren toacen In toapenen/en fface peerben 
fionben gefabeït in be fïalïen/ bp be fiapeï in be $$erg- 
ficaet op ’t noo?Ö-toefi guactiec ban befiab / ffacc 
Cornet ontboden 3ffnbe / ging na ffet fiabffupp/ maec 
ftomenbe omtrent fint 3|smp 23?ugge op be oube 
Ccacfft ffieïden ffem be 23o?gecen op / b?agenbc toaec 
ffp ff enen toilbe; ffp gaf boo? anttooo?t / bat ffp op ’t 
'fiabffupp bp be 2$ucg£tmeefiec3I3ebmter ontboden 
toap / fp fepben ffp foube toeberom gaen / en b?ongcn 
ffem te tugge te fteeren/ en te maften bat be ftupterpc 
ffen fiiï fouben ffouden/ of baf geen ban ffcn-ïieden 
fface ffanben fouben ontftomen/en ging aïfo tocöccom 
cn ffidben ffen öe lïuptecen boo?tp fiille / en namen 
be 2So?gecen boe?tp biecfielïen biefc b?ocff ten / en frd* 
Ö6I1 boo? be ©ifcff-fiegc/ op öatfe met be pcecben baec 
niet boo? fanben mogen. 

ïlapitepn mieecffagenftomenbe omtcentbeBifcff* * tttml 
meeftt ontmoete een banbeJBacfft-meeficrpen an* gmWt 
bcce bo?gecP / cn toierbe feec gequetfi/ eenige feggen metfa 
bat ffp btoêcp boo? ’t lijf toap gefreften / anbcce fcg* 
gen bat ffp gefeffoten toap/ obermirs baec een roer g^angnt 
ïop gefeffoten toect / baec toap grote b?cefe battec een genstnen. 
grote bloetfïo?tinge foube ffebben geboïgt / ftlcccffa* 
gen quam op be pïaetfc / feggenbe tegen be toacfft gp 
2Uojgccp toeert umi / baec ftomen u buanden / toy* 
fcuöe na öeBifcff-ffiuoae/ ffp gin ft eeefi in Dep ^>cecc* 
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tar$ ©oofen ban ben ©oortëDapé/ maer toect Daer j 5?enrih ^fanfj. ban tfatnigen na f»up^ gegaen / 
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na op ’t tiab£ gebangcn-Dupg gcbtacljt/ daer bP öooj 
3)an ©autnclfj. ©jtefe gecurcert toerbe. 

©en 23urgemeefiec ©edenter ïjeeft ben ^egont 
Cbatleg ban rCrillo / met eenige na be bnpfmge dan 
Co?neI$ 4Bijfbectf3. ban Culenborg gefonben / met 
ïafi om ben lelden en d’andere die Dp daer foude bin* 
ben op (jet Jitadbupg te brengen/ gcïbhCrillogc* 
baen heeft / en betoijïe fp bc Deuce niet toildenope* 
nen / beeft be Deure met bamerg boen op fïaen/ maer 

en fijn ï^arnag aengetogen hebbende/ i^tocdcrom 
na tjet fiad-bupg gegaen en beete boteren met Dem: 
hP in be töaed-hamer getteben metbeelebiebmt 
boïgben/ en beeft Den 2Borgemeeficc ©ebcnteracn- 
gefept bat bp met ben ïieben mofi gaen bp ben ©jade 
ban j&penaec/.fllöeucg etc. Daten ^>tad-bouber/ bacc 
toe Dp niet honde derfiaen : mact fïenbe bat Dft 3Dn 
mofi/ i£ met bcn-Iicben gegaen / onbec be belofte ban 
be anbere dan jiöagifiraten öatfe met Dem fouben 
gaen/maet homende/aebter upt Det ^>tadbup£/fïende bant daer al£ doen niemand anderg dan den boor' 

noeniben Cornclii» ©btbcrtfj. dan Culenborg / 2|an cn Dotcnbe bet groot rumoec én getier bef böjgeren / 
©jiffaenfj. en jfrederih Cornelifj. ban 23eeh/ in be hebben fp Dtm t’famcn derïaten / en fijn eir fijnjj 
ïBpnfïoft / en Ijecftfe in bc Öaeb-ftamer in ï)et jitad- toeg£ gegaen: be $$ojgermeefict ©ebentee toerbe na 
Dup£ geb^adjt / altoaec Dm afgedjaegt toerbe / 
toaer toe fp toacDt fjtelDcn / en tote Dm be leufe Dabbe 
gegeden/ cn gelept batfe fulhg beben door lafï ban 
fijn ©enabe/ en bat bic Daer be leufe Dabbe gegeden / 
en fo fp ben ïupben meer toiïben dragen / begeer* 
ben fp baer op niet te anttooorden / feggenbe fp 
mocDten ’t geen fpbegeerbentetoeten/ fijn©ena* 
be dragen / baer op Eupboojb na fijn ©enabe ge* 
fouben toojbc / dan geïtjhcn ooft ben t|eere ban 25?a 
hei met meevier 3ian dan Den2$erg/ toelhelaetfie ’ gefettoojbe. 

Det oube ïïech-bof gelept fo met groot gefcDjeen / ©«2Sur. 
en geroep afê met bittere en oneerlijfte fchelt-tooor* §"®*J** 
ben / en toaji in groot pcrrjfieï / fo bat be gene bie tocroge. 
Dem gefepben/ en in Dart befcDerminge genomen / uangtn. 
genoeg te boen Dabben/ om Ijem en Daerfefbente 
befcDcrmen / en tobbende door be poorten ban ben 
©eehen dan oube JÉunfier / brachten tjem fo doojtg 
ober Det ©om£ herh bof/ in ’t logement ban ben 
©rade ban JiDeurjS / baer DP boor eerfi gedangen 

e fafoa* 
<ban 
leert) a* 
Itvueca 
ti tn 

>rf- 
: lonten 
töec 

'lögea 

SSarent .^tcl fienbe/ toilbeDemrabentoeberomua 
ïjup3 te gaen/ feggenbe bat alïe fahen toel in fiilte 
ter iicber gelept fouben toerden : macr &tel ant* 
tooo2be/ bat Det lange gcnoccD Dabbe gebupjt/ met 
b?eefcn menige nacht op Daer bebben gefïapen te 
ijebben/ ben ttjb toas nu gehomeu bat fp onder of 
boden mofien leggen, ^gn ©enabe bc©?adedan 
Jiuenaer/,l!Beur^ etc. DidtDrmofDpdanDctertra* 
o?dmaci^ toacpt houden niet toifie / fepbe bat be 
toacpt opbeplaetfeDendoïftfoubenfiilDonben/ Dp 
foude be doggeren ooh in fiilte fien tebjengen/ en 
baer mede gingen fp toederom / doch toedcrom in 
°t .^rab-Dup^ bomende cn Daer rappojtgebaenbcb* 
bende / toerden be boojfcDjeben Cojneli^ dan Cu* 
lenburg / 3jan ©jiffoenfj. en JFrebecih ban 23eeh 
gehangen gefet. ©it ban be doggeren derfiaen 3gn* 
De/ i£ Drt rumoec onbec ben bojgeren te meer ge* 
toaffeu / mibbeïectDb toojben bafi aen be j^agifiraet 
aengebauden om be gedangenen lo^ te hebben/ ja 
toaren eenige toel fo flout/ bat fp fepden bat menfe 
foude ïo£ laten of fp fouben baer feïderaed toe bin* 
ben / ban be 25o?gemeeffer ©edeutee toiïbc baer eerfi 
niet toe derfiaen/ doch de andere IBagifiratentoeï 
merhenbe be fuiarigDeben bie doo? Danben toaren/ 
hebben Dem fulfi^ onberricDt / bat Dp fienbe bat fijn 
autocucpt niet meer fo groot toaó/Deeft’ec in gecon* 
fentcert/ Ijiec-cn-tufTcljen quamen de baggeren dafi 
meer en meer in be toapenen: en alfa de folbaten 
ban ï'tlcer-Dagen toaren bergabert op fint IBarien 
ïierh-ljof/ (jet toelh be bo?geren berfiaende/ ^Dnbcr 
na toe getogen / en hebben ben Sergeant/ genaemt 
inbeet Chonif5. ïiïedit / upt fijn Compagnie ge* 
grepen en toeg gedoect/ en gebjagt op 23iffcDop^- 
Dof; ben Hieutenant 3lanibjeel)t ban ©ollenDoben/ 
bat een ïanh man toa^ / en lig noch Ijoser derDcffcn* 
be (ïenöe be gcote menigte bet bojgeren/bont niet ge* 
raden Ijrm re toece te fieïlen / en toetende bat ^jn 
ïtapitepn gedangen toa^ / Derft Dem met fijn bolft 
tot Difcrctie dan be bojgcren gefieït / betoelhc befcï* 
be in turf-fcDoutoen beben gaen / cn toerden onbec 
bc 3©eert-bjugge te toater upt be fiab gedoect / fon* 
bec openinge ban be poojten. 

©e bojgeren onder ’t ©endeï banï3cpnier©?cem 

2tonher CDarïc^ ban iCrillo Schout ban Utrecht/ ©e 
bluchte op Det Coojnheii banhet^tab-D«P^/ ban 
Dp toerbe ban be hinderen cn jongen^ ontbeht/ bc* „ly 
toclhe riepen / be Schout toil gaen bepeten bp be tonner 
hlochen / en fo toerbe DP ban baer gepaelt en op 
Üafenberg in bcgedanheniffegebjacDt/ boeïj toerbe ^ 
baer na fijn D»pö tot gebangeniffe gegeden. geuangett. 

©e Hapitepn dan be bojgerpe #can^ ©erritfs. 
23^outoec/ bie be toacDt opbeplaet^Dabde/ gehjft 
top gefept Drbben/ Dabbe Ijrm eerfi feerberlaten op 
fijn mufquecticr£ / maer beeïc ban bcfelbc merhen* 
be Doe bat lier toiïbe af lopen cn toat’ec omging/ 
Dabben fïg op be banhenneber-gelept/ ïpclDenDm 
fiil/ fliepen ben Dafen-flaep / en toeehen baer naaf 
en beclietenhem/ berhlacenbe tegen ben bojgecen / 
bie op deganfe-mechtbcrgadcct toaren/ batfe met 
Dcn-lupöen toaren / en met Dm ïupben toiïben alle 
ftoacigheben helpen toccren en boor homen: jfranp f tuut 
©crcitfj. fïenbe bat Dp derïaten toert/ machte Dem 
ooh fiil ftopgenbe toeg na Dup.ö toe/ al toaer Dp Dem banoc 
heeft beefiehen : maer naberhant banbeborgeren bo?gen»e 
gefocljt 5Dnbe / toa^ in ’t #oop getoehen / maer boo? So!S 
Det fiehen met rappieren in ’t Doop / ig DP «Pt b|ecfe 
ban gequetfi te toerden / te boorfcDD« gehomen / en 
fijn mantel om gedaen Debbenbe/i^ dan meefier 3©il* 
ïem ©pi Canonih / 3an 3Ianf3. upt be IDaeï be jon* 
ge en anbere na Det ,^tab-Dup| gelept: ban hupten 
fijn ljupfe gehomen 3tjnbe/ i^ Ijet geroep en getier 
ban be borgerpe fo groot getoeefl / bat degene bie 
Dem geïepben / genoeg te boen Dabben om Dem en 
Daer feïden te befcöermen enbetoacen/ fodeelebe* 
gen^ / piehen en anbere getoeer Dabbe Dp ober Det 
Dooft/ bufonbee homenbeomtrent befiab^Urane/ 
en hoorde deeïe fpDtige en berUnjtige tooorben / gelgh 
fuïfcp gcmeenlijh in fobanige beroerten toe gaet; 
cpntelijh i^ IjP met groot perijheï achter in ’t Jbtaö- 
hups en boortj» op be gebanheniffe gebracht. 

tClfo i^ be ©rade dan fjöeur^ meefier getoorbni f)ct am 
ban be fiab / doch be borgeten bïeben noch al in 5^1" Hfr 
toapenen Den geheelen dag en nagt / en ooh dep an- San 
beren bacg^Drtmeefïen deel dan ben dag: bc ©ra* Mem,1 
be dan jifêcucp gefint jp^öe om de.Ulöagifiraten te 
berfetten / Derft be gedeputeerde ban be Staten &eban“ê 

oi.ï6.) toaren op fBarien plaetfebp ben anderen der* ’pSlanb^ ban ütrecljt boen beegaberen met Det Staten 
gabert/ cn fo DP baer na toe toilbe gaen/’ toerbe Dp 
ban üBacnaer ^acobfj. en ©iclt Ctjtr3. ontboden / 
om bp fijn ©enabe op ’t 23iffcDapp Doftehomen/ 
gclph DP bede / en baertoeber ban daenhomende/ 
fchepbe fijn doïh / cïh na Ijupp. 

©e Compagnie banMatDieubeBilïeer^berga* 
berben op Jt ©om^ üiech-Dcf / doch Dp ejaara fijn 
dienfi prefentcren aen ben ©cabe ban jfèeucg / en 
bede fijn eed aen ben felben en be fiab / eu bleef boort£ 
in be fiab. 

©e gehangene borgccen gerelareect 3ijnde / 

meerber-beel ban be iBagifiraet dan der fiab / en 
Deeft befelde boen remonfirertn cn aen-geden / bat 
fp ïjem fouben toilïen toefiaen en confentcren bat 
Dp be aenfiaenbe JiBagifiraet boor bat jaer foude 
mogen berfetten/ op beboet in fijn borigc infïchctic 
acngctogcn/ te toeten: bat Dp foude mogen nemen 
20 perfonen tot bie 80/ fo ban bc oube alg nieu gena* 

, miueerbe/ om baer upt detochomendelBagifïract 
te mogen fieïlen / cnbatomteebiterenbcaenfiaen? 
be incondenienten en bloctfïortinge / baer in br 

1 fiab gefcDapen toa^/ (mit^bedergaberingedanbe 
bojgt 

1 
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ïwtgerpc) tcbaïïcn / fo Dy fonbct ’t bao?nocmöe cam 
fcnt geen tntbbeï toifï / boïgcndcdcberftïanngcban 
dc ge-eftgeerde ban öe bojgec Baendeïg / De <&t' 

nicente t’ïjup^ te doen treeften/ enljuntoapenenaf 
të doen ïeggcm ^)ier in teerde bp öe boo;moemde 
gedeputeerde grote fmangbcpd gemacftt / boef) epm 
teïijft ïjebben fp na eenige deliberatie berftïaert / bat 
fp Sjen met geautodfeert bohben om fijn <6enadc£ im 
frcuctie / fofoïemncïijftgearrefïecct/ en (onderlinge 
tn ’t point ban öe JiBagifïtaet / in ’tminfïe te bet* 
anderen / fonöer eenige boo;?gaendeteettigebefcï)riji 
bnige/ ban bat fp de£nict-te-min/ oiftoojfaftebp 
ïjem boen acn bietten/ ch omteebiterenbo?betpe* 
tijfteï ban bloed fïcgtinge / fo beeï in ftcin toa£ moclh 
ten ftjöcn / bat fijn 4&enade boo? bat jaer on-aenge^ 
Oen öeboopiocmbe mfïructie iu bit point / bejflBa* 
giftract bernicuteen foubc / fo aï$ befelbe tot öe mee* 
de ruft en eenigïjcpd ban öe fïad bebinden foubetc 

Oude Magifiraet, ge fielt den 3. Ottobris 1587. 

om te regeer en tot den I. Ottobris, 1588. 

Jonker Charles van Trillo 8cc, Schout. 

Burgermcefien. 
Jonker Pieter Ruyfch. 
Gerrit Prouning, genaemt van Deventer» 

Schepenen* 

Johan van Leemput, 
jonker Arent van lffeideyn. 
Henrik van Rier. 
Maeliaert de Cupere. 
Cornelis van Duverden. 
Herman van Wedrenen. 
Gerrit van Dompfelaer. 
jacob de Rijk. 
Jonker Jacob van Amerongenl 
Cofijn Jacobfz. 
Gerard Ploos. En 
jonker Amelis van Mynden. 

K^ameraert. 

Gijsbert Antonifz. van Voord. 
Coenraet Strik. 

Raden. 

Loef van Everdingen. 
Klaes van Sompeyken. 
JanvanderGoesi 
D. van Hattum. 
Jan van Lanskroon. 
jan van Royen. 
Allertvan de Kemp» 
Thomas van Bree. 
Pouwels SymonfZ. 
J. van Hemeré. 
Vincent Vinccntfz. 
Klaes Vogelaer. 
Lucas van de Pol. 
Henrik Roeloffz. van Wijkerflcot* 
Henrik Klaefz. van der Meer. 
jan Segerman. 
GerritErndenfz. van Meerwijk. 
Jan Lambertfz. 
Warnaer Jacobfz. 
Dirk van Gelder. 
Daniël van Leemput. 
Jan Henriks Nypoort. 
Niches de Kemp. En 
Jan Knijf. 

bedoren/ tn bat oubmnmöcrt tn fonbtrp^jubitie 
ban fijn <6enaöe£ inflructic in alle fijne andere 
poincten : mit£ bat fijn dBenaöc De boo?f5- gecli* 
geerbe tipt öe Baenöe$ al borend bp eebe fouöe 
boen beïoben / bat fp be bojger£ fonben boen bet* 
treeften een peber in fijn logement / aï-ecrljp fouöe 
pjoceöeren tot infïelïinge ban öe nietoc JBagifiraet / 
en bat fp bojöet geen dingen fouöenbcrfoeftenno eb 
attenteren ban met bef)oo?ïijftc reberentie en refpcct/ 
en batbpmaniereban3lujïitie/ boïgcn^l)unfcl)uh 
bige pïicïjt; ftiet ban öebben fp acte gegeuen ben 
2.6. ^eptembji^. 

€n aïfo fijn öe botgec^ upt be teapenen geb?ac&t / 
en Ijeeft be <6?abe ban .IBeitrs' be JBagifiract ten 
felben öage bernieutot / fïeïïenöe tot iBagiflrate 
in pïaetfe ban be ouöe: aï£ bpöeboïgenöeïijfïete 
flen (0. 

Nieuwe Afagifiraet, ge fielt den 2 6. Septem. 1 5 

on* te regeeren tot den 1. Ottobris 1589. 

88. 

Burger meefiers. 

Jonker Dirk Canter. 

Dirk de Goyet. 

Schepenen. 

AertDirkfz. van Leyden. 
Johan van Leemput. 
Roetert van Lans kroont 
JanSpruyt. 
Floris van Weede. 
Jonker Peter Ruyfch» 
Cofijn Jacobfz. 
Gerard Ploos. 
Loef Thonifz. van Everdingen» 
Johan van Goch. En 
Mathijs van Hensberg. 

JQameraerr* 

Gijsbert Antonifz. van Voord. 
Klaes van Sompeyken. 

Beiden. 

A. van IÏÏeldeyn. 
Jjoachim van Schadenbroek. 
jacob Taets van Amerongen. 
Peter Vofch. 
Adriaen van Reenen. 
Jacob Foeyt. 
Daniël van Leemput. 
Lucas van de Pol. 
Thomas van Bee. 
Jan Segerman. 
Jan van Hemert. 
jan van Royen. 
Jacob van Afch. 
Ellert van Helsdingen. 
Klaes Vogelaer. 
Dirk van Gelre. 
Warnaer Jacobfz. 
Harman Klaefz. van der Meer. 
Ivo Deckers. 
Gerrit Knijf. 
Gerrit Vermey. 
Willem Gijsbertfz. van de Web 
GielisSpaens. 
Cornelis Knijf. 

Ctoft 3onbeï|opIupÖenban&eS5o?getpe/ niette* ] 
genfïaende be acte bit bcoubt IBagifiractïjrnljabbë I 

Oude borger Hop luyden. 
Klaes van Leeuwen. Willem Coenraetfz, 
Frans Gerritfz. Reynier Verelm. 
Jan Meteren. Cors Janfz. ten Brenk, 
Willem Thomalz. van de Wel. En 
Fredcrik yan Schonevelr. 

gegeben/ baet bp fp gccontinuecrt tuaren / mede W* 
anbert. 

Nieuwe borger Hop-luyden. 
Cornelis Gijsbertfz. van Culenburg. 
Gerrit Erndenfz. Willem van Weede, 
Jan Griffoenfz. Jacob Kalf. 
Willem Thomafz. van de Wel. Cornelis Bot. 
Vincent Vincentfz, En Jan Flooren. 

©0^ 
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Foi.17*) Bojöcr£ 3ijn De uptgefepbe tocbcrom tn De flaD ge* 
x nptgcs Itoineh / Doet) tjeefc bc töjaUe ban JiBcutö niet Die 

öan fÓnen ^aDe goct-gebonDcn / Dat om alle nleutoc 
»omtn quefiien en mconüementen te booromen / fp-UeDen 
: itaö. (ouDen boen ben nabolgenben <tScb. 
, ö en u. ffl>? beïoüen en f toeeren ft jn <0cnabe ban Bpenacr/ 
fte öte öi \ al£ 3>taöl)ouDet en fóapltepn 'idenerael Der flaD / fïe= 
itgefepèe Den en lanDen ban Htcect)t/ te ccfpecteren en oheble* 
)aeröcr ccn / En üoojt^ befeïbe met De flab ban Utrecht ge* 

ï)ou en getrou te 3tjn / alle particuliere Infurlcn en of* 
fencicn Die top mogen fuflinecen / on£ bp De booj* 
gaenDc IBagiflcaet of pemantanDergaengcDaente 
5tjii / ter caufe ban onf'e uptlcttmge in ccubnge bec* 
geteniffe te (lellen. <&o toaerlylt Ijelpe on£ <&oD 
mac&tlrlj. 

<ï2cn 28. &eptemb?i£oubeflijl/ Dat $ Den 8.0c* 
tobj# 1588. is ^onftlject Blliolaeg ban j&nplenban 

n'Mag* kattenburg / B«re ban ^ebenDec/ UieDcrom in pof* 
i&eete feffïe ban Ijet ^ct)QUt-ampt ban Utrecht geho* 

n&!' men. 
nSes 32e Staten ban ï^ollanD bcrfïaen ïjebbenbe De ge* 
om tn ïegentljept Der fïab Utccct)t cnbetanDcriugealDaec 

gefcljtet / Rebben goeD gebonben Dat fijne «êrcellen* 
tjoius. tic ban Baffon foube boo? eenige Dagen tcecltcn tot 

aècl)oonbobcn / en Rebben bent bp-geooegt en nef* 
fcn«S l)cni gecommitteect Den #eere ban ücnenbcrg / 
doobecc paffee/ 23ucgcmcefiec Der flaD 32elft /l3ep* 
nier Bant/23urgcmeeflcrDer flaD'Émflerbam/ en 
©irfe3|anf5* ilonb / gecommitteerDe HacDbon De 
Staten/ om te naber bgDccljattD te toefen/ en De* 
felbe fijne Cjcccïïcntie met raeD en abopfe t’affifleren/ 

jJ5te “ in atte ’t gunt tot conferbajtie en berfettertljepbban De 
fïab en lanöen üanHcrecl)t / mitfgaber^ oan eenige 
frontieren ban i^oïtanb tbuöe mogen Dienen / bol* 
gcnDe De eommiflie ban Den 7* ^ctob?i$ 1388. 
4>P bebben ooft meefter Uriaen ban JBeceflcpn/ töacb 
en Bcnfionart^ ban <£o?cum / tot Utcedjt gefonben 
aen fïju 45enabe ban Bpenaer / om Defelbe te congra* 
tuieren / en te berflaen alle De geiegentbept / en Den 
felben en anDcrc te hermanen tot goebe nabuurfebap 
en cojcefpanDentie met Die ban J&ollanb te bouDen en 
te animeren / en Dat ooft Den gehangen 23u?gemee* 
fier kbenter meDe foube tocgDcn gcetamineprt op 
feïicre artytiulcn/Die ban BollanD meDe boo?nemcnt* 
lijft concernerenDe / en aïDaer eenige Dagen te blijoen / 
en De goeDen te couragiercn tot Dat eenige anDere ge* 
fonDen foube mogen bjojben: eenige Dagen Daer na 
jijn Daer nocl) gefonben De Bcere Bpebcït 7 Den 23u?* 
gemcelïcr Bepnicr ïiant / en meefler Jfrancopg 
kanli. <Ön boben Dien bebben De Staten ban i|ol* 
ianb ernftelijïi berfoebt Den Btttt 3Hb?iaen ban Der 
JBtjle/ B?tf»öcnt ban Den Bobe ^obintiael ban Hol* 
ïanD / te toiïlen aennemen De laf! en commifie Die Den 
felben bp De <5. #eeren ïiabe ban ^tate opgelcpt 
Sbaö / om fijne <lBenaDe De kabe ban Bpenacr/ 
JIBèurg etc. mttfgaDcr^ De Staten ban ïitreebt en 
.iBagifïratcn alDaet t’affiflÈeren / en boo?t^ Dat Den 
felben ïf*o:e ^jefïDent Den boojfs. Btercn gccom* 
mitteerben ban BoNanb f0uöe gelieben teafTïfïeren 
met goeDen raebenabbijfe/ en met Defelbe te bouDen 
goebe co?rcfponDentie in alle ’t gunt Daer toe Den 
felben gecomniitteerDen ïaft toa^ gegebentebeïpen 
bo?Deren / Dat tottenigbepD/bjienDfcbap en goebe 
bcrfeltettljcpb ban allen faïten Detbooif3. flaD en ïan* 
De foube mogen Dienen/ en bebben De Staten boo?* 
noemt bafielp belooft Den felben BeereBjefïDent / 
Dat fo berre Den felben fo in ’t repfen bertoeben of ftee* 
ten tot botberiuge ban Den öienfl ban Den latibe / op 
eenige paffagien/ tnegen of plaetfenbanbenbpan* 
Denofanberebp app?ebenfie/ inbafie/ arreflofan* 
Derflnt^ cenigangelult foube mogen oberbomen of 
befebabigt too?bcn/ in baat maniere bet felbe foube 
mogen toefen / Dc boo?f5. Staten DenboomoemDe 
Beere ^?efiörnt Daer af metter DaeD fouben ontlaflen 
en inbemneren / Itofieïao^ en fcbabelooé bouben / en 
ooh boo? goeb aenfïenenbolhomen/ ’tguntbpan* 
bete tot fijnbet ontlaflinge en betopbinge Daer in ge* 
Daen foube tooiben; bier ban iö bem actegegcben 
onDer ’t 3egel ban De Staten/ in Date Deim.kto* 
0^1388» 

IBcïhen boïgenbe Ijcööen De boo^. petten boo^ 
eenigen tyb fa fijn (öetiaöe/ aï^ Staten eu .® agt* 
flratcn ban ben lanbe eu fiab ^treebt geaffiflccrt / 
bat in aïlc^ goebe o^bie geflelt i^getoo)öen/cn alle^ 
tot fiilfe en cenigljept gebracht; en Ijfblien ban Dien 
tijb af goebe cojrcfponbentie met Die ban ïtolïanb ge* 
bouben- 

^ieban beB^agiflract ban Btrecbt bebben ooft 
goeb gebonben te febjijben aen ben Beere23aron ban 
JBillugbp/ ban ’t gene in bare flaD boo? bc boo?f3. bet* 
anbecinge toa^ gefebiet / in befer manieten. 

Welgeboren Heere. 

WY kunnen wel bedenken , dat’r gene alhier op den 
2y. der maend Septembris verleden gepaffeert is , 

by eenige geeften ten arglten overgedragen word, en 
begeeren daerom U Ë. te doen blijken van onfe oprech 
tigheyd , en ootmoedige affe&ie tot den dienft van ha¬ 
re Majeftcyten den Lande , hebbende raedfaem bevon- 
den,neftens hare Majefteyt, U Ë. ook kor telijk te verha¬ 
len de waerheyd van de fake, te weten : dat Geraert 
Prouning genaemt van Deventer, hebbende door Frans 
Gerritfz. brouwer een Burger Hopman defer ftad , Ton¬ 
der weten en voorgaende confent van de Magiftraet de¬ 
fer ftad, als hare wettige Ovcrheyt, aen hare Maj. ge- 
folliciteert, en van defelve verworven brieven van den 
derden der voorfz. maend , om te wefen gecontinueert 
in de ftaet van Borgemeefter der voorfz. ftad , en daer 
op gehouden eenige raedftagen met den voorfz. Brou¬ 
wer , en andere Borger Hopluyden , mitfgaders den 
Caprteyn Kleerhagen, alhier in Guarnifoen leggende 3 
om te befitten met gewelt het bewint der voorfz. ftad , 
fonderlmge (als men verftaet) alrede vergeven d’eerfte 
ftaten en officien der felve aen fijn complicen en adhe- 
renten , niet wetende te matigen de hettigheyd fijner 
ambitie: hadde by nacht doen ftellen in wapenen fijne 
complicen , fovande Garnifoenen als van de Borgerye , 
en doen ftellen in verfekeringe eenigeBorgeren van qua- 
lite, die hyachte te wefen contrarie fijne intentie; den¬ 
kende alfo (als wy prefumeren , om te beletten , dac 
de Magiftraet deler ftad by den Heere Grave van Nye- 
naer, als Stadhouder na de gewoonte defer ftad niec 
foudewerden vernieut) voorts te varen, en teverfe- 
keren de perfoon van de voorfz. Heere Grave , en alle 
andere zijn geaffeótioneerde, tot onderhoudinge van dc 
rechten , privilegiën , en vryheden der voorfz. ftad s 
ten waer dat hy voorkomen waer door de goethey d Go- 
des , neerftigheyt van fijn genade en getrouwe alfiftentie 
van de goede Burgeren : dewelke gewaerwerdende de 
pra&ijke van de voorfz.Deventer en fijn complicen,heb¬ 
ben fich in wapenen begeven , met een gemeen confent 
en accoort hen-lieden gevoegt by den voorfz. Heer 
Gouverneur, in fulker voegen , dat wefende de gevan¬ 
gene burgers gerelaxeert , de foldaten van Capiteyn 
Kleerhaeen , die fich hadden in wapen begeven tegens 
den voorfz. Heer Grave en fijne geaffeóhoneerde, hy 
wefende gewont, uyt de ftad doen gaen. De voorfz. 
Deventer en Hopman Frans Gerritfz. gevankelijk ge- 
ftelt, de Magiftraet van de ftad , na de gewoonte vande 
ftad by den voorfz. Heere Grave als Sradhouder inge- 
ftelt, en de Burger Hoplieden verandert, alles is ge- 
appaifeert en geftilt, fonder eenig ander quaedofver- 
ftortinge vanbloed, verhopende door de gratie Gods, 
dat defe ftad tegenwoordiglijk fal wefen in beter rufte, 
ftiltcen eendracht , enialfo meer verfekert tegen de 
praftijken van den vyand; biddende feer dienftelijk, 
dat U E. hem hier mede wil houden voor geinfor- 
meert, dat van de voorfz. commotie is oorfake geweeft 
de voorfz. Deventer met fijn complicen , alsgefeytis, 
en verfoeken dat U E. fijne gewoonlijke goede gunft 
tot defe ftad wil continueren , den felven verfekerende, 
dat de gevangenen niet anders fullen getrafleert wor¬ 
den , dan in Juftitie en met recht na de privilegiën, fta- 
tuten en coftumen defes lants en ftads. Dat wy voorts 
vaftelijk fullen onderhouden de waerachtige gerefor¬ 
meerde religie, en blijven getrouwe dienaers van hare 
Maj. en feer geaffeótioneerde tot uwer E. met alfo goe¬ 
der herten, als wy God Almachtig bidden: 

Wel-geboren Heere, uwe E. lang te willen fparen 
ia 
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34& Vijf en Twintichfte Bock. 
in goeden ftate voorfpoedig en gefont. Gefchreven den 
3.0ótobiis. 1588. 

benige Dagen biet na beeft ben <6?abe ban $pe? 
naer binnen 3ted)t Doen publiceren met öe ftlocfte 
ban ben ^taöbupfe bit nabolgenbe. 

Yne Heere den Grave van Nyenaer,Meurs en Lim- 

1588 

M burg f\rc. Stadhouder, Gouverneur en Capiteyn 
Generael over de l'tad , fteden en landen van Utrecht, 

Dcu 7. 
«Öcto&US 
ij8X.ö»s 
beu (tgt. 

Public,!; 
rtebieöe 
Jr?cere 

ban*Jlncj Schout, Burgemeefteren , Schepenen en Raden der 
naer/J voorfz. Had Utrecht. Doen te weten eenen yegelijken: 

er'c^totlö» a^° ln 4en Jare if8<5. den 21. en 13. July, endeny. 
trctljt Augufti, door inftigatie van cenige quade geeften, op 
ijecftöoen den name van de Excell. mijn Heere de Grave van Ly- 
Doeu/ cefter,doenGouverneur en CapiteynGenerael van de ge¬ 

ünieerde Nederlandfe Provintien, by Schout, Burge¬ 
meefteren, Schepenen, Kaden en Burger Hopluyden 
in der tijd vande voorfz. ftad , fo by fchnfcelijke billet- 
ten als by openbare kiok-luydinge , verfcheyden per- 
fonen bevolen is binnen feer korten tijd niet alleen uyt 
de Had en landen van Utrecht, maer ook uyt alle de 
geünieerde Provintien te vertrecken , in neutrale plaet- 
len , aldaer hun voor een tijd t’onthouden, op pene 
van confifcatie van haer-lieder goederen,en fpoliatie van 
haer-lieder huyfen en meubelen. En dat onder de felve 
perfonen mede begrepen zijn geweeft, Jonker Nico- 
iaes van Zuylen van Drakenburg , Heere van Sevender, 
Scholtis defer ftad Utrecht, meefter Floris Heermale 
Raed in den Hove van Utrecht, Johan van Druynen,eer¬ 
tijds Burgemeefteren doen Raed der felver ftad, mitf- 
gaders meefter Floris ThinRaed en Advocaet vanden 
lande van Utrecht, dewelke uyt verfcheyden wichtige 
redenen hun daertegensgeoppofeert en beklaegt heb* 
ben. So is ’t dat mijn Heeren voornoemt op alles rijpe- 
lijken gelet, en daer op gehoort het advijs van de Hee¬ 
ren gecommitteerde van den Rade van State van dever- 
eenigde landen , verklaert hebben en verklaren by 
defen alle de voorfz. billetten, a&en en publicatien met 
alle’t gene daer uyt en nagevolgt is, te wefen nul, geen, 
en van onvveerden. En hebben defelve met het gevolg 
van dien overfulks voor fo vele des nood zy gecafleert, 
geannulleert en te niete gedaen , cafleren , annulleren, 
en doen te niete by defen , en willen defelve niet anders 
geacht nochte gehouden te worden, dan offenietge- 
lchied waren , in der voegen dat alle d’uytgefey de per¬ 
fonen en een yder van hen by defen werden geacht, en 
gehouden by ’t gene voorfz. is , niet geledeert of ver¬ 
mindert te zijn, in haer-luyder goede name, £ame , eere 
en reputatie. En defelve overfulks, voor fo veel des 
noodzy, met der daed daer toe reftituerende, en Hel¬ 
lende in fulke qualiteyt als fy waren voor date van dien, 
alfo dat fy de ftad , fteden en landen van Utrecht vry en 
onbelet mogen hanteren en frequenteren, inalfulker 
voegen en manieren of’t felve hen-lieden noit verboden 
of belet ware geweeft. Wel verftaende dat de gene die 
alrede weder ingekomen zijn, of namaelsfoudenbe- 
geren in te komen , ’t felve fullenaendienen de Burge- 
meefters defer ftede, indien fulks alrede niet gefchiet 
is, om op een yeder van dien in’t particulier gelet te 

(FoI.i8.) vvorden , als men tot goede rufte en eenigheyd defer 
ftede fal bevinden te behoren. En hier mede wert ge- 
ftelt in eeuwige vergetenifië en vergevinge alle particu¬ 
liere offenlien en injurien , uyt fake van de voorfz. uy t- 
leydinge met den aenkleven van dien , eenigfinsgere- 
fen en gevallen , tegens wien , en wat perfonen defel¬ 
ve gerefen fouden mogen wefen. Aldus gedaen en ge¬ 
reid veert, en bevolen met der kloeke gepubliceert te 
worden,den 8- Odtobris 158$. 
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3Dncc 11a ïjccft men bcgofl tep?occÖeren / fa tot 
cjeaunnatie ban öe gehangenen / até tot boringe ban 
getupgen cn tiifïtatïc ban becftfjepöen gcfcfjpften. 
Cn ccrfï Cftadc^ ban Cdllo / ïïiööer/licereban 
^djuïïeberg / getoefen Reliant bet fiaö iïtcedjt/ 
bie fijn Ijtiub tot gebanftenifje baaö gegeben / onbet? 
bjacdjt dinbc bp huljan .Ibpmpt / en jfïoriö ban 
ÏDcbc / Jbcïjcpcncn / fepbe bat ïjp be Heeeen ban Öij? 
fenbiug ertlBoergberge/ mitfgaber^onfter jpceör? 
dft ban Suplen ban jfrpbdt babbe geappjebenbeert / 

boo? acte ban ben gerechte/ bacttaebpötn-ïicbcn 
refeueeröe: cn nengaenbe ’t pjoce£ bat bp Dcfeïbe cii 
anbere Cöelcn Ijaböcgemobeett/ ’tfelbegcbacntc 
hebben öoouz iaft ban fijn Cjccdlentie ban 3lpceftcc/ 
Dte bem ooft belafi ^abbe ’t feibc pjoec0 acnbcpöen 
3tjben geinfirueert ^ijnbe in fijne banben te ïeberen / 
j)P toilbc bacr fcïfé Hecbtet ban toefen / en toag ö’in? 
formatie genomen upt öe Depofitienban&ubbjedit 
ban$adj£/ ban^upö-oojt/ öcl£ccreban2$?aftd/ 
^aljan ban JBeerten / en 3an ban ben Berg / fjtni 
niet-te-min tot befefbe refetctcRbc/ bat bpbactna 
cenige acten ban be ^ecretavi^ iètrift aïé ban be 
©aojt gdiebt babbe/ tot belafimge becfdbcrCbc? 
ïen / fonbedtng beïangenöe ben eeb / ban bat men 
met be uptgclcpöcgeengcmcenfdjapinofiehebben/ 
cn bat bp ban ben ^ecretatté 23njg-gcacf ooft feftete 
fdjbftuccn babbe gcïidjt / alle Vbtiftc acten / ftucfteri 
en fcb?ifturen maren in een féftere faft / ïeggenbc in 
een ftaffe / fracnbc in be dècbouten ftaniet / op toelftc 
faft geteftent toap met gjoote ïetteren/ (Crillo / toaec 
toe bP bem cefereerbe/ bat bP bcfcbnftuccn babbe 
boen maften bp ©octo^ tóteben^ JBofMïa / en bic met 
obcrgeïebcct boo? bic bpbenüiacö of cenige gecom? 
mitteeebe bate upt / fcparen gebijitcert en goet ge? 
bonben bie ober te lebettn / bat be SBmgemecficc 
^ebentcr be tcpubïijftc eenigfin^ fjicir eh baet ge? 
einenbeett en gccojcigeett babbe, SSdangenbc’t gene 
^mgsbagjJ ’pnaebt^ ben 24. September boa^ge? 
palTcect / fepbe bp bat omtrent te 5. uren mo^gen^ 
tot 3 of4 rcplVn cenige burgeren m tuapencn jijube/' 
bem ban Den beböe opgeftïopt baööcn / feggcnbe bat 
bp terfiont op öe pïaetfe mofi ftomen bp be jfrete ban 
23^aïtcl / ftlD1. ^an ban ben S^erg / ben 23u?getnee* 
fier ïDcbentcr / en eenige borger opftipöen / cn aU 
bacr gcftomensgnöe/ inbe^>cboutenftamcri^bem 
bp be boo?f3. en eenige anbere ban öe JBagifïraet/bie 
bp aï^ boen niet en Wifï te noemen / gefeptöattoC 
Cojndté aBijfb?ccbtf5- banCulcnburgettdgftcbo^ 
ger^S tot 40 of 50 toe bergaöert toaten / bat bp öefdbe 
ongetuapent in ’t ^taöljup^ brengen fouöe/ Daer toe 
fp bem acte op fijn berfoeft gaben / cn bp bem ge? 
b?acdjt 3tjnbe toie met bem gaen fouöe > fcpbenbaÊ 
bet bupé al metmufqucttier£Defettoa0/ en bat bp 
bacr gcgacn tua£/ en fo men be Deur niet toilöeope? 
nen/ (toojbe gefept) bat men een bamer fouöe ba? 
ïen / en Die fo openen fouöe / geiijft grbaen toozbe / 
en Daer in ftomcnöe/babbe bacr niemaub ban bie öjie/ 
natnentïgft €o?ndi£ <£5gfb^eebtf5. ban Culenbmg/ 
2lan <D?iffoen£/ en JfreöcdftinöeïDijnfiaftgebon? 
ben ongebjapent / bie bp meöc nam / en bjaebtfe in 
ben ^ebouten ftamer / bemgeb^aecbtsgnbe/ toat 
bJoo?ócn bP öacg^ boo^beberoertegebabbabbe/ 
beg abonb.ö met 31oban 23ar i anttooo^öe cenige 
tooojbcn geïjaö te bebben / nopcnöe fijn Compagnie 
bie l)P babbe begonnen aen te nemen/ fonberöatbp 
toif! cenige anbere p?opoofien met bem gebab te beb? 
ben: bem getoont sijnöe een fefter cebulle / inbou? 
Dcnbe becfcijepöc namen ban boteren / bacr ban 
ö’cetfie toa^ Co?ndi^ ban 23?oeftfjnpfen/fepbe / bat 
Iju bic aengeteftent babbe öoo?fommige(fonöcra»^ 
boen te toeten ban luie) om öefdbe te nomineren oira 
in be IDet te ftomen/en bat be ccrfle ö^i'c namen gort/ 
en be nabolgenbe gefubtirtguïeert5ijnöe/fnrpect ge? 
bouben toaren na fijn ontbout / maer Dat bp bie niet 
aengeteftent babbe om te bangen: fepbe bat bpbooi 
ftebd ban beu f^ecce ban 23:aftel / s^ebenter/ JB?. 
2?an ban ben 23erg cn anbere / öeboo?fepbeCo?ne? 
ïi^ ban Culenburg / f|an C^iffoenfj. en f reöerift in 
be IDijnfioft geappjebmbeert babbe: Dat ten tijbe 
öe pajiep / bie fijn Crcellentiebcn-ïieöenbereertbab? 
be / gegeten tuerbe ten tjuufe ban ben ^accretadjS 
<6oofen ban be©oo^t/ bp eenige .^cOepencn aïöacc 
gefept bjojbe/ on^ tijbfalbadlupt^iju/ toacropbp 
refponbaut fepbe / fijn Crccllentie (mcencnöe De 
C?abe ban 3Lpcefier) breft’t boo^ïeöen jacr öeléagi? 
firaet berfet na fijnen tuil/ öcC>?abeban$penaec 
fal nu boen na öe fijne / toaer op ^ebenter fepbe / 
boe ja! bP ( noterenbc öcCmbc) moet öe .Jtöagi? 
firaet fidllen.bolgenöe ftjij-inficucticr men fal öaerom 

noeft 

, 
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nocbbifputercn enïttetfcn / of diergeïtjïtc tooojden. 
<tn fo ten feïben tijde mebebecmacnttoctbebandc 
(Öarnifoeneu binnen Der fïab Htcccbt leggende / feu* 
be bp cefpondaut / öaec 5x311 aïceede cemg <0anufoen 
uut der fïab hertogen / bat bet fïjn$ bednnftcn^ niet 
goet toace baec meer tipt te (aten bettccchen/ offec 
tuat fauöe mogen te boen bomen / baec op ^Debentec 
gcanttooojd badbe / neen ’t ig nn geen noob / ban 
ober ttoce macnben toeïtonicnbcfaï’t mogelijft uo* 
bieb toefen. 

benige bagen na bef en/ iffee fefeereMifTïbtoban. 
bc ïttonmgmne ban «Éngeïand geïtomen/ aen bc Ma; 
gifïcact ban be fïab Wtcctytlin bate ben 17.0ctobj!ö 
i?88.biebenbetfelbccmaenb toctbcomfangen/ 
ban befen tnbout: 

Mijn Heeren, 

fiaiffibe YVTY hebben onlangs verftaen eenige grote defordre 
a«öe _ W in uwe ftad Utrecht voorgevallen,door het quaed 
cuan3J'5 tra<^ement dat men acngedaen heeft eenige principale 
Engeiaitö perlonen van defelve, te weten : Deventer, Trilio , 
™Kleerhagen en fommige andere , zijnde de eene verdre- 
caetoée ven, d’andere in nauwe gevankemiïe geworpen , en 
a&3©t; eenige ook overlaft aengedaen in haer eygen perfonen, 
icreiibe* ’c welk wy fo vreemt vinden , dat wy ons niet dan on- 
: betotta eyndelijk“daer over konnen verwonderen, niet alleen 
Die als hoe dat gy u fo geweldig vergeet, dat gy komt tot fulke 

3C; extremiteyten , tot perieul van een gehecle confufte en 
L*, ruine van uwen geheelen ftaet: maer ook dat gy betoont 

fo weynig regart te nemen tot de confervatie van onfe 
eere, die wy houden door defe handelinge geweldig 
gekrenkt te wefen, zijnde defe overlaft niet gevallen , 
dan alleenlijk op degene, dewelke haer altijd betoont 
hebben geaffedïioneert tot onfen dienft, envanonfen 
gewefene Luytenant generael van derwaerts over, en 
dienvolgens goede en getrouwe Patriotten , ’t welk 
ons rechtvaerdelijk u fo veel te meer doet blameren , en 
om de reputatie van onfe eere in defen uadviferenin 
goeden ernft de voorfz. perfonen te doen wederroepen 
en herftellen in haer reputatien, ampten en vryheden ,, 
en andere die lijden om defelve faken , ’c welk ons fo 
aengenaem wefen fal, als het contrarie ons fal misha¬ 
gen , om ons te geven occafie otn te verliefen den finaek 
van de voorgaende handelinge, en om te mogen vol- 
herden in onfe faveur dat wy u toedragen , waer van wy 
u fonder lange reden expreflelijk door onfe eygen brief 
hebben willen verwittigen. En hier op: 

Mijn Heeren, recomrrtanderen wy uin debefcher- 
ftainge van onfen Heere , gefchreven in ons Palleys van 
S. Jacobj den 17. O&ober 1588. 

ondertekent 

Elifabet I\. 

’t Opfchrift was, aen onfe goede vrienden, de Burge- 
meefteren en Magiftraet der ftad Utrecht. 

ï|ate IBajefïept ïjccft bangdijïïcneentntoicfge; 
fetoeben genoeg ban eender fuuflantje / aen de <6^ 
beban Meutg/ maer een toepnig conrtoifec. 

tttoaors r> «5?abeban Bpenacc / IBettcs? / etc. beeft aen 
banöè U bare jBajcfïent ben 5 Bobcmtoiö ïjierop grant; 
iSne- tooo?t / Öace Majeffept quaïrjfien oudeedebt 
m/ ' toaé ban be gdegentïjepd bcc faften / baec ban fp 
acuïö/ m hare üuebeu mentic toa£ makende / en toaten 
anSw genomineerde perfonen binnen Btcecbt / niet 
ban ‘' onbeboodijfc getractecrt of bejegent : maer bad; 

ben bcfeïbe fonbec eenig rcfpcct te nemen op Ijct tod; 
baten ban Ifjet ©adecïand / en gemeen todbacrt ban 
bcc fïab / met onbehoorlijke toegen gepoocljt bc ge* 
tjeeïe fïaet ban be fïab in ruine en beeberf te toen; 
gen / gelijk bate IBajefïept tipt bc informatici!/ baec 
ban men bate liBajefïcpt met ben eerfïen bubbelt 
foube ober fenben / toebee foube beefïaen / en bes 
toijïe fjp bafïelijft bertrout bat bare JDajefïept aï^ een 
cccbtbaerbige ^nnceffe niet foube toillcn beletten ben 
Koop bet Sjuftiticn / bat ïjare dilöajefïept Ijaer tod 
macïj berfeftert Ijouben / bat tegen^ bc gemeïre pcr^ 
fonen niet foube geöanbeïctoetbm/ ban tnjuflitie 

IV. deel. 
. 

en met recljt / Uoïgcnbe bc pnbilcgien / fïatuyjtm 
en cofiupmnt befcjS ïaubë en öer (tab / en befiuut 
fijnen D^icf öat Ijp bo’bcr^ in aïlc£ ia cn fal bïijben/ en 
met ben effecte boen bïijfien/ te toefen een (ccroots 
moebig bïenaer ban ïjare jBajefïeut. 

Maer be gene bie laft ban ben ^urgenicefïer i©e^ 
benterbabben/ bieïben bacromnietopfeecetnfMtp 
hen te follicitcrcn fo aen betfdjepben30eeren ban bare 
Majefccutb Dabcu/a^ aen bare dlDajefïept felue/ tot 
fijne en ber anbere ontfïaginge / baec toe gefytiphcn* 
be fobanigc miöbclen alg beu bccljten baec toe öien- 
ftdijlste toefen/ ben ooft niet ontfienbe be Staten 
(Denerael en particulier ban grote partpfdjap te be* 
fcbulbigen / cn too’be fo Ijkt tz Hanbe alp in ftBngc? 
laubgeitcopt feftee gefriJdfcc/ bacrmgcfpccificeeit torónocij 
toatocubcrfcbepbcn injurien / biefïreehcnbctoarcn öopifom* 
tot pjejubitie ban bare IBajeftcpt^ eer tl ban ben 
obedebenïfeere^abebanXpcefïec / cn ban 
gdfe natie / om alfa be partpfdjap a$ nocb te 
boeben en fïaenbc tc bouben / cn befe 'S.anben in ben 
bact ban be ïïoninginne en bc Crngdfc tebouben: bie 
Dingen bie fp fepben/ ja inecfï berderben/ tcfïrec? 
hen tot pjejubitie ban be eere ban bare Majefïept / 
toarenbeïia-bolgeubf. ^at eenige Ijabben getracht 
be cautioneïe fïab 23tide onberfien^ceobec-balïen/ 
en bat tot Di'enepnbe baer tegen^ onnobieb <s5arn^ 
foen in Macflant^-fïupd gdepe toa^ : bat ’t fdbc 
ooft foube gepjactifcert toefen tegen ©ïifTingcn tc 
attcntcren / en bat be fufyitie baer boa? becmecc^ 
bert toae? / boo» Dien fehccc pofï-bobe tipt ©ïiffini . 
ge fsomenbe / ató bP ü^eejlbe ban bc ‘Öngeïfe folba^ 
ten gcajjpjelKnbeect te toojben / eenige tyteben 
in ^ee getootpeu Ijtaböe : bat eenige getracht 
babben j||oIlanö^ èarnifocn tc toengen in be fïab 
ï2tced)t/ en b’^ugelfe baer toebet wf.it tc Djijben: bat 
bie ban Ijbollanb 7 Cometten «Sngelfe upt baec fïeben 
babben beejaeebt / toingenbe baec op ben roof ban 
be arme SSoecen tcïeben/ om ben ^èngeïfcn name' 
in bact te b’engen: bat tot Hcpben ( Btrecljt / 
cum en boaj anbere fïeben een geruchte gefïroit toa^/ 
bat bare Majefïepr be fouberatnitept niet toilbe aen* 
baecbcn/’t en toace bat men baec bie frmpeïtjb/fonöec 
eenige referbatte ban ^ibifegienenB^p-btötnaen^ 
bobe/ om aïfo bare Majefïept bp’t bolltinbaette 
toengen : bat aB bate JBajefïept aen be Staten 
fcöJcef arn 10000 flafïen <0jepnen / om bic ban Hon# 
beutnljarenoabbptefïacn/ nabienmöeqimntitept ^Fq1-29^ 
toaö gebtoadt / gelipt ben ïfeece ïDiïlte^ Ijtn te hen* 
ncn gegeben bvibbe / cm ban be Staten opentlijft unt 
gefept Ijabbc / bat bare Majefïept fo groten quanti^ 
tept toaa eiifdjcnbe / om bc pzobintieit boo? Ijongcr^ 
noob tc bccbcïgcu / bat bare iBajefïept injudmfdijft 
toa.^&efcbulbigtmetöen Syangiacrt bjebe tc toilleu 
maften / tegen Ijct inljoub ban’t contract/ ombat 
’t fdbc bateïijft toerbe geaeljt te jijn onbec’t boïft/ljocs 
tod Ïjare IBajefïept anbcrtnffcbcn maer ijabbc pio - 
pofitie bie bcfeïbe boen foube / todfte fa fp onbeïeefs 
beïijli babbe becfïotcn / fp foube baer betoont hebben/ 
cenïtotoccffebanDeecce enrrbrlijftb^ Der <£\üifte* 
Iijfibcpt tc berre bcrtocemt : bat eenige $enfiana< 
riffen opentlijft babben gefept toactfdipnïtjït te tor^ 
fen / bat IjareMajcfï. ban Stanïfpé bercacb niet oit^ 
toetcnöc en toajj getoeefï / om bat bp bp baec in g^o? 
te efïinie toas / en in <èngdanb feer treffdijlte pot' 
beren babbe ïcggenbc : bat al^ befe onredjtbaetbige 
fatne toa^ gcfïropt / cn bat boo? ben ïïabe ban State 
bp openbare Bïaccatc fuift bala geriidjte toab ter ue> 
béc gelept / cn boen bmclten ; De Staten geneead 
cn bie ban l^oïïanD be publicatie ban öicu niet toilben 
gebogen / boetoeï ben «gngelfcn ï!aeb.ö-i%cr öacc 
op feer aen-hidt bat bic publicatie foube.gebaen toeiv 
ben/ fo toa^ bat noebtan^ belet/ en ïjare heuligé IBa^ 
jefïept bloot gelaten boojbepöeïbeptbergeciabten. 
Cpnbdijft aï|be gebeputeerbe bcc Staten genecaeï 
niet bare Majcfï. toaren banbelenbe om meerder fz- 
conc^ / fo toerbe bare Majefïept berabberteert / bat 
bc Staten genecaeï aen bare gebepmeerbe biic- 
ben Ijabben gefonben / baec bp fp- befdbe babbelt 
beeboben met bate .ïBajeffept niet bo?bctai fg 
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ttactcccn/ ïjebbcnöe bafïeïp bcfïoten / om met Ija? 
rc JBajeficpt in geen berber onöecïjanöeïinge te 
iceöen. 

ö’3njunm bic fp fepben / öe<©ngdfe natie te De* 
treffen / toaren befe: öatfe fepben / bat ö’<©ngdfe lup? 
ben cnbeqiiaem maren ten oojïage/ en batbcikeber? 
ïanbfe hiaten niet toaren begaen om ’t Cngelfe 
JüoUi/ mate tod om’t «©ngdfegdö: öateeneban 
bc Staten bccbïaect ïjaööe / bat ïjet <©ngdfe <©ou? 
bernement onbcröjaegbjbec toap ban Ijet jFranfe / 
e n bat fp nopt ban be jf rancopfen fo omfet toaren ge? 
toee.fi / alp ban öc«©ngdfc: Dat eenige ban öe^ta? 
ten opcntïtjbjjaööen gefept / bat ter aenbomfïcban 
bc <©ngdfcregeringe / be pjobiniienban b’eene i®p? 
rannpe in öc anbere toaren gebaUen / en na bietife 
noci) /Spaenfe noclj ^ranfe Ijaööen gdeöen/ bat’cr 
geen oojfahc toap / toaerom fp ö’€ngdfe fouben 
lijöen: bat in be fyteben ban fijn «©teellende ban 
Slpccfiee gcfcij?£beu / injudcufdtjb toap berbïacct/ 
bat men öefeloe fufpilie ban becraet oob ïjaööe ober 
25ergen op ,§>00111 / «©ofïenöe en anbere pïaetfen / 
aïp men ban «Dcbcntcr ï)aööc/om bat bie met<©ngdp 
<©arnifoen toaren befet. 

ü’Mctim of Daöcn bie gefirebt Ijaööen tot pjejuöi? 
tic ban Dc autojttept ban fijn «©teellende ben «©|abc 
ban ilpccfirr / fepben fp befe te toefen : öatöe§>ta? 
ten ban Ifoiianb / gcïanö en ©^iefïanö <©iabc jüau? 
t'itp ban i&afFau Ijaööcu een commifle gegeben / bnp? 
ten toeten ban ben <©?abe ban ïpcefiec / en ben iia? 
öc ban §>tate: bat met febere acte ban ben lefien 
januari) 1586. tegen b’ autoritept fijne «©tcdlen? 
tie geöefcrccrt / ’tgeljede betoint banbe Sfömirali? 
tept / ben 2f!ömiracï en fijne «0ffideren abfoliudtjh 
too^Dc ror-gc,Laten : bat tegen b’ autoritept ban fijn 
<©(ccdïende/ ben «©jabe ban §aïuip toap gemaebt 
Cciïoncï ban ’t geeufe garnifoen/ ben 23acon ban 
i|o|)cufaïife.6ouberneur ban eenigc fieben m «©eiber? 
ïanö en «©bct-pflel / en ben «©jabe ban *>oljcnlo/ 
«©aubetneue ban «©o^ciun / IDogcom en meer anbere 
fieben in lf olïanö: bat in Ifoïïanö nietoeCompagnien 
toaren aengenomen/en met ceöcbetpfteDtaeu^abe 
IButuitp ban «Daffau: öat etpicfTeïijb toap befïemt 
öat fijn «©reeïï. fonberconfcnt oerstaten/ in geen 
anbere fieben «©ngdp garnifoen foube leggen/ ban 
inbc rautionelc fieben ban bare JBajefïcpt : bat be 
pjobindalc Staten ban l|oïïanö en ïBefi-Bpeflanb 
öcnilabeban^tate Ijaööen berboöen «©armfoenen 
te ïeggen of beranberen / op bat fp onbertufTeöen Ijcn 
racti)aren<©oubecneur marljten beraetfiagen / öoe 
fp öeit öefi binnen fjateïimitcn fouben befcïjetmen: 
öat fo be generale alp p?obintiaïe Staten ban l^oï? 
ianb / 53mficcöamcn Cnhljupfen ïjaöben berboben 
eenige granen upt bare fieben te ïaten berboeren/ 
aï toacr’t fdtoon bat tjet confcnt ban fijn <Ji5rceHentie/ 
of ban ben tiaöe ban ^tatc baer tuffiljen quame/ bat 
öegcmeïtc graten een piaecaet Dabben gcpubliceert 
onber Ijarcn name / fonber ban fijn «©rccüeutie of ben 
iïabc eenige rnentie te maben / ofber fdber abbi}£ te 
gcb’uphctï / baer boo’ fp alle IBagijiratcn en €>ffi^ 
eieren bcïafien niet toe teiafen/ batteraïïeen/ ofbp 
ïjopcii eenige foïöattn boeg bc pjobintic mocijCen paf^ 
feren / fonöcr confcnt ban <©^abe Biauntp ban 
BafTau / ofDiefijnpïactfc foube betoaren/ bebdenbe 
aiïe be gene bic baer tegen fouben boen met ber boob 
te firaffen. 

laedjadöcn nodf anbere aeten of baben / bie fp 
fepben öccerc ban fijn Crceïïentie te ïjebben gebero^ 
gueert/ te toeten: bat eenige ban be Staten öabben 
toerïdacrt bat fijn '©reeïïcutie ambitieufdijn in ’t 
<©3iiljcrncmcnt ber ^obmtientoaó in-gehropen/ en 
batmen <©ob tod moe!)t banben / öat fijn <©ouberne^ 
ment toap ge e.rpireert / öat eenige ban ben Öabe ban 
^>tatc ïjabben gefept/ bat ïjet mét be bereemgöc 
bintsen gcöacn fou sijit getoeefï / fo ftjne *©rrelïent!e 
ïjicr macreen ïjaïf jaer langer toare geOïcben : öat 
eenige banbe Staten tjaböen bediïaert öat fijn 
ecllentic De mibbden ber fcïjattinge of ïjet geïö ban ’t 
3Lanö / fo quaïijït ïjaööe gcöifponeert / öat be <©arnd 
foenenm 9 macnöengeen betaïinge öaööcn gdjaö: 

bat fijnCrcdlentte een groote femme gdfpuptbefe 
Hanöen in «Ingdanb fóuöe Ijebben ober-geb^acljt: 
öat fijn «©teellende ’t «©onbernement ban ü^ebenter 
en be fdjanfe booj giuptjcn aen^tanïp en Socfe ïjaö- 
be, gegeben/ om öat fp öat ben bpanö fouben ober* 
ïeberen : öat be Jrtaten «©enerael ben 25?iefban ben 
4. f eb?uarij 1587. Ijaööen gefcl)?eben aen fijn €xccb 
lentie ƒ en baer ban eene coppe gefonben aen Ija# , 
te Ji^ajefi. eer fp fijn anttoooföe Ijaööen ontfangen; » 
bat fp boo?tp baer na een berhlatinge fjaööëu gebb !\ 
bnïgeett/ öat’t gene fijn «©tcdlentie gèburcnbe fijn 
«©oubetnement ïjaööe gebaen / toap gcöaen tot pje# 
juöitieban’tïanö / en banbe gemeen e falie : öat pp 
ambitieufe en fcljaödijlie menfefjen gdobe gebenbe / 
tot öiffiöentie ïjaööe geb?acl)t be befie / getroufïc / en 
öcucljöelijlifie: öat geöurenöe fijn «©rcdlenticp <©on= 
bcrnementljetCicijcljp-boïïi erger betaïingctoapge* 
öaen / alp opt te bo?en / niet tegenfïaenöe ï)em fuffi? 
fante miöbden gcnocelj ter ïjanöen toaren gefidt /bie 
onnuttdijlt geöiffipeert toaren / en meer anbere bier* 
gdijlte articuïcn / Die aï te bo^en bp tijüc ban Hpce* 
fier toaren geflcopt getoeefi / en nu toeber upt De ljac= 
ïicn gdjaclt tocröeiu 

^nöcrtuffcljen toerbe tegen be gehangene t’Ht^ •cetHa 
reeljt/al bo^ber gep?occöeert/fo bp etamhiatie alp am upt 
öecfintp/ boei) bed fïappeiqftec alp fonmiige tod geer? JjJjjfJg 
ne gefien Ijaböen / toant rCrilïo toerbe na 3 maenben fiagtn, 
upt-öe gebanlicmffe ontflagcn / betotjle ÖP betoeep 
öat l)p alïeptoat Ijp gcbucenöe fyn Sidjont-ambacljt 
ïjaööe gebaen / in fahen fijn ^cljout-ampt beroeren? 
be/ acte ïjaööe genomen ban Den gene Die ïjemïafï 
Ijaööen gegeben.franp<©ertitf5 23joutoer tocrtcerfi 
bppjobifie op Ijantafiiiige upder gebanlienip entfia? öcmtfj, 
gen / öoclj geconfinecrt in fijn ljupfmge / fonber baer 
upt te gaen / of te betttedten / bupten confcnt ban mufW, 
ben (©erccljte / bolgenbe’tpjobifiondebonniffeban 
ben21. ©ecembnp 1588. «©nipbaer na bp aöbijp 
bangcp?actifeecöeïiecljtp~gdeeröen/ boo?tp gecon« . 
öcmncctt in een amcnöe ban 100 guïöen eetip/ 
Ö’ccn Ijdfte ten beljocbe ban be arme JBccfen/en b’an? 
ber Ijdfte ten beljocbe ban beu #fficicr / en ben <@f? 
ficier fijnen bobberen epfcfj en condufie onf feit. ïUeec? 
Ijagen gecbaminccrt toeröenöc brp anöeren Dacfi^ 
anttooojbe tocpm'cï) / Magenöc ban grote pijne / ïjiec 
en baer toat op be boo^gcïjöuDcnc blagen / en ber? 
focïjt öat men Ijem een öael) of ttoce toat toiïöe in 
bjcbcn laren / tot öat be mcefic fmecte ban fijn quet? 
fucc foube ober toefen/ ’ttoelltgefcljieöe: maeröaec 
na toeber ftoincnbe /en beter ficö beöacDt of geinfiru? 
eert 3tjnbc / fepöc niet anöerp te toeten Dan Ijp ten 
cerfien gefept ïjaööe / ontïicnnenbe al lep bat ïjem fou? 
be mogen tegen gaen. 

^cn23nrgemecfier^ebentccipïangeen tod ge? 
examineert / ooft Ijebben bie ban §olïanö baer 31 ar? 
ticuïen gefonben / om Ijem baer op te onöct-b?agen / 
nopcnöe öc requefie bie op ben naem banbe23o?ge? 
ren ban ^o?öjecl)t aen fijn «©redlentie ban 3Lpce^ec 
foube Ijebben obec-gcgebcn getoojben / en op ’t in? 
ïjouöen ban öitn / op ’t iiptgcbcn ban fdtere gcöjuli? 
te 25ocxIienp/ en berfcljepbcn p?opoofien bpljrm te? 
gen b’een cn ö’auöcre geljouben / en meer anöerp/ 
öaclj öctoijïe Ijp een bloeit en feec Doodtrapt man 
toap/ Ijebben toepniclj upt Ijem met blagen tot fijn 
befajaerniffe bonnen treeben. ip bp ge* 
examineert op berfcljcpöen bu'eben / gefctj^fmi 
en minuten ban ^tificuetien / eenige bp fijn cpgea 
Ijanö gccojrigcert / en anöe rp / m 5ijn cob bede ge? 
tupgen tot fijnen ïafie bdept. «©pnteljjb ïjecft fïcnb? 
ïjeéc Biclaep ban ^iipïen / ïjcere ban ^ebniöer te? 
gen Ijem eenen fdiufrelpen epfdj ban 400 articuïcn/ 
begrepen in 64 blaöeren gefcluiftp ober-gdebert / 
baer ban beboopiaemfie getoeefi sijn/be iiabolgenöe: 

Dat- hy gevangen buyten alle publyke Officien , fo jfêatDeti 
van den Lande als Stad van Utrecht wefende, in de ja- 25u^je» 
ren if8f. en iy86. fich onderftaen hadde , dacelijk 
te ingereren inde publijke aflfairen van defelve landen en al te laftr 
Had : dat hy voor-eerft door fijne geveynftheyt hadde S^£jJc 
gewonnen autoriteyt byde Minifters en andere vande r ’ 
gereformeerde üeligic 3 eo volgens’tcredijt onder de 
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Burger Hop-lteden van de ftad , hem datelijk en ver¬ 
nietelijk geincnuleerc in der felver Hopluyden verga¬ 
deringe , houdende met defelve en andere verfchey- 
den perfonen menigvuldige communicatien en con- 
fulten , opritfende defelve tegen hun Overigheden » 
met hnn-luyden inftellendeSend-brieven en verfchey- 
den aóten , de faken van defe landen aengaende , of de¬ 
felve geconcipieert zijnde met fijn eygen hand corri¬ 
gerende, ftreckende tot perturbatie van de gemeene 
iufte der felver ftad : hebbende hem bemoeyt en on¬ 
derwonden de uytleydinge tegen recht in Julio 1586. 
uyt der ftad en landen van Utrecht: hebbende hy ge¬ 
vangen hem verftout fodanige onredehkheytfchrifce- 
lijk te juftificeren en te defenderen , in allen fchijn of 
die wel gedaen ware, wefende nochtans de uytgefeyde 
perfonen van de principaelfte en vroomfte Patriotten, 
en daer voor notoirlijk bekent , foekende defelve te 
blameren, lafteren en verhaet te maken by andere Pro- 
vintien , en tegens defelve in te Ptellen , en te ontwer¬ 
pen fekere calumnieufe accufatien : dat hy hemden 
6. Augufti 1586. ongeroepen hadde laten vinden in’t 
Hof van van fijn Genade van Nyenaer, enhemfelven 
darelijk gemoeyt in ’t her-openen van ’t koffer van mee- 
fter Pouwels Buys , gerechtelijk toegefegelt, vifite- 
rende de ftucken , tranflaterende in’t Francoys feke- 
re atteftatien tot lafte van den voornoemden Buys , en 
dit al eer hy Burgemeefter was : dat hy door fijne fau- 
tenrs en patronen fijnGenade abfent zijnde caufarepublb 
c<e hadde gepraótifeert dat hy by den Grave van Lycefter 

Eol. was ge koren twede Burgemeefter van Utrecht, en dat 
tegens de Privilegiën van de Landen en Rechten der 
Stad, en tegen den wille van de Staten van Utrecht, 
verklaert by fekere inftrudHe door hare Gedeputeerde 
onlanx te voren aen den Grave van Lycefter mede gege¬ 
ven , enden felven Heere Grave aen-gedient, alfohy 
een geboren Brabander was van ’s Hertogen-bofch : dat 
hy alfo onbehoorlijker wijfe Burgemeefter geworden 
zijnde, hem datelijk geftelt, en verfcheyden machina- 
tien aengegaen heeft tegen fijn Genade voorfz. wefende 
Stad-houder en Capiteyn generael over de Stad, Ste¬ 
den en Landen van Utrecht , beladende tegen fij¬ 
nen Eed de Burgerye met verfcheyden uytheemfe Com- 
pagnien, fo te voet alstepeerde, alles buyten weten 
van fijn Genade : dat hy ook contrarie fijne Genade 
commiffie en inftrudlie by de Staten van Utrecht fijn 
Genade gegeven, alderhande krijgsvolk in en uyt de 
ftad heeft doentrecken, dat hy in Majo 1587. fekere 
Mi (live gefonden hadde tot Bergen-op-Zoom aen Capi¬ 
teyn Morgan , en van daer hadde doen komen Kapiteyn 
Spenfer, dat defelve gecaffeert zijnde, evenwel niet 
opgehouden heeft tot dat de Wet weder verfet werde: 
dat hy tot verfcheyden reyfen de wacht der Ruyteren 

nachts hadde aengeftelt, niet tegenftaende den Stad¬ 
houder prefent was : dat hy met fijn adherenten binnen 
Utrecht een Krijgs-raed ingeftelt hadde , en daer in 
verfcheyden faken gehandelt en gerefolveert,die alleen 
het ampt van de Staten van denlande en den Stadhou¬ 
der concerneerden : dat hy op fijn eygen autoriteyt op 
de Vaert, wefende een Fort van den lande van Utrecht, 
hadde doen komen Kapiteyn Kleerhagen , van’s Her¬ 
togen-bofch van geboorte, welker verfekertheyt fijne 
Genade als Stadhouder en'Kapiteyn Generael van de 
Provintieyan Utrecht alleen competeerde : dathy felfs 
een eygen wacht binnen Utrecht geftelt hadde omtrent 
fijne huyfinge, daer toe nemende 30 van de befte Solda¬ 
ten uyt de Compagnie van den felven Kleerhagen, op de 
vaert leggende, hebbende daer na’tgeheele Vaendel 
van den felven Kleer-hagen in der Stad doen komen , 
niet tegenftaende ’t felve Vaendel met advijs van de 
Staten gediftineert was, om op Rheenen tetrecken: 
dat niet tegenftaende den felven Kleer-hagen by fijn 
Genade was gearrefteert, en in fijn huyfinge geconfi- 
neert, vrymoedig tegen fijn Genade bevel op der ftra- 
ten gegaen is: dat hy den Ritmeefter Johan Bax tegen 
d’autoriteyt van fijn Genade en wille van de Staten had¬ 
de willen ftellen , als Overfte op ’t huys te Eem , daer 
toe hy als een Brabander , volgende de Privelegien 
niet was gcqualificeert: dat hy voor ’t eerfte vertrek 
van den Grave van Lycefter geprattifeert heeft na de 

I V. deel. 

voorfchreve uytleydinge, dat verfcheyden en de prin¬ 
cipaelfte Hooft-officien aen verfcheyde vreemde per¬ 
fonen vergeven zijn, om door defelve in het Burge* 
meefterfchap gemainteneert te worden : dat hy met de¬ 
felve vreemdelingen in fijne en hare huyfingen gehou¬ 
den hadde veele conventiculen en confulten, tot na* 
deel van de ftad en provintie van Utrecht in ’tparticu- 
lier, van de geünieerde Provintien : dat hy geprocu* 
reert en te wege gebracht hadden , dat fijne Genade de 
fleutelen van de Stads poorten benomen waren geweeft* 
fuftinerendedat fijnGenades gouvernement alsStadhou- 
der alleen ftrekte ten platten lande, en niet over de ftad 
Utrecht : dat hy gepradhfeert hadde dat den eerften 
Staet, confifterende in de geeligeerde , by de Magi- 
ftraet gecaffeerc is geworden , welke caffatie hy by ver* 
fcheyde gefchriften met fijn eygen hand geminuteert, 
heeft willen defenderen en mainteneren , niet tegeri- 
ftaende fijn Genade hem gevangen by goede fchriftelij- 
ke redenen remonftreerde, waerem ’t felfde nietbe- 
ftaen mochce: dat hy verftaen hebbende dat de Ridder- 
fchap hun daer tegens wilde oppoferen , en de Privile¬ 
giën van den Lande befchermen, hadde hy gevangen 
hem niet ontfien in de Staren opentlijk te feggen ; ’ten 
zy gy-lieden de refolutie(genomen op’t maintineren van 
de privilegiën) afftaet, fofult gy de jammerlijkfteftaec 
van de ftad en van de landen hebben , die oyt menfche 
gefien heeft, en fullen daer over noch bloedige koppen 
gedragen worden: dat hy onlangs daer na gecommit- 
teert zijnde, in de vergaderinge van de Staten gene¬ 
rael te compareren, en dat hem defelve te dier tijd niec 
wilden admitteren, voor en aleer hy vertoont foude 
hebben dat hy gequalificeert en conformelijk de Privi¬ 
legiën en den rechten van der ftad , en de landen , Bur¬ 
gemeefter geworden was, dat hy daer over eyndelijk 
hadde gefeyt, fo de generale Staten by hun refuys per- 
fifteerden , dat fy-luyden niet fouden konnen beden¬ 
ken wat inconvenienten uyt haer refuys fouden/efulte- 
ren , al hadden fy foveel verftandenals hayren op hun 
hoofden: dat fijn Genade hem op de gelegentheyt van 
den eerften ftaet, en de caffatie van dien volkomentlijk 
geinformeert, en den felven eerften ftaet gereftitueert 
hebbende, en voorts die van de ftad en ftedengeor- 
donneert met den felven tebefoingeren, gelijk fy te 
voren gedaen hadden , en dat by gebreke van dien de 
twee eerfte Staten fouden mogen hun vergaderinge 
houden op den huyfe te Duerftede of elders, en al- 
daer in ’s lands faken difponeren., was degedaegde 
principael auteur geweeft, dat die van de ftad d’ordon- 
nantie van fijn Genade niet hadden willen pareren: 
dat hv gecoucheert immers gecorrigeert hadde fe¬ 
kere Mifiive op den naerii van de Magiftraet van 
Utrecht aen de Staten generael overgefonden , daer 
by defelve Magiftraet afgeihgen hadde met een 
vreemde antwoort , ’t verfoek by defelve generale 
Staten gedaen , ten eynde fy-luyden hun gedepu¬ 
teerden fouden fenden in den Hage , om aldaer 
de differenten binnen Utrecht verrefen , by min- 
Iijke conferentie befticht te worden , volgende fijn 
Excellentie commiffie : dat de twee eerfte Staten 
hebbende doen verfchrijven de twee Staten van 
Utrecht om te adviferen , of niet geraden waren 
te doen repareren ’t gene binnen fekeren tijd in de ftad 
en de landen van Utrecht gedaen was , tegens de pri¬ 
vilegiën en rechten van den landen , en tegens de 
Travaten van den felve landen , item tegens deïrafta- 
ten met hare Majefteyt en fijne Excellentiegemaekt, 
en ook tegens de naerder Unie binnen Utrecht opge¬ 
recht , dat de Magiftraet van Utrecht principaiijk 
doorfijn indu&ie op debefchrijvinge niet wilden com¬ 
pareren , en fo de twee Staten daer op gerefolveert had¬ 
den , heeft hy met eenige die hy daer toe geinduceert, 
en op fijn hand hadde, hem vervordert der Staten Ar- 
chiven op te ftaen , en de refulutie daer uyt nemen, en 
alfo de Staten daerom refolveerden om gelijke incon¬ 
venienten te fchouwen , haer vergaderinge buyten der 
ftad te houden,was hy gevangen de principaelfte auteur 
en oorfake geweeft, dat die perfonen die de twee eer» 
fte Staten reprefenteerden , en binnen Utrecht woon¬ 
den,belaft is op de vergadernge niet te yenrecken,of fo 
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fy fulks deden , datfe hen niet fouden vervorderen bin¬ 
nen Utrecht wederom te komen : dat daer na den Am- 
bafiadeur Milord Bukhorft binnen Utrecht gekomen 
zijnde, om door fpeciale laft van hare Majefteyt de dif- 
ferenten en mifverftanden , binnen Utrecht verreken 
te hellichten, hy fulks belet heeft ,vinvoegen dat den 
voornoemden Ambaffadeur onverrichter fake moft ver- 
trecken: dat hy hem vervordert hadde,fonder voorgaen- 
de communicatie met d’andere provintien te houden , 
de Majeft. van Engeland de fouverainiteyt der landen 
op te dragen, fonder refervatie van privilegiën : dathy 
fiende ’t felve met Utrecht alleen niet te konnen te wege 
brengen , hy auteur geweeft is , dat die van Utrecht 
ook andere provintien , als die van Gelderland , Over- 
yffel, en Vrieflandgefolliciteert hebben , om met hun- 
luyden, fonder die van Holland en Zeland , de voor¬ 
noemde fouverainiteyt op te dragen : dat hy te dien ef- 
feóte correfpondentie gehouden , en veele brieven ge- 
fchreven heeft, met enaen veel verfcheyden perfonen 
in de voornoemde andere provintien wonende : dat hy 
fekere inftrudtie, dies aengaende met fijneygen hand 
gefchreven hadde, defelve alfo coucherende , gelijk of 
fekere andere provintien in ’t particulier tot fulks mede 
gerefolveert waren , fonder nochtans laft van eeni- 
ge provintien dien aengaende te hebben , makende 
hy gevangen alfulke notoire confpiratie tegens lijn 
Overigheyd , en bedryvende valsheyd, te meer fo hy 
gearbeyd hadde, met defelve andere provintien veele 
en perticuliere Ligues te maken , tot prejudicie en dif- 
membratie van de geünieerde provintien : dat hy tot 
dien eynde ook hare Majefteyt van Engeland hadde 
doen te kennen geven, dat die van Holland over die van 
Utrecht hadden willen heerfchen, al tenfineomdie 
van Holland aen de gemeente odieus te maken , en die 
van Utrecht t’ontrecken d’ailïftentie, die fy ingevalle 
van aenperlinge van den vyand, notelijk van die van 
Holland fouden moeten foeken : dathy de principale 
auteur en inftigateur was geweeft, om de fes Edelen 
van den lande van Utrecht te apprehenderen, en op 
Hafenberg te brengen , om dat fy met meer andere 
Edelen aen den Grave van Lycefter verkocht hadden , 
om al’tgene tegens de rechten en privilegiën van de 
landen, de traóhte en nader unie binnen Ucrechtge- 
daen was , gereftitueert en gerepareert te mogen wor¬ 
den : dat hy in ’t apprehenderen der voorfz. Edelen had 
doen gebruyken , en ufurperen den naem van lijn Ex¬ 
cellentie fonder nochtans deflelfs advys of confent daer 
op gevraegt te hebben : dat hy gepraótifeert hadde , dat 
fijn Genade van Nyenaer, niet tegenftaende hy aen de 
Mamftraet van Utrecht hadde doen vorderen , in het 
left van Septemb. 1587. die de nominatie van de niewe 
perfonen, daer uyt men de ele&ie van de niewe Ma- 
giftraet tegens den eerften Oólobns foude doen , hadde 
den Raed door fijn indu&ie , fijne mede Raden abufe- 
rende, fulxafgellagen , en in deliberatie doen ftellen , 
of men den perfoon die fulxaengaf, in gevankenilfe 
foude doen houden, of niet; fo dat fijn Genade geen 
denominatie gelevert werden fo dat de Grave van Ly¬ 
cefter den Raed verfet , en den gevangen geconti- 
nueert heefc in fijn Burgemeefterfchap : dat hy met 
jaques Reyngout verfcheyden communicatien en 
confulten gehouden, en den felven t’Utrecht opge¬ 
houden heeft : dat hy contrarie de bevelen van de 
Grave van Lycefter , en fijn Genade den Grave van 
Nyenaer, de Kerke van Oude-munfter , wekende 
de eerfte en outfte Kerke binnen Utrecht , gefun- 
deert lijnde by wylen Willebrordus, eerfte Eerrs Bif- 
fchop van Utrecht , en een Engelfman geweeft lijn¬ 
de , verkogt , gedemolieert en afgebroken is ge¬ 
worden : dat hy verfcheyden boexkens , ten tyde 
hy Burgemeefter was , op den naem van Burgemee- 
fteren en Raden hadde laten in druk uyt gaen , im¬ 
mers dat hy daer van was geweeft, de principale au¬ 
teur , en gedrukt met fijn voorweten , fonder ken- 
nifte van fijnGenadesof de Staten van den lande gedivul- 
geerc ; en werden onder andere mede genomineert 
fijne verantvvoordinge , geintituleert,Gerard van Prou- 
ninx, genoemt Deventer , dcc. Noch een ander by 
hem gecoucheert, en geituituleert, Sent-brief van den 

Raed der ftad Utrecht , aen de Staten ’s lands van 
Hollant. Noch een Boexken genaemc een treffelijke 
vermaninge en waeifchouwinge : noch een Boexken 
geintituleert , Extratft uyt lekere Brieven , en noch 
andere verfcheyden Boexkens die binnen Utrecht ge¬ 
drukt j en met fijns gevangens voorwecen gedivulgeert 
waren, alle welke voorfz. Boexkens vol vancalumnien 
en diffamatien waren tegens de generale Staten van den 
Lande , als van yder Provincie , en fonderlrnge van 
die van Holland, en dat hy gevangen by de voorfz. 
Boexkens gekocht heeft te fupplanteren , en onder de 
voet te drucken de Privilegiën van verfcheyde Landen, 
en de Staten , aen hare Majefteyt van Engeland , en an¬ 
dere Potentaten en Heeren verhaec temaken : dathy 
ook den vyand hadde geopenbaerc gelegemheyt en fe- 
creten van defe Landen , en fonderlinge den twift en (Fo!. 5 
tweedracht die in defe Landen was, en het different 
tuftchen de Staten en fijne Excellentie : dat hy van alle 
de voorfz. Boexkens en Libellen fameus , tenderende 
tot fedite, dis-unie en dis-membratie van defe geuni^ 
eerde Provintien , de eerfte drukfel felfs gevifiteert en 
gecorrigeert hadde: dat hy de Publicatie van de Aóte 
van de refignatie van ’t Gouvernement by lijn Excellen¬ 
tie van Lycefter aen de Staten generael gedaen, bin¬ 
nen Utrecht hadde opgehouden, en defelve met ver¬ 
fcheyde gefchriften gekocht te impugneren : dat hy ge- 
praólifeert hadde dat van wégen de Hopluyden Frans 
Gerritfz. na Engeland met brieven aen de Koninginne 
en Grave van Lycefter gefonden was, ten eynde hy in 
den ftaet als Borgemeefter foude mogen worden geco; - 
tinueert, hoewel hy om fijn affe&ie re deguileren , aen 
haie Majefteyt en fijn Excellentie gefchreven hadde s- 
dat hy van fijn Burgemeefterfchap begeerde gedepor- 
teert te werden , en alfoo Frans Gerritfz. fodanige brie¬ 
ven van hare Majefteyt en Grave van Lycefter mede 
bracht aen den Grave van Nyenaer, en dat hy gevangen 
bemerkte dat de Grave van Nyenaer daertoe nietge- 
lint was , hadde hy den if. September 1588. fekere 
Miilive gefchreven aen den Baron Willugby , comple¬ 
terende defelve Miflive, dat hem gelieven foude tegens 
den 28. September binnen Utrecht te komen, omal- 
daer ordre te ftellen, dat die vroom en van de Reli¬ 
gie waren in de Wet mochten geftelt werden , welken 
brief hy gevangen met fijn eygen hand geconcipieert en 
geminuteert hadde , ftuderende alfo d’eletie van de 
niewe Magiftraet, lijn Genade van Nyenaer, als Stad¬ 
houder alleen competerende, te ontnemen : dat hy den 
19. Septembris daer na noch een ander Miilive aen den 
voorfz. Baron gefchreven hadde , daer in den voor¬ 
noemden Grave feer blamerende en befchuldigende, 
dat de Stad verloren foude gaen, fodes felfs Graven 
voornemen voort-ganklhadde : dat hy mede princi- 
pael auteur en inftrument was van de refolutien van 
de E Borger Hopluyden , genomen den 19. AuguiU 
1588. dat hy KapiteynRenchy,leggende totNaerden 
hadde gefterkt in lijn rebellie tegens de Staten van 
Holland: dat hy den Engelfen Kapiteyn Bluntoplijn 
eygen autoriteyt en fonder confent den 20. September 
binnen Utrecht hadde doen komen en blijven om fijn 
partye te helpen fterken , als den 1. Otobris de Wet 
foude verfet worden: dat by Burgemeefter geworden 
zijnde gepraólifeert hadde dat in den Raed geftelt wer¬ 
den , fekere goede en eenvoudige perfonen noch ge- 
leert, noch gepratifeert, noch in des ftads Regeringe 
geexerceert zijnde, om alfo, met andere vreemdelin¬ 
gen die van hem waren dependerende, alleenlijk over 
de Gemeente te heerfchen : dat hy veel hadde gebefoig- 
neert en geeffeóhieert buyten den Raed en fonder den 
Raed, en nochtans op haren name : als hy ook gedaen 
hadde met weynig perfonen van de Staten , op den 
naem van defelve Staten en veel te wege gebracht, fon¬ 
der voorweten van de andere leden : dathy principael 
auteur en oorfake was geweeft van alle nieuwigheden , 
fa<ftien en misverftanden die binnen Utrecht en in ver¬ 
fcheyde Steden van Holland en Zeland, gedurendedc 
regeringe van den Grave van Lycefter , en ook daer 
na geweeft waren, en dat hy met alle de fatieufe cor¬ 
refpondentie gehouden hadde : dat hygepradifeert had¬ 
de d’Ate daer by de borger Hopluyden waren geconti- 
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mieert in hun ampten » contrarie d’a&en van den 
4. Odlobris 1587. op dat de Hopluyden door ful- 
ke beneficie hem en andere fijne complicen in haer 
ampten foude doen continueren. Dat hy door Trillo 
hadde doen vangen Cornelis van Culenburg, Jan Grif- 
foenfz. en Frederik Cornelifz. van Beek, en foden 
Grave van Nyenaer hem hadde doen aen-feggen dat hy 
de gevangens aen hem fenden foude» hadde voor ant- 
woorde gegeven fulx niette willen doen »wilde de Gra¬ 
ve wat hebben mocht op’t Stadhuys komen : dathy ook 
geordonneert heefc dat op de vierhoeken van de Stads- 
plaetfegrof gefchut met fcherp geladen geftelt worde» 
en dit al fonder voorweten of confent van fijnGenade'en 
van den eerden Burgemeeder» en ’t meerderendeel van 
de Magidraet. Dat hy heeft doen op-kloppen Jan van 
Meteren, Reynier Vreem , Hop-luyden en meer ande¬ 
re ,van fijne faftie » infgelijx Kapiteyn Kleerhagen en 
fijn Compagnie» en een deel Engelfe ruyteren van Blunt 
doen wapenen, dè Beerden doen fadelen, en by hem op 
de plaetfe ontboden hadde , fo fy door hadden kon- 
nen komen , en dat hy ’t velt-gefchrey geweten hadde, 
fonder van al’t felve fijn Genade yet te communiceren , 
en meer andere Artijkelen. Befluytende over-fulx dat 
hy onderworpen was de peenen gedatueett tegens fedi- 
tieufen , confpirateurs, muytmakers, rebellen, mey- 
needigen , valfariden , openbare gewelders , auteurs 
van fameufe libellen of gefchriften , en ambitieufeook 
facrilegos en reos Uf<£ Majejlatü gedatueert , als alle 
defelve crimina geicereert hebbende. Concluderende 
daerom tenfine den gevangen gedraft foude worden, 
criminelijken aen den lijve , na exigentie van de fake 
hem te lade geleyt, en dat by provifie den gevangen 
fcherpelijk en by torture geexamineert foude worden. 

^urs <Debooif5. Surgemeefïet c^ebcntec tod toetenöe 
rmccitct öatÖP gcote pattpe öaööeaenOen^abebanjföpe* 
ffoetó nacc cn anöerc/ Die ïjp geoffcnfccrt ïjaööe / bjcfcn* 
1 Duiye öe ooft öat bcfelbe fïclj meet tipt pactpfrtjap aïë an* 
Sin öctfins aen fjem foube facftcn te cebengeren/en toefen* 
föonttts öecenmanfcec ftïocft en ecüaten in alle p.oïif jfe faften 
limeüau cn ccgcringe / ïjceft fijn fafte tod ftïoefteïijft gcöefen* 
fJfCl beert/ mnee fijne epgenc ïjanö cn gefcfj^ifce/ öieöP 

aïreöe bcftentljaDöc fijne gefebjiften te toefen/ öaec 
toifr ï)p quaïijft cacö toe / en b?efenöe oberfuïï öat 
ïjet upt-epnöe Pan ’t pioee^ niet fouöe mogen Pallen 
öï^Öptoei ïjooptc / föfteeft ï)P berfdjepben bjieben 
aen fijne goeöebucnöcn in <Sngeïanögcfcï}2cbenom 
acn ïjaccdiBajefiepttebetfocftcnöai'e inteeceflïe/ cn 
ïjeefc fjare Ifêajcfïept niet aïïcen ben bjiefffter bo^en 
bcrïjaelt / niacc noeïj anöere in fijn fabeuc gefclj?c* 
ben / toantöate JBajcfïepttoa^boo? ïjet obcrïpöen 
ban ben <6?abc ban 3Hpcefïei7 öoo^Dcnfcïbenfoge* 
tnfïcuectt öatfpbadeïijftgeïooföeöat aïlc’tgcne bp 
ben boojnoemöm ^ebentec toa£ ter fjanben geno* 
men / gcfcljicö toa£ / upt cnfteïe affectie en goeöcr 
ïjccte cn jonfïe/ bic ï)P toa£ ö^agenöc tot ben öicnfï 
ban ïjace d©ajefïept / toaccom ïjace I^ajefïent ooft 
niet gelaten ïjceft fo fcftnfteïyh bp ïjate b?ïcbcn/ aï£ 
monöcïinge öoo? baccl5acöp-öccrcncnooft'2ïlmbaf* 
faten fijne bcrloffinge te benccrfitgcn / fo aen be I^ce* 
ren Staten ban Htcccïjt/ ben <32*abeban5èpenacr/ 
alp ooft aen öe jifëagtfïraten Pan iJtrecïjt / infnïftct 

«-foiutte boegen / bat ben fiaeb bet fïaö ittrecïjt / ten eegar* 
' Sa- öc tem 0L*ote fofantie We ïjace JEajefïept ban <£n* 
i 0 st* gelanö langen tijö gcbaen cn boen boen ïjaööe öoo? 
'ijt/no* ï)arc<6ccommjttectöc / om öe reïatatte en ontfia# 
j“e gingc ban ben <8betfïcn ïtïeetftagen en ben ^eete 
ilitiüiMïs üDebentet / en gelet op öe bcrfci)epöen cn continucïe 
te® tit toelöaöcn Pp befeïbe dil^ajeficpt betoefen aen öe gen# 
rCTter* ineccDe ^jobinticn / cn bic men ban befeïbe noclj 

toa£ bcttoacljtcnbe / gcrcfolbeert fjebben op’tgoeö 
behagen ban fijn i6enaöe ban ^penact aï§ /t>taö- 
ïjouöet / bat men befeïbe gehangenen niet ïjet gefjee? 
ïe |>?oee?/ eptfcljen en infojmatien tegens befeïbe ge* 
nomen/ t’famcn obcefcljicftcn fauöe aen öacetïlia* 
feftept / om bp befeïbe boo’t^ in öe fafte geöifponeett 
te tooien/ fo ïjate d^ajeftept goebbinöencnbeïie* 
ben fotiöe» öefc tcfolutiei^ genomen getoeefï ben 6. 
^anuatp 1 > 89, ouöe fiijï. JJDeïfte tefoïntie ten feïöen 

IV. Deel. 

bage aen öe <iBtobe ban .Dnenaet oPetgefcIfjjePcp ié / 
om öaccop teljebben fijnaöbij^/ enfofijn^enabe 
öefe tefoïutie boo? bic tijb niet goetbonö/ bat ban 
ten mtnfïen öe tefoïutie nopcnöe ïüïcctïjagen geno* 
meny eenp ten effecte moc^t toctbcn geb?acöt. <&e stefoiuti* 
tefoïutie nopenbe Itïeetïjagcn toa^ genomen Den 16. fA0®" 
^ecemb?i^ iy88.oube fiyl/ cn toa^öefe: batmen jjarD öct 
ben felbcn ïiïeecïjagen tnitp bctalenbc fijne ftoflen ha.ö.^= 
(en beïobenbe bp eeöc tet caufe ban fijne gebanfte* 
niffe/ be fïaö noeïj öe bo?geten ban Httecïjt niet moe# een seuo* 
peïijft te fulïen balïen / bcïafïcn ofbeftoaten /) foube U1£U» 
laten betttecftcn na ben ?8mbafTaöcMt Sotit^ / of 
Öate IBajefïept ban <ï:ngcïanb. <Öu öat nicnboo?^ 
acn öe boo^fj. F}eete .Dotitö fcïjjijbcn foube / bat 
men / niet tegcnfïaenöe befeïbe Itïeetïjagcn met bet* 
fcljepöe ötngcn befcljuïbigt toa^ bp ben <©fficiet / 
nocïjtanp om ïjate lÉajefïept te beïiePenbenfelben 
Itïeetïjagcn aen fijn C, toas fenbenbe. 

^ocl) fijn (JBenabe ban |5penact / .ïIBcut^ / etc. 
niet ftonnenbe bctfïaen tot öe tefoïntie ban ben ïiaeö/ 
en öat mijn ^ccte^5oöïcp / ïSacö^-ïjecte ban toegeit 
Öate üKajcjïcpt in ben ïïaöeban&tate/ ttoeeb?ie* 
benaenbenfelben ïïaöegefcl[)?eben ïjaööe in fabeuc 
ban ben gehangenen Itïeetïjagcn cn sDcbentet / fo 
ïjeeft ben felbcn tflacö gocö gebonben aen ben boo^fj. 
Üacöp-ïject op fijne ttoce b^ieben boo? anttooo^öe te 
feïj^ijben/ bit naboïgcnöe. 

* Mijn Hecre, 

WY hebben heden ontfangen twee brieven van u E. 
aen ons gefchreven,den eerften in date den 9. Jan. jjofo 0^ 

1^89- en den leden in date van den leden December, (ïaö©ts 
Jlilo veteri: alle beyde betreffende deaffairen van De- fEC]Lt/ am 
venter en Kleerhagen, alhier gevangen. Op dewelke 23Uüip/ 
u E. tot antwoorde fult believen te verdaen , dat wy üaeö ban 
niet hebben te difponeren op de relaxatie van de voor- 
feyde gevangenen in forme van gratie , noch buyten en Den öaDe 
fonder middel van Juditie. Want defelve zijn van handtas 
wegen den Graef van Nyenaer, Gouverneur van onfe te* 
Provintie, in onfe handen gedelt, om daer over te 
drijken (op ’t aenklagen van den Officier van defe ftad, 
by den welken de twee leden van Staten van onfe Pro- 
vintic, niet lange geleden, gevoegt zijn) rechtveerdig 
oordeel, na ’c betuygen onfer confidentie, en gelijk 
wy na rechten bevinden fullen te behoren , ’t fiy crimi¬ 
neel of civil: fo dat het in onfe macht niet is de begeerte 
en goeden wil van hare Majedeyt in defe affairen te vol¬ 
doen , daer tegen zijnde de Juditie, door laden eed 
aen ons bevolen , fonder confent van den Grave van 
Nyenaer onfen Gouverneur, van de gene die in defe 
affairen fich partyen van de gevangens gemaekt hebben. 
En fo veel belangt dat wy ten deele reprefenteren het 
derde lid van de Staten van den lande van Utrecht, wor¬ 
dende van den Graef en de Staten gefamenclijk beraet- 
flaecht, fullen wy ons geern accommodeeren na den 
goeden wille van hare Majedeyt, buyten en fonder de 
voornoemde middel van Juditie, tot goed contente- 
mentvan hare Majedeyt, en welvaertdes Lands , gelijk 
wy alrede geadvifeert en gerefolveert hebben over de 
relaxatie van Kapiteyn Kleerhagen , in faveur en refpedt 
van haer Majedeyt, nainhout van dea&e by ons gepaf- 
feert : en’cen boud aen ons niet dat defelve refolutie 
niet geeffedlueert is. 

Mijn Heere ons recommanderende in U E. goede 
gratie, bidden wy den Schepper u E. inde fijne te main¬ 
teneren. Uyt Utrecht den 4. January 1589. Jlilo 
veteri. 

onderdont aldus: 

De feer geaffe&ioneerde om U E. diend te doen , 

Burgcrmeejlers en Schepenen van de Jlad Utrecht. 
Het opfchrifc was, aen mijn Heere , mijn Heere 

Budley , Raeds-heer van wegen de Majedeyt van En- / 
geland, inden Raed van State van de vereenigde Ne¬ 
derlandfe Provintien. 

<£>c ïtonïngïnne ban <£ngcïanö ïjaööe fcïbc aen ben 
6?abc ban JDeuj$ gefcljicbcn in fabeuc ban ben 

l boojfs. 
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boo?f5.^cbeuttr m ïiïcetpagcn/ Daer op pp ben?. 
Bobembjig acn pare IBajcfleptgeanttooojDpeeft/ 
fcnbcuDc Defdae iBifïïbe acn Den Bette ïBaïflngam/ 
eetfle i§>ecretari£ ban pare JjBajefïept / Die Dcfeïbe 
beautbioojDe alDu£: 

Sfctcf toatt 
Den ®eet 
^ectecai 
ris 3©aïs 
(iiigam 
aett öen 
<©iabe 

Mijn Heere, 

DEn inhoud van den brief die ik hare Majefteyt van 
uvvent voegen hebbe geprefenteert, is hare Maje¬ 

fteyt feer aengenaem gevveeft, maer zijnde te voren ver- 
wittigtvan de gevankenifle van den Heere Deventer, en 
datter eenige waren , die fochten door alle middelen te¬ 
gen hem te doen procederen inalteheftigenextremi- 

toan Jlye; tCy t ? fG VOnd fy goed voor den ontfang van uwe gemel- 
te brief, de hare terftont fo «en U E. alsaendeMagi 
ftraet der.ftad Utrecht te fenden, ten eynde dat men 
op haer verfoek op een fachter en gemodereerde voet 
mochte gaen in die ganfche fake , dewijle de voorfz. 
Heere Deventer en d’anderc die tegenwoordig in de 
gevankenifle geftelt zijn, altijd zijn gehouden geweeft 
voor luyden met eeren, en feer geaffeólioneerttot de 
^emeene fake, en warechriftelijkeReligie, waervan 
ik meyne dat<gy voor defen particulierlijk verftaen hebt 
de goede meyninge van hare Majefteyt door haereyge- 
ne brieven, tot dewelke ik u wijfe. 

Belangende den tegenwoordigen ftaet van dat quar- 
tier, hare Majefteyt fal nimmermeer toelaten datter fal 
geunieert werden van denvyand, indien maer de Sta¬ 
ten daer toe ook hare aflïftentie aenbrengen , en dewijle 
de belegeringe van Bergen-op-Zoom tegenwoordig is 
opgebroken, waer van wy detijdinge hier ontfangen 
hebben, fo fal men ordre (lellen dat een goed gedeelte 
van de macht(dewelke gebruykt zijn tot befchermenifle 
van de voorfz. Had) mogen geleyt werden in fulke 
plaetfen van deProvintie van Utrecht, diehetgevaer 
van den vyand meeft onderworpen zijn. 

Het Parlement dat hier fal gehouden werden, is nyt- 
geftelt 2 of 3 maenden , en dewijl het Gouvernement 
van hare Majefteyt in dit Koninkrijk fo abfoluyt is , dat 
niet in’t Parlement kan befloten worden, ’tenzyhet 
hare voorfz. Majefteyt goed dunkt, fo ben ik van ad- 
vijs dat de Staten daer niet fenden hare Gedeputeerde 
om in liet voorfz. Parlement eenige fake voor te (lellen, 
uyt vreefe dat fulks hare Majefteyt niet mochte aenge¬ 
naem wefen. En daer op u Genade onderdaniglijk de 
handen kullende , (al ik God bidden dat hy u geve,mijn 
Heere in volkomene gefondheyd, een lang en gelukfa- 
lig leven. Uyt het Hof van hare Majefteyt te Groene- 
wits, den 12. November 1588. 

ondertekent 

Tra ■ Walfingam. 

mijn Heere, mij n Heere de Gra- ’tOpfchrift was 
ve van Nyenaer. 

SSoben Defen fdpccfDc ftomnginnc noep in fabeuc 
ban ©ebentee acn ben <6?abe ban Bpeuacc/ Defen 
«aboïgcnDenDjief. 

juftitien te beletten (dewelke wy altijd gefocht hebben 
te bevorderen) maer om beter onderricht te zijn van de 
geheele fake: foo maken wy ons flerk, en verwachten 
niet gereeufeert te worden in ons verfoek, fo recht- 
veerdelïjk en redelijk , en wy fullen ons houden des te 
meer voldaen te zijn,ten welken eynde wy ons feer her- 
telijk*ecommanderen in u goede gratie,God biddende, 
mijn neve u te mogen nemen in fijn heylige befchermin- 
ge, gefchreven in ons Kafteel van Groenewits, den 18. 
December 1588. onderftont, uwe wel geaffedioneerde, 

ondertekent, 

©roemer. 

E lijabet K- 

k Opfchrifc was, aen mijn Neve de Grave van Nye¬ 
naer , Meurs, 8tc. 

Mijn Neve, 

gr\ F fchoon ons een groot contentementfoudegege- 
baitöe v_/ven hebben , dat ik hadde mogen verftaen , na 

neban3*”3 mi)n h°Pe en verwachtinge dewelke wy hadden, dat 
öÊmjdanö de fake van Deventer en de andere met hem, waren vol- 
amöen komentlijk geeyndigt, volgens de follicitatien en in- 

ftantien die wy felve gedaen , en doen doen hebben , 
naèc door onfe dienaers van daer: foo is ’t, dat ik fiende door 
JlRturS den inhoud van uwe brieven van den y. Novembris left- 
toeur lian** leden , darmen voort vaert te procederen tegen den fel- 
6j2 23urges ven Deventer end’andere, wy hebben gewilt dit ver- 
meciter foek doen door defe exprefle , dat eermen vorder voort 

vaerc in de proceduren tegen haer, ons mochteover- 
gefonden worden de waerachtige en volkomen infor¬ 
matie en pamculariteyten daer mede fy befwaert wer- 

ïiDefenbjiefpceft De ïloningtmte gcfonDcn acn Den 
Beere Sdobïcp / ftaeb ban fijne JPQajcflcpt in Den ssoöien 
tlabeban&tatc Der bereenigDeBeberlanben / ïjem 
beïafïenDe fdbe tot Htrecpt aen Den <&?aöe ban Bpe# uan 
na et/ JBeur£/ etc. te ïcbecen; enalïeinflanttete 
Doen (pem mogdtjft jjjnDe) tot öe£ boo?noeniDen ^"abtnn 
benter^ontflagtnge/ fo aen ben boomoemben <£5?a* tn fmm 
toe / De Staten <6enctad / afé De jBagiflraet ban ^auDen 
Httecpt / maer aïfo pp bccffonD Dat De45?abeban „e“rl| 
IBeurg in OMDetïanb toa£ gerepfl / peeft pp Den ©ernmci 
boojnoeniDen bflef niet een ejepjefte gefonDen aen Den 
boo^noemDen «èjabc/ met eenen Ojief ban pem/in* 
pouDenDc in fuüfïantie / Dat pp bjefcnbegeimpïopeert 
ban toegen ïjace dBajefregt ban <£ngeïanD in Den 
BaDeban^tate/ öare IBajeflcptifemonDecanDece 
ooft ïaf£ gegeben fjabbe om te tcactecen acn De ^ta^ 
ten «©cnetaeï / fijne <£5cnaDe en De JlBagifïcaet Der 
,§taD Httccïjt / betoctcnDc De relaxatie en ontflagin? 
ge ban De ïfeeten ^ebentec en ïtïcecöagen / peefo^ 
nagien^ met eeren en goebe reputatie bp fjare JBaje^ 
fïept / toacrom ïjp ooft gefeftjeben ïjaDDeaen De dBa» 
gifiraet ban Htrecpt / en fouDe ooft biDDen aen De 
Jbtaten <6eneraeï / gcïijft fjp ooft bp Den feïbenb?ief 
toa^biDDenpe fijn OBenaDe / Dat Debootf5.€DeIIup^ 
Den mochten toerben getracteert na pare tneerDen/ 
begercnDe op ’t alDec infïantcïijftfïe gcïrjft pare IBa^= 
jeflcpt ooft DiftVnilp geDaen paDDe: fo Dat pp poopte 
Dat fijne «tHenabc fuift refpect Dragen fouDe aen pare 
IBajcfïept alp ’t bepoo?Dc / en Dat pp pare JlBajefiept 
Docp fouDe bjilïengebcncontentement infoftïcpneti 
fafte / pp paDDe berfïaen Dat men ïtïeerpagen paD* 
De boojgcijouöcn te teftenen feftcre artpfteïentefeec 
nautuc en pjejuDiciabïe aen fijne eere/ ’t todftppbe? 
geerDe Dat fp fouDe brillen moDercren / enboo?t| \Bes 
bentcr fouDe tmïlen ontflaen en b?p laten ban fpne 
gcbanftcnifTe/ Daer acn pp pare dBajefïept fouDe Doen 
eenen feer goeöcn en fonDerïingen Dienfle / Diepaec 
feer aengenaem toefen fouDe. 

Bp fcpiecf ban gcïrjftcn aen .IBebjoutoe öe<£5?a* 
binne ban JBeur^ / Dat aïfo pp gefepjeben paDDe 
Den bp-gcbGcgöcn b’ief aen Den <S?abe paren man/ 
neffen^ Den (pief aen pare «ïBajcfïcpe / ten epnbc pcm 
fouDe gelicbcn te ontflaen upt De gebanfteniffe beïfee* 
ren ïiïcccpagcn en ©ebenter / maer aïfo pp berflont 
Dat mijn Becre De <55?abe t’Utrecpt niet toa^ / fo font 
pp paer cöppe ban De b^iebe Die pare IHajc^ptge^ 
fepjebeu paDDe / paer biDDenDe en berfoeftenbe feec 
infïanteïpft Dat fp paer tbilDe laten gcb?upften/ om 
te mogen berftrpgen De begeerte ban parejBajeflept/ 
en Dat Defeïbe in fo ftlepncn fafte niet fouDe tucrDen ges 
toepgert / Daer toe De igcctc Uiillegrcp pem paDDe ges 
geben grote pope / ten regarbe ban pare feer ebeïe 
DeucpDen / De <è?abe pare man paDDe ïnel feer cour* 
topfelpft gefepreben ban Defdae fafte acn pare JBaje* 
flept / Dat bp aïDicn fp onfcpnïDig toaren men De* 
fcïbe in pare bjppept fouDe flcïïen / Dan pet fepeen 
Dat fijne meeninge toad / Dat men fiflfts fouDe onDer* 
foeften bp pet upterfle reept / ’t tuclft pare f^ajeflept 
niet begecröc; maer fouDe fuïft^ geerne fdf^ oberbtes 

den, en dat door u toe-doen men wilde ophouden van gen / recomtnanöctcnöe paer sDtuaöe Defe fafte feer 
vorder proceduren in fulker fake totter tijd dat wy de etnfïcïlijft/tencpnDcparc JBajcflcptDacr infouDcmo* 
voorfz. informatien ontfangen en overwogen hebben , geil bJQjben gccontciltcect Cll niet gebjepgcct 
het welke gelijk wy ’t met begeeren om den loop der £>C ^Utgcmccftcrj ©ebCIlter fat fo fltlfttelgft niet 
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gcbmigcn/ of fijn hupsM^outoe ïjaööe acceg &p ïjem/ 
öaec Dooj ïjp alle£ uecnam toat’ec m fijn faftc otn- 
gmh/toant aï toa£ ’t fo bat ïjp nu Uecle ftacöe pactpm 
ïjaööe/ fo Ïjaööe ïjp ooftnocï) heeleöteljcmtoe-ges 
bacn maren / öie fijn IjupjM^outoe / bic feecinfiam 
telijft boo? ïjem acnljlclt om fijne bedoffinge / aïïe£ 
te hennen gaben / toaeconi ïjp flotb bonb / (fienbe 
bat niet tegenfiaenöe (jet i'tecattf fcljujbenbanijace 
.ïBajeflept / men ïjem niet en onfïoeg) te fcfjnjben / 
befen naboïgcnöcn b;ief acn ben pjefiöent JUiieet* 
hechen / bie febect ben panbeï binnen 3Lepben (öaec 
ban top in ’t 23 boeh mentie gemaeht ïjebben) ïjem al* 
baec ont&ouöen ïjaööe / aï$ ooit ben obeefien J»onop/ 
bie baec ooh eenigen ttjö geïeben gecepfï toa£ / en aen 
ben &eccetar# ban ben <Ö?abe ban Hpceficr 25ucg- 
«jBïabe / met Dcnbueïhcnïjpbptijbc ban ben felben 
Oratie grote cojcefpoiibcntie geljouöen ïjaööe : ben 
tyjeftoa? ïupbenbe aï£ bolgt. 

Mijn Heeren, 

K hebbe U E. dikwilsgebedenbymijnevoorgaen- 
de , fo veel by hare Majefteyt te willen infifteren , 

dat ik van hier verloft mocht worden > maer ik heb 
federt vier maenden van u E. geen tydinge ontfangen. 
In plaets van haer Majefteyts verfoek te gehoorfamen , 
hebben fy my meer dan foo artijkelen voorgeftelc , 
waer van de 300 wel aengaen de adieu van fijn Excel¬ 
lentie , de refolutien der Staten defer provintie , en 
van de Raed defer Stad. Het pretext dat fy nemen, is, 

nreianö dat hare Majefteyt 111 bare laetfte verfocht foude heb- 
4, ben , dat men haer d’informatien foude fenden, (die 

fy niet konnen fenden , fonder dat ik antwoorde,) en 
dat men hier en tulfchen ftil ftaet, met alle vordere pro- 
ceduren. Het ander pretext is , dat alhier fig nie¬ 
mand van qualiteyt geprefenteert heeft, om fig met 
ons te voegen, en dat door de eerfte brieven van hare 
Majelteyt om het op-fchrift, de Staten tegenwoordig 
fig daer mede gemoeyt hebben. In fomma, dat het no¬ 
dig wefenfal, dat hare Majelteyt datelijk brieven fen- 
de^ aen mijn Heere den Baron Willugby , en den 
Ambalfadeur Bodley , op dat ly hier fig fonder eenige 
andere exeeufe tranfporteren, om ons met fig te ne¬ 
men , ten minften tot een gifte aen hare Majelteyt, 
wat’er ook zy, dat fy niet meer geremitteert noch uyt- 
geftelt willijn, en noch min afgeflagen ,inregard van 
een fo kleyn verfoek, en de grote weldaden die fy van 
haer ontfangen hebben. Anders dat fy ’t fig belgen 
fal, en tonen dat fy geen Princes is, om mede te fpot- 
ten 5 en dat fy in defelve termen aen de Magiltraet doe 
fchrijven. Dit moet ernllelijk vervolgt worden ; an¬ 
ders Tullen noch de Collonel Kleerhagen noch ik niet 
los komen: want men had ons geern dood, en men 
berooft ons tot den bedelfak toe. Toonthierin, mijn 
Heeren , dat wy elkanders vrienden zijn, en niet van 
de fortuyne en geluk j maer oprechtelijk, of in der 
waerheyd Chriltenen: en zijt myfodanige, gelijk ik 
U E. allen geweelt ben, ja ook fonder u-luyden ver¬ 
foek. Ik vermane uwe E. daer toe door de liefde onfes 
Heeren tot ons-vvaert, en door fijne heylige geboden, 
niet anders hebbende dat groter zy, waer door ik u- 
lieden kan bidden. En dat ik datelijk uwer E. antwoord 
mach hebben, met de depefchen van hare Majelteyt, 
liever met een exprelfen dan anders , hiervan mede-de- 
lende mijn HecredenGraefvanElfex, en mijn Heere 
Walfingam, met mijne fecr ootmoedige recommanda- 
tien, defelve ook reitererende tot U E. waerts. Ik bid- 
de God, mijn Heeren, UE. te nemen in fijne heyli¬ 
ge enweerdige hoede. Uyt Utrecht , defen 25. Ja- 
nuary, ifSp. ftilo veteri. onderllont, UvyerÉ. vol¬ 
komen dienaer en vriend , 

ondertekent. 

G. de Pmming dtcl de Deventer. 

.fSoclj toa£ baec gcfrtjjeben tn een ftïepn Ojiefften/ 
ban bate ben 16, lec felben/ a$ bolgt: 

Mijn Heeren, ik fende UE. hier by 5t fommier der 
laetfte articulen , t’famentlijk mijn antwoort : u E. 
fultcr difcretelijk mede handelen, en fo UE. het be¬ 

vinden fult te behoren, communiceren met mijn Hee* 
re den Graef van Elfex, en mijn Heere Walfingam t 
en ook, fo ’t van node is, met hare Majelteyt. Men 
moet ernftelijkfolliciteren en vervolgen. Vaertwelin 
den Heere , groetende alle vrienden met’er haeft , 
den bode wachtende , den 26. January if8?. Op d’an- 
dere zijde van ’t felve briefken ftontgefchrcven , dat 
mijn Heeren by mijn antwoort haer advijs voegen , 
ook in termen van rechte, tot mijne voorder defenfie » 
ijny die met den eerften wederom fendende. 

Het op-fchrift was: aen mijn Heeren, mijnHee- 
ren den Prefident Meet-kerken , den Raed-heer Borg- 
grave, en den Collonel Sonoy, eneenyederhenj te 
Londen, cito, cito, citilfime. 

ïf tec bp fonb ïjp obet feltccc actlcuïcn bie ïjp fcïj?ijft/ 
ftem gcb?acgt / en bpï)cmaïfobeanttooo?bte5ijn/ 
maer ofïjembefcïbe alfo geb?aegt / en bp ïjembe* 
antbjoojb jijn / tturjffeïc ilt grotelijft^ / bebnjle ift 
fijne refponfïben gefien / tn geïefen ïjebbe / op be 
fepten en actlculen / bie ben Ifeece ^cljout ban 
Htcccljt tegenö ïjem óbec-gelebect beeft / bctoeïlie 
met befe cefporifiben feecbeele berfc&iïïen. Ifêaer bat 
boot-bp gaenbe/ betoijïe ïjp felf^ bie obetïjeeftgc* 
fonben tot fijn befenfie / fo fcollïen top ’t baec bp 
laten/ enbefelbefïclïen/ fo ïjp bie gefieïtïjeeft. 

»Pe toagen fielt ïjp In 3 7 actlculen/ aï£ ooh fijne 
beanttooo^blnge/ en ïupben albng. 

1. Dat drie jaren geleden ik geinfinueert foude heb- airttnitert 
bén, in de goede gratie van de Minifters defer ftad, l>p©tbtn* 
onder pretext en veynfingevande gereformeerde Re* geianDge^ 
ligie, om door haer middel in de publijke regeringe fonben 
te komen. niet fijn 

2- Dat alfo credijt gekregen hebbende , ik de Hop- ^n, 
luyden van de Borgerye foude onderhouden hebben , 
ommy met hen fterk te maken, hen gefubminiftreert 
hebbende verfcheyden fubjedten , en middelen , om 
tegen haer Magiftraten aen te fpannen , en te nauti- 
neren. * 

3. Onder andere foud’ ik hen geraden hebben, de 
Koninginne van Engeland te prefenteren , en doen 
prefenteren de Souverainiteyt van ’t land, fonder con¬ 
ditiën , «en fonder referve der previlegien. 

4. Dat ik gepraftifeert foude hebben , door de 
voorfz. middelen , dat mijn Heer den Graef van Ly- 
cefter, (den Gouverneur defer provintie tot ’s lands 
dienft, abfent zijnde)hebbe, niettegenftaendedein- 
ftruótien van den felven Gouverneur , vernieut de 
Magiftraten defer ftad, en my onder andere Burgemee- 
ftergemaekt. 

Den vreemdelink, ’t welk ik ben, geen goede¬ 
ren in ’t land hebbende, en dat door mijn qualijk dra¬ 
gen , endeportement, ikoorfakefoudegeweeftzijn, 
van de revolte van ’sHertogenbos. 

6. Dat ik ook oorfake geweeft foude zijn , datveele 
van de principale Staten van ’tland, en ftad Utrecht 
by fijn Excellentie den vreemdelingen zijn gedeylt , 
aen dewelke ik fterk de hand gehouden foude hebben. 

7. Dat ik my vervordert foude hebben , in de verga- “ 
dering der Staten van Utrecht te feggen, in geval men 
niet af liet, de privilegiën van’tland, fo obftinatelijk 
te mainteneren, dat menfe wel haeft fien fouden in een 
miferablen ftaet, en dat’er veele rode kragen fouden 
dragen. 

8. Dat infgelijken gefonden in de Staten Generaeï 
(daer ik denk dat ik ontfangen zy, fonder eerft te to¬ 
nen dat ik Burgemeefter van Utrecht gemaektwas, 
na de privilegiën van ’t land) ikgefeyt foud’ hebben 1 
zo men prefumeert infulker wijle te procederen, al 
had gy-luyden fo veele finnen als hayren op het hooft, 
fo foud gy niet konnen begrijpen, d’inconvem’enten die 
daer door ontftaen fullen. 

9. Dat ik geweygert foude hebben, met mijn me¬ 
de gedeputeerde te communiceren , wefende al van 
wegen defe provintie in de Staten Generaeï, ’twelk 
my doen belaft was; maer datik’tnochtansvoorfijn 
Excellentie niet verborgen foude hebben. 

10. Dat mijn HeerWilkes , Ambalfadeur en Raed 
(03 4 van 
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van Staten van fijn Majefteyt, my inprefentievanfijn | 
Excellentie, den Raed van Staten , en de gedeputeer¬ 
de van de Staten Generael, leer wel geraden hadde , 
dat tot den grootften dienft en ruft van ’t land, ikmy 
van mijn laft deporteren foude , maer dat ik geweygerc 
foude hebben, daer toe te verftaen. 

11. Dat ik oorfake geweeft foude zijn , van 
’t bannen der principaelften deler provintie , door dien 
dat ik henachtedemijn voornemen contrary te zijn. 

12. Als ook van ’t vangen van meefter Pauls Buys. 
13. Hebbende geafllfteert by de vifitatie yan fijn kof¬ 

fers , hoewel ik doe een privé perfoon was. 
14. En daer na gevveygert hebbende te gehoorfa- 

men het bevel der Staten Generael van fijn relaxa¬ 
tie, waer door ik van openbare rebellie overwonnen 
foude zijn. 

i£. Item dat ik in defe ftad gemainteneert foude 
hebben , Jacob Rengout, het hooft van de andere 
gebannene, ja hem verfelfchapt van Holland tot hier 
toe, daer hem fijn Excellentie door mijn middel fou¬ 
de hebben doen brengen, tegen fijn belofte van hem 
an Holland te laten. 

16. Dat ik veele fecrete correfpondentien gehouden 
foude hebben, met den voorfz. Rengout , die daer 
na bevonden is , den vyand gefavorifeert te hebben. 

17. Dat ik oorfake geweeft foude zijn , van’ccafle- 
sren der Geeftelijke , eerfte lid der Staten van Utrecht, 
om hen daer buyten te fluyten. 

18. Hebbende gebefoingeert in de deputatie ten de- 
fen eynde in Engeland gefonden. 

19. En niet hebbende willen gehoorfamen d’appoin- 
«fletnenten, die den Gouverneur defer provintie daer 
van gegeven had. 

20. Maer ter contrarie principale oorfake geweeft 
van feker verbod, den Staten (willende fig elders na 
een verfekerde plaetfe begeven)gedaen, van niet uyt 
de ftad Utrecht te gaen , of in geval fy daer uyt gingen , 
daer niet weder binnen te komen» ■ r „l. ^ :- 

21. Dat ik de deure van de Secretarye der ‘Staten 
foude hebben doen op-llaen, om daer fekere hare re- 
folutie uyt te halen. < 

22. Dat door mijne middelen en indufHen, deSta- 
sen van ’t land van Utrecht, gedurende mijn Burge- 
meefterfchap , noyt wel geaccordeert hebben , met 
«Pandere provintien, met namen Holland , noch felfs 
met de Staten Generael. ., 

23. Hebbende altijd d’autoriteyt der voorfz. Sta¬ 
ten Generael om-geftoten, en getracht hen by de ge¬ 
meente hatelijk ce maken. 

24.. Hebbende ook niet willen erkennen , dat de 
Souverainiteyt van ’t land by hen was. 

25. Waer door veele twiften en fcheuringen fouden 
ontftaen zyn , tegen d’unie van Utrecht, en om den 
geheelen ftaet des lands ’c onderfte boven te keeren. 

26. Dat ik te defen eynde veel heymelijk verftand 
’t heele land over onderhouden foude hebben , om 
hen elks befonder te induceren , dat fy hare Majefteyt 
de Souverainiteyt van dien fonder conditiën fouden 
prefemeren. 

27. Ik foude ook de Staten Generael geblameert heb¬ 
ben, dat fy de refignatie van’t Gouvernement van fijn 
Excellentie aen-veert hadden , en oorfake geweeft, dat 
de Staten van Utrecht die noyt hebben willen toeftaen, 
maer dat onder fijn naem alle de aften gepafieert zyn, 
tot den dag van fijn overlyden toe. Hier wierden ge- 
repeteert d’articulen der voorgaende vragen , aengaèn- 
de fekere gedrukte boeken , en ’c Oorlogs-volk in 
defe ftad geleyt , en gemainteneert tegen d’autori¬ 
teyt van den Gouverneur Generael. 

28. Dat ik oorfake geweeft foude fijn, dat mijn Heer 
de Baron Bukhorft in demaentMey $7. niet had kon- 
nen fijn laft vol voeren, van de gebannene en uyt-ge- 
feyde weder in defe ftad te brengen 5 ja felfs beftelc, 
dat fy niet in juftitie ontfangen wierden. 

29. Dat het door mynpraftijke was , datmynHeere 
den Graef van Lycefter in defe ftad quam, in’tlaetfte 
van September S 7. om daer de Magiftraet te vernieu¬ 
wen , tot prejudicie van de Gouverneurprovinciael, 
en tegen fijn inftruftie. 

30. Dat ik principael auteur was l van derefolutie 
doe genomen , in de Raed defer ftad , tegen den 
voorfchreven Gouverneur, hebbende verfocht , de 
nominatie der perfonen voor de toekomende Magi¬ 
ftraet , felfs dat ik geproponeert foude hebben , dat 
men hem by ’t hooft moft vatten, die tot defe fake ge¬ 
fonden was , gemerkt de nominatie alrede gegeven 
was in handen van fijn Excellentie. 

31. Dat ik dit alles gepraftifeert foude hebben, om 
in mijn Burgemeefterfchap gecontinueert te worden , 
en eenige uyt de Magiftraet te mogen ftoten, diemy 
niet na mijn fin waren. 

32. Dat ik den 6■ May, fonder de refte van de Ma¬ 
giftraet daer over te roepen, foude gedecreteert heb¬ 
ben d’apprehenfie fommiger Edelen van ’t twede lid 
van Staten, door dien fy fijn Excellentie en den Gou¬ 
verneur provintiael geprefenteert hadden , fekere re- 
quefte, tegen mijn aengaende ’c mainteneren der pri¬ 
vilegiën : waer in ik ontwyffelijk begaen foude heb¬ 
ben, crimen Lcja Majejïath, gemerkt felfs dat dit ge¬ 
daen vviert, buyten des Gouverneurs weten. 

33. Dat ik auteur geweeft foude zijn, van debefchul- 
digingen der Edelen voorfz. tegen’t betamen vaneen 
Rechter. 

34.. Dat ik altijd belet foude hebben , dat de gefchil- 
len , gerefen ter oorfake van deapprehenfie van defe , 
en ’t bannen van de andere , niet vriendelijk geftilc 
wierden, en dat des Gouverneurs autoriteyt fo veel 
niet vermocht, als fy wel behoorde. 

3f. Dat ik oorfake geweeft foude zijn , van’tafbre- 
ken der Oude-munfterfe kerke, die in defe ftad was, 
tegen de refolutie van mijn Heer de Graef van Lycefter, 
en den Raed van Staten. 

36. Dat ik haer Majefteyt van Engeland valfch^lijk 
wys gemaektfoudehebben , dat de Staten van Holland 
fig fochten meefter te maken a van defe ftad en proYin» 
tie, en die fig t’onderwerpen. 

37. Dat ik foude hebben doen apprehenderen , en 
qualijk traceren feker Procureur voor ’t hof van defe 
provintie , niet zijnde van onfe jurifdittie , om dac 
hy de voorfz. Edelen gedient hadde, en haer affairen 
verhandelt. 

Hier na wierden gerepeteert alle d’articulen van de 
voorfchreven vragen, fo van ’t gene men gedaen had 
tegen d’autoriteyt van den Gouverneur provinciael , 
als van de beroerten , gefchied den ay. September 
laeft-leden. 

X' 
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toeïbe articuïen ftfwtjft f)P / öatïjpaïtm^fou* sïmicao? 
öe geanttooojt (lebben / aïjS bolgt: 

boo2f;< 
1. Vals en calumnieus, fo ten aenfien der Minifters, biagegti 

als van mijn perfoon. §eSSenf 
2. So moeten dan d’Hoplïeden defer ftad, die fijn J 

Excellentie fo goedencontentementgegeven hebben, (Tol. 34. 
van haren goeden yver, en oprechtigheyd, riiuytma- 
kers en verftoorders defer Republijke geweeft zyn. 
En fo fy fulke geweeft zyn, waeromfijnfydannude 
voornaemfte, daer men fig mede behelpt ? 

3. Een waerachtig point, felfs ’t devoir dat ik ge¬ 
daen hebbe in ’t begin van mijn Borgemeefterfchap in 
den vollen Raed, fo defer ftad als der Staten, betoone 
opentlijk’t contrary. 

4. ’t Is altyd 't principael officie en forge van de Gou¬ 
verneurs Generael defer Nederlandfe provinciën, tc 
befchicken dat de Magiftraten derfteden in bequame 
fatfoenen behoorlijk vernieut worden , ’t zy dat fy 
’t felve doen, of door den middel van de Gouverneurs 
provintiael, welkers laft cefteert, door de tegen woor- 
digheyd van de Gouverneurs Generael; te meer dan 
als de provintialen abfent zyn, enfoveelfcheelthec, 
dat mijn Heer den Graef van Lycefter hier in gedaen 
hebbe, tegen d’inftrmftie van de Gouverneur provin¬ 
tiael,dat behalven de derogatie der felve,door de hoger 
en fterker commiffie van de Gouverneur Generael, 
de voorfchreven inftru&ie des aengaende expreffelijk 
mede brengt ,'ten zy by haer Majefteyt of haren toeko¬ 
menden Luytenant Generael, anders daer in voorfien 
werde. My vorders gedragende aen mijn Heeren 

den 



35? Vervolg der Nederlandfe Oorlogen 
den Graef van Kuienborg, en den Baron van Norch , 
niet hoe grote difficulteyc , en alleexcufen en uytvluch- 
ten ter wereld voorftellende, fy my door d’autoriteyt 
van fijn Excellentie, en de devotie die ik hadde tot 
den dienft van haer Majefteyt, eyndelijk bedwongen 
hebben , te aenveerden een fake die ik wel voorfag, dat 
my fo düer ftaen foude. 

y. D’unie en confederatie der provintien , degelijk- 
heyd der wetten, gewoonten , en fprake , haer ge- i( 
meen q^erel en religie , bewaren hen malkanderen 
vreemt te zyn. Behalven dat de inwoondcrs , die fig 
begeven in de protectie van een republijke , onder 
communicatie van alle profijten en benefitien , die fy 
daer van genieten , ook van naturen verbonden zyn, de 
publijke laften te helpen dragen , van déwelke’t Borge- 
nveefterfchap d’eerfte en gewichtigfte is, namenthjk 
in dele ftad , daer fchier geen profyt komt van 
Staet , in regard van de Staten ; veel honorabelder 
die ik te voren bedient had ; maer een onverdraeglijke 
menigte van moeyten en arbeyd. Soikin defe Provin¬ 
cie geen goet hebbe, ik heb’t in de naburige Piovin- 
tien vele gequiteertterinvafievan den gemeenen vyant, 
fo veel als voor een Edelman van qualiteyt genoeg mog- 
te zijn. Ten inlicht van ’t welke het fo ver van daer is , 
dat fy’t my mogen verwijten , dat, volgende d’Unie 
generael, fy gehouden foudenzijn my daer voor te re- 
compenferen tot nootdruftigheyt van mijn leven En 
aengaende de Stad ’s Hertogen-bofch , ’t is de pais van 
Keulen,’t credit van den Hartog van Aerfchot, ’t over¬ 
geven van de ftad en frontier Maeftrigt, item de plom- 
pigheyc des Commilfaris , die mijn Heeren van Utrecht 
ons fonden,dewelke hebben doen revolteren een plaets 
gertopt vol gefpangolifeerde Papillen , die noytguar- 
nifoen wilden innemen, daerwy, door de gratie Gods 
jrmaenden den Staet-gemainteneert hebben , info gro¬ 
ten hafard, dat niemand van hen, die ons daer in wel 
vulden blameren, dat foude hebben dorven doen om 
al’t goet van de werelt. Gemerkt boven de macht der 
Papillen , en gebrek van guarnifoenen , wy van 60 
ftemmen die men daer hebben moft in affairen van im- 
poiunue, wy de 10 novtkoften brengen tot het fub- 
jeót van de generale defenfie. So dat mijn Heere den 
Prince van Orangien felfs , hoewel hy Gouverneur van 
Brabant was, verfocht zijnde daer te komen, fich niet 
wilde hafarderen, fonder eerft te onder vragen by ex- 
prelfe Brieven, wat verfekertheythy daer van lijn eygen 
perfoon hebben foude. 

6. Qualijk te propooll, want ik hadde doe geen han- 
teringe van hare affairen : wel heb ik geweygert 3 ho- ’ 
norabele en profitabele Staten die my geprefenteert 
wierden , als niet willende na my nemen’t profijt den 
Adel van ’t Land toebehorende. Boven dien dat in ’t 
ingaen van mijn Borgemeefterfchap de collatie defer 
Officien , van de Staten folemnelijk geadvoveert is, 
uytgenomen alleen dat van ’t Schoutfchap defer Stad. 

7 en 8. Van defe propoolfen , calumnieufelijk ver- 
draeyt, heb ik fijn Excellente , dien alleen, als Gou¬ 
verneur generael, toebehoorde ’t genet’onderfoeken 
was op de klachten , felfs der Staten Generael, geant- 
woort en voldaen in de volle vergadering, meer dan 1 

jaren geleden. Boven dien dat in publijke deliberatien, 
al waren daer al fulke propooften gehouden, de dif- 
courfen vry zijn, en fecreet blijven moeten, onder 
pene van meyneedighey t; fo verre ift dan van daer dat 
men fich daer van foude moeten verantwoorden, ’t Was 
ookkleyne difcretie van de Staten Generael, datfymy 
verfochten dat ik bewijfen foude dat ik behoorlijker 
wijfe Burgemeefter van Utrechtgemaektwas, alfo ik 
had prefumptie van recht, orn d’autonteyt van mijn fu- 
perieur, de nominatie, en ’t verfoek van den Raed 
felfs. Het was een fake van noch grooter impertinentie, 
dat dit alles gefchiede tegen ’t ad vijs van hare principa¬ 
len , alfo de Staten van Utrecht in folemnele vergade- 
ringe , niet alleen geapprobeert hadden’t gene van fijn 
Excellentie gedaen was in de collatie van de voorfz.Of¬ 
ficien , maer ook te mijner inftantie verklaert, datfy 
niet wilden datdedifpofitievan fijn Excellentie in mijn 
regard, als niet onderworpen zijnde de confideratien 
van perpetuele en profitable Officien, in debac of cwijf¬ 

fel getrocken wiert. Ten inlicht van’t welke ik heil 
vesjmaent hebbe wijffelijk te overdenken d’inconve-. 
nienten en difordren die fy wilden beginnen en aenrech- 
ten , groter dan eenige linnen konnen begrijpen , in 
geval fijn Excellentie moeyelijk door d’infraótie van fijn 
autoriteyt , krijgende een walginge in onfe affairen, 
haer Majefteyt daer na rapport dede. En dat men befift 
d’afte van mijn proteftatie , doe gedaen. 

9. Defe medegedeputeerde gingen fich formaliferen 
met de Staten Generael. My was belaft de voorfz. Sta¬ 
ten de artijkelen te communiceren met hulpe en affiften* 
tie van defe Gedeputeerde. De Staten dan my wevge- 
rende te horen, den laft dieceffecrde in haer regard , 
cdfeerde ook in regard van de voorfz. mede Gedepu¬ 
teerde. Boven dien dat ik bevel kreeg van wegen mijne 
principalen, aen te foeken d’autoriteyt van fijn Excell* 
en my aen hem te beklagen , in geval van vorder wey ge¬ 
ringe . ’t Welk bedwongeu zijnde te doen, ik hem niet 
konde verbergen , als hv my yraegde na de commiilie , 
die men my gegeven hadde. 

10. De proteftatie te defen tijde in de Staten Gene¬ 
rael gedaen , verklaert ’t verlangen dat ik had van ge¬ 
heel ontlaft te wefen , gelijk ik ook fijn Excellentie en 
de byftaende Heeren bad, op’t propooft van de Am- 
baffadeur. Of er eenig fodanig Privilegie in’t Land 
was, dat ik dies deelachtig mocht werden. Anders 
was ’t in mijn macht niet, mijn felven af teftellen ,aen- 
gefien ik daer my felven niet in geftelt hadde. 

11. Ik gedrage my aen de Stads Regifters , en aen de 
Magiftraten die doen waren , daer fal men fien door wie 
en hoe. Want ik bemoeyde my in defen tijd met hare 
affairen niet. Ook is ’t niet geoorloft daer van te fpre- 
ken , gemerkt den Eed van de gebannene; de publi¬ 
catie en ’t verbot van de Magiftraet. 

11. Vals. 
13 . Als getuyg, hier toe verfocht van mijn Heer de 

Baron van North , aen de Magiftraet gerecommandeerc 
van mijn Heer deGravevanNyenaer, om gedurende 
fijn abfentic gerefpedleert en gehoorfaemt te worden 
als fijn eygen perfoon. 

14. De Staten Generael hebben geen macht dan ge¬ 
delegeerde i haer Principalen zijn de Staten van elke 
Provintie , die naturele en ordinarife zijn , den welken, 
elk in fijn regard toeftaette reprefenteren, bewaren en 
conferveren het fouveraine recht, fo lang fy geen Prins 
hebben , of dat hy abfent is. Niemant ter werelt kao de 
Magiftraet van Utrecht in ’t ftuk van Juftitie wet geven: 
en fo ymand dat konde doen, ten fouden de Staten ge¬ 
nerael niet wefen. Boven dien dat defe affairen in allen 
gevalle ’t geheele Collegie van de Magiftraet aengaen 
foude. 

i^.endeió Vals. 
1-, 18,19. 20. Ik gedrage my aen de Regifters van 

defe Stad , daer men bevinden fal hoe feer het my tegen 
’thert was, dat een fake van fo groter confequentie, 
begonnen wiert fonder weren van den Gouverneur ge- 
nerael, en gedurende fijn afwefen, en hoe den Raed fich 
geexcufeert heeft op’t bevel van den Gouv, particulier 
van wiens advijs ons fijn hand doen getoont wierr. Het 
welke my om veele indu&ien (alfo de fake in fuiken 
ftaet niet blijven konde) op hen ditexpedient deed win¬ 
nen , dat men het uyten en beftichten daer van aen fijn 
Excellentie ftellen foude. Ten welken eynde den Raed 
op my feer ernftelijk verfogt, te willen de moeyte doen, 
dat de redenen van beyde zijden geallegeert, gelijk ik 
die om de importantie van de fake vergadert hadde , gc« 
fielt fouden worden in forme van inftru&ie , voorben 
die gedeputeert fouden worden, 'cis waer dat geduren- 
rende defe legatie den Raed fwarigheyd gemaekt heeft 
van de ordonnantiën van den Gouverneur parriculier te 
onderhouden : aengefien men de fake geftelt hadde aen 
ft goet-dunken van den Gouverneur generael. Den 
Raed heeft ook niet gevonden te behoren dat de Staten 
hier en tuftchen hier buy ten apart, en fonder de Steden 
vergaderen fouden. Waer toe men van advijs was een 
veder van hen in’t particulier te verbieden, als inwoon- 
ders, en mitfdien hare onderfaten , niet te gaen , oi> 
der pene-als boven : dit alles des Raedswerk zijnde. 

2,1. Gelijk ’t ook des Raeds en aller Hoplieden 
-sverM 
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. werk is, dat de Secretarie van de Staten , (een huys de 

ftad toebehorende) geopent wierd van een Slotemaker, 
na dat de Gedeputeerde geweygert hadden, die den 
Raed te openen. Want daer was een fekere refolutie, 
die niet aen de Staten generael gefonden moft werden , 
fonder die van de Raed. Gelijk in der daed die gevon¬ 
den zijnde, Tonder die te fien oftelefen, gebonden 
wierd met het advijs van de voorfz. Raed, t’famen in een 

. packet bezegeldenalfo gelaten in deTelve Secretarie. 
a2,23,24,2f. Ik gedrage my aen derefolutien der 

Staten en Raed: hebbende beyde Teer onredelijk gevon¬ 
den , dat de Staten generael perpetuelle vergaderinge 
fouden houden, en haer gedelegeerde macht verkeren 
in Touveraine enordinarife autoriteyt, ’t welk fy ach¬ 
teden alleen d’oorfake te zijn aller misverftanden tuf- 
fchcn fijn Excellentie en hen; ook van alle twift en par- 
tialiteyt die tulTchen de provintien was. Waerinden 
Staet en Raed voorfz. gedacht en inlicht genomen con¬ 
form de commiflie van fijn Excellentie, om hem dege- 
fworen autoriteyt te bewaren , in kracht van haer Eed , 
folemnelijk vernieut en getekent met haereygen han¬ 
den , ter infiantie van mijn Heer den Graef van Nyenaer 
1587. Volgende ook de Brieven van hen felve , die ons 
nu verwijten afo gedaen te hebben. Want fy hebben ons 
gefchreven , als Gedeputeerden , zijnde doen in de 
generale vergaderinge, dat fijn Excellentieherwaerts 
over gekomen was , om te gouverneren , niet om ge- 
gouverneert te worden , om te regeren , met om gere- 
geert te worden, om wet te geven,niet om te ontfangen. 
En fo wy daer op een andere wijfe in wilden te werk 
gaen,dat wy hem wel haeft weder fouden fien door gaen. 

^6. Daer is niet een Schoen-lapper die niet en weten 
en publiekelijk feggen , dat men een Prins moet heb¬ 
ben.(Men liet nochtans niet datmen fich daer na fchikt:) 
waerom het dikwils voorgeftelt is, fo in de Staten als 
in den Raed, in hoedaniger maniere men foude konnen, 
door middel van de Frontier-provintien, die’t pak op 
den hals hebben , prepareren de prefentatie van de heer- 
fchappye des Lands aen hare Majefteyt van Engeland , 
om daer na een generael arreft van alle de Provintien 
daer van te maken , en alfo t’famen haer Majefteyt fo- 

f Pol. 55.) lemnelijk te verfoeken. Waer in ’t advijs van de klaer- 
fienfte altjd geweeft is , dat men daer in geen andere re- 
ferve moft gebruyken , dan van de gereformeerde Re¬ 
ligie , en van de Rechten , Privilegiën , Vryheden en 
Ufantten, die Keyfer Karei en fijn Soon de Konink 
Philippus gefworen hadden te bewaren , uyt vreefe dat 
het hare Majefteyt anders nietaenftaen foude, fiende 
fich min geeftimeert dan onfe vorige Princen, offu- 
fpedft van ambitie. Dat de Staten en Raed dit advijs aen- 
genomen hebben voor’teerlijkfte en billijkfte. 

27. Te weten, de Staten en Raed hebben feervreemt 
en buyten propooft bevonden , dat de Staten generael 
alleen , fonder ’t toeftemmen van de Staten der Provin¬ 
tien , acngenomen hebben de refignatie van’t gouver¬ 
nement van fijn Excellentie, en daer-en-boven uyt der 
Provintien naetn terftont laten publiceren haer Plac- 
caet, gemerkt eertijds om fodanige acceptatien wel fo- 
lemnele verfchryvinge van’t geheele Land plach tege- 
fchieden,’c welk wy te meer fchuldig zijn om de groot- 
heyt en finguliere affeétie van defen Prins , de eer van 
’t Land,en de verplichtinge van onfe dankbaerheyd. 

2,8. Ik heb van wegen den Raed defer ftad, door haer 
refolutie, mijn Heer den Baron van Bukhorft , voor 
degebanneneen uytgefeyde Juftitie geprefenteert,felfs 
daer bv doende, dat wy te vreden waren om de Senten¬ 
tie te formeren , dat uyt elk Hof der andere Provintien 
twee Raets-Heeren tot dit Hof genomen wierden. 

29. Vals in mijn regard. 
30. Dit was de refolutie van den Raed, omredenen 

in ’t 4, Artijke! bygebracht. Te meer dat fijn Excellen¬ 
tie al by exprefte brieven de nominatie begeert had , de¬ 
welke hem gefonden wefende , fou ’t qualijk voor 
d’autoriteyt van de Gouverneur generael en onfe plicht 
gepaft hebben , die den Gouverneur particulier ook te 
doen. De reft van de Commiftarifen te vangen, is vals 
en calumnieus. 

31. ’tls fo verre van daer dat dit waer zy, datfelfs 
om de fwarigheyt die ik maelyje van gecontinueert te 

worden met ’t veranderen der Magiftract 2 dagen ver¬ 
toeft wierd. 

32. 33. d’Informatie genomen zijnde , heeft den 
Officier, volgende onfe ordonnantiën , geen ander ap- 
poin&ement van node. De voorgaende informatie 
brocht mede, dat 3 van defe Edelen,tegen de wettelijkc 
maniere van haer vergaderinge, haer confrères van huys 
tot huys met Notaris en getuygen waren gaen vragen , 
of fy des Lands privilegiën wilden mainteneren of niet ? 
item dat fy op haer privé autoriteyt te defen felven eynde ' 
hadden doen by-een roepen alle deCanonnicken%an de¬ 
fe Stad, eep ongeoorlofde vergaderinge, enpublijke- 
lijk verboden, ’twelk de Magiftract ’s anderen daegs 
fo ter herten nam, dat fijn Excellentie fwaerlijk van 
hen , door mijn interceffie verkrygen konde, dat de 
perfonen hem gegeven fouden werden, onder condi¬ 
tie nochtans , dat men hen haer Proces foude ma¬ 
ken, tot de Sententie exclufijf toe, die hy aen fich fel¬ 
ven behielt. 

34. Ik gedrage my aen de refolutie , fo der Staten, 
als van den Raed, die d’occafien Tullen feggen, waer¬ 
om defe gefchillen lieten geftilt ce worden. 

Ik ben niet van dat volk (Godelof) die achten 
dat het hout en fteenen van een Kerk heyliger zy , en 
min behoren verkocht te werden ( fo men de plaets niet 
van node had om daer te prediken ) dan van andere tim- 
meragien. Maer dat den Raed antwoorde , waerom 
men’t appointement van fijn Excellentie niet gevolcht 
heeft, die daer na in defe Stad geweeft zijnde, fich 
dat geenfins aengetrocken of daer over geklaecht heeft. 

36. Den oorlpronk van al’t mifverftantfehijntont- 
ftaen te zijn uyt een Boexken, onlangs gekomen uyt de 
Druckerye der Staten van Holland, begrypendefeker 
Placcaet, ’twelk Keyfer Carel voortijts gearrefteert 
had in de Stad Toledo in Spangien, daer in hy het Gou¬ 
vernement der Provintie van Utrecht ( de Staten van 
dien op dat point gehoort zijnde ) on af-fcheydelijk 
voecht, en ftelc by die van Holland. Ik heb wel vreemt 
gevonden , dat men dit Placcaet fo qualijk ten propooft. 
ïieefr laten drucken. En ’t fchijnt datmen gefocht heefc 
door defen middel het volk te vervreemden en af te kee- 
ren van fodanige Staten en Magiftraten , die een ander 
Gouverneur ontfangen hadden, dan dien van Holland. 

Waer in te confidereren valt, dat de confideratieder 
Provintien , na dat fy den Konink van Spangien verla¬ 
ten hebben, haer refpeftivelijk weder ftelc in haer na- 
tuyrlijke vryheyr. Sodat d’eene niet meer en ftaet on¬ 
der het Gouvernement van d* andere, en gene van allen 
meer gebonden aen de qualijk ingeftelde ordonnantiën 
vande verlaten Prince, namentlijk niet aen die gene, die 
bevonden werden in Spangien gemaekt te zijn , en fon¬ 
der der Staten weten, die warachtelijk vreemt by ons 
zijn. Maer dat men befie de publijke refoluticn. 

37. ’tls het werk vande Magiftraet en ordinaris ju- 
ftine , vande welke ik noch mach noch kan verant¬ 
woorden , de Magiftraet , ook aen niemand dan aen 
God alleen. Den 24. Ianuarij 89. 

’t9$ tod toaet bat Ijacc TDajcfrcnt noeïj eben-tod 
infïantic bebe boen / fo booj / aï£ ooft öoo? 
Caron / tot be£ boojfr <ü>cbcntcc£ bcrïofTinge/ öoeft 
Ï3P$ebcn~toeImetontfïagen/ maer 10 tioo2t0tegen 
ftern gep?oceöecrt / cnepntdgftfententic/ d'iffmttibe 
tegen Ijem gcp?onuntieett / ïupbenbe aïé bolcftt: 

Efienbyden Geregce der ftad Utrecht, ’t Proces 
hangende voor den felven Gerechte,tuftchenJonk- ban Den 

heer Nicolaes van Suylen, Heere van der Sevender ,&c. aEitreetjtc 
als Schout defer ftad, nomine ofitii eyfeher en beklager 
ter eenre, en Gerrit van Prounink, genaemt Deventer, cbecDeti 
tegenwoordig gevangen,en beklaegde ter andere zijde. 
’t VoorfeydeGerecht, doende recht. Hierop gehad ©ebenttt 
het advijs van fekere gepraélifeerde Rechts-geleerden, gegebtn, 
heefc den voorfz. beklaegde gebannen , en bant hem by 
defen uyt der ftad Utrecht, en de vryheyd van dien ten 
eeuwigen dage, daer uyt te vertrecken binnen den tijd 
van 24. uren, na dat hy uyt de ge vankeniffe fal wefen ge- 
relaxeerr, verklarende den felven te wefen inhabil, om 
eenige ftaten of officien te bedienen , en condemneren 
den yoorfz. verweerder 3 en gevangen, om redenen die 

van 
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van den Gerechte daer toe moverende in demijfe van 
juditie, tot tauxatie en moderatie van den felven Ge¬ 
rechte. Aldus gedaen en gepronuntiert t’Utrecht, den 
H. July, ifS?. 

öaet mofï gcfcï)i£bcn. ^ebentec bleef nocljccmgrh 
ftjD iu ’t Dof! en ban öaec frljjeef Ijn Dare na upt 
HonDen/ acn bfnl^cece<6?abeban i^ol)cnïa/örrni 
nabolgenDen tyüf. “ 

Lftepn &apitepn fjuliaen ïjïeerfjagtn/ na bat ïjp ban fijne 
mum qtictfutcn genefen ton$/ té cpnDcItjk / op ’t boojfcïj/iijs 
n& öm 030 öe itoninginne ontfïagen / tnité betalcnDe 
tdagen, öc boften ban fijn geüankeniftë / fijn Compagnie té 

gccaffecct gctooiDen / en l)P té Daer na in CngelanD 
getogen / altoaec ïjp een requefïe aen öe ïioninginne 
gcp^efenteect keeft / ïjem bekïagcnöe ober öe Staten 
en JDagtftcaet ban Htcccïjt: De£gdijlté Öecft ook 
3lamb?ccl)tban JDoHcnljoben/ Detoclkeeetftgetoeeft 
ïjaööe Hieutniant ban 3jaquep be ^efpont / en na 
bat Die gccaffeeut toa£ ban öe boo?f3. Sileecijagen/ 
bie met De folDaten ban llïeerljagen ter ftaö upt ge? 
fielt ttiicrD/ maee toebet binnen bet ftaö ontboben/ en 
gekomen jijnDe/ téÖP0QkaePaugcngetoo;öcu/ en 
na 9 toeken toeöctom ontfïagen / ftctj bate na roe* 
be na Cngcïanö begeben/ en tequefte acn öclïêas 
jefïcpt alöaet gepjefenteett: gelijk ooit (Cnllo fïet) 
albacc begeben ïjceft / en mebc aen be ïiontngmne m 
quefte gepiefenteett ïjebbcnöe / jtjebben Daer niet am 
ber£ gekregen ban na lange fbllicitatte/ bnebenban 
fabcut acu De Staten / Dat Defclbc tjen-lieben fbuöcn 
bullen Doen pekken reöeüjk eontentement. 

^cngaenbe ben SSucgemecfter ©ebenter / na Dat 
ïjp be ftoften en mijte ban jufiitie betaelt IjaDDe / té ijp 
getogen na Culenöotg / Daer pp booj eccfï eenige Da¬ 
gen Weef/ tjern piep orerende om na CngcïanD te Per* 
rrcckcn / en paöDc geerne gepaö Dat f raité Cerricf*. 
23:ontoer meöe met Ijem na Cngelanö IjaDDe gcto= 
gen / macr alfa Defrlbe atéDoen noep macr pioüifïas 
nelijk (en niet Dtffmittüelrjk of abfolutclrjft/ gelijk 
baer na) toaé ontfïagen/ onbec cautie ban ioooguF 
ben / en op panötaftinge ban tot bermaninge toeöers 
om in te komen fub poena convidti. £o fcp?cef pp upt 
Culcnbo? j acn ben felben / Dat op De pene tod fionD 
te letten / en gerefolbeert moft 3ijn te IpDcn Ijrt geen 
baer af f'ouöe mogen bomen/ Dau Dat pp pet felbe »'uu= 
be bonnen remebieren met lekerrptofefïatie / até Dat 
pp tegen be nature Pan alle criminele aceufatien Den 
«èfftcier IjaDDe moeten feifë Poo£t-ö?yPen / Die niet 
anöccs Dan alie bbapen IjaDDe gefoepr in De bootf'3. 
pjoccDtiren / en Dat pp fonöcr actie en picccDcnte in# 
formatie / maec t’onrecptc bp tnmnlte populair pem 
ÖaDbc gehangen/ en Daer na tegen Ijcrci geageert / en 
conclufïe genomen IjaDDe / ban faften bp Den gebeden 
Öacö (fijne tocttelijfie<0berbcDen) goet gebonben/ 
en bP bp tacttig Collegie ban De bojgcr l^cgj-lupöen 
toe gecommitteert / <&. Dat bp bacrom / en om fijn 
epgen faken te rebben / en tot conferbatie ban fijn ee? 
re booj eenen tijb baDDe moeten berttec&cn / in mee^ 
ningc om ecriï-Dacg^ tocDerom te ïtomen / etc. en 
Dat bp l)cm Daer na fïcalté fouDc begeben op Den 
23nd / albacr bP Ötni tot Den z.^ugufftfauDebct* 
toacbtcn/ macr jftaité^ercit^.Dooibttboojgacn: 
be gclcert 5|jnDe/ btcftbicnraeDnifttoiHenbolgen/ 
maer liet ^ebenter alleen fijne repfe Doen na fijn toeis 
gebaïlcn/ en bleef t’bupg / bcctoacbtenbe met patiën¬ 
tie fijne gebeele ontfïagmge. 

31lfo té be boo’tioemDe ^ebenter na CngdanD 
!gp berteoehen / enblfefalbacr eenfelierenttjD/ en IjaDs 
r iEnses De bp De lüonmgume ook felf# auDientie / en alfa 
iu. bP een kloek en ccbarcn man toa$ / toifïe fijn fake 

biel boo? te Diagen / fufïmerenbr alDaer Dat bp onge; 
ïjoo^t gebannen toa^/maer fo De ^eberlanDfe Cefans 
ten Doen ter tijb in CngelanD toenen / hebben De fa* 
keban Die ban Htrecbt geDefenbecrt / fcggenöe De fa< 
ke ban ^ebentcr bp toettekjke Sententie banbe 
jEEiagiflraet ban Utrecht / na toettdtjke pioccDuren 
getermineert te 3yn / en niet ongeljoojt / en Dat bet 
bupten p^opoofï toa^ Daer ban in Cngelanb reDjea te 
begeren / of Daer toeber geboo?t te toefen / en in 
nieii p?oce£ te komen / tegen flijl en tegen bet tracs 
tact/ enöateen'banbeitiDeDe toegenmofï ingegaen 
toefen / ban^ufïitie (fo gcfcljiet toa£) of ban gras 
tie : ’t toelk bp beefoek met bekememffe banmtés 

Welgeboren Gr ave,genadige Heere. 

DE oude kenniffe, die u Genade belieft hetft t9fe- iRiffibe 
dert jaren herwaerts my te laten gemeten , ge- 

voegt neffens ’t gene uwe Genade wedervaren is , ’t ge- ÏTiCe)teÉ 
ne ik van de Majefteyt van Engeland uwent-halven ver- 5?cticntc£ 
ftaen hebbe , en my by uwer Genade getrouwe Frede- 
rik Rykens beveiligt is , daer op fotlderling my ge- fclneljen/ 
fterkt heelt de vorige kennis des Edelmans , die uwe amtieu 
Genade aen hare Majdleyt heefc afgeveerdigt , den 
welken ik ter goeder uren in’t Hof gevonden , en hem ijèm04 
in de fake mijnes vermeugens gevordert hebbe. De* 
fe vier oorfaken , genadige Heere , hebben my verkout 
u Genade defen brief met mijne ootmoedige gebiedenis 
over te fenden. Voor eerll bid ilc dan u Genade met my 
te willen bedenken, dat het al defelve mftrumenten 
weerfydens geweeft 2yn , die met quade tongen en val- 
fche rapporten veroorfaekt hebben d’afkeringe , die 
gevallen is tuiïchen mijn Heere den Grave van Lycefter 
zal. memorie, en uwe Genade, tulfchen den felven Hee- ( pol. 56 J 
re Grave, en Pouwels Buys , en voor het lede , ’t gene 
my binnen Utrecht wedervaren is , waer af eenige het 
jaergelt van hare verraderye noch fijn genietende , ande¬ 
re wonderbaerlijk uyt defe werclt gerukt, ons een ex¬ 
empel gelaten hebben , hoe wy onle eed en eere over de 
getuvgenis van de name Gods behoren te betrachten. 

Ten z. verfeker ik my,dat uwe G.’t ongelijk hem aen- 
gedaen , God Almachtig , den gemeenen laken ten be¬ 
den opgeven wil, gelijk ik uwer Genade exempel vol¬ 
gende , te doen beüoten ben, rechteyoort anders niet 
trachtende, dan hoe men de verlopen faken in de bede 
eenigheyd foudekonnen vervoegen , daer toe my altoos 
gedocht heeft, dat uwer Genade middel (fo God fulx 
voegen wilde) d’aller bequaemde wefen foude, en myr 
nu fo veel te meer dunkt, als ik fie dat haer Majedeyt tot 
u Genade fo ganfeh wel geneygt is,en uGenade hare gra¬ 
tie en gunde (’t welk ik menigmael gewenfcht hebbe) 
nu fijn foekende, ’t welk van haer , fo wel opgeno¬ 
men is , dat de Heer van Walfingam my gideren ver- 
klaert heeft, dat hare Majedeyt gerefolveert is, uwe 
Genade een eerlijk en gundig antwoort mee den eer¬ 
den te doen , en foude alrede gedaen zyn geweek , fo 
gideren in ’c Hof niet fo veel fwarigheyd gevallen waer 
in de fake van Vrankrijk , tot confervatte van dewel¬ 
ke noch van node wefen lal, eene merkelijke fomme 
van penningen te fchicken , om des Koninks volk uyt 
het verloop te houden. Met de goede correfponditie van 
Vrankrijk , Engeland en Nederland , wil God ontwyf- 
felijk voegen, dat wy on fe vyanden te boven komen 
fullen, feilende die felve, en de kracht van de Antichrill 
op’t hoogde nu fig vertonende , fo wil Godonsgewif- 
felijk in fijne handen leveren. Hare Majed. dit wel in- 
fiende, is gefint den Banre-heere van Bukhord, met den 
eerden over te fchicken. Of men nu hare Majedeyt be¬ 
reden kode, dat fy te vreden waer, ’t Gouvernement 
generael van hare, en de Nederlandfe Fortfen den lan¬ 
den in handen te dellen , ’t welk ontwyffelijk voor de¬ 
felve landen een groot voordeel en vriendfehap waer, 
fo fouden fy immers in regard van dien niet min beho¬ 
ren noch kannen doen, dan van hare zyde den Gou¬ 
verneur generael, die fy dan begeren fullen , te hou¬ 
den met den Rade van State, en te mainteneren in de au- 
toriteyt van de traóïaten van Engeland,als de bede lor- 
mevan regeringe begrypende. Sulks gedaen,latende de 
generale Staten den felven Gouverneur, en den Raed 
met de regeringe geworden, fo louden alle onfe fwarig- 
heden en krackelen weg genomen , en haer Majedeyt 
in alles voldaen zyn. Alleen blijft dit, wie men in de 
Nederlanden vinden foude , bequaem om defen lak 
tevolvoeren , aengefien ( uwe Genade vertyde my) ik 
niemand en kan daer toe bedenken , als u Genade felfs 
fig daer toe met en foude laten gebruyken. Wetende 
ook dat hare Majedeyt re meermael geviaegt heeft, 
wie wy hadden in dc Nederlanden , bequaem om de 
faken van den Kryg tebeleyden, anders als uwe Ge- 
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nade : mijn Heere Grave Mauritsdrage en wenfche ik 
toe aileeere, maer ik vertrouwe my fo veel fijner dif- 
cretie, en der liefde die hy heeft toe den Lande, dat 
het hem lief zijn foude uwer Genade ouderdom, en 
ervarentbeyd fulks geern toe te geven. Ik heb uwe Ge¬ 
nade in grote vrymoedigheyd , en op een Chriftelijk 
vertrouwen , in defe fake mijn hart derven ontdecken , 
hopende u Genade fal defen brief ais fijn herte fecreet 
houden, en my oorfake geven hem nog andere en meer¬ 
deren dierift te doen (en byfonder by alle de gerefor¬ 
meerde gemeynten) dan hy oyt van my foude hebben 
derven verwachten. Doch ben en bly ve ik alle defelve, 
om geloof, treil, en eed te houden mijns gelijken , 
te meer dan die mijns meerders zijn. Het bedrog van 
de valfche geelden, weerfydens ontdekt zynde, be¬ 
hoort de gene, die daer door fijn mifleyt geweeft , tot 
des te meerder en getrouwer vriendfehap te verwec¬ 
ken. Daer toe ik my eerft aen uwe Genade in alle mo- 
gelrjke dienllbaerheyd ben erbiedende. Biddende God 
almachtig , welgeboren Grave , genadige Heere , 
dat hy u verleene , vermeerdere , en in u beveftige 
fijne heylige gratie, en my deel geve in de uwe, tot 
fijnen diende , en wegneminge aller misverftanden. 
Uyt Londen defen 20. Oótober 1^89. Stilo Anglico , on- 
derftont gefchreven , die al uwer Genade, en noch la¬ 
ger , ootmoedige Dienaer, 

en was ondertekent, 

Gerard de Proming, dici de Deventer. 

De fuperfcriptie was : den welgeboren Heere Phi¬ 
lips , Grave van Hohenlo , Vry-heere van Langen- 
berg, &c. mijn genadigen Heere, hebbende een op¬ 
gedrukt Pitfier in roden waffehe. 

©au öefe nn'ffi'be beeft öc <£5fabc ban ^oïjculo co# 
pye gefonöcii aen öc graten ban ï^olïanö / en aen 
fïj'n Cjecdlentic ban Baffau / en baect öefdbc miffibe 
met ten bellen geinfcrpjctccrt 

31b ïiebbe 00b giften feftete brief/ bpljemgefcbre# 
Dm in Den $5?ieïe / alö bP Voebcrom uyt «gugdanb 
gekomen tuasS/ ban Date ben 2?. 3anuarp 1*590. 
Stilo antiquo, aen öc ïfecrcn Staten ban ïl^oïlanö / 
of bare gccommittcecbc föaöen. 5fnbouDmÖe al£ 
boïgt: 

Edele , erentfejh 

,-milTiüe 
ban ent 
gtüisfen 
gSurges 
ma|ï:t 
©cüntttr/ 
uert ö: 
I?«rcn 
Staten 
ban jjjefe 
htusi, 

eerfame , wyfe, difcrete vermen¬ 
gende Heeren. 

Lfo de Majefteyt van Engeland belieft heeft, my 
_ fekere hare brieven aen uwe E. met te geven , die 

... gehouden ben te over antwoorden. En ik met 
eenen geerne redenen geven foude , waerom en met 
wat refolutie ik derwaerts vertrocken , en van daer 
herwaerts gekomen ben, uwe E. niet alleen mijn we¬ 
dervaren , maer ook mijn goed voornemen aen te die¬ 
nen , doch onderwegen verftaen hebbe , ( mogelijk 
breeder dan de waerheyd) wat eenige uyt Engeland ge¬ 
komen gebeurt is. Immers daer uyt wel foveeleheb 
konnen merken , dac mijn aenkomfte meer onlufts ver¬ 
wecken foude, dan my dochte dat ik behoorde te ver- 
corfaken , daerorn ik herwaerts keerende , fekere 
brieven aen fijn Excellentie, en andere treffelijke per* 
lonagien gefonden hebbe, om mee hare goede belief¬ 
den derwaerts komende te yoorkomen, ’tgenemyte 
voorkomen ftont» waer op ik tot noch toe geen ant- 
woort ontfangen hebbe , en derhalven wel kan afne¬ 
men , dat- ik tonder uwe E. gunde en goede beliefce 
mv derwaerts nieten behorece laten vinden , nochtans 
béneerftigen moet, ’t gene ik van hare Majefteyt onc- 
fangen hebbe. So hebbe ik nootwendig geacht, dit 
uweE- aen tedienen , en met eenen te verfoeken ge¬ 
lijk ik foeke by defen , dac hare goede beliefte zy , my 
in coede gunftige audiëntie te ontfangen , om daer na 
op hare Majefteyts brieven en aengelegen faken te dif- 
poneren, fo fy in de billikheyd en reden fullen bevin¬ 
den te behoren , uwe E. fullen ontwijffelijk geerne ver- 
ftaenmijn goede intentie, tot hare en des lands dien¬ 
den , waer toe fy my mij nes geringen vermeugens al- 
lefins bereyd vinden fullen, uyt fo goeder herten, als 
ik bidde God almachtig , 

Edele, erentfefte, wyfe, difcrete,'vermeugende 
Heeren , om de welftant defer Nederlanden , en uwe 
gelukzaligeregeringe. Uyt den Brieleden 25. January 
i^o- Stilo antiquo. Onder ftont, uwer Eddheyden 3 ' 
wat leger, onderdanigen Dienaer, 

en was ondertekent, 
Vj 

G. de Proiming, ditl de Deventer• ' 1 ■ 

’tOpfchrifc was. Edele, erentfefte, wyfe, dif- 1 
crete, vermeugende Heeren , mijn Heeren de Staten // 
’s lands van Holland enZeland, of hare gedeputeer¬ 
de Kaden. En was gefloten geweeft met een Pjtfier in 
roden wafkhe. 

^anib pebk iu^ bonnen betfïacn/ öatöe^ec# 
cm Jbeatrn ban Hoïïanö/ nacö fijn «Uttellen tife / 
noctj be <6?abe ban Üf obenïo / öe? boorft. ^ebeu# 

öjicbdi lubben bcamtaoort ( alïmibjb bem beb# 
ben bom aenfeggen / öatöpöcb|iebmöicbpbanöe 
«IIBajefïept ban «tëngelanb acn bm-ïieöen nioiflji (jcb# 
ben / ftmöe ouecfenöen / tuant 5p lieörn om fn'na 
boorgaehöe ïjanödmge/ en bat fp fjrin gerfahe bid# 
ben te toefen/ ban beeïcbetfcbtpöcntbufïcn mon# 
eenigbcöen / bic oubec be pjbbintten / en hpfenbee 
binnen Mtcecbt gebjeefï luacen / geburtnbc beu 
(©oubeunemente ban beu 05?abe ban l-ncefïcc / en 
eenigen tijö bacc na/ en batbpbpfententiegebau* 
nen en becblacct baaö / in ïjabijï/ om eenige 
ten of #fficien te bebienen/ öcm niet m begeeeben üt 
eenige regeringe te bebben / btcfcnbe boo| gdgke 
ftbacigbtbcn / aï^ men beboribm baböc bp fijne te# 
geringe binnen Utrecht. 

C0ocbtaup b^ft biJ gepoogt be boo^noembe fcnfcn# 
tie te niet te boen / niet bp miöbeïeii ban jufïitie / 
appel / reformatie of rebifie / maer beeft gefodjt 
te bebomen eenige attefïaticn ban Degene bic in ben 
jare 1589. in be JBagifïcact getoeefi bjaren / en 
ober fnïltjS foube bp bedtccgen bebben / feïtere at# 
teftatie ouber öc baub ban ^onlicr <©irft Canter / gotteftatt 
gctoecflsijnbeSBurgemeeflccdilfrcebt/ in ben jare banaan 
1589. in bate ben i7.^ecenib?i£i599.inboubenbe twinw* 
in effrete bat öc boornoembe ^ebentee / grtoefen 
2i5ucgcinedïec in ben jare 1588. öoo? fdtermi^bre# 
ftant/ en oproerte in Den fdben jareberrefen/ op 
ben Ijupfc l^afcnberg in gebanbenijfe gebracht toaj* / 
en ben u. SJuïp 1389. en batbpbcnttBererbtc Öer fiats 
HtcccljÉ/ met abbpp'ban Becb^-gdeeröm / tegen 
bem gegebcnbja^ fententie ban banmffement/ ber# 
hïarcnöe bat bP niet boifi / noclj upt be Becbt^-ge# 
ïcerben baöbe bonnen berfiacn / Dat tegen£ bem 
eenige fabe gebocefi toa$! toaec obeniangcurban 
jufïitie bannifTemcnt moebt ballen / macc bat beeï 
eer be fententie toa£ gegeben / ten aenfien ban be 
boodeben aïteratien/ en na geïcgentbepö ban bic 
repu&bjbc / ompoïttijbercöencn. Cn beroembe 00b 
attcfiatic te ïjebben / bp na ban gelgben inljout / on# 
öcrtchent bp Pieter Ruyfch, en bat bp nadJ tboee an# 
bere Schepenen ober be fmtentiegcfetenbebbmbe/ 
bic be attcfiatic onöcc ben banben niet tuiïöcnicbe# 
benen / maer baöbcn goeb gebonöen / Dat fp tot 
üfcïfïepn bomen fottöen / en öactfouöenfe be loon 
ban ^cbcntcrflinuïatdbbboenarrefiercn/ enben- 
licöcn boen refponberen op febereaittcuïcn / bpna 
ban ben fdben iubout. #ocb bP té öaerom eben# 
bid nopt toeöerom in eenige ffaetnocbteojfitie ban 
regeringe gebomen. 

oêenige jaren baec na/ namentip in ben jare nfojr. 
lyceft IjP «n tamdijb groot bod* uptgegeben / met 
ben tituï: Chriftelijke gedachte, op de uvtnement- 
heyd des gebeds onfes Heere Jefu Chrifti. SSegrppcn# 
be al tnat tnp gdoben / bibben cn bont moeten om 
bod te Iebcn / en gdubfab'g te fïftben / inat oob ban 
noben $ om ’t tncnfcbelp geboden ber bupebdaren/ . 
te famen met alle be better fe bboalinge upt bit gebeb 
tc ineberfiacn / etr. 

3b beübe bete fabe ban ütredjt toat prefber ber# 
ba’dt/ na bat ibmp baeropindgeinformeertlieb# 
be / be aetcn bpebcn en gcfdipfern baer ban geflen / 

I gebifltcert en gdefen / eenige m ’t gebteï&ier bpge# 
t- boegt / 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
bofcïjt/ ciruut anDete getcoutocïijït getogen/ ’t gene 
m materie en ’t berfrant Dcc gcïegcnüjcyt ban De ge* 
feljieöenUTé ncDicö toa£/ en Dat alle^ optedjtdijft / 
en fatiDcc partplcljap / fonDcc aenfien ban ycnian; 
Den / aïfa berfcïjegDen fcï)?ijber£ ötc ban Defe fafte ge; 
fcl)?ebeu ï)d*öen / of quafgft onDercicIjt / of Ijcn 
Dacï* in te fccupactijDiggetoontïjebben; toptofllen 
Ijctfiicrnu Dan ög laten/ Detoijïe De ^>taD ban Doen 
aen in betee ruffe getyacljt $ gctoojDeu/ ïjoetoeï niet 
boïfianienrïyït/ Detoijïe Daec iiocïj beeïc toaten Dieïjen 
feec geintecefTeect acljteöen/ Dan ijieïDen ïjen fïilïe/ en 
fo qtintn bc tufte aïlcnjdien$ toe te nemen. 3De25a* 
ton IBiliughg / aen Dctocïïic gefcöjeben toa$ De ge; 
ïcgentïjcpü Dcc ^taD I beeft Daci* op Den 24. Boberm 

rol. 37.j bec ugt ©a?D?ccf)t geccfcribeect / Dat ïjg feec geerne 
lipt Den infjouD bon De ï)atebecfïaenf)aDöe/ Dat De 
fraD Uttectyt tcgènbJooiDelijti bctlofl toa£ ban De 011; 
betD?aegït)ftc bccD?ucïühge ban fommige bjeemDen/ 
gcïjjft fg‘fd)?eben / en toebec gcb?acï)t in gocDc tuft en 
b?cDe/ ’t tdeïït ïjem ban ganfcljccljectenbcDetocn; 
fefjen Dat ött fonDament cnDcbanDeiibanbitaïleg 
fa baft en ftccït mochten 3ijn/ Dat aïïe materie ban 
tacDecfpjehen aïïe Den genen benomen toare / Die ban 
coiitranegcboeïcnmocticcntoefen/ Ijcn-IupDen bet; 
feUecenDcban fïjnent toefen / Dat tjem geen faftc actt; 
genamee toaé / Dan te ficn een goebe en perfecte co?; 
refponDentic en onDcrïmge b?ienDfc|)ap in een pe; 
gclgft ban De bcreemgDe @?abinticn / fo tatïjanDïjau; 
Dmge ban ’t gemceue befte/ aï£totonDcrï)ouDïnge 
ban ’t tractaet met öare dBajeftegt gemaeftt / toefen; 
Ddooft feec bcrblijb te becfïaen/Dat fp fo bercpD toaren 
Dat aen ïjacc $ijDe na te bomen: bantoaöftcïjber; 
tooiiDcreiiDe ober De rcfoïutie Dtefpfcïjenen te toiï; 
ien nemen in regarD ban De Compagnie ban Capi; 
tepn 23ïunD / Die fa f effenen te toiïïeit fenDen naec 
3Dcutccimi/ Datf)cmnictenbc^acgDe/ ttn acitficn 
ÖarcB5a)cf!ept^ïiirijgf-boïb/ Ifertoacrts obec3tjn; 
De / niet en nietitcecbc fuïïtcn ontoeecDig en onbeïeeft 
tractemciit/ Dat men ’t fenDen fouDe in Dc boo?noem; 
öe pïactfe / Die gcïjceï onboo?fïcn toa£ en ganfcl)di)ït 
ontbloot ban alle nooDfabeitjböeDen / Doo?Deï5up; 
teepe Die Daec tot Die trjD toe in «éacnifoen ïjaDDen ge; 
legen, ’t JïDeïït ïjem oscafte ftaDDe gegeben contrarie 
rcfoïutie te nemen / gecnfint^ toilïenDe toe-ïaten Dat 
Die na (Dcutecum fouöen gacn / maccDatfcmctljaec 
gort aDbtjs en aggreatic tot Lttcedjt foitöen bïijben / 
anöerjj foiiDe ï)P Die eïDer£ Doen gacn om naöcc Cu; 
gelanD te toefen aïö ’t bare Hkajeftept gdieben fouDe 
Die toeDcrom te ontbicDcn / aengefien ïjaet fccaur£ 
Den niet acngcnaem toaö / Daec op bp Daec anttooo?; 
De fouDe bcctoacbten/ etc. 

v©e ^ccce3(obanjfiarité/ rïiDDccin£ï5cDcrianD/ 
ban bare lEajetïcpt^ toegen gefonDenjiJnDe/ Defe 
beeft fgne p?opofï£ie iii Den ÖaDe ban Staten geDaeit 
Den 26. ^obemb’i^ / in Defcc manieren. 

Mijn Heeren, 

'’opofitte TT Aer Majefteyt my fendende herwaerts heeft my 
>’- O bevolen u-lieden te groeten, en bedanken van de 
air Sla;" Sce^e naerftigheden en Ofiicien , in dewelke gy-lieden 

hebt laten gebruyken en getoont , tot handhoudinge 
’t/Qc;10” ^erfakeivnegens den algemeenen vyand. En nament- 
acri itt ’t gene gedaen is geweeft tot vorderinge van de 
enöas Schepen van Oorloge , tot lafte deferLanden, voor- 
btatert/ üen en gehouden tegens den vyand, ten dienfteenrefi- 
ante; ftentie der gewelden des groten toeruftings derSche- 
pitefóas pen des vyands. En hoeveel nochtans defelvefoo lang- 
au o0ri5 i^em waren toegeruft, zijn niet te min fo wel te pas ge- 
slnnö, komen om haer te vervoegen met de Schepen van hare 

Majefteyt, dat d’uytkomfte van ’t volle van den Her¬ 
tog van Panna uyt Duynkerken en Nieupoort gelijke¬ 
lijk is belet geweeft, tot groot behagen van hare Maje¬ 
fteyt , en dat de geünieerde Provintien haer wel mogen 
verfelcert houder., fo verre’t felve nodig zy, dat hare 
Majefteyt delelve Landen fal afiifteren , &c. Biddende 
mijn Heeren van den Rade, in haer getrouwe naerftig- 
heyt te willen continueren , volgende de verfekerde 
hope, die haer Majefteyt altijd vandefelveontfangen 
en gehad heeft, 

IV. deel. 

2. En hoewel hare Majefteyt de voorleden maenden 
heeft gefien en klaetlijk bekent, fo wel door de kleyne 
oprechte meeninge , die den Konink van Spangien 
heeft getoont te hebben om een goed accoort te maken 
(niet rcgenftaende de fchoneaenbiedingen en femblant 
van een peys van fijnent wegen gedaen)tot welk accoort 
haer Majefteyt goed vond eenigfinste verftaen, om te 
treden in handelinge van dien 3 om voor al de werelt te 
vertonen, dat fijn intentie noch geheele meeninge an¬ 
ders niet was, dan godlofelijk te heerfchen over defe 
Landen, of te nemen de poftefiie van defe Provintien 
en Landen , of te mainteneren een Oorloge , ’t welk 
beroeren en bederven foude haer geburen , om hem 
in fijne particuliere wil te dienen j gelijkerwijs wel ge¬ 
bleken is, door fijne grote ja genoech onuy tfprekelijke 
apparaten en gereetfehappen van eene Armee, dat den 
felven Konink noyt van minder gedachten is geweeft, 
dan dat daer mede foude geceffeerten opgehouden heb¬ 
ben fijne procedure om te vervolgen, quellen , en be¬ 
nauwen het volk Gods » en confequentelijk was fyn 
meeninge niet alleenlyk om te handhaven fyne wrede 
refolutie, om met alle gewelt defe Landen te verdruc- 
ken en overlaften , maer mede aen te taffen het Conink- 
ryk van Engeland in alle manieren , van meeninge 
zynde ’t felve in roeren en trouble te ftellen, op dat alfo 
d’arme ellendige gequelde Provintien geen middel vaa 
fecoursofhulpcfoudenhebben te verwachten , opdat 
hy alfo defelve gelykelyk foude mogen brengen onder 
fijn gouvernement en Spaenfe fubjectie. Hare Maje¬ 
fteyt om te fchouwen en eviteren alle de voorfz. ellen¬ 
digheden en ongelucken, na voorgaende rijpen raed en 
deliberatie met mijn Heeren van hare Majefteyts Rade, 
en heeft geen beter noch bequamer middel konnen be¬ 
vinden, dan des Koninks van Spangiens befte meenin¬ 
ge en gewelt uyt defequartieren te doen verwecken, en 
dat door middel van een Oorlog, ’c welk in fijnCo- 
ninkrijk van Spangien foude mogen werden voorge¬ 
went, ten welken eynde defe geünieerde Provintien 
niet beter fouden mogen doen (aengefien defelve door 
de lange en gedurige Oorloge meeren meer verfwac- 
ken) dan te fenden en employeren een goede partye vaa 
haer gewelt en krachten na Spangien , wefende hare 
Majefteyt van refolutie ert meninge te nemen een gelij¬ 
ken vvech, en haer uyterftebeft tedo^nomalleentre- 
prifen eninvafientedoen, op de landen van den felven 
Conink, en den felven alfo te turberen, door overval- 
linge van fijn Ey landen , als branden van fijn Schepen, 
en beroerte en revolte van fijn volk. Waer op mijn Hee¬ 
ren van den Rade ook fullen believen te nemen behoor- 
ke confideratie, en daer aen de goede hand te willen 
houden , dat kortelijk werdevoldaen de heerlijke be¬ 
geerte en verwachtinge van hare Maj. en u meeninge en 
advijs ten fijne voorfz. my werdegeparticipeert en me- 
de-gedeelt fo haeft het mogelijk zy , aengefien de fake 
grooten haeft requiteert, en dat ’t felve by na een maend 
is , dat ik uyt Engeland zy gefcheyden. 

3. Van gelijken, aengefien op de nieumaren van ’t 
fwaer beleg des vyands, voor de ftad Bergen-op-Zoom, 
vrefende dat hy met fijn groot en macntich gewelt de 
ftad t’ondergebracht foude hebben, het land Ter-Tolen 
(plaetfe van giooter importantie) in perijkel en hafart 
van invafie en overvallinge mocht wefen. Mede twijffe- 
lende, dat, om niet te laten de frontieren van de Pro¬ 
vintien van Gelderland, Utrecht, O ver-Yffel en an¬ 
dere plaetfen onvoorfien van Gamifoen, defelve ftad 
en Syland , niet genoech fouden voorfien geweeft heb¬ 
ben van volk van Oorloge. Heeft hare Majefteyt goed 
gevonden korteling te fenden tot alfiftentie defer Pro¬ 
vintien feker extraordinaris fecours van 1500 man. Sal 
daerom goet zijn of mijn Heeren belieft te treden met 
my in conferentie en communicatie, aengaende de be- 
talinge van ’t felve volk nieus aengekomen : en hoe 
de reftitutie van alle de gedane koften, ten fijne als bo¬ 
ven,alderbeft en bequamelijk foude mogen gefchieden. 

4. Aengaende datter opgeinfifteertis , datdecom- 
pagnien van ’t voorfz. fecours fouden werden vervult 
(alfo defelve niet vol waren) hare Maj. en peynft noch 
verftaet anders niet, of defelve zijn vol en compleet, ge¬ 
lijk fy uyt de lefte rollen van de gepafleerde monftering, 
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62. VijfcnTwintickfteBock. i 
na Engeland gefonden , gedaen by hare Commilfari- 
fen', en mede van de Staten heeft bevonden , datter 
aen’cbehoorlijk getal nieten faelgeerde. • 

y. So veel aengaet hare Majefteyts volk te peerde, 
mijn Heeren de Staten lullen gelieven te gedenken op 
de prelentatie van wegen hare Majefteyt gedaen , om te 
veranderen eenige compagnien peerden envoet-volk, 
en daer op te refolveren rfletter daed: aengefien dat de 
fatite, dat men geen bequame ordre op de felve peerden 
heeft mogen nemen , komt overmits op defelve prefen- 
tatie niet en isgeantwoort ; waer by mede mach wer¬ 
den gevoecht , dat defelve peerden foqualijk zijn ge- 
tra&eert ter plaetfendaer fy in Garnifoen zijn geleyt, 
invoegen dat de Capiceynen feer grotelijks zijn gedifco- 
ragieert om in haer-lieder dienft te continueren. 

6. Aengaende ’t Krijgs-volk geleyt in de hoek en 
Frontier-lleden , boven ’t getal gementioneert in ’t ge- 
maekte traóhet ; hare Majefteyt fal behoorlijke ordre 
Hellen, dat daer in fal worden voorfien , en alles vol- 
daen fal worden volgende de begeerte. 

7. Aengaende de klachte die gedaen is, eenfdeels 
dat den tegenwoordigen Gouverneur van Geertruyden- 
berg fo veel neemt van^t platte land, als den Graefvan 
Hohenlo gedaen heeft, en dat den felven Gouverneur 
hem niet en contenteert met het tra&ement hem toege- 
voechtj van gelijken dat ’t Garnifoen in defelve ftad 
leggende als noch continueren in haer altcratien, be¬ 
roerten en ongehoorfaemheden. Hare Majefteyt ver- 
jftaet dat hy hem in alles fal dragen tot redelijkheyt, be¬ 
gerende te weten of hare Milfive , die fy defe voorleden 
maenden aen ’t felve Garnifoen heeft gefchreven, hen 
zy gelevert; en in gevalle neen : te weten de redenen 
contrarie. En tot nederlegginge van alle beroerte, en 
om defelve Garnifoenen te brengen in goede ordre en 
fchuldige gehoorfaemheyt, heeft haer Maj. belieft my 
te bevelen , my daer toe te laten gebruy ken, met ad vijs 
en raed van haer Lieutenant en Gouverneur generael, 
van haer fecours en van uwer E. 

8. Op de Artijkelenen Apoftillen gefolliciteerten 
verkregen by den Agent van Holland den Heere Ortel, 
en om dewelke te voldoen had hare Maj. gemeentte 
fendenhare Threforier generael, dietegenwoordelljk 
geempefcheert is van eenige affairen,die gedaen en geex- 
pedieert moeten wefen voor fijn vertrek van daer,fullen 
mijn Heeren van den Rade wel korteling verftaen door 
feker Edelman (dewelke gefonden is om de plaets te be¬ 
waren als Raed, in d’abfentie van den Heere Külegrey) 

* watby hare Maj. gerefolveerten geordonneert is. 
9. Aengaende de klachte van de geconfenteerde re- 

prefaille of verpanding,geconfenteert den Koopluyden 
van Briftou (achterwegen ftellende de redèn die daer 
van d’oorfake waren , aengefien de queftie en different 
gedicht is )fal in toekomende tijden fodanige ordre daer 
op gelieft worden , dat voortaen geene der felve brie¬ 
ven van reprefalien of verpandingen fullen werden ge- 
conlenteert, anders dan op voorgaende forme van pro- 
teftatie en behoorlijke verificatie, datter juftitie gewey- 
gerten gerefufeert zy. y 

10. En alfo door fekere raporten hare Maj. verftaen 
heeft, dat door toelatinge der licenten op den vyand 
voorfien is alle de waren en provifien gevoert te wor¬ 
den , of dat het anders niet mogelijk waer geweeft te 
continueren ’t Leger voor Bergen. Haer Maj. heeft’t 
felve feer vreemt gevonden , en verfoekt, als een fake 
die concerneert de welvaert van ’tLand, dat daer in 
voorfien worde en geremedieert, op dat door’t profijt 
van yemand in ’t particulier geen quaed en inconve- 
nient gebeure aen ’t generael: gelijk haer Maj. niet twij¬ 
felt, of mijn Heeren van den Rade fullen daer in , ge- 
bruykende haer autoriteyt,behoorlijke forge dragen. 

11. Het fal mijn Heeren mede gelieven re verftaen , 
dat de Burgemeefter van de ftad van Qoftende , wefen- 
de in Engeland van wegen defelve ftad , hem beklaecht 
heeft, datter niet meer forge noch acht op hen-lieden 
genomen wert , gelijkerwijs ot fy mede niet waren 
begrepen onder de geunieerdeProvintien,ofgeallieerde 
of geconfoedereerde en onderlinge verplichte ; waer 

. j8.j uyt gevolcht is, dat d’Inwoonders zijn vertrocken, 
de Koopmanfchap geheelijk verkouten te niet geko¬ 

men 5 en ’t en ware haer Majefteyts volk daer binnen 
hadde geweeft , dat de ftad over lange haer aen den vy¬ 
and had moeten begeven. En foude daerotn haer Ma- 
jefteye niet vreemt dunken , dat men defelve ftad fou- 
de toelaten by forme, of op licenten den vyand allen 
toevoer van de provianden en andere nodelijkheden te 
mogen doen , om alfo’t arme volk te folageren , en de 
geabfenteerde en vertrockene oorfake te geven om we¬ 
der aldaer te keeren : waer in hare Majefteyt des voorfz* 
Burgemeefters begeerte niet heeft willen toelaten, fon- 
der ’t felve uwe E.eerft te te doen verftaen : gelijker¬ 
wijs hare Majefteyt niet begeert te confenteren eenige 
fake wefende pratjudiciabd d’andere Provintien. En 
evenwel, fo verre die van Ooftende met defelve mid¬ 
delen niét fouden zijn geholpen , fal ’t nodich zijn hen 
te accorderen een goede femme gejrjj., om die t’emplo- 
yeren tot nodelijke Fortificatiën der voorfz. ftad, en 
mede om hen te befchermen tegen ’tgewelt der Ze, 
die defe aenftaende winter de ftad drcygende is te over- 
vallen, fo daer in niechaeftelijk wort voorfien. 

11. Hare Majefteyt begeert inftamelijk , dat van we¬ 
gen degebannens van Leyden j (in faveur van dewelke 
hare Majefteyt fo feer hertelfik aen mijn Heeren van 
Holland heeft gefchreven) mijn Heeren van den Rade 
de goede hand daex aen gelieven te houden, datinre- 
fpeót van hare Majefteyt defelve fouden mogen werden 
ontfangen in faveur, het welk hare Majefteyt gedacht 
heeft (niet dat fy hen wil excuferen , of haer luydcr fake 
juftifieren) men haer nieten behoorde te weygeren , al¬ 
fo ’t felve een fake is genoech ordinaris, ten verfoeke 
en inftantie van Princen (fonderlinge wefende vrienden 
en geallieerde aen eenigen ftaet) om hen-!uyden te be¬ 
lieven in gelijke begeerten : daer aen hare Majefteyt niet 
twijffelt, of t’haren aenfien en refpeót haer gecoont fal 
worden fodanige beleeftheyt. 

13. En gemerkt hare Majefteyt mede heeft verftaen 
van de gevankenis van Deventer en andere tot Utrecht, 
na dat fy-luyden van haer Officien , die fy geadmini- 
ftreert hadden, waren gedeporteert : hare Majefteyc 
bid de Heeren van den Rade, haer-lieder credit te in- 
terponeren , en daer aen de goede hand te willen hou¬ 
den , dat defelve gevangenen werden gehandelt met alle 
beleeftheyt en foecigheyt, fonder dat tegens hen-luy- 
den geprocedeert word door eenigen extraordinarifen 
wech $ maer dat fy mogen werden gereftitueert en ge- 
ftelt in hare vryheyd , fulks in reden en om de befcher- 
menifle van de fake, daer mede men hen wil befwaren, 
fal bevonden worden te behoren. 

14. Siet daer mijn Heeren , in fomma dat ik u-lieden 
van wegen hare Maj. heb willen vertonen , refteerc 
daer-en-boven tot befluyt van defe , en tot vorderinge 
van de geaffeélioneerde dienften vervatet in ’t twede 
artijkel, dat mijn Heeren gelieven goed te vinden en te 
accorderen , dat ik mach horen en bekomen in defe 
Landen’t getal van 24Schepen van 100 laften , en van 
gelijken defelve te voorfien van Scheeps-volk en pro- 
viande. 

iy. Van gelijken temogen lichten ixCompagnien 
Voet-knechten , elks van 200 hoofden , ten dienfte van 
hare Maj. en dat een bequame plaetfe werde geordi- 
neert om defelve te vergaderen. 

16. Ten leften , om provifie te doen van Buskruyt, 
en van alle foorten vanprovifien , van geweer en pro¬ 
vianden. En dat hen toegelaten wert, defelve te wil¬ 
len doen palieren fonder eenige betalinge van Licenten 
en andere laften dat my daer van met Hen eerften werde 
verleent behoorlijke adte in forme. 

Gedaen in den Hage den 25. November iy 88- 

onderteykent 

jk Norür. 

bnojfj. Connwmue ficcft ooft baten boo?fy, 
2CmbatTaDenc / DrnïMbDerSioband&otitö/ ïaflgc* 
geben om De Staten ban ü^oftanb in ’t particuïuT 
af n te Dienen De grote fojgbuïDigftept Die bare IBaje* 
fïepc ban Cngeïanb tot Den todfrant Der fdber toa$ 
DjagenDe / en Dat bpfonöen bare toilïc cn beliebcti 
toal ƒ Dat aïïe ini^bccfïanöen en onmiigljcöm 
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&rtueei‘t/cn ö’mti'gtjcpö tocörr beneerfïfgt foube toet^ 
ben I ten epnbe baec Doö? te beter Den bpanb toeöcr* 
fïaen / en be ïanben geconfetbeect mochten toer* 
ben / tot toeïhcn cpnbe bare ilBafefïcpt ooft feïbe aen 
be boojfj. Staten gefcljjeben beeft gepab bp ÜÖifTïbe 
ban ben 7. <©ctobj$ / en beeft ÖP boïgcnbe fïj'ne tme? 
ben ban cccöentie ben nae(ï-(e(!en jlobemb^t'^ Dien 
bolgenbe aen befeïbe Staten ban $ollanb en JBcfï- 
b?ie(ïanb in bare €. ©eegaberingen / bare .iBaje- 
fïcptg beliefte Dien aengaenbe bjebet berhlaert / tuaec 
op befeïbe üceren Staten ben bp nianiere ban Ötf= 
coucö monbeïtnge geanttooojt bebben / ban alfa bp 
’t felbe begeert beeft bp gefcbbfte /fai£ bet effect ban 
bien albujS bp gefcf)?iftc gepelt» 

Mijn Heere, 

Mfctmrs T"\ E Ridderfchap , Edelen, én Gedeputeerde van de 
^oeee» J J Srcden van Holland en Weft-vrieiland , reprefen- 

terenc^e Staten van den felven Lande , zijn uyt gan- 
lanöe fcher herte verblijd geweeft, verftaende uyt debrie- 
ïnoen ven van de koninklijke Maj. van Engeland , van den/, 
tsrlrn^ Odlobris left-leden, aen hen-luyden gefchreven , en 
affaöeuc uwe G. propofitie > volgende de credentie van defelve, 
in ïjate den naeft-leften van den maent November aen hen-luy- 
sat ban den gedaen , de grote forchvuldigheyt die haer voorfz. 
ïiigetanö Maj tot den welftant defer Landen is dragende, en by- 
jetgege» {onder dac hare Majefteyts goede beliefte is, dat alle 

oneenigheden en misverftanden cederende, byeenig- 
heyd en eene gemeene cours, des vyands gewelt mach 
werden wederftaen. Het welk de Staten voornoemt al¬ 
tijd geacht hebben ’t rechte middel, waer door (met 
Godshulpe en d’alllftentie van hare voorfz. Majefteyt) 
defe Landen mogen werden geconferveert. En daerom 
hebben fy Godden Heer almachtich en hare Majefteyt 
ten alderhoogften van de voprfz. Chriftelijkeen loffelij¬ 
ke refolutie te bedanken : te meer nademael defelve ha¬ 
re Majefteyt belieft heeft uwe Genade alhier tot vorde- 
ringe van defelve refolutie als Ambafiadeur te commit¬ 
teren , dewelke door fijn experientie in de faken de¬ 
fer landen , en de goede affedlie over veele jaren tot den 
welftant van dien bewefen , de gefteltenifte en nature 
der felver, eenfamentlijk d’humeuren en conditiën van 
deingefetenen van dien kennende, en wetende wat in 
voorgaende tijden in den Lande gehandelten gepaffeert 
is, te lichtelijker fal konnen geinformeert worden van 
den tegenwoordigen ftaet, en confequentelijk helpen 
voorfien op ’t gene tot den welftant van dien nodich is, 
en voorts haer voorfz. Majefteyt metter waerheytvan 
alles volkomelijk informeren, ’t Welk gedaen zijnde , 
verftaen de voorfz. Staten de gemeene Chriftenheyd , 
en fonderling defe Landen een feer grote weldaed ge- 
fchied te zijn, alfo fy-luyden voor feker houden , dat 
tot noch toe niet andersen heeft gemangelt, dan dat 
hare Majefteyt noyt te rechte van de faken defer Lan¬ 
den is bericht geweeft , of ten minften dat alle goede 
berichtingen by andere zijn verdonkert entenquaet- 
ften beduyt geworden. Mits welken de Staten voor¬ 
noemt uwe Genade verfoeken , dat hem believe fo in ’t 
volbrengen van de laft , die hare Majefteyt belieft 
heeft uwe Genade op de vorderinge van den welftant 
defer Landen te geven, als in ’t informeren van hare 
Majefteyt,te letten op de navolgende poinóten, daer uyt 
fommierlijk den oorfpronk van de principale mis ver- 
ftanden , in defe Landen gerefen , eenfamentlijk de re¬ 
medie tot redres van dien nodig fal werden verftaen. 

De Staten voornoemt houden uwe Genade volko¬ 
mentlijk bericht te wefen , dat door ’t wettelijk verla¬ 
ten van den Konink van Spanjen, eertijds Prince van de 
vöorfz. Landen, de generale regeringe der felver lan¬ 
den gekomen is aen de Ridderfchap, Edelen en Re¬ 
genten van de Steden , als reprefenterende de Staten van 
dien , dewelke den voornoemden Konink van Span- 
gien , als Prince van de voorfz. Landen ontfangen , den 
felven als Prince den eed afgenomen , en reciprokelijk 
aen den felven eed gedaen hadden , gelijk volgende de 
rechten en loffelijke gebtuyken van de voornoemde lan¬ 
den, van alle oude tijden ge-ufeert is geweeft. En dit 
alles voor fo veel de voorfz. Provintien in ’c particulier 
aengaec. 

I V. deel. 

Item dat van de faken, betreffende degerteraliteyt 
van de geünieerde Provintien, hetbeleytcompeteert 
de gedeputeerden van defelve Provintien , die ter ver** 
gaderinge van de generale Staten , by de Staten der re- 
fpe&ive Provintien worden gefonden , en overfulks uyc 
kracht van haer commiflle de generale Staten reprefen- 
teren i alles in conformiteyc van de unie onder de Pro¬ 
vintien gemaekf. 

Op welk fondartient eerft met den Hertog van Anjou 
H. G. daer na met den Konink van Vrankrijk , enten 
leften met hare Majefteyt van Engeland in communica¬ 
tie en onderhandelinge Op de declaratie van de Souve- 
raineteyt defer vereenigde Provintien, by de Staten 
generael door haer Gedeputeerde getreden is geweeft. 

Op welk fondament ook eyndelijk het tradfaet met 
hare Majefteyt van Engeland , op het beloofde fecours 
(gedurende d’oorloge ) door de Gedeputeerde vande 
Staten generael is gemaekr, in den jare 1585". 

WelkTra&aet, fo wel volgende de meeninge van de 
contrahenten als den expreffen text, onwederfpreke- 
lijk rtreckende is , om by middel van dien devereenig- 
de Landen in de ware Chriftelijke Gereformeerde Reli-4 
gie , en in hare vryigheden en gerechtigheden , onder¬ 
linge eenigheyd , en de publijke autoriteyt ( fonder¬ 
ling beftaende in d’ autoriteyt der Staten generael en 
particulier der voorfz. Provintien ) te conferveren. 

Maer tegens de goede meninge van hareMajefteyc 
en der Staren, is korts na’t voorfz. Traótaet, tocin- 
voeringe van confufien , mifverftanden , oneenigheden, 
en tot verdruckinge van de vryigheden , en gerechtig¬ 
heden van den Lande , eenfamentlijk der» publijke au¬ 
toriteyt van de Staten , eene geheele andere cours geno¬ 
men geweeft. 

Overmits den gefpangioliTeerden Reyngout en fijn 
complicen ( meeft in de vereenigde Nederlanden vremc 
wefendc, en tot invoeringe van niewigheden en alte- 
ratien in den ftaet van den Lande trachtende) begoft 
hebben d’ autoriteyt van de Staten gcnerael en particu¬ 
lier te impieteren. 

Daer toe in demaend van Mey, inden jare 1^8(5. te 
wegeis gebracht, dat diredeiijk tegens de befworen 
Unie van den Lande, tegens de vryhedcn en gerech¬ 
tighedenvandien, en tegens de publijke autoriteyt, 
op den name van perfonen in de regeringc der landen of 
fteden niet wefende , nopende de gevvigtigfte fake van 
den Lande , een refolutie geformeert is na haer geval¬ 
len , die men daer na den Regenten van de Stad U- 
trecht en anderen heeft geobtrudeert, om by hen ge- 
advoyeert te worden. 

En bemerkende dit gefelfchap dat haren cours daer 
in niet wert verhindert, hebben gearbeyt van die tijd 
af, denaem, de autoriteyt, en het befoinge van de Sta¬ 
ten generael en particulier, by alle manieren hatelijk te 
maken , fo onder de gemeenten als onder de foldaten ; 
en dit noch met genoech zijnde, begonnen binnen U- 
trecht, en trachteden in de andere Provintien, de prin- 
cipaelfte van de Landen en Steden te verdrijven , om 
haer Staten en Officien felfsen door andere van haer fa¬ 
ctie te occuperen. 

Maer alfo fy-luyden ’tfelvein geen andere Provintie 
als in de Provintie van Utrecht datelijk konden te wege 
brengen , niet regenftaende fy-luyden daer toe in ande¬ 
re Provintien alle uyterfte middelen hebben aen-ge- 
went, en veele fadtieufe perfonen (mede na niewig- 
heyten alteratie hakende) aen hare zijde gekregen ; fo> 
hebben fy openbaerlijk gepoocht haer voornoemde 
voornemen in’t werk te ftellen, cerft met vcele feditieu- 
fe en fa&ieufe gefchriften , als in de faken van Leyden, 
en andere is gebleken ; dan door de genade van den goe¬ 
dertieren almachtigen God fijn wonderlijk in haer voor¬ 
nemen te fchande gebracht. 

Uytgefondert dat ten leften die van de voorfz. fa&ie 
prseterende meer tot den dienft van hare Mejefteytge¬ 
negen te wefen als de Staten generael en particulier, ’c 
gene fy onder de gemeenten niet en hadden konnen 
doen te weten , defelve brengen van de behoorlijke ge- 
hoorfaemheyt van hare wettelijke Overigheden , te we¬ 
ge hebben gebragt onder den volke van oerloge in ?ee~ 
Ie plaetfcn, dewelke onder gelijken pretext vaa extraor- 
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3^4 Vijf en Twintichfte Boek, 
dinaris affe£lie te dragen tot hare Majefteyt, hen tegens 
haer wetrelijke Overigheyt in ongehoorfaemheyt, en 
daerna in muyteryen hebben geftelt gehad. 

Op dit fondament is te wege gebracht de fchadelijke 
muyterye binnen Medenblik , Naerden , ter Veer , 
Armuyden, en Geertruydenberg, die de Landen fo 
exceffive fommen van penningen hebben gekort, be- 
halven de dangereufe confequentie van dien. 

Op dit fondament word als noch gedreven het tegen¬ 
woordig regiment binnen Geertruydenberg , alwaer 
onder prjetext van haerMajefteytfonderlingen dienft te 
doen, de faken fulks beleyd worden * dat de Stad is 
pericliterendei behalven dat alle occafien om den vy- 
and af breuk te doen daer door voor by gaen. 

En word ’c felve by den volke van Oorloge van 
lijd tot tijd noch in confequentie getogen , gelijk 
daer van dagelijks meer als te veel gehoort en gefien 
word. 

En hoewel God den Heere almachtig belieft heeft 
defe Landen fulke fonderlinge genade te doen , dat 
’tgerve de voorfchreve fadtieufe en feditieufe vremde- 
lingen binnen de Stad en Provintievan Utrecht t’on- 
recht hadden geoccupeert, te rechte is geredreffeert. 
En dat mitfdien te verhopen is , dat de geünieerde Pro¬ 
vinciën , Steden, en leden van dien , in meerder Unie 
en correfpondentie , voprtaen malkander fullen ver- 
ftaen , als fy oyt te voren hebben gedaen i fo is ’t noch¬ 
tans te beduchten , dat het volk van Oorloge van den 
voorgenoemden text niet fohaertfal wefen ce diverte¬ 
ren , ’tenfyeen yegelijk kennelijk gemaekt worde, 
dat niet alleen tuffchen de geünieerde Provintien, 
maer ook tuffchen hare Majeftey t en de Staten der voor- 
noemde Provintien goede eenigheyd en verftaht is, 
fo in de onderhoudinge van ’tvoorfz. Tradtaetals an- 
derfints, daer toe op de navolgende poimrten dient da¬ 
telijk voorfien. 

Te weten : dat van wegen haer Majefteytpnblijke 
notitie werde gedaen , fo onder de gemeenten , als on¬ 
der den Krijcsluyden , dat haer Majefteyts wil óf mee- 
ninge geenftnts is, dat ymant, ’t fy Burgers, Inwoon- 
ders , of Krijgsluyden, van wat natie die zijn , hen on¬ 
der eenig pnetext, ’t fy van tot hare Majefteyts dienft ge- 
affedlioneert te wefen , ofanderfincs, tot eenige fedi- 
tie, nieuwigheyt, alteratien , of muyteryen begeven, 
hen van de wettelijke autoriteyt van de Staten , den 
Raed van Staten,en andere Overigheden van de landen, 
fteden en plaetfen,elk in fijn regard ontrecken, ofeenig- 
fins pretenderen aen hare Majefteyt of yemand anders 
van harent wegen verbonden te wefen , uytgefondert 
alleenlijk d’Imvoonders en Burgers van de fteden van 
affeurantie, en de Garnifoenen aldaer , volgende het 
traftaet , en den Gouverneurgenerael, Collonellen, 
Ritmeefters , Capiteynen, Officiers, en Soldaten van 
’t fecours van hare Majefteyt tot derefervevan deho- 
magie die fy hare Majefteyt fchuldich zijn , alles in con- 
formite van ’t felve trattaet. 

Item dat de fteden en plaetfen van affeurantie befet en 
bewaert worden ten lafte van hare Majefteyt, en dat de 
Gouverneurs en Garnifoenen van defelve plaetfen hen 
in alles reguleren volgende ’t voorfz. tradlaet, ook fon- 
der de Garnifoenen te vermeerderen tot befwaernis 
van de landen of fteden, boven den text van het felve 
tra&aetj en d’eerfte befettinge in conformite van dien 
gedaen. 

Item dat prompte ordre geftelt worde , dat van we¬ 
gen hare Majefteyt de voorfz. Garnifoenen by behoor¬ 
lijke betalinge of leemnge werden onderhouden , op 
dat de landen daer van geen meerder kollen dragen, als 
’tvoornaemde tradlaet medebrengt. 

Item dat vooifien worde op ’c rambourfement van de 
penningen , by de landen aen ’t Garnifoen van den 
Briel en andere, ftaende tot lafte van hare Majefteyt, 
verftrekt fo in gelde, vivres, als anderfints. 

En vooral dat in baren en gereden gelde werde ge- 
rembourfeert, ’t gene aen de Guarnifoenen van den 
Briel en andere van hare Majefteyts fecours, in leeninge 
en anders is verftrekt t’federt den 13. Aprilis left-leden, 
volgens de fpeciale beloften by hare Majefteyts Raden 
4aer toe gedaen, aifo de Staten, hen op de voorfz. pen- 
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ningen volkomentlijk vertrouwende, defelve pennin¬ 
gen hebben gedeftineert tot beralinge van ’c volk van 
Oorloge, tot lafte van den lande ftaende; welke beta¬ 
linge niet langer kan werdemrytgeftelr fonder perijkel 
van niewe alteratien en muyteryen onder den felven. 

Dat voorts den Gouverneur of Capiteyn generael 
van het fecours van hare Majefteyt, alle Collonels , Rit¬ 
meefters , Capiteynen , Officiers en Soldaten van ’c 
felve fecours , metter daed en van nieus werden ge- 
brochc aen den Eed van de Staten, fulks als den text < 
van het voorfz. tradlaet mede brengt. En dat tegens’de / 
gene , die overhorig zijn in ’t doen of voldoen van den 
felven eed, geprocedeert te werde met behoren. 

Dat het beloofde fecours van 1000 Ruyteren en <5000 
Soldaten , boven ’t garnifoen van de plaetfen van af¬ 
feurantie mach werden compleet gemaekt, compleet 
gehouden, en by haer Majefteyt betaelt, om ten diende 
van de landen gebruykt te worden, ’c fy te velde ofin 
Frontier-fteden en Forten, na dat den dienft van den 
lande vereyfchen fal. 

Dat hare Majefteyt believe ordre te geven aen de Ge¬ 
nerael en andere Officiers van haer fecours , mitsgaders 
aen den genen die hare Majefteyt belieft heeft in den 
Raed van State te gebruy ken, en andere hare dienaers , 
dat fy met de Staten generael en particulier en den Raed 
van State houden goede correfpondentie, en hen in alle 
occurentien van defelve willen laten onderrichten van 
den ftaet van den lande, fonder den genen , dietotde 
regeringe der landen in’t generael ofparticulier,nochte 
van de fteden niet zijn gecommitceert, maer hen felven 
opwerpen , te geven gehoor of geloof in faken den ftaet 
van den Lande betreffende. Daer toe hare Majefteyt fal 
believen in bedenker! te ftellen , dat den Oorlog in de 
principaelfte Provintien geduert hebbende, in den fel¬ 
ven tijd is gearbeyt geweeft , om tor de regeringe van 
de landen en fteden te hebben , degene, diealderbeft 
tot den welftant der landen gerefolveert zijn , en dat 
hare Majefteyt in den ftaet defer landen van niemant be¬ 
ter als van defelve foude konnen worden gedient. 

Dat van wegen hare Majefteyt ordre werde geftelt op 
’t redres der faken van Geertruydenberg, ten eynde de¬ 
felve ftad aen het land en onder ’c gouvernement van 
Holland mach werden geftelt. 

Item dat de wederhorigheyt, die gebruykt word te¬ 
gens de commiffie van den Raed van State (volgende de 
kerative begeerte van hare Majefteyt, gegeven aen den 
Collonel Morgan) nopende het conimandement over 
’t volk van oorloge in de Stad en Forten van Bergen-op- 
Zoom , datelijk mach worden gerecht : en dat alle 
commiffien , depefchen , refolutien, en decreten van de 
Staten generael of Raed van Staten (buyten de plaetfen 
van affeurantie) fo wel by het fecours van hare Maje¬ 
fteyt als van allen anderen mogen worden achtervolgt. 

Dat hare Majefteyt den genen, die ter oorfake van 
dat fy hen tegens den welftant defer landen vergrepen 
hebben , by wettelijke proceduren gecondemneert 
zijn, of namaels gecondemneert (uilen worden , geen 
faveur wil bewijfen ; want door’t faveur van hare Ma¬ 
jefteyt aen den felven , oneenigheden en misverftandeti 
gevoed werden , rot incereft van den dienft van haer Ma¬ 
jefteyt en den welftant defer landen. 

Dat hare Majefteyt geenfins wil verftaen tot het ver¬ 
lenen van eenige extraordinarife proceduren van repre- 
falien , arreften , of diergelijke tegens d’ingefetenen 
van defen Lande , als onlangs buyten eenig fondament 
aen Guilliam Colfton is gedaen: alfo fulke extraordina- 
ris proceduren in veele een nadenken cauferen ,'en lich- 
lijk eenige fchadelijke inconvenienten fouden mogen 
veroorfaken. 

Mits welken hare Maj. haer wel volkomelijk mag 
verfekert houden , dat van wegen de Staten niet alleen 
het Traflaet met hare Maj. gemaekt gerrouwelijk en 
punduelijk fal weiden nagekomen,maer dat boven dien 
in alle occurentien tot vorderinge van den dienft van ha¬ 
re Maj. by de Staten generael en particulier alles gedaen 
fal worden, dat henluyden eenigfins mogdijk wefen fal, 

^e^eeren Staten genecad na Deliberatie / fjeb? 
ben üace liNefïepj gmcco’bmt om op öeboojfr, 
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rt, tacljt na <§>pangien/ $ojtugaeï / en b’epïanbcn tc gt- 
:oura ' bjupften booj Den tijö ban 5 maenben / bat ban Ijct 
aaföe feconcp ban öare IBajefïept ban be xooo rupteren/ 
Senecaei Ö*EC te lanbe alleen bïgben fouben 400 / en ban be 
wreifta; 5000 foïöaten / in 25ergen op doom 2000 / en (n 
ciupc at; #oficnbeiooo/ be tefte bie beboojt te toefen 600 ent^ 
SST tcrcn en zoo° boet-ltnertjten/ toerben tot befe bopage 
ocijtbait boo: 5 maenben geaccojbeert. ü$p ooft Ijarc JDaje; 
aoaiu* ^tbaer en bobengeconfenteett/ bat be tupteren 

'.jjf, ' 1 en hnecfjten / leggenbe binnen <éecrttupbeitüecge/ 
baec toe fouben mogen toerben geb^upht/ en ip noeö 
ïjare Hftaj. geaccojbeert ïjiec toe te laten boïgrn in be 
befoïbinge ban bare JBajefiept be ©aenbelen ban 
JBect Iterften / Crlfïal / en ttoee of bjie ban ben ges 
nen bie onber bet Regiment ban ben obeeften .^onop 
gelegen pebben binnen iBeDenblift/ en ooft een fom- 
me ban 100000 gulbenp aen gelbe. 

JBacr bie ban <©eertrupbenbcrg Rebben ben bienfï 
aen bare JBajcfïept gerefüfeert / feggenbe bat be ilios 
ninginne b?n ïupöen geen bcrfcftecinge ftonbc ges 
ben fbnbec te blgben in <©ecrtrupDcnbcrg : <£ctflal 
Dob belafl 3ijnbe bem t’empïopercn op be repfe na 
Po^tugaeï / beeft fulftp getoepgert / toacrom ljp ban 
be Staten gecafféert toeebe. 

ift<©ar5 3De folbaten in <©ccrtcupbcnbetg gingen bages 
[(óen m |jjft£ pan ’t quact tot erger / fp tafïcn be goeberen en 
X'cT' Öoopmanfcljappen aen ban bê goeberen bic op bpan< 
mpttne* ben ïanben gingen/ en machten bie pjtjP / niet tegen* 
n toeöiT= ftaenbe bie pafpoajtcn Ijabben en berliccnt toaren/ 
"nbm" fn betoonben be liccnten en ’t recljt ban conbopen 
ageren bftacic te Rebben / en boetoel bare IBajefïept ban 
Ktge= (£ngclanö aen befelbe gefcijjebcn babbe/ baer bers 
«eet ar. n7dll£.„i)(: tot gcïjoo^faemöepb / en bat tjaer fuihen 

maniere ban pjocebercn mipbaegbe/ en ooh boo^ 
ben i^eect töoritg haren SCmbaffabeuc aen be &ta* 
ten generael (jabbe Doen bechlaren/ bat fp bertoittigt 
toap bat eenige turbulente en quaettoillige geejïen 
een mare babben boen ftcopen / groteïqp tot hare on? 
eetc fltechenbe / namentlijft bat be gemuttneecbe bins 
nen <l5eectrupbcnbecg en elberp onber be Ijanb toaren 
gefoHiciteert en geptactifeert getoeefi bp baec en eenis 
ge ban hare bicnaceh en^fficieren/’t toeïh fp alttjb in 
feer grote Dcteflarie baboe get)ab/om be pernicicufe en 
fcbabeltjfte coufequcntie en gebaer / ’t toelh bat cenen 

Foi.40.) fiaeten goubernement toap roebjengenbe. ^o bers 
jogt be boo^ft. baren ‘Jfimbaffabeitr Boritp be boojfj. 
Staten generael / ban toegen bare boo?f3. Mdjc* 
fïcpt. 3&at gefoebt en gebonben bebbenbe / pcmans 
ben ban ben bic t’ baerber oncere fobanige mare babs 
be boen jlropen / men be felbe foitben laten ftafibben/ 
anbece ten ejtempcle / geïp fpbemoohbelafietelas 
ten publiceren be opene bjieben / bie fp alrebe gefons 
bcnbabbeaen ben 25aron ban JDiïlügbp/ metlafi 
bat bp bte fouöe laten publiceren/ fel fp aen bieban 
<6eertrupbenbergc / om alle bc toerclb henlqh te mas 
hen / en te boen blghcn in Ijocbanigen groutocl fp als 
tijö fobanige muptincecberp en bare berfoepelghc 
bcfojbje gebab baöbe. 23egeerbe ooh bat bP met De 
ü^eeren Staten generael fouöe abbiferen om eenig 
mibbeï te binöen / om be boojfcpbc muptincecberp 
te boen gaen upt be boo?f5. flab / toefenbe een pïaets 
fe ban groter importantie : maer allep toat Dien 
acngaenöebe ocbttoo2be/ toap tc bergeefp. ^|abat 
meer ip / be 23aron ban JBillugbp te toege gebracht 
bebbenbe / bat na tjet accoort met baec gcmaeht / fp 
be 25orgeren baer afgenomen getoeec toeberom ïjabs 
ben gccehituecrt / fo Ijcbben fp ben 23orgeren op 
nieup toeberom bare toapenen afgenomen/ feggens 
bc füïc te boen tot pare berfchcrtbept. <&c ^aron 
ban 3©illugbpbit becfïaen btbbenöc/ ïjeeft aen ben 
föiööcrïDtngfelt/<JBouberneucban<tëeectruuDenberg/ 
ïfoplupöcn / #bcc(!c Xl^acbt-meefïcc / Xuptenans 
ten/ ©acnbricbP/ en anbeceHupbcn ban horloge/ 
baer «Sacnifoen boubcnöe / befen nabolgenbe toief 
gefonben. 

MijnHeeren 3 

ICk hebbe verftaen tot mijnen groten leedw^fen 5 dat 
geleden eenige dagen gy den borgers vanGeercruv- 
IV. deel. * 1 

denberge hebt de wapenen dóén afleggen j gebniyken* 
dedaer toe de name en autoriteyt van deKoninginne ban övn 
van Üngeland, fonder defelve Borgeren te verklaren 25aron . 
de redenen die u-lieden geroerc hebben dat te doen, 
daer van ik als Stadhouder van hare Majefteyt her- citobee ' 
waerts-over , my niet genoeg kan verwonderen, want 3tètngfelr/ 
indien hare Majefteyts wille fulks hadde geweeft , het 
is ganfeh gewis, dat fy my daer van eerder deelach- yttepnen/ 
tig foude gemaekt hebben dan u-lieden, om deplaet-^u!?te; 
fe die ik houde in defe landen , welken aengaende, anöere^Ct* 
het is verre van daer, dat gy daer inbehoordettege- «©fficitrs 
bruyken hare Majefteyts name , ofanderfins hare au- ^lli:,£-n 
tomeyt te ontleencn , dat ganfehelijk ter contrarie, g^roc 
ik houde my wel verfekert , dat fy daer van ganfeh- <23eertrnps 
lijk onbewult is. En genomen dat gy-luyden laft gehad öenbetg. 
had van harent wegen gelijke fakete beftaen , dat neen, 
fo is^’t nochtans dat gy van u felven geen fake behoordec 
aen te vangen , fonder my alvoren de verwittingete 
doen, fo wel om dat ik haer Stadhouder ben, fo voorfeyc 
is , als ook om dat ik gekoren en verordent ben u-lieder 
Gouverneur, volgende den eed die gy my gedaen hebt 
in de voornoemde qualireyt. In der voege dat ik van 
mijnent wegen niet wil u lieden huk beveiligen , noch 
fal het nimmermeer beveiligen , als wefende een fa» 
ke gefchied my onwetende, en om dewelke gy niet 
laten fult in hare Majefteyts wederweerdigheyt te val¬ 
len : foveel temeer, dat ik u t’anderen tijden heb¬ 
be laten onderrichten door de mond des Secretaris 
Gilpin , dat hare Majefteyts wille was , dat gy-luy¬ 
den u foud dragen in goede eenigheyd , vafte cor- 
refpondentie , en reyne liefde met de voorfchreven 
Borgeren , fo wel tot vorderinge van ’t gemeene wel¬ 
varen, als tot voorfpoet der felver ftad. Indien ee¬ 
nige van de borgers eenige misdaet bedreven of ge¬ 
daen hadden , uwe fchuldige plicht was my daer van 
te verwittigen , om dat ik met kenniffe van faken daer 
van de ftraf hadde mogen doen bywege van rechte en 
wettelijke middelen : daer in gy my foud altijds bc» 
reyd gevonden hebben, om den partyenalle billijke 
contentemente te geven : en foude geenlins toe-ge- 
laten hebben, dat die goede en getrouwe Patriotten, 
borgers der felver ftad , die over fo veele jaren gedra¬ 
gen hebben de wapenen voor de Relige , voor de be-* 
waringe defer landen , en handhoudinge der voor¬ 
noemde ftede, fouden ontfangen hebben defe Gehan¬ 
de, van de wapenen af te leggen, om hetmisbruyk 
van eenige particuliere perfonen , ingevalle men be¬ 
vind die misbruykt te hebben. ’tWelk my oorfake 
geeft u-lieden wel ernftelijk te verfoeken, en van mijn 
ampts halven wel uytdruckelijk te ordonneren , dat 
gy-lieden terftond defen gefien , contentement geeft 
de voornoemde borgerye, gevende elk van den bor¬ 
geren wederom fijn wapenen : fonder daer van in ge¬ 
breke te zijn , ten eynde dat hare Majefteyt (mijn mee- 
fterfe ) niet veroorfaekt zv op u-lieden te verhalen, 
dat gy geen acht genomen hebt op mijn geboden , maer 
my betrouwende , dat gy niet foud willen de fake fo 
feer laten verlopen , maer dat gy ter contrarie foud 
willen kiefen den weg der vt iendfehap , en foeken ha¬ 
re Majefteyts gunlle , om te voorkomen alle onge- 
macken , die anderfins daer uyt fouden mogen rij- 
fen. 

Ik bidde den almogenden God , mijn Heeren , u-lie¬ 
den te begaven , fo in st generael als in ’t befondere mee 
wijsheyd en difcretie , tot volkommge des dienftes van 
hare Majefteyt en van defe landen. Tot Dordrecht, 
den 25. Novembris 1588. 

i^rcr op Rebben be bootfepbe <6oubetneur / CapU 
tepnen / Huutenanten/ ©cnb?tgp/ en be boo?nocuiDÉ 
anbece (©üecfïenp ban ben gavnifoene ban OBeecs 
tcupDcnbecg / gefc^tben öefe nabolgenbe an^ 
tooójbe. 

MijnHeerej 

WY hebben den 26. defer maend een brief van 2üntt»ow - 
U E. ontfangen, waer by defelve ons gefchreven ^ óan tien 

heeft verftaen te hebben, dat eenige dagen geleden wy ®°wüers 
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de Borgerye deler ftad, de wapenen hebben doen afleg- 

nenfJaeii' gen> °P den naem * en gebruykende d’autoriteyt van 
öncjjsen ^ Engeland, Tonder de vooi Tchreve borgerye te verkla- 
ahüereiöfi ren, de redenen die ons beweegt hadden, dit te doen. 
«ffieectmu» Tot atitwoorde Tal u E. dan believen veradverteert te 
öenberg/ zijn, belangende’t eerfte. De naem ofautoriteyc van 
aenDen hare Majefteyt is noyt gementioneert geweeft , dan 

banJöt!- ‘n defer vocgen > dat (volgende onfen Eed) wy de 
Jugüp, ” Stad Tonden houden voor haer Majefteyt , fijn Ex¬ 

cellentie en ’c land. En ten 2. wy hebben de borgers 
gecertificeert, dat wy verftaen hadden, dat de Staten 
geTeyt hadden , dat Ty meefter van de ftad Touden fijn , 
of dat Ty maken Tonden, dat alle de Toldaten na den 
vyand Touden gaen , en wy hebben dit gedaen tot onTe 
betere verTekertheyd. Aengaende de refte, dat u E. 
niet wel en bevalt, dat wy dit attenteren te doen. 
Tonder deTelve te doen preallable advertentie: d’oc- 
cafie was, dat wy geadverteert zijnde , dat u E.de 
Staten belooft had , hen de pofieffie defer ftad te leve¬ 
ren , wy het deTelve niet dorften laten weten , vrefen* 
de dat u E. de hand afgetrocken Tonde hebben » van 
ons aftiftentie te doen Het Toude ons Teer qualijk ge¬ 
noegen, Tohaer Majefteytqualijk nam, ’tgencwyom 
verlekertheyd gedaen hebben. Biddende eyndelijk 
ii E. verTekert te zijn , dat volgende den voorTz. Eed wy 
de ftad getrouwelijk honden Tullen , voor haer Maje¬ 
fteyt, fijn Excellentie, en’t land. Tonder in’tmin- 
fte aen onfe getrouwigheyd te faelgeren. Maer wy pro- 
tefteren alle te Tarnen liever te fterven , dan de burgers 
haer wapenen te reftitueren. ’t Welk den goeden God 
weet, die U E. maintinere ,mijn Heere, in fijn god- 
lijke hoede. Uyt Geertruy den berg den 17. November 
178%.Jliloantiquo. OnderftondgeTchreven, UE.Teer 
gehoorfame dienaers om dienft te doen, 

en lager ftond 

fan Wijngfelde. Hendrik Kjeboom. 
K^arel Honningr. Gerrit Abrahamfz. 
Ylorcs Doercr Lambertfy. Hubrecbt van EJcb. 
Willem Thomif z. fan van Majlrtcht. 

Het opTchrift was , mijn Heere, mijn Heere den Ba¬ 
ton van Willugby, Luytenant generael van haer Maje¬ 
fteyt van Engeland herwaerts-over. 

33e Bacon BDilïugbp ïjabbe ioofoïöateuuptljet 
Buacnifocnban Ccertrupöenbcrg omboben geljab 
tot Bcrgcn-op-Eoom / todftc folbaten BMÏugbp fm 
ftmeerbe / in fijn Boejeften batljp Ijkt na in D?ub ge* 
geben fteeft/ baec ban top Ijiec na fpteften fuïlen/ 
Dat befeïüe beeftaen Ijebbenbe be pjopooften / bic bc 
Dcccc CHben-Barncbdt geftouben ftaböe binnen 
Bcrgcn-op-Eoom / 5p ïieben teeftont naBeectrup* 
Den-berge toiiben bertreeften / en bat Ijp ban bic tijb 
geen gcfaclj oüccljet Buacmfocn ban Bccctrupben* 
berge en ijabbe geftaü / en bat obec fuïftg Daer boo? 
beft nietoe muoterpe toag becoojfaeftt / boclj top fuï- 
ïcn te gclcgcnbec pïactfe baec ban bjebee ftanbden / 
aï^ top ban bdeg ’t öer felbcc ftebe / en toat baec na 
geboldjt i$ fullen fpjeften. 

Dige lutts. i&tn 5 / 6/ en 27. Babeinbec \$ (jet tocbecom fo 
icmioeötn ï)0gC giocb getoeeft in be Cbn-lanbcn / Datïjettoep* 
öecmiaii; ma ^c(jcr|j,c ban be bloeb ban^lïbedjcpligen/ anno 

1570. fo bat öcbïofbabccalieljogcïanbcn/ enljoog 
ober b’Cmfter-toaï $ gegaen / en ieben grote fdjabc 

SSüm-8" acn öijkdi/ bic met bede bupfenben niet ftonben 
gccepaceccÉ toeeben. 

tnafïua ~ <Den 2. j^obembee fë gefloten bePeetclBilïjd* 
SlS£r?BSf nuifj ©amafïug lünbanug / eerfte nieu Biffdjop 
;tjnöe dc ban Dcmnnbe / en ttoebe Bi ffeftop ban be nicu Bif* 
eerfte nieu fdjoppen ban Cent / een man onbre bic ban be 

Se- Doomfe Catljolijfte Heïigic fccc groot geadjt. 
jtiunDe, <Den xo. Jjobcmbft^ fë be Pjince IDaucit^ ban 
_ „ «Paffan binnen ber Deere in JBaïcljcren gcftult/IBar* 
Smaunti6 'Jan öcc Deere/ altoacr ijp feftee jilbec-gdbre 
usban grabbelen bebe too^pen / Ijebbenbcbe toapenen ban 

dÊialTaw en bcc Deere t’ famengdjotiben/ met,befe 
Kws tnfcriptieaenbe ccne 3ijbc Nodus indiflblubilis, bat 
jRimmüï i^tcfeggenionontbinbdpen ïmoop. ©becb’anbec 

5bbe ftont tm Ijaub met een bloot ^toeetb / met be* 

reinfcriptic/ je maintiendray. bati'^ : tïifaïöactöe 
ïjanb acn bouben / en nodj anbcce 5üüec ftnrften acn 
b’mie3i)bemetbetoapenenen infcciptie al^ boren/ 
en acn b’anbec 3t)öe ttoec öanben in maïftanberen/ge^ 
lijft een troutoe/ftoubenbe een ftaf gdijft men JiDercu^ 
riu^ ftaf fdjilbect tuftcöen bepöen/met befe infcciptie/ 
Auxiliahumiliafirma, conccnTusfacit, ’ttodft te 
feggen : bat Cenb?adjt ftïenne bulpt fteeft maeftt. 
^c ftuïbinge tot Dïiffingen toerbe te befee tijb om fe* 
ftece cebenen en canftbecatien nntgeftdt / tot op een 
anbece facqnamec tijb/ toant Die ban Dïiffingen bp 
fijn 'Êrcdlcntie quamen / en fepben niet raetfaem te 1 
3ijn / bat boo? bie tijb be lljulbinge foube gefetjieben / 
feggenöe batfe baecoin niet en lieten Ijem boo? baren 
genabigen l^eecc te eeftennen / en te toiïlcn gdiao^fa^ 
men / en i£ alfo met goeöc betoiïliginge bie inaugnca* 
tic uptgeftdt/ en i^ baec na gefcljiet in Wugufto 1 ypo. 

<Dcn 19. j^ubembec ftebben be ^paenfe een groot 
eonbop in ^ebentec en Znitgljm toillen toengen/ rpefiaen 
’ttoeïft be^olbatcnleggcnbcop’ti^upjïtc^ojtge^ «‘tgroot 
toaer getoojben 3ijnbe / baec ban De abbertentie ïjtb' oim5 
ben gebaen aen be {ft'tmeeftec Balen en ÏDacnac ©söenuti 
ban ben i^onte / of buBop^ / en hopman ïoon / en 
eenige anbece. lüDefc Ijebben met ben anberen een aen^ 
ftarlj boo?gcnomcn op bit Conbop / en alfo fp boo? / 
of obec een toatec moeften/ Ijebben fp be^aerben 
baec boo? laten ftoemmen / en boojt£ miöbd gefoeftt 
am öet boet-boïft en ^aöd^ baec obec en Dog? te fttij* 
gen met grote moepten / fo battec eenige fo nat toa* 
ren / batfe onbequacm toacen om te ftcijben in fulften 
ejrpïoict / niet te min ben anbccen coucagierenbe op 
Ijope ban een goebebnpt/ Ijebben/p omtrent ïfoï* 
ten / een mijïc ban ^ebentee eeneh ftoeft tot Ijaten 
boojbed ingenomen / en bie ban ’t ifup£ te la? c FoL 4J. 
gen met 30 of 40 man beebojgen / baec be ^paenfe ’ 
boo? bp moeften: aï^ nu Ijet Conbop fo na bp 'd^ebem 
ter quam / bat fp mcenben upt alle perijftd te toefen / 
quamen be staten llupteren en Doet ftnecïjten acts 
bier bcrfcljepbcn oo?ben op ïjaec aen / en madt* 
ten fo groot gefcljal en alarm / bat ïjet fcljeen of fp 
bftemaeï fteefteetoacen/ aï^fptoacen/ öc&paenfe 
ftdben tjaec in ftadj-otbje / fo bede fp in ber Ijaeft 
mocljten / en ïjabben gaecne een SDagen-burg ge« 
ftagen: tnaec om Den quaben toeg/en bat be JDagcng 
ftoacc gdaben 3jjnbe / men bie fo in Der fjacfte upt ïjet 
toagen-fpoo? niet ftonbe ftrijgen / en bat bc onfe fa 
fittimfehjh op Ïjaec aenbieftn; fo toerben ttore Da= 
nen ban be^ bpanbë öupteren geftagen / te toeten: 
bc Compagnie ban ©iïJierjS/ fteeft 100 en yo Ca* 
rabrjnberg/ en öc robe Dacn/ fteeft 80 3laneier^/ 
toaec ban alleen 13 of 14 binnen ^ebcnteconrqua^ 
men / bie De toacracljtige tjjbinge alDaer bjac^ten / 
en omtrent 6 Compagntcn Doet-ftnccljten / eenige 
Itapitepncn en o^fficier^ gehangen / en ftregen tot 
bupt iiy toagen^ met Itocen gdaben / 7 grote 
paeften Haften^ / 22 üacceu met gijbc-toecft en 
^pececpni / en ooft ettdijft gdö bat be ïtoopi 
ïupben tacquam / baec toeeben gehangen geftce* 
gen Bacent ban JDinften / en ï^enrift ban |©a* 
meel Burgcmeeftecen ban ^ebentec/ ^toaefften 
getoefene ^icljoïtië tot gaffelt / en fijn ütocfjter/ en 
bede gcmcene Botgecen bau^ebentee/ ïJapitepn 
cDiftïaeé een ^iceacb / ïiapitepn Cljampecmoul een 
^oog-Bmgonbec / Capitepn Batfte/ be Huptcnaiit 
ban Dtïïier^ gcuaemtfomttoi/ De Jiuptenant ban 
Capitepn ^r. Dicto? / be^ #bcrftrn ^teenbaclj^ 
&oon / toien^ ©abec eertijbé in j^acclem €>betfïe 
toa^getoceft/ bc DaenbftdjbaniDonïiobjiga/ fp 
ftregen mebe in be 80 banbe?’bpanb«ipaeiöen/ en 
obec be 300 JDagen-pacrDem. 

JDp fullen ftier tuffcljen bepben aencorren pet ban 
Den öanbeï in D^anftrijft/ tot be materie ban bejSe* 
bcdanbfe gcfrïpcbeniffé niet gdjecl onbicnftig. 

3jn ïjet 24. Boeft Ijebben top üerfjadt Ijoc bat bc &tMt* 
üloniuft ban D^aiiftrijft upt tocefc geblncljt toa^ / üemfTmm 
upt be ftab ban parijs / en bat bc ïf artog ban Cuifc a&anKïöh 
baec binnen in groot arnfteh toap/ en alïe^toiftte 
toege te brengen / bat Ijetn / en Die ban fijne factie 
toacen/ goebDochten/ baectegen^moftbeHoning 

bede 
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ficligie 
t)|j feec 
p:rj|t/l)2t 
tolk ben 
Öoiung 
een ar cl)- 
koaen 
«wekt, 

trede faften fïmuïeren: ja toecDe fo beece gcDzongcn/ 
Dat ÖP in $[utio Defe? jacc? fefter CDut ïiet uötgacn / 
tot groot acötccDcel ban Die ban De kleiige / en Dat 
lui Den Ifactog ban Cuife öet öoogfïegebiet Dcc toa# 
penen tegen De hugenoten in öanDcn IjaDDe gefïeït/ 
fuift? Dat b’<0o’log Dappec tegen De hugenoten en 
üoninït ban .fèabecce boo^tgtng / fo quamcn ooft 
eenige bjieben ban Den $au? in ’t licöt / toaec bp Den 
$au? aen Den CacDinael ban 23oucbon önDDc ge# 
fclfêcben/ Daec in l)u onDcr anöece fcpt/Dat De tfoomfe 
Catöoltjfte Religie in B^anftcijft al tot niet fouDe 3ijn 
getoeefï / ten toacc Dooj Den pbee ban Den l^actog 

fciBijnav ban <6uife / Die öp feec looft en pjijfl / en gclijftt fteni 
“JgL bp De .f^acljabeen/ ban Detoelfte gefdjjcben fïact / 

-- * Dat fp upt Dat gcfïael)tc toacen getoeefï / öooj toclfte 
3Ifraeï Ijepl en öuïpe tocDecbaren toa? / en (fcpt ÖP) 

5püer cn ö?oeg ooft geen ttoijffel / of fo toaniieer De ülecter? 
aoomfe uptgecocpt en becD?cbcn fonDen toefen / fo fouDe Doo: 

Öem/ te toeten/ Den ïfartog ban Cuifc/ bjeDeen 
tuelbaect in ©janftrrjft gcfyadjt toecDen. ïfier 
ban Rebben top in ’t boo^gacnDe 23ocft pet gefcpt. 
3Dit bccDjoot Den fóomnft feec / en alfo ÖP al een 
toijle njD? een accö-toaen op <öuifc ïjabDe geno 
men / fo bccmeecDerDc Dcfeloc fticc Doo? nocö beeï 
meec / fonDetlinge Dat Daec nocö bp qnam / Dat 
Den $artog ban «fèibec?/ Die ecnen onDen Ijaetop 
Den li'artog ban <6uife IjaDDe / Den Uloninft tegen Den 
felben Cuifc opmacftre / fcggenDc tegen Den ïüomnft / 
Dattoanneec Die ban CuifetotmcerDccmacötcnee# 
re fouDe geftomen toefen/ toat en fouDeDefelbe al? 
Dan niet te tocgc ftonncn brengen / toant Die Den lïïa# 
mnft IjaDDe Doen blucftten uptiParij? / fgne fcftatten 
IjaDDe aengetafï / en Daec en-boben Den Üoninft l)aD# 
De gcDtoongcn fuïften CDict te maften aï?bptoilDe 
Öebben/ tot De? ïiioninft? onecce / Dieöemnocl)met 
een nietoc macöt DabDe begifticöt / Defelbe fouDe 
toel meec tegen De? Ïiioninft? autocitept Do?bcn aen# 
recljten/ en te toerft (lellen. <SMt en meec auDere faften 
maeftte Den Honinft tegen Den ïDactog ban Cuife feec 
becbittect: aï? nu De Üomnftbao? öem genomertöaD# 
De De Staten ban ©janftcijft te DoenbecgaDecen tot 
»p?/ meenDe ÖP in Defe becgaDectnge fijne berlo# 

SjanktP pene autocitept biebec te beftomcn: maec öp bebont 
tot25ioi>s, jjat öe (öeöcputcecDc Die alDaec geftomen toaccn/ 

mecfïenDcel fijn pactpe toacen toegeDacn / nocötan? 
om tot fijn booniemcn teftomen/ bcpusDeöpbeele 
faften / en gaf De Staten macöt en lafi Dat fp tot bol# 
ftoipenc fcftccljepD Dec Öoomfe OTatbolijfte Religie 
fouDcn mogen boojficn / Ijiec Dooj öebbcn De geefic# 
lijfte toeDecom tec bane gcbjacljt /' Dat De ïioninft / 
Detojjle öp geen ftinDcccn ftcecg/ Dat ïjp ecnen c^atljo# 
lijftennabolgcc in ’t töijft fouDe biillcn nomineren / op 
Dat fp banDebiïlijftebjeefc/ DiefpbantoegcnDetïe# 
ligie IjaDDen / eenmael fouDen mogen ontïeDicöt too?# 
Den/ en Dat De gencDiebanDeouDeCatljolrjfteÜe# 
ligie afgetoeften toacen al? ontoeccDige perfonen 
Daec ban fouDen uptgcfloten toecDen : Dit toecDe 
bp De geeflelrjfte feec l)cct gcDjeben / niet tegen# 
flaenDe l)et tegen De£ ïtoninft? toilletoa?/ Dieniet 
en toilDc gebogen Dat men l)em IcbenDig fouDe in ’t 
graf leggen / Dat $: Dat men een ^cfgcnacm / De# 
toijle ÖP nog ïeefbe/tegen fijn banft fouDe ftellen/eben# 
toel toecDe bp De gecfïclijfte te toege gebjacöt Dat De 
Honinft ban .fèabacce aï^ een ïüettec en mepncDigc / 
Die De Seligie toeDec afgcbaïlen toa?/bccftlacct toecDe 
ontoaecDig om in öet Üoninftcijft ban öianftcijft te 
fucceDecen: Dit DeDen fp bp alle D’anDece Staten ooft 

©tsoï betoüïigen / Daec na toilDen fp Dat De üioninft Dit bp 
tiinktian een <£Dlct fouDe bebefligen. 30)e ïioninft en toeDec# 
ifaHrin fp?aft Dit niet opentïijft/ maec begeccDe men fouDe in 
Staten öefe öoogtoicötige faften boo’Dacl)telöft en toylïclijfe 
Dan öanbeïen: ÖPÖaDDe Den ïtoninftbanc$abcrte(fcp# 
SSc£th ÖP) öifttoil^ Ijootcn ftlagen/ Dat ÖP nopt ban ee# 
atëecn nige Itettecpe obertupcöt/ nocö noptopDatpoinct 
»etter/ in een toettig Concilie becöoo^t / nocö onDcctoefen 
om te fucs bOD^/öu^ meenDe ÖP Dat men eecfl beöoo^De een 26m# 
tcöeren tor baflaDe aen öem te fenben / en Dat men toettelijft / 
te iiitoonc en met goeDe ftcnniflc ban faften beöoojbe te öanDelen 
©Tankte en p?oceDecen/ op Dat ÖP Öem niet öaDDe te beftïagen/ 

CetgaöC'. 
rtngeoec 
^taten 
taan 

Dat öet gene De minfïem’tïtom'nfttijfttoeöecböce/ 
(namentlijft cccöt en ju(litie)öem IjaDDe getocpgect 
getoeefï. ïDe itioninft meenDe men beljoojtDe boo^ een 
b?p-toettig Concilie niet bebjeefï te 3ijn / enöiefïclj 
fuift Concilie p^cfcnteccDc te onDectoerpen / en ftonDe 
men booj geen Itcttec ongeöoojt becoojDelen / ge*1 
lijft CoD ooft Den 2töam niet onberöoajtöaöbe bet# 
oojDecIt: De oube ©abec? Dcc iloomfc iiteefte / ÖaD# 
Den fuift? ooft altijb gcöouDen/en bjacöt eenige erem# 
pelen Daec toe DienenDe boo?t / en fepDe Dat ÖP Öt* 
boo,i onbilïijft acïjtc / Dat men een nufDaDec fonDec 
aenftlagcr/ eenoo,:DeelfonDeciiïidjtec/ eneenebee# 
Doeminge fonDec becftocinge fouDe boo?nemcn / en 
al? De Honinft ban ^abecce toa? bccmacnt Dat ÖP 
ficö tot De Catöolöftc ïïoomfe ïleïigie fouDen bege# 
ben / fo IjaDDe ÖP altijb? begeert / men fouDe ïjem 
met tccötmattge biyfe obertupgen fijne Dolinge/ 
toant ÖP altijD? berent toa? fi)ne Öeligic te laten era# 
nunccen/ en al? ÖP fijne Dolinge berfïont/ Defelbe 
toillig ton? te toiïlen tocöec-coepen : Dat IjaDDe ÖP 
altyD? booj anttooojDe gegebcu / en nocl) op Defe bec# 
gaDccingc tot 33ïop? opentïijft Doen becftlaccn en 
acngcboDen. Cn öoctoel / frpöe De Jioniuft / Dat 
Öp tjidt Dat Defe ontfdjulöingc ban Jlabecce met ge# 
noeg toa? / en Dat öp Die niet ItonDc pjtjfen / fo f)idt 
Öp ’t nocötan? Daec booj Dat fijne toaecDigöcpt fo bee# 
Ictod beöoo|De te gdDcn/ Dat De Staten nocö eene 
llegatie aen yem beöoo?Dcn te fenDcn / en öem te la# 
ten aenfeggen Dat Ijp ficö tot De onDe Catöoïijftc 13e# 
ligie fouDeöcbbeutcbegebcn/oföat men aiiDec? Den 
toecö öcc jufïitie tegen Ijem fouDe boojnemen in Defe 
fafte: Dit fjeeft De Itouinft boo? anttooo?De gegeben 
aen De geeligeecDe / Die Öem öet begeecen ban De &ta# 
ten quamen aenDienen/ met bcbel men foubc De fa# 
fte topDcc becactfiagen. 3De gecfïdjjfte en aepten De? 
Itomnft?boo?fïag met met allen / enbeflotenbatöet 
onnobig toa? Dat men met Den ïiomnft ban C^abecre 
eenigen nietoen JanDeï of befp?eft fouDe aen gaen/ öp 
toa? ban Den CacDinaï ban houtbon fijnen <0om/ 
fepDen fp genoeg onDcctoefen/ en öaDDe öem tot De 
Catöolijfte Öeïigie begeben/ Daec na toa? ÖP toeDec 
afgcbaïlen/ en bifttoil? beemaent 3ijnöe om toeDecom 
te ftecrcn/ maec öaööe fuift? niet toiïlen na ftomen/ 
en cpnDdijft tua? ÖP onlang? op nieuDooj Den |Dau? 
in De bergaDetinge Dec CacDinalen in Den 2Snn gè# 
Dacn / en refïeerbe nu niet meec Dan Datmen öem al? 
een öectneeftig ÏJcttec boo? ontocecDigtotDéfuccef# 
fie Dc? ïtomnftcijft? fouöe becftlaccn. 5Dit öe# 
Den fp Den Hionmft öp meuDoo? eenige 25iffcöoppen 
aenfeggen/ Dat fp bpIjare meeniuge blebcn / en ba# ©:ankri){« 
Den Den fóoninït Dat ÖP fonDec langec opöouben/ Dit ^epgert 
oojDceï tegen Den ütoninft ban C^abeccc / öoo? een 
opcnbaccCDtct fouDe laten uptgacn.33)c ïiioninft fien# Der ^ta3 
DeDatfp op öaec boojnemen öalftarcig blebcn / öceft lepntJLsm 
Öpöenbecfocftmet Debdecftfieniamcreafgeffagen/ ningtoati 
’ttoelftfpfeecqualijftgenomen/ en tenargfïcn gein# jnaume/ 
tecp?etccct Ijebbcn/ en toecDe De? ïloninft? autocitept “ g*™1^ 
bp öe» ban Dage tot Dage meec en meer bccftlcpnt/ «eötctupV 
Daec tegen nam DcfloutigljcptbandufeenDefijnc gaen,, 
meec en meer toe: ’t toelft De ïtoninft bemccftenDe / 
en fïcnDc Dat ÖP tt betgeef? arbepDe om fijne beclo# 
cene autocitept toeDec opterecöten// lagen öem Die 
boo?gacnDe ityucien / Die öem ban <6nife binnen ©a# 
rij? toeöerbaren toacen gefïaDig in ’tfjooft / outfïd# 
Den öem fijne öccfencn / ’t todft öem bcrfcöcpDe» 
boo?nemcn beroojfaeftte. 

l^iec en tuffcöen tocct feec bp öe gcejïdijftïjcpt al# ©jfttgc 
Daec mcDe aengeöouDen/om öet Concilie ban Ccen# biri,uf ;crt 

; ten in te boeren. IfiecDoo? toa? grootenttoifr/toant gaö«inge 
Öet toecDe rnet feec gcote Ijcbigöept geD^cben: picc öec £>ta3 
tegen öebbenljengcfïcït^iacobu?^»!? De ^peftee/ 

t 'ÉDbocaet fifcael/ en 3jarobu? Cueffe / ï)jocureuc fegSttjet ^ 
i genccael De? Doniuft? / en öebben öet ftcöt De? ïlos Conaue 
mnft? / en Debipöept Deci'canfeïïecftenfïantbafïe# 
lijft/ en na beöorcn becDeDicöt- ©it becDioot De gec# * 
fïeïijftöept feec / en Daec bleien öeftigc rcDcnrn tuf# 
fcöen Den CacDinad §öetcu? «öonDiu? / en Den ^jo# 
cuccuc genccael / en al? öe ^locuccuc genccael De? 
Cac&inael? ceDcnenftloeftdnfttoeDrcïeptöaDöe/ en 
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met meet en Vuifl te fcprorcii en bccfïomöc; fo fiont öcn 
Certp-35ijTcljap ban Jtcon op/ en fepbe bat öe gececD# 
tigDcöen bc^ Boninbrybg / en De b?uDcpt Der Ipcanfe 
Bedien / baer nten fo Doag op pochten / toaren 
maec pöcïe en onnutte geDicDtfefê en mifb?upben / en 
boo?toenfeïen ban be gene Die niet beeï ban De ï5eli= 
gieljielben/ en ombacebettecpe/ DaecfpmeDcbec# 
öacöt blaten te ontfc&uïöigen. Bier boo? toaéöen 
#?ccureurgenetaeï noef) meet bcttiecgt en anttooo?# 
be / Du toa£ aïtyb tip fijnbec boo?-ouDecen Beïigie 
fiantbafticïj gebleben / bp Dabbe tot Cïjolaufe in öec 
Üetteife f»?cöicatie nopt getoeefi / noebnopt Dem bp 
ücfeïbe betgaöecinge gebonben / nocD nopt eenige 
Sacramenten met ïjen-ïicbcn geb?upcbt: bit fepbe 

(J01.4U ^aj opben€ett^-23iflrcöopban1ïion^/ taant Det 
toa^bcnlijhbatDp ober 2hiaten in be eerfïeburgen 
ïybe 0o?loge op berifugenotenjijbebiaégebjeefi: 
aï$ tjp baer na facb bat DiefabcïjenbeetDe/ en bet 
gelnii yen bicnbe/ Dabbe Dp fieb baer na boo? ben arg# 
fien en y er £ fien bpanb bet fcïber getoam.0en€ectp- 
SÖiffdjop bien flech geboeïenbe ftoeeg tooo?t£ fïilïe. 
0e ïfccre banllanfabbitfïcnbe/ begon Det Conct# 
ïic ban Crenten feertep?tjfen/ cnöerfelberbepïig# 
Dept en oprecïjtig&ept boogljlyb te loben. <Dc jliacu# 
rent generael in fgn bioo?ben balïenbe / fepbe bat 
Sent geoo?ïoft toa£ totbe^liontnftryït^boo?beeïbie 
b?pbepb te geb?uphen / b ie anbere biel tegen t)em ge# 
b?upbten in tninbere fabe / namentïyb: Dat typ t)em 
fijne reDcnen niet en tiet boïepnben: maec b?aegbe 
Öera of fjp ban ’t Concilie ban Crenten noebfo beeï 
Ijieït aï£ ïjp ober beeïc jaren gebaen Dabbe/ aï£DP 
met eenige aenjicnhjbe mannen/ bie ïjp noembeal^ 
öe^ Boninbg gcfantetoa£geb?upbt getoeefi. ïftec 
op anttooo?öe benzee ban Hanfab/ bP Dabbe op 
bie tijb en namaeï£ aïtijb ban’t felbe Concilie feer eet# 
ïybgefp?abenengebouDen/ en ban befelbe meenin# 
ge toa<3 bp afê noclj. 0oe toog be $?ocuceuc gene# 
raeï een b?ief upt fijnen boefem / en fepbe ïjp foube 
oprcdjtelyti anttuoo?ben of bat fijn gefcb?iftenon# 
öcrtcpbemnge niet toag: aïsS ïjp nu fijn ïjanb-gefcï)?if# 
te en onöectebeninge bebenbe/ fo betbe5D?ocureuc 
generael ben b?icf opcmïyb ïefen / in toclbcn b?ief 
Dp aen ben i$ectc 28nb?eam Cuiïladum 3|nfulan«m 
dc£ Bontnbs» llegaet bp ben £>att£ fcljteef / bïaegbe 
ober ’t Concilium ban Crenten / bat ïjet niet tocttig 
toa^ bergabert / en batter onbeïjoo?Iybe pjactybcn 
tegen öcn ïloninb in boo?genomcn toerben / en ten 
ïefieit flonbcn befc tooo?öen inbenfcïbenb?ief: bat 

J} abc man qnaïybtcb?eömtoa£/ en een ongenoegen 
ïjabbe Dat ’t Concilie te Crenten toerbe geïjonben / 

” boc!j niet tot Crenten / maec bat ïjet tot Hamen aï# 
5» ïeó gefloten toerbe: taant be p?efibcnten fcfjifiten aï# 
3» Ie£toatönerboo?t£geb?acbten gep?oponeert toerbe 
„ teefiont ben $)ai$ toe / entaatïjem toeïgebieï/ en 
,, foljp’tïjcbbentoilbe/ bat taerbeüanöomcntaebec# 

om aen öacc gefcïjibt: en ging onber be afgefonbene 
aïbaec b en roep / bat ben Ijcpïigen Ceefï tot Crenten 

3Ï niet mebe in ben ï5aeb toag / maer reeb alle toeben op 
3» be peerben ban Hamen tot (Crenten/ etc. 581^ 

befen 23?iefgcïefen toa$ toerbe tegen öcn ^?ocuteuc 
generael ban alle banten met feer grote Ijcbigïjept 
gefp?oben / en riepen boo? maïbanöeren / ïjp en ging 
niet aïieen met groten too?ne/ maec met fcïjimp en 
fpot om / öocfj ïjp bïeef fiantbafïelijb öe b?pljept öec 
sfranfc üterbe beröeöigcnöc / en aïfo nam öcf'e berga# 
öcringe op befc fabc een cpnöc. 

ifoetod nu bc ïïoninb nietfoopentïybbeinboe# 
Sban ban ïjet Concilie ban Cceuteu tegen toaë / 
©januïiju maec ficnöe bat 00b be fijne bie fijn cccljt bccbeöigöen 
temtaen°? 811 Pccfoon toerben beefpot/ fo toerbe Ijp ten Ijoog# 
hertog fien berbittert/ cnöacrbpnocïjbomenöcbceïep?ic# 
ban €suife beien ban Ijact en to?abe / begint ïjp miööeïentebe# 
teteiom» ï)cnllcu / om Den fjartog ban Cuife / Dien ïjp boo? 

oojfacb Ijieït ban fijne becbaïïene reputatie/ban bant 
i3Etotrt te y elpen. 
ïuffctjènöe (0nber öc Hotteringfe bie t’famen tegen ben ïïo# 
SSc Cfï5£S bsaren / toa£ 00b eenige onecmgïjept 
gn taan ontfiaen / en onber anbere toa£ tuffc&en ben Ifartog 

iiau <©«ife / en ben Üartog ban IBepne fijnen 23|oe# 

bcc eenen ttoifi ontflaen om een B?ou-pcrfoon / batfe 
ben anberen op eenfebecepïactfebefiemöenalleen/ 
fonöer pmanb^ toeten te becfcïjtjnen: al^ fpnuop 
befelbe pïaetfe t’famen alleen quamen / ïjeeft be i?ec# 
tog ban IBepne / meet upt eecbteömge of berou / aïpl 
uptb?eefe/ fijnen 23?oeöec goettoillig getoeben / en 
fijne toapenen fyoo? fijn 25?oeöer^ boeten ter aerben 
neöer getoo?pcn / en fijn aïfo met fcöaemten eïb Da# v 
ten toecD toeöerom gereöen. 

vDc ïfartog ban IHepne Dabbe tot Hion£ met ^iï# j 
fonfo <0?nano een getrou man boo? ben Hontnb / . / 
eenige p?opoofïcn geDaö ban fijn 23?oeöec öe^ ]^erto# 
genbanCmfemac&ten eecgiccigDept / bat Dem bie 
niet aen en fiont / en baö ©?nano bat Dp ben feoninb 
foube toiïlen toaecfcDoutoen / bat Dp ïjem boo? fijn 
^?oeber^ bcDtbaecbige racbflagen / bie DP nocD Djne 
j^ebe niet toe en fionöen / fouöen boc?fien / Dp en 
fijne fïam£ beetnamen tobben/ uptgenomen öefa* 
ben öccHeïtgte/ beiH5omnb aïtyb getron fijn tegen 
eenen pegeïyben / lïiemanö uptgenomen / en ben 
ïJontnb en be^ ÏJoninbcyb^ faben te befenöeren. 0?# 
nano bp ben ïüonmb bomenbe fepbe Dem befetooo?# 
ben/ maec be Conjnbnambefetooo?öen aïbeeïan* 
öer^ aï^ ben #actog gemepnt Dabbe. 

Cot befe bootfcDap quam nocD een anbere/ na# 
mentïyb: öe^artogbandlebeuf^Sufier / 5|up^# 
b?ou ban ben Üartog ban Wumale / becfoeDt met ben 
Coninb een p?ibaet gefp?eb te Douben / en fepbe ben 
Coninb eben Det felbe ban ben #artog ban IBepne / 
feggenbe bat öc Bactoge ban (Sutfe Doog fcDabeïybe 
raeö-fiagen boo? Dabbe / öaecom foube be Comncft 
ficD boo? benfelbentoacDten/ en foube ben Coninfc 
toeten bat öe Battog pan ^lumaïe / en öe anbere 
ïjeeren befe^ fiam^ geen gemeenfcDap met ben feïben 
Dabben / toelïtebecmanïngeöe Conmïuuctboo? een S‘ e getupgenDTe eenp oprccDten gemoeb^ tegen 

/ maec boo? een getoifte berMartnge ban fijn 
boo?-oogen-f toebenbe peryheï opnam. 

0e Bcttogmne ban JBonpenfier / Suffer ban ben 
Bartog ban OBuife/ Debbenöe aen Daer gojöeï Dangen 
een gonben ScDaetifeen/ geïyït ten ïftobe gcb?upïteïyft 
i^/toonöe ’t felbe aen eenige en geb?upfcte befe öerteïe 
reöenen / feggenbe/ bat ben Coninb baer mebe fco?t$ 
foube befcïjocen / en aï^ een ontoeerötge öe^ Coninb* 
tybp in een Bloofier gefieben too?öen / en een anöec 
bie toeecöiger aï£ Dnbjarc/ enbiebeHeligie(öieöe 
ïtoninb met fijne öifïimulatie en fïappigDept liet bec* 
loren gaen)boo? Det bergift öcg better^ foube befe Der* 
men/ op ben troon gefet too?öen / baer mebe fp Da* 
ren $$?oeöec totlöe beöupben. 0efe p?opoofïen qua* 
men öcn Coninb 00b te boren / baer toaten nocD 
meer anbere cebenen en oo?faben bie ben Coninb tot 
Daet betoeegöen tegen ben Bartog banCuife/ na# 
mentïyb: bat öe ïfartog banCuifeïjabbebecfocljt 
be Bttce ban ^Curnont op fijn jyöe te tcecben / batter 
gcDanöcït toerbe om ben felben Cuife (00b tegen öeg 
Coninb^ taille) generael 0berfie ban öe Cabalïecpe 
ban gcDeeï ©?anbryb te maben. 0obtoa0’er een 
Deröe ttoifi tuffcDen ben Coninb en Cuife om öe fïaö 
ban 0?Iean^ / bie <6utfe met getoeït in fijne betoarin* 
ge toiïbe Debben / feggenbe bat befelbe fïaö ban 0?# 
ïean£ bie ban öe 3ligue tot berfeberingcinDanbcn 
obergegeben toaé. 

2Cï£ nu be Coninb facD bat be Bartog ban 0uife 
aïïe hagen trotfec en fiouter tegen Dtm too?öe / en togen uai? 
bat DP 0^tn Dope ïjaDDe op befe Jlanö^ bergaöcringe 
fijn bedoren autocitept toeDcrom te bebomen/fo Dteft Jasten. 
Dp ettcïybe ban fijn bertroutfie Bttteu tot Dem Doen 
bomen/ en neffené Dem boen fitten: namentlybDe 
boo?noemöe ï|eere'bau 38umont / .Bicoïaum Bnge* 
neum ban Hambouïet / en Hntomïim 23?icïjanteum 
23eïlobafium / tegen De tocïbc Den Coninb een lange 
0?atie en bïacDte ober ben ïjartog ban Cuifc Debe / 
feggenbe: bat DP na fijn Broom fiont/ cngeïDhöe 
toereïb geen ttocc fonnen bonöe berö?agen / alfoa 
bonbe 00b Det eenige Cortinbryb ban B?anbryb geen 
ttoee Coningen lijden / en cpnbeïyb befitipt Dpöen 
Bartog ban Cuife om ’t ïeben te moeten b?en* 
gen f fo ïjp fyn epgen ïeben toiï betoaren / en een^ m# 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 1588, 
fle in ©?anhtph toil pcbbeit. 35efeHcctenfjebbenÖc 
meöe-Irjöen met Den Conmlt / feggen pem bate buïpe 
toe in alle? toatljp paec bebdcnfonöe / fepben batfp 
baet ïeben en bloed berepö toaten te hergieten om 
fijn leben en autotitept te bepouöen / Dan namen een 
öag paer becaet / om pen te bebenhen boe men be fa* 
ïtc befï in ’t toerh foube pellen / en toeöeeom bp ben 
anbccen bergaöert 3tjnbe / toaten De meeningeirdi* 
ber?/ toant öc %eece ban Wumont toa? ban aöbrjfc/ 
bat men ben #ertog ban ©uife met cenigc ban fijne 
Plincipadfle aenpangeren foube gehangen nemen/ 
en öoo? ojbcntlrjhc jupitie boen Proffen / macc ö’an* 
bete toaten ban conttatie opinie / en bonden fttfh? 
gccnpn?gcraöen/ uoep ooh öocnïijh / fo öat epnöe* 
ïrjft befloten toietb/ bat men pem map om-b jengen/ 
baet toe be eerpe bcqname gcïcgentbcpb foube tooj; 

■ ben genomen. 
SnSJe Hertog ban ©ttifc toctb boo? eenige goebe 
tocctüün bjienöen gctoaecfcpotit/ bat be ïtoninh pet tegen? 
S?" Wn prrfoon üco? pabbe / bat pp baerom foube boe? 

i bü ÏKM flen / en befcpepöentpcpö géB|uphcn / baet m/ 
mca ge« bat pp bes# fïontnh? gebult niet toijöct foube tergen 
Smit / noc&te Öem bccroojmen : fijne macpr fïonb alleen op 

i't kBeiK&p be? boïh? gnnfïfi/ 'baret men ferbafï niet opmodjt 
niet e« bertroiitoen / alfo bcfrïbe pen gelijït be toiuö lieten 
atöt. om-bjijben/ baerom foube pp dat gelul! in eeren pou* 

ben/ en op pep en be fijne pen en letten/ en fo pp fijnen 
epgen perghel niet toouöe in aept nemen/ bat pp pém 
ban om fijne hinderen foube laten betaegen/ en öc? 
itoimih? Unafte toefen, ©aec op be Hertog ban 
Cuife anttooo?öe/ Dctoijïepp banhinö?-beenaf met 
be toapenen pabbe om gegaen / fo toa? De? öooö? ge; 
ffeltcniffe pem öihtoiï? boo? ogen geïtomen / maet 
pabbe pem nopt bccfcp?iht / toant putoa?Daertoe 
geboren/ bat pp na eetc met pecjjftel be? leben? fïaen 
mofie/ ooft pabbe pp pem nopt boojeenfgpertjfteï 
ontfet/ en fijne taebflagen betouben pem niet / 
pem geöenhte toef bat pp in fo getinge ouöctbom 
toa? gctocefi af? nu fijne hinderen toaren/ boe fijn 
babet uan ben hetteren ongettontoeïpft toerbe om- 
gcb?arpt/ en pem met fijne broederen na liet/ en niet- 
te-mtrt onder fijne partpen toa?ap-getoaflcn/ en fijn? 
bader? tcflctenbe gclnft pabbe gccoïf igeert/ en bat pp 
ten ïcfleii fijn? babet? bood pabbe geto?oï*cn : öaer* 
om bebaï pp fijn funderen in De befcpcrmmge <6ob?/ 
die pem tot defc tpö betoaert pabbe / en pab fijne ftin; 
beten met gerede/ om öatfc fijne raebjïagcn fouben 
tutbetcii of bettoerren / en fo pu toeep genomen toet; 
be eet fp boltoaffen maren / moflen fu pen epgen feff? 
geluft (geïpft pp gcbaen pabbe) tuaet-ncmcn / en 
met paet epgen beugbe betopfen / bat fp pater boo?- 
oubeten beugben niet bermhiöeröen: bat fp pem bet; 
manen bat pp pep foube toacpten /, om be? dotniih? 
gequetpe patiëntie niet foube boen in een too?ne bet; 
anderen i bat aipte Pp aïfo baet penen: benlironinft 
toifi fo toef fijn epgen / af? fijne «Onifen? fafien en ge; 
ïegentpept / en foube fijn en be? ïtonmPinfi? toef; 
toacrt niet in penjUd flclleu / pp toifi fect tod bat flj; 
nc (be adigion? - falie) met be Staten be? gepcclen 
irtomnfirijfi? ccnerïep toa?/ alfo bat pu tegen? fijne 
fafie niet foube Ponnen boojnemen / bat fp met alleen 
al t’famcn tetfroiitbanpcmfoubenafbaïfen ; maer 
ooft ban flonbm aen tegen pem op-flaen/ en bit ttoo; 
fie pem in fijn boa?neme 11 / bat pp te boten toifï bat; 
tet geene to?cher? fijne? bood? fouben ontPicficn / 
öie bcnConinPfeïbe/ fo pp pet tegen pem fonbetoif; 
ïcn in ongenaben boo?nemcn/ fijne? gepeefen ïiouinfi; 
tpït? Detoben fouben / affo öat pu met eenen cebctme; 
ïijften uptganh fijn feben foube cpnöen / en pu ftonöe 
bp fijn fdoen met bmöen / poe men Pem ouijetfïcn; 
ïijli foube ftomicn onbcrb?ucfien / poging aen alïcn 
3ijöen met Pjf-toacpte booifien om pem / öie gdepben 
pem bagdpft? / tot aen be deurc be? bmnenfien Po; 

1 w ninïiIpPen hamer? / en fo bie rumoer poojöen / fou? 
ben befdbe terfiout met gctucït baet booi boo?ftcu / 
en De öcur-toacptcr? en alle? bat pen in beu toeg fou; 
be 5pn terflont omb?engen. 

©e ïüomnft toerden alle öefe tooo?bcn toeöcrom 
aengcöicm / baet pp nut methte Dat pu örganfepe i 

maept .fijnbet bcfcpctmiugc op fijn lijf toacptflribe/ 
bic pem tot in be hamer toe / acuör Deurc öe? inner* 
Iphen fcctcct-hamer? na-boïgöe/ fo ftelbe pp foöamge 
o?ö?e/ öat pp öie ganfrp niet bp pem honbepebben/ 
op ben tijd aï?petom-b?cngcnoföcndooD-fïaepge* 
fcpieöen foube / toant mmgingöoo?fcnbo?Derfta* 
met in be? <£oninh? hamer/ en toa? aïfo geo?öon* 
neert/ bat aï? men raed piefb/ fo mofïcnbcbooj; 
naemfïe Üfeeren bienaer? een gange bcncöcn-toert? 
af gaen/ bie tot pet bojberfre gemaft ging / ’t toclh be 

, Hertog niet merhfe. 
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gefiomen toa? / i? pem boo? Hobobicu? tlobdiu? togtan 
£)ectcran? / öie ban be fahemec toifïe/ in Deö^To; 
ninh? name aengefept / öat pp bp Drn Coninfi in fijn dood m 
bertcfft hamer homen foube / ’t todh potende [ i? pp ïüos 
opgefïaen/ en be andere Httten gegroetpebbenöe/ glg^,an 
ging peeticn inbc?€oninh?fccreetbertrch-hamcr/ rijbuèrs 
bacr pu ingclatcn tocrb / en toerbe be beurc tcrflont ^cli of 
met ceii grcnbel gefloten/ en terftontbontpppem Kam!"!1 
ban allen 3ijöcn ban befidbe boot-flager? omcingeït: 
eene lipt öefclüe ïepöe fijn flinhepunb op pjn ftocetö/ 
en in Vanber pand pabbe pp eenen pongiaert/ m 
fïah pem ban boben af boo? be hele ua be bo?fi toe/ 
toant pp btee?öe bat pp onder fijn Meeheren een pan* 
fcr peinböe hen pabbe / ban öefe fïceh toa? pem ben 
pal? fo bol bloed? / Dat pp noep roepen noep fpfehen 
honöe/öan gaf een grote fuept; boo?t? toerbe pp ban 
De andere met bede fielten öoot-gefïchen en ber* 
mcro?t : pp pabbe fTcp toef geerm tee mtere gefldt/ 
maer pp toa? fo oberbalïcn/ öat ppflcpniethonöe 
reppen/ toant pp hrecg fo bed öoor-fïchni / öat pp 
epnöelph macptdoo? 3pnöe / tet neder bid op feïtec 
onber-geleuttappt/ en fijnen geef! gaf 5 al? be Co* 
ninh bernam bat pp boot toa? / öcDeppprtïiepacm 
met een tarjptöechen/ en quam in ’t Cabhier. 

óbe Caröinad ban Cuife fijnen btoeöer merhte 
miööeïertijö öie fahe en toatter gaen? toa? / bïiegt op 
en too?p fijn fetd of fïoeï om bcrte / en liep na be öeuc 
toe/ al? of pu pabbe totïlen bïucpten/ Daer jegen? liep 
Den Cert?-bifTcpop ban Üon? naöcöeurebanpet 
Cabinet/ al? of pp ben Hctto3 ban Cuifc pabbe toif* 
lente puïpe homen/ maer fp toerdenbepbeban De 
toacpt berpinöert: al? boen quam be Hecre ban ?ïii* 
mant / öie ban be fahe tod toifi / en bcrmacnbefc beu* 
öc met eenehorre ©rade tot gebult : bacr natoerde 
De Caröinad ban Cuife en ben Cert?-biffcpop ban ©eCors 
ILion? op een bobeu-hamer met geiioegfamc toacpte 
gebangengefet/ aïtoacr fp ben ganfepen Dag en bie Er3. 
bolgenbe nacpt met treurige geöacpten ctt biööcn 
oberb?acpten. ^en Caröinadïiet öaer-en-tttffcpen £feIc?enn9f 
altemet uptongcbuïDigpepb eenige öicpgenbc tooo?< geuangen, 
ben pooren / öctodhe alle t’famen ben Coninh bp bic 
ban Der toacpte ober en aen-gebtacpt toerden. 

j&a öefcu bede öc Coninh pet Cabinet open boen 
en liet De boopiaemfle Htcren baer binnen homen/ mngs tan 
en hceröc fiep tot ben Carbmael ban ©cnöome / en ^ai^njE 
fepbe : nu ben ih toeber Coninh / en ih pebbe in mg* reg«löèi* 
ncn fïn boo? genomen/ öat ih öe©o?logetegen be «arfts 
hetteren peftiger boeren toil / aï? te boren geöaen 
i? / öie öefe oproerige luuöcn / Dieöe ïieïigie aïtpb in 
ben monb paöben/ te rugge gepouöen pebben. 
en-tuffepen mogen alle be gene öie mp boiöcrbcr* 
ö?iet toiïlcn acuboen/ en mijne ïtonmhïphe autori* 
tept becho?tcnen ftuachen/ bit uut erempeï flen poe 
bat pet pen pier na bergaen faï/ en al? pp öat gelept 
pabbe i? pu toeep gegaen / om fijne nioeöcr / öie fielt 
en feer bctfcp?ihttoa?ban’tnunacr/ tefeggentoat nwcDcc 
pu uptgerccpt pabbe/ bp paerhomenöcenSjaerge* 
fepö pcbbcnbc toat pp pabbe boen boen / berfcpjihte 
fp feer / itoeptan? machte fp gcenc hlacpte / maet te, 
b?acgöc ben Coniith of pp oohbp fiep fdben oberlept 
pabbe / toat opcoengpeöcn en oncuflen pier upt foii* 
ben mogen bolgcn / en of pp ooit fijne fahen baet na 
gereept en bdtdb pabbe/ ppanttooo?be paer bat pu 
pep op alle? ten obcrblocö tod bootpen paDöe/fo fepbe 
fp niet meet / ban bat fpCobbab bat pet pern alle? 
ten beften bergaen en gduchen inocpte. 

5De Hdtog ban Bemoui? en Clhbcnf paDDm pa; 
te 
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©eper» re logementen in ïjct flot / befé toerben ooïi pegeïijft 
togen oau m ïjate logementen üerfcftect cn Detoaect. Ooft toet# 

öe Cacaïug be ï^incc ban 3[anüiïlc/ bejS hertogen 
öep'tnce ban Omfe{$oubflc,.§>o0n mebe gehangen/ befgelp$ 
ban 3ioiu voecöc ben ouben Cacninaeï ban25oucbon cn beg ban 
t)Se cn BcmoucsS moebet/ bzoutuc 2Cnna mefltna/ 
ban puts toaeïjten gcfïeïc bie ïjen betoacrben / baerbcneffenö 
reus pou/ bjccbcnaafttfrancifcpfpffipbanBicïjcle/begCa* 
anoerfge- 5root ^ociec met fijne tratoanten upt öct fïot 
hangen en gefcljjftt/ bat ïjp be berbacïjtigc petfonen gehangen 
toerfenerr. foube nemen: befetoauenBueïïip/ Capeïïa/llo# 

aune£ Compamrê/ Cottabïancp / betoeïftenabe 
^arijffe oproecte in be oubc afgefetteObetigïjept£ 
plaetfe in #acp ban be «^Butfcöic oproerber^ gefïcït 
hiaten. Ooft biecbe ©incenttu^ Bcgiu£ Sicljout ban 
fïlmicn£ / bic ïjetn m be ïefïe opeoerte tegen ben Co# 
ninft gefïcït ïjabbe gehangen / befgeïrjft^ bictben ooft 
iïzbanp 'üabaïïtis ban 23ofcobclfin / een tteffeïijft 
Obclmau / en Catoïué Cof]cu£ Ozabe ban 25?iflift/ 
in ïjate ljupfingen betreftect / en meer aubete biecben 
gefodjt bic ftaet in anbete ïjtipfen betftcftrn ïjabben en 
cnbdpft outbfticljcen. 

Bïet-en-tufTeïjen liet ben Coninft booj fijnen Jae# 
ctetatté BeOoftunt met ben Catbinacï fjoanne 
fcancifco JBautoccne bc£ Baus Blegaet Ijanbden/ 
cn tjerii acnfeggen be recötb<:ci:ïhgc oojfafte baec booz 
ïjp bcbolcn ïjabbe ben i^ectog ban Ouife boob te 
flaen / en bat ïjp be oorloge tegen ben Bomnftban 
Rabatte cbcnbicï op ïjet crnfïigfle betboïgen tuiïbe. 

Oe Ifectc ban klimaat met Caroïu$ S$olfacu£ 
bietbeifban ben Coninft na Ozlicn^gcfonbcn/ om 
ïjetCafïceltebeUiaren/ cn bo’btr$Sbooz ïjet ftctjg$- 
boïft (bat boïgcnf oubc) be flab in te nemen / biant 
De bozgctp ïjen tot mupterpe enopraecgeflcltïjab# 
ben. 

2Illfonfü£ Ooznanp bieebc in ïjaefl met pofï- 
paetben nacc 3Lion£ gefonben / om ben hertog ban 
.ïBcpne te bangen eet ïjp ban fijn bzoebecg boob fou# 
be ftonnen tijbmgc ftrjjgcn : maec Zeenat brjn be 
iBenbofla/ bcö Coninli^ban „^pangieng SUmbafTa* 
bent / ïjabbe ïjem in pojlcboojcenbobeeenigeuten 
te boten baec ban bechnttigt/ bact booz ïjp ’t met een 
fndïc blucïjt ontquam. 

iCcrflont na bat be Coninft befTotcn ïjabbe ben 
BcctogbanlBcpnctcDocu appjeftenbeten/ fotoer# 
be mebe bcraebfïacgt toat men niet ben Carbt# 
naeï ban Ouife jbnbc maften/ be gene bic ben Co# 
ninft gecaben ïjabben ben i^cctofr ban Ouifetebo# 
ben, Uiatcn ooft ban abbijfe bat men Dcfcn man me? 
be ban ftant ftdpen foube / biant fp fijne natnut 
bod ftenben / en fbjgbcninbicnbcConinftcpnbeftjft 
booz bccmftettigöepf ïjemïiet obecbiinncn/ batïjp 
fïdjacn öen-ïieben bozeften madjtc/aïfo be Catbinacï 
een fïout en onbccfaccbt man oia^ / bic fijn jeugt in’t 
Bof niet met lebigftepb betfieten Ïjabbe / biegccn ïufi 
ïjabbe tot ben ïjoiuudijften ftate / noeft tot ftinbecen / 
Dchrcïftc be mcnfeïjcn ccnigfm^b ienölijftccmaften/ 
betftaïbcn fuflincctben fp bat ben Coninft onbec 
’t geftede gcflacïjtc niemanb meet te bzefen ïjabbe 
aïcö een tozeftee ban Cuife^ boob/ ban befen Catbis 
naeï: ïjetbiaöniemanbbeebojgen (fepbenfp) ’tge# 
tie ïjp tot iCcop geöaen ïjabbe/ cn tegenbioo?big ïjooz? 
be men bioozbcn banSjcmbolbjcpgingcn/ baec fijn 
geboben bzocöCt^ etempeï nocïjbcr£/ enljctïjïoeb 
biatm lua^ / biat fonbe ïjp ban bid boen / aï§ ïjp boe# 
ïen foube bat Ïjp be b?eefe bc^ boob^ ontftomen bia^ > 
en aïö een leeu bic tipt fijn ïjolïjetaenflaenbepetij# 

©c©ar; ftd oiitgangen toa^: be Coninft biebebi^aftenocïj 
DAmfeUrtn niet aï upt fijn Ijcctegefldt ïjabbe / liet ïjeni booz be# 
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men mtöc fe en anbete üioo^beulicljtcïijftbctebcn en bcbiegen/ 
om Den Catbinacï mebe te boen öoben. ^eeïjaïben 
gaf be Couiuft ïafï bat men ben Catbinacï be£ an# 
beten daegö mebe boben foube / ’tbidftaïfobefldt 
biecbe: ïjp hieebe uptbeftamet/ bact ïjp bp beu 23if# 
fcïjop ban Hton£ bia^ geïjadt / en boo^ bupficrc 
pïactfcn geboett / en ijem gefept ïjp foube ïjem Cob 
uebclen / en biecbe aïfo mebe ban biet baec toe befïd# 
be petfonen omgeb^acïjt/ en bit toa^ïjctepnbe ban 
befe tUicc gebzoebets / ’t tueïft (fo gefept toeebe) bat 

be baber te boten upt ïjate natute foube beeftonbigt 
ïjebben/ tetueten : bat Bennen^ (beonbfïe) flèl) 
booz öe^ gemepnen man^ gunfïe cn pbeïe faften foube 
betboeten ïaten/ en in ben öurgecïijften fttijg om- 
ftomen / en 3tobobicu£ (bie ooft ben bp-naem BPP<^ 
ïite ïjabbe) foube upt aengeboccue biiïbigïjepb fijn 
bzoebcr£ geïuft boïgen / en ftclj eben in geïijft ongduft 
in-bïccïjten / en epnbïijft foabe batljogegeflacïjtop 
Cacoïum/ bie ooft Bcceuleji ïjiet (bie ettoe^ febigec/ 
en bp ben toeïften fïcïj in fijne ïunb^tjepb be ïtïoeftïjepb 
flenïiet) ftonien. 35e ïicïjamen ban befe tbiee ge# 
bzoebet^ hietben met een ftoozbe in bet nacïjt tot in ’t 
benebenfle ban’t Bof af-geïaten/ en ban ongdefle 
ftalft/ bebidfte ban be JBebicijnen baec toe betepb 
bia$1 inbecïjGogfletfliltebecbzaub/ bat baec niet 
,ban obec bleef/ cnhjerbebemoebccbzaetgemaeftt/ 
batfe op een getoijbepïaetfe/ booz bc^Boninft^be# 
beï/ in b’aetbe geïept hiaten. _ 

2foanne^ Becicatbup / ^ectetatió ban ben Bectog unsen1^ 
ban «6nife/ en S3ecnacbinu^ Cobaiiicus fijn Barnet# camee; 
ïing / bie men baec booz ïjieït bat bic alïe fijne fecccten ^n3,^rtt 
bn'flcn / bictben mebe gehangen / en bictben be psm# togtan 
pieten ban Cuife booz-focljt/ en menbebontbatfp ©utfe 
met^ïjiïippo/ Coninftban^pangien / en ben Bet# 
tog ban /§>abopen coztefponbcntic gcljouben / cn ban hangen,a 
beu Coninft ^fjüip^ gtote fommen gdt^ ontfangen 
ïjabben/ ’t hielftc begroot tuccb op 1 f 00000 ïiuonen. 

5^e Coninft boet be gehangenen baet na berboe# 
ten na^mbopfcinljetJbïot: boozt^ fcïjzjjft ïjp aen 
aïïc be flebcn ban fijnen Bjjfte ben naboïgenben 
bzief. 

Lieve en wel beminde, het is onnodig dat wy u-lie^ 
den verhalen de occafien die ons gegeven zijn ge- contns 

weeft by wijlen den Hertog van Guife , om in gedenken ua'1 
te houden de beroertendie hy veroorfaekt heeft in onfen 
K-ijke, dewelke wy nochtans wel hebben willen verge- aenaiUDe 
ten en uytwifichen door alle middelen ons mogelijk,om ^«öeu 
hera weder te brengen ten rechten wege, buyten den jjpjfna, 
welken hy verdoolt was. Maer daer is geweeft nochte penöeöe 
vrientfehap nochte weldaed die hem heeft konnen doen 
weder-keeren tot fijnen fchuldigen plicht : ter contra- tog 
rien hy hadde dagelijks een nieu voornemen tegens <z5uife* 
onfe Perfoon, dewelke wy hebbende willen ftellen in 
verfekertheydj om te fchuwen ’t gene hy over luttel da¬ 
gen voor hem genomen hadde. Wy hebben geacht 
nodig te zijn hem te voorkomen , en ons leven te be¬ 
waren door ’t verlies van het fijne, en dekaftijdinge 
van fijne ondienften: waer van wy u by defen wel heb¬ 
ben willen verwittigen, op dat gy geinformeert meugt 
wefen van der waerheyd, en dat niemand defelve cn 
vermoge te bewimpelen door valfche roepen, die men 
foude mogen doen gaen ter contrarien. En ook om u te 
feggen dat gy alle faken binnen uwe Stede alfohoudet 
ftaende, dataldaernietengefchiede tot achterdeel van 
de autoriteyt die men ons fchuldig is , en van de verlich- 
tinge die wy na ons vermogen willen middelen onfe 
arme Onclerfaten , op dat wy alfo occafie hebben van 
ons te bedanken van uwe getrouwigheyt : willende u- 
lieden in gelijken wel ontbieden dat onfe intentie geen- 
fints is, yet te vergeten dat foude mogen dienen tot de 
uytroeyinge van den heretijken , tot vertneerdeiinge 
van onfe H. Catholijke Apoftolijke Roomfe Religie en ^ 
deeere Godes , dewelke wy bidden dat uhoude lieve 
en beminde, in fijn heylige bewaringe. 

Gefchreven tot Bloys, den 2+. December, 1 fSS- 

Ooft fonö ïjp be naboïgenbc ftiflcuctic aen flj# 
ne (étabftoubecen in be B^bmticn ban fijnen Co# 
lunfttijfte/ om eïftjJ in fijn beö:ijf te onöecddjten op 
’tfluft ban be boob ban ben Berfog ban Ouife; be 
boozfs. infïtuetie toa^ ban befen tnljoub. 

Dat de eerfte beroerten in defen Coninkrijke by 3!u(truttie 
den overleden Hertog van Guife in den jare IfH?. ver- ^^{5 
wekt, genoechfaem hadde bekent gemaekt, fijn mey- ban 
ninge en voornemen geheel anders te wefen, als ’t gunt ©wnkrijft 
daer van hy een fchijnfel en dekmantel hadde aen-ge- 
nomen, onue mifieyden het lichtveerdich geloof der 

. g«- 
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ner, dewelke meer vyerich zijn om eenige ntewighe- 
den by de hand te nemen , dan voorfichtich om t’ over¬ 
wegen de uytkomfte van dien. 

Want nadien hy bedekthadde zijn fchendig voorne¬ 
men met de Catholijke Religie, en d’uytvoeringe der 
ketteryen, fouden alle fijneaenflagen.in’t werk geftelt 
geweeft zijn op de Catholijke fteden, ook vande voor- 
naerafte die fy-luyden fouden hebben konnen verkie- 
fen, om voor ’t eerfte te leggen een goede en vafte 
grond der felver aenflagen , van over langen tijden 
voorgenomen en beraedflacht , om defe Kroonbuy- 
ten recht te veroveren. 

Ter oorfake van welken (fo verre is’c van daer) 
dat de ketterye door de voorfz. aen-flagen eenig af¬ 
breuk gefchied is, dat daer-en-tegen defelvegrotelijx 
heeft toe-genomen , en verfterkt is, meer danfyoyt 
te voren in defen Koninkrijke geweeft is, ja dat door 
dien fy-luyden fijne Majefteyt onttrocken hadden een 
groot gedeelce van fijneheyr-krachten middelen, de- 
felfde fijne Majefteyt belet en verhindert was geweeft 
alle geweld aen te wenden, nodig tot de uytroeyingc 
der voorfz. ketterye: daer van d’eenige oorfake ware 
geweeft de voorfz. Hertoge van Guife, die nochtans 
hem liet beroemen (doch met valfch gelaet) als een be- 
fchermer der Catholijke Religie. 

Dat nochtans fijne voorfz. Majefteyt willende ver- 
eenigen alle fijne Catholijke onderfaten , by fijn eerfte 
placcaet defe eerfte faulte hadde vergeven , op de fcho- 
ne belofte aen hare Majefteytgedaen » van hen voort- 
aen daer van te wachten. Dies niet tegenftaende, ter- 
wijle fijne Majefteyts heer-kracht befig was om den 
voorfz. ketters oorlog te maken , foin Guyenne, als in 
Provence en Dauphine, fy-luyden hen fouden meefters 
gemaekt hebben van meer andere fijne Majefteyts fterk- 
ten en plaetfen, en geene praktijken nochte handelingen 
hebben achterwegen gelaten, om van dage te dage meer 
andere van de gehoorfaemheyd van fijne Majefteyt te 
trecken. 

Het innemen der ftad van Parijs is geweeft het hoofc- 
ftuk en vervullingehaerderboosheyd , nochtans fijne 
Majeft. om te fchouwen alle oorfake van oorloge tuf- 
fchen fijne Catholijke onderfaten, heeft’t felve noch 
al willen befiechten en te neder leggen by fijn twede 
placcaet : mevnende te vermorvendehartneckigheyd 
des voorfz. Hertoge van Guife door fijne genade en 
gunfte, den felven daer van fo veele mede deylende, als 
hy hem gelieft felfs te wenfehen en te begeeren. 

Maer fijne eergierigheyd trachtende na een hoger, 
dan dat hy onder een ander ftaen, of erkennen foude 
willen fijn fchuldige plicht tegen fijne Majefteyt, om 
defelfde tot dienfte der felve Majeft. te bekeeren , heeft 
al ’t felve genomen en gebruykt voor een brugge tot 
niewe aenfiagen en vermetelheyd. 

En heeft niet op-gehouden bedektelijk te handelen, 
om te winneu de goede fteden , dewelke noch volftan- 
dig onder de gehoorfaemheyd van fijnen voorfz. Ma¬ 
jefteyt gebleven waren, dan hadde defelfde als noch 
niet geheel op fijn zijde konnen brengen : detwiften 
twedracht in meeftendeel der felver fteden was fo 
groot, dat de Overheyd de Inwoonderen der felver qua- 
lijken koften erhouden, dat fy d’een d’ander niet ver¬ 
moorden. 

Eenige van fijnen aenhang fchuldig bevonden zijnde 
van veele quade feyten, zijn onder fijne voorftanten 
toeverlatige hulpe vryelijk gehandhaefc, fonder dat het 
de Overigheden geoorloft is geweeft recht daer over te 
doen. 

Sijne en der fijner verwaentheyt was fo verre geko¬ 
men, dat fy verfnot kten, dreygden en verbluf'cen alle de 
genen die anders niet begeerden, dan te blijven getrou¬ 
we dienaers van fijne Majefteyt, alles tenevnde fy de¬ 
felfde van fijne Majefteyt fouden doen afvallenom 
daer na met defelve te fpelen en om te fpringen na ha¬ 
ren welgevalle. 

Ter vergaderinge van de Staten hebben ly-luyden 
niets achterwegen gelaten , door toe-doen en behulp 
haerder aenhangeren ( dewelke fy onder de hand met 
haren lofen handel tot dien eynde hadden doen nomi¬ 
neren enverkiefen) om fijne voorfz. Majefteyt alle het 

gefach, autoriteyt en gehooifaemheyt te benemen , ook 
om defelfde gehaet te maken by fijne onderfaten , de- 
felve oproeyende om fijne Majeft. voor te honden feker 
onbehoorlijk verfoek , opdat (’t feilde bewilligt zijn-4 
de) fijne Majefteyts hooghey tonder de voet geworpen 
foude worden,of ( ’t felve afgefiagen zijnde ) dat fy-luy¬ 
den als dan oorfaek fouden nemen , om de vergaderinge 
van de Staten te doen fcheuren en van een fchey den , en 
’c felve fijne Majeft. te lafte leggen , en alfo in den haet 
van fijne onderfaten te brengen. 

Sijne voorfz. Majefteyt heeft in defen gebniyktalle 
wijsheyd en gedulc hem mogelijk zijnde , in voegen dat 
hy heeft konnen merken, dat hy hy fijne onderfaten 
door dien in kleynachtinge gekomen was, tot groot 
voordeel van den voorfz. Hertoge van Guife , om te ge¬ 
ven den flach van over lang bv hem voorgenomen : en 
metter waerheyd fo is fijne Majefteyt van veele oorden 
gewaerfchout, ook door den genen die onder anderen 
den voorfz. Hertog van Guife toe-gedaen waren , heb* 
bende nochtans een afgriften van fimboos voornemen. 
Dat’ten ware fijne Majefteyt defelve voorquanie, hy 
ware in perijkel van fijne krone en léven te verhelen. 

En gemerkt ’t felfde niet alleen fijn perfoon aenging 
en trerce, maer ook fijn geheel Koninkrijk, voor ’c welk 
hy fchuldig is forge te dragen, tot voorftand en rufte 
fijnder onderfaten, achtende fijne Majefteyt voor God 
tc moeten verantwoorden fo verre by daer inoe verfuy-4 
mig ware, aengefien de liekte niet was om genefen, dan 
alleenlijk met de dood des geens die daer oorfaek van 
was, en eenig voordeel daer uyt meende te genieten, 
fo was fijne Majefteyt gedwongen geweeft den voorfz. 
Hertog van Guife het leven te doen benemen , gelijk 
’t felve ook metter daet uyt-gerecht was geweeft den 
22. Decembris, 1588. 

En door dien verfcheydelijke hier van fal mogen wor¬ 
den gefproken, en de waerheyd na degenegentheyd 
der menfehen verduyftert, om ’t felve feyt den goedert 
onderfaten tegen te maken en te doen laken , welke 
nochtans niemand toe-gefchreven kan worden , dan 
alleen de rechtvaerdigheyd Gods , dewelke de voorfz. 
Hertog in alle manieren tegen hem verwekt heeft: fo 
heeft fijne Majeft. gewilt dit kort verhael daer van ge¬ 
maekt te werden , ten eynde fijne onderfaten en alle an¬ 
dere daer door mochten verfekert en onderrecht wer* 
den van de ware geiegentheyd der fake, verwachtende 
meerder licht, ’t welk in weynig dagen fai mogen te 
vooifchijn werden gebracht. 

Wil ook fijne Majefteyt, dat fijne onderfaten hen ver¬ 
fekert houden dat hy volftandig blijft in fijn voorne¬ 
men , om te benaerftigen d’uytroeyinge der ketteren, 
als wefende een fake niet gebonden zijnde aen den Her¬ 
tog van Guife, nochte yemand anders , dan alleen aen 
de eenige en eygen beraedilaginge , en vaft voornemen 
van fyne Majeft. dewelke geen ding meer ter herten 
neemt, dan dat hy magfienGod gedient en ge eert, en 
den Catholyken Apoftohfen Roomfen Godsdienft in 
fyn Koninkryk bloeyen , en toe-nemen meer als oyt te 
voren. 
.Vorder fo is fyne Majefteyt als noch van meer.inge, 

gelyk hy wel opentlyk verklaeit heeft, om fyne onder¬ 
laten te verlichten , in alles wat hen mogelyk zyn fal: 
en heeft aen de Gedeputeerde van de generale Staten 
binnen de ftad van Bloys vergadert zijnde, teverftaen 
gegeven, dat fvne wille is , dat defelve vergaderinge vry 
en fonder omfien gehouden en geeyndet werde: en dac 
fy-luyden hem fullen alle goede openinge doen , hen 
mogelyk, om op de voorfz. verüchtinge tevoorfiep, 
’t welk is ’t gunt fyne Majeft. naeft den dienft Gods al” 
dermeeft is behartigende. 

Daer beneffens fo wil fyne Majefteyt, dat alle party* 
fchappen en heymelvke verbinteriften onder fyne Ca* 
tholyke onderfaten fullen ophouden en te niete gedaera 
worden : ten eynde fy-ftiyden voortaeo n3eft God nie¬ 
mand en erkennen dan haren Conink , hen luyden 
door Gods genaden gefchonken en verleent! haer verfe- 
kerende dat hy haer mits alfo doende , wil liefhebben 
en omhelfen als fijne eygen kinderen- Is mede fijne 
Majefteyt van geene meeninge meer te'gedogen de 
kleynachtinge fijnes autoriteyts , maer fal fo ftreog- 

3?* 
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lijk doen flraffen de genen die hen defen aengaende (ui¬ 
len ontgaen, dat 2ndere hen daeraen Tullen hebben te 
fpiegelen. 

I N C A K.N A T I E 

Op de dood van den Hertoge van Guife. 

den HertoCh Van gVIfe die den ConlnCK foCht te 
dWlngen, 

Heeft In ’t Led die WraeCk niet Mogen ontfpiingen. 

Op de dood van beyde de gebroeders. 

HenrICVs HertoCh en LVdoVICVs CardINaeL 
Van gVIfe, zijn VerMoort door yfer en (laeL. 

tpbmge Pan öe bood öefcr tWcc petfonen biiv 
nen $2>arij$ bomende / $ aïöaer ccn oprocc ontftacn/ 
cn öaer Wctöc ccn Pergadcringe geDouden op Dct 
tóaedDsuW / aïWaec bet öoogflc gebiet cn Dcto3ous 
Pecncnmk Pan öc Jatad ben hertoge ban 2fiumaïc 
opgcb^agcïi tocre/ bc tóonmïi Pan©ranferijfe meens 
De boor Dc öooD Pan ben Ifcitcgc Pan <©uife en den 
Caröüiad fijnen broeder nn Pan alle fWarigbcpt Pers 
lofl tc 31Jn/ ban ïjg Pont fïcl) grotcïps» bedrogen/ 
Want bc practijficn Pan Den Üfeitog Pan <J3uife niet 
bic panbcclliguc quanten öagdjjh^ meet cn meer 
acn ben bad)/ mcefï alïc öc fêebende£$Wmnïicp£ 
namen bc Wapenen acn tegen ben Camnïfc <SMe Pan 
jParyé flotgen fijne Wapenen cu3egd£ontfïudicn/ 
bc <§>ar&oraie Pccïtïaerdc (jein PecPaïlen tc sjjn ban 
öc Couinlilpc Wacrbigljept/ cn dat öc ondccfatcn 
Puig cn ontflagcn Waren Pan fijne gcboorfaembcgt / 
De Consult ftecftt fjem cn neemt Polls op in ^uutflaut 
cn ^Witferïanö / Dy ïtnjgt ljulpc en Poorfpoct / bP 
Pccfodit abfolutie Pan Den Ibaué nopende bet om- 

©e ïta^ bjengen Pan öc gebroedeed Pan <H5uife / cn fenö Claus 
© bfunt Ingcmietim/ 23iffdjop Pan Ccnoman acn ben 
rtj'st fenb |datié / om Dcm vcöen te gcocn Pan bc vecbtPcevdige 
fflöei‘ m oojfaïten öic'ljem beweegt Dabben öefegcbjocbeccn 
Küente om tc Doen brengen. Cu om Dcm met ben #au£ tc 
geiJ2nban pccfocncn/ den 23tfTcïjop fpraü tuflcDcnWcgcnöen 
Je Jl°a groot £f cctog Pan florenccn ferdinandum acn / bic 
caröh Dcm ondccricDtc Pan dc$s tóoomfen tótjké actb cn 3c? 
iiaciuan öcn / namciitltjft batdcéConinïsjSEscfleDuïpecnbes 
tS-n-ie? fc&rcminae maft Wefen fijn eggen niacljt en geWdt: fo 
ka kaas Percc (jet bew in ’t begmfd Wd gduïite / fa fotsöc Dg 
teöerfai’i tc tóórnen Pcd grienden Pinden/ ja Den$au£feïf£ 
slCil* wcï tc üricnöc ïtnjgcn/ maec fa liet Dcm mifïtiftte fans 

öcn fg fijne atcDfic Pnauöcn 3ijn / öacrommctefïDp 
ÖC81 Ibauji Poo?Du?agen öat dc Coninïi Ware dg goebec 
macDt/cn dat öc Poonsacmfic #eet*cn enïüddctfcDap 
fjent tocgcöacn Waccti/ maec öatDpD^niaïïccnbc^ 
ïtommctdc oni dat Dp fijne macïjt/ die tjn meende te* 
gen dc fCtcttcccn alleen te gcbjugïtcn nu mofl fepare? 
ccn cn dcpïen/cn ccn Dcd anöet^ gc^upïtcn.^c 25ifs 
fcDop tc ïïomcu gcïtoinenswiöcïjaödcbgöcn^au^ 

(Foi. 4s) goed aööjcjJ / cn Dg gaf den SalffeDop Wd ccn uce aw 
öicntic/ cnbacnialictggaïïc^onbcantWoojt/ Wat 
Den S^iffcDop fcgöc nopende Den I|ettag Pan <8uifc / 

©tö öacD fcgöc dat Dg aï bed andccö ondcccicDt Waé/öocD 
Paus ban öc dood dep Ibettogcn ban (Duifc en Wsïdc Dg niet 
autüioo?; fp^etócu / aïfo Dat bc^ Caninïi^ andetdanen gcWeefï 

Was /. obec Wdhct^ dood en Iepen Dg geWdt Dabde / 
Dac’D Öadöc Dg in defcfaïtc de ojdcntïöïtc loop der jiis 
futic beïjocen gePoïcDt tc Deuöea: maei* Ddangenbc 
öe^ Catömadjs moo^t / bic niet be^ Coninït^/ maet* 
öer^ Idau^ fcïfê cn bén i?. .§>tceïs onbctöaen Waö / 
bacc wilde Dg bat Dcm baec ban Poïhomen genoegen 
gcbaen Wetbe/Want fegde Dg/baec Waven gcenc Cat^ 
Dinaïen onöcc bet mcnfeDcn PePd fïaenbe / snacc Wa^ 
ceii alleen den pan» onöectoozptn: öcfgdtjïitë ooïs De 
C'Cd£-23ifTcD$PPcn cn25ifTcïjoppcn/en Dïef toe Wei'? 
Den fg doo? den gcWooneïijïic eed / bic fg in ’t aenbam 
gen bast öcn geefidDDcn flaet moeten boen / betbons 
ben. ^acc na fegde Dg Ptcl Pan öec Cacöinaïen Weer? 
öigDegö / p?enisnentien / wgDeöcn cn pDPsïcgien / 
en Ijoc öat die IjegïigcPccfomdingcbccCacbinaïcn 
een fo gcotc ostPctbtaecDdijïic injucic WeöecParen 
WaS/ bic nodi fa bede te geatet Wa^ / om öat men 
Ijcns/mct in be furie/ tnacc een geDcdcn Dag opgcDou^ 

ben DePbcndc / gedood Dadbe / Dg Dadbc bede mm* 
pïcnbg/ omfuïït^tebePcfligm/ fegbenöaecnabat 
ben Conindt een Hcgact bcjS pau^ bg Ijcm Dabde gc* 
Dad / öie Dabde Dg öcn Carösnad ban <6uifc bonnen 
ïePercn / cn onder öc£ ièrod^ en Hegaten name 
gePasigcn Doubcn / cn öaer na tot tóórnen Sjcm gefon# 
Den cn öaer boen aenhlagcn Ijebben / Want öen pauö 
Waö een gefireng Wjdser bc^ tóccDt£ / die foudc öcit 
oPctïeöcn €arösnacï / met ganfcDcr ernfï na Djuc 
berdienfie Dcbben geftrafd I^g.nam DctPoojgecn 
ontfcDuïöigingc acn öat men poo^Wcnt / fo Dg beu 
Catömad langer Dabde beboïen tc bcWarcn / öat 
bacc een optoec ciiaf-Paï beji Poïj: tebefojgcntonre 
gcWceft/ wantDrtWa^ öc^ Conmyampt/ dat Dg 
Pan fijne ouderfaten geDoo^faesnDcgt feller 3g. ^c 
Coninginban €ngdaiiöcenP|ouWc en Detterinne/ 
Daööe öc „^cDotfc Coninginnc JSaria / bic Dacc 
SfurifDicte niet ftibject / en Die met foPccïc grote f)o- 
tentate cn l^incen bcb?umfdjapt en bemacDtfcDapt 
Wa^ / Wd lange gcPangcn boen Douöcn / en ten 
ïactflen onbee bej:eï Pan ^juflitic fdjanbdijlï laten 
om brengen : Wacrosn foube be Coninft öat niet 
Dcbben bonnen laten boen* ten laetfeen befioot bc 
^au^ aïfo / batbe Coninït Pan ©,?anbci)bPan Wc« 
gen öe^ Pertnoodjen Caröinad^ / in bcc ïierben- 
cenfuc Wa^ gcbaïïen / en Dabde öacroin ban nobe 
ban fo fdianödDïicn falie eem abfoïntic. Wat baer^ 
om ben 25if]eDop om die abfoïntic fcDDftcïtjh Pers 
foei» boen foudc / ’tWdli DgdansnetöeCacdinaïcn 
communiceren en beraetflagen Wilde / Want öaer toe 
Dabde Dg D't üojdcd tot nod) toe opgeDondcn/ op bic 
Dope öat ben itouinli Dmi ban Wegen ccne fo fdjaiis 
ödijïie injucic een goct genoegen cn fatssfaetse doen 
foube. 

üficr op fegde öc SmffcDop ban Ccnoman/öat nie* 
manö daeraen en tWijffddeof alle geefldDfie cn ge? 
Wijde perfonen/ in faben Darc ampten aengaende/ 
en Waren alleen den 5?aiW onderworpen : macr in 
falie öcn algemeenen ruft belangende / moflen ban 
Wegen Daer goederen en pïactfe bacrfe Woonden den 
Erwten onöecöanigDept beWDfen/ cn ftonöen DcD bec 
fclPer juctfötcCie niet ontcedten / bat fg öec fdbee 
Doogljegt PcracDten/ opcoec cn tcbdfie iia Den WcL 
ocpaïlcn aen-cecDten mocDten : be l^aikë bid beu 
25sffcDop in fy'nc Woorben cn becmacnöc Dem/öat Dg 
Wd toc-fage öat Dg Dtm geen Woorden liet ontballcn 
bic Dem eeuigc mocgdijbDcgt foudc mogen Peroorfa^ 
ïien 5 öc 23ifTcDop Poer cPenWd Poort cn fegde öat fij= 
nen ïafï niet Wa£ om ccsi fuppïicatie in tc ftdlcn / 
nocD wet öc Cacöinaïen te Danöden/ macr alleen 
ban ben ^au^ tc becfodien bat Dg ben Coniuïi öefe 
cercacn boen Wilde/ cn Demöebeuebictcgoct-WiL 
ïicDïiet af bidden : ||icr op fegde be f|au^ / öat Dg 
niet ïionöeficn Doe ben Coninïi om öenfegenof bes 
ncöictie bad / nadien Dg in fijn milDanddinge PoL 
Derde j en ben Caröhtaeï ban bourbon en ben 
‘öect^-li3ifTeDop ban Egon^ / bic ben paus alleen 
onberWorpcn waren/ nocD tnbc gePanïtenifTe bfr^icïtj 
be 23tfTdjóp asitWoorbc ben fdauö / öat be Coninïi 
Dcd ongeraden Dabde gcbonöen bat Dg öcn Caröis 
nacï en 25ifTeftop in defen becWeröen Dauöd foube 
ÏO.S laten / macr foubet tccfïont boen / fo Daefi öie ge * 
fïiflWacc : bad) ben bïecfbaccbg/ benSBifk 
fcDpp foube fijn PecfoeD fcDriftdyfi boen / en fcDcgöen 
boor bic regfc fonöer effect / eenige dagen öaer na 
giiarn ïjg Weber metten Itóarqni^ Pan pifa bg ben 
$bau£/-cn Peröcbigbe öcp Coiunlip Pan ©ranlir-ijh^ 
rccDt Peel bjebet cn Deftiger tegen. Den / en bes 
gcerbe bat ben patté ïjet nuïïe decreet öcr i^Dcoïogen 
Panöe „ijorbonne binnen Parijn / bic b’oproerige bes 
'feïüe tot PeracDtiïigc ban öcn paup D-aöben af-ges 
Drongen / fotiöe Weöerroepcn / aïfo öaer boor bede 
Siden in paer eeuwige faïigDcpd penjlid leden. Wc 
patté fcgöc bat fuift decreet nul Wap / ban De ïlomnit 
föuöé doen bat Dg bdjoorbe/ fo Wüöc ïjg ooli boen bat 
fijn ainpt W.W. ^Jctóosuïili ilnöcWyh de XI. Dabde 
Poartyö# Den passé in öePcrgaberinge ber Caröinas 
ïen om abfoïutie gebeden / DeWïjïe Dg ben Caröinaeï 
^albani cn bm'^iffcDop Pan Derömi oubillDber 
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toijfe tn gebanbenrfle öaöbe gclfjouöcn. 3ètocb aïfo 
Den 25iffcbop en jBatqtuë Dan pfa ban Deë 
Coninbë gereebtigbept niet VoiïDcn tobben/ en 
Daer bn blebcn / Dat aïë De faben in beraetfïagingc 
fouDeri moeten getogen tnecDen Dat fulbë Dan boo? De 
©aöen en iCfjedogen Deë Coninbë mofïc gcfcbicöcn 
ban Voegen öec Jprancopfen fteeben Ojijbcpt / fo 
tocrö De $auë feec gefïooit / en anttooojöe / Dat bp 
De iptancopfcn ©cchen k>?öÖcpt / Dat maet pDcïe Din* 

'j)aus ons gen toaren/öaec bet betgtfc Dec betteren onöecfcfjupï' 
btiuftpept. öen / uict cn tuiïDe boten / fo fp Daer ban niet toilöen 

af-laten / DiepgDe bP ben Coninb met Den 23an/ en 
Den 25tffcïjop met gebanbeniffe. %\$ Dit Den JBarb- 
43cacfüan fptfa DoojDe/ pfotefïeeröe bp met een faclj* 
te maer fïacige Statie ban De eere en geboojfaetm 
Öcpt / Die men Den pauë fdjuïöig toaë te betoyfen / 
maer ÖP brtoeccöe fïantbafïdyb en bjymocödyh/ Dat 
Dec Coningen en finten gefanten aïtyöDatcecbc 
ÖaDDcn geljaD/ Datfe OjomocDig en fonDec perybeï 
ban fïcaf of gcbanbcnitTe / Öaeröec finten bebcï 

flSrft bovengen mogten. ^ptoarentodboojljaecpccfa* 
StaS ncn becept bacc boo? gem te berootmóeDigen / en 
óan ©ifa met betoningc Dcc boogfïec cece / oocb De aecDc te 
bfffiiatt- ftuffen / maec toat De ccfte aengiuh/ VoilDcnfpba* 
Lttete/ een op-gelepDen ïafï trauïybbcrcidjten/ cnfïcbQm 
icnöen öc b?ccfe ban gebanbetuffe / noeb om bet perybeï 
Pus. ban ’t leben te bccïiefen / niet laten af-fdjpeben / al 

fouDen baec boofDen op Den ®pbec-b^ngge gefielt 
toojöen. ^enfpauëenanttooo^öebiccopnict/ Dan 
gaf genoeg te becfïaen Dat bP &P fijn boof-nemen 
mccnDete boïbecDen. 

©esmos <©aer-cn-aifftbeti De Coninb Doo? bet febnjben 
nnt aan ban Den CarDinaeï 31onfa en Dtp ütëarb-Craefë 

becfïaen fjebbcnöc Deë $auë meeningc / ftcegen 
ierfoelt De Ixgaten maebt om De abfoïutie ban Den $)auë te 
ptn abfos becfoclicn / en quanten VotDec bp Den ©auë / en fep- 

Den fp baDDcn nu bebeï/ fïcb ban Voegen DenaïDec- 
Cbbfreïijfifïett Coninb ïjem boo? fijne ïfepligbeptë 
boeten te leggen / en op ’t alDcc-ootmocDigfïe en 
cecbieDfaemfïe / aïë een ootmoeDige en getjoo?* 
fame fonc Deciltecfte/ ban öerïiccben-booft en ge* 
mepnen ©aDec / De abfoïutie te begeren/ en in al? 
Dec-onDccDanigbept gebeDen bebben / Den $auë Vuil- 
De bem fijnen fègen en beneDictic meDc Depïen/en bem 
aïë een ©aDec toeDecom in genaDen in fijne bocige 
cece tocöecom infetten/ Detoyïc ’tgene Dat geDaen 
toaë/ gefcbeiD toarc Doojboog-D’ingenDenooDboo^ 
Dcë Conmbnjbë en fijner epgenec bjcïbaect / Dat 
bp mcenDe bp baDDc fulftë mogen Doen ban reebtë- 
toegen / fonDec Dat bp meenDc Date Doo? in De ïieefte? 
ïtjltc cenfuce tebccballcn. CnaïëbPbeëniettemin 
Daec ban in ttuyffcl fïont/ baDDc bpuptbcaeljt Dcë 
bepmclijfienlfïaetsbbefë Die bp ban fbnl^epïigbept 
IjaDDe / De abfoïutiebetfocbt* 

©est 3De ©auë bepnfDe fieb Dat bp Defcn boet-bal in ge* 
ÖÏJff naDen gcbooiD baDDe f Dan bp gaf bem eben-tuel De 
Sen S ö^folutie niet / biet bemop ftaen cn neffenë bem fït' 
ticamh tcn/eu liet bem Dnnlten Dat bp’t nu bette genoeg met# 

ten <^on*nlf* baDDe gebracht / Detnijlc bp nu bet eene 
J1 “♦ geDaen baDDe / fouDc bp 00b bet anDcc toeï Doen / na« 

mcntlijh: Dat bP fouDc acco^Dcccn Dat Den CarDinaeï 
ban 23oucbon cn DcnCctë 25iffcbopbanïï.ponëaïë 
tot een tcinmpb tot ©omen fouDen gebocct toojDen / 
niccnDe baDDebpbctccnemetD?epgengebccgen/ bp 
fouDc bet anDec met febone Inooiöen berfcrijgcn/Dact; 
om DeDe bp öeë Coninbë Hegatcn bcel fïatcïybe 
tae-feggingen / bp-aïDien De Coninït De gehangenen/ 
fijnen Ixgaet of Oimttuë in banDen ftclöe / fcpDe 
Dat bem Deë Coninltnjltë ongebal beïtommetDe 
cn tet betten ging: fucljte f tnaeclbb cn hïaegDe ober 
Deë Coninbë onbootfïcbtigbept / aïë Dtenabefebc* 
gangene moo?D Die ontoctentbept nieten baDDe gcak 
legeert / gebjb Den Coninb ifetDinanDuë i ober Den 
D00D Deë CatDinadë *i5eo?gn üï^actinufij/ ja 00b Den 
llcpfec Caroïuë De btjfDc geDaen baDDe / Dicnopcm 
De De plonDecinge ban ©omen / een ttcuc-blecD 
acngebaen / pjoccffien en biD-Dageu boo? Ijeel ^pan^ 
gien baDDe Doen bccbonDigen en fyne opentbjbe 
ïeetbjcfcn betoont IjaDDe, Cn aïë De ^iffcbop ban 

l V. deel. 

Cenonam aen-biel / Dat Detojijïe mi na Dep Pattë tuil 
een genoegfamc fatiëfactie ban Voegen Deë CacDi^ 
naeï ban Cuife D00D gefcbt'et toaë/ Dat bem nu De 
abfoïutie mcöc-gebcplt/ of ten minfïcn om De ©ebdbe 
te fïillen ccnc opene bccMatinge fouDc mogen mebé 
gegeben VoecDcii/ Daec bp bet Decreet ban ’t ^ojbone 
VocDer-coepenDe VoerDe / fo bonDcbpöat ebenlod niet 
beebrijgen. IBaec bem VuccDe beboïen aen Den Co= 
niuft te fcljiijncn / Dat bp De gebangenc fouDe aen Deë 
3Mtë fitmtiuë obedebeten / cn febeen Den |)auë 
alfa metten Coninb te fpotten. 

5^aec en-tuffeben rebelleren bede fïcben tegenë tVcMUeit 
Den Coninb en ijoo^Dcmcn ban bede bcroccten/bpfon# ^rDeCi 
Dcc binnen CDoloufen Daec Den giootftcn op - roer ge^ jpzanNrtj» 
fdjicDe / Voant Den ^?efïDcnt ^tcpbauuë ^ucantiuë joj“? D=n 
VoecD aïöaec becmoo^D/ fyn bupëgepionDcct/ fyii$ionmk- 
ïicbaem gefloept op bet gaïge-belt / en aïDact neffenë 
Deë Coninbë bcelceniffe op-gebangen. C>ob btccDcn^ 
Dcc beeïefcbanDdbbe boeben tegen Den Coninb upt- 
gegeben/en bede anDcce moctVoilïigbeDen beD?ebcn / 
maer Voant mijn meninge met ië De f tanfc ^ifïonën 
albicc te bcfcb?tjbeii / beb ib Ijiec maer cenigc fabcit 
Voilïen aen-eoeren / en baec mcöc OoojDeeëtJjö upt- 
fcbepDen / en VoeDerom tot De BeDedauDfe faben ho^ 
men. 

Omtrent Defcn tyb 5bn Öc gcDfputeciöc ban De p«^tas 
Staten genccaeï/te Vuctcmbc lOceccnban JBacmont/ gjj5n*toi 
jpïocië ban^eDcroDe/^icafHiëöc^iïla/^.i^om men toe* 
caDtuëban baceïcgatir in ©enemeeben geDaen toc^ öcroi«upt 
Detom gebomen/ en Dcn28.©rccnib.tat^;mfïcc^ ,„^0 m 
Dam aen gebomen / fyn CcnaDe De Ctabe ban ütonanö. 
benïo Voaë norb in ^enemeeben gebïcbcu / en fouDc 
noclj bp Den Cbcuc-©offt ban Jbarcn repfen / en 
tepföen fp-licöen Daec na booftë na Den ï}age / aï* 
Voaec fp ben rapport DcDcu. Cn bleef De Crabe ban 
ïlfobenio nocbeenigemacnDcnin^uptë ïanDbefoe- 
benDc fyne buenDen / DoenDe alöacc oab ecuigc fc> 
erete Dicnfïen boo^ Defe ïanDen* 

Cbntccnt Defcn tijD qnam 00b työingeDatÖyn^ ©eieges 
beeft / Daec Den Cfbctfïcn ^cbcnbfynbolb in baD? 
De / ban De ^paenfe belegert biet De/ Daccom tn baefïc «onjciK. 
eentgeo^Die VoerDe geftelt bp p’obtfïc / om Daec eenige 
btctuaïtc in te fctiDcn. Finnen ©ynbeeït comman« 
DeecDe De l^eece ^cpguo ban lïDoft / DocbVopfuïïcn 
biet banenbanDefebdegtcmgeljiecnab’eDccfcbzy' (Foi. 45.) 
ben; öelonïe omtrent Defe tyD centg mifbecfïanD 
toaë tuffeyen Den Staten / DenC»becfïcu^cbcnb/ 
cn Den Itmptman ©ijg / en benïieDen bolb / fa 
Dat men nauïybë toifï Ijae men ’t met alle Dcfcïbe 
baDDe/ De Ccabcban ï|obenïo abfent 3ijnDe. 
Ccabe ban JBeurë tocpntg gcbieDë bebbenDe / en 
ïanbfaem in fyn affaire» tocfcnDe/ Dat bet bufon^ 
Decfïe toaë bat De Staten toepuig miööden ban 
gcïD Voareh bebbenDe / Doo?, De muptccpcDie al om 
onDct bet ftcygë bolb getoceft toaë / öe ïtofïcn ban De 
feijepen tegen De ^paenfe ©loot en meet anDere / 
Voant aï-tjoe-tocï occfcbcpDtn ectrao?Dinacië iton? 
fenten gcDwgcn toaccn / ïionDe men öefeïbe niet fo 
tocï behomen aïë öe gclegcntllcpD cn ben iiooD 
tod toaë bccepfdjcnDc 3jïi bcbbeOci’febepöfnbne# 
bengelen/ cn gelefcnbpefnigeinDcregecmgcsyn^ 
De / omtrent Die tyD gefdjjeben/ Daec upt tod 
te fpeucen toaë/ Datmenniet toïfteboe Darmen ’t met 
Den <0bec|ïcn J>tbcnfc baDDc / Doo? Dien bp grote 
antoritept aen bem nam / en fyne folDaten toiïs 
Den De Staten niet obcDicren/ beriepen beu al op 
Den Ctoccfïcn ^djciiït / en De gdcgcntljcpt Dec 
ÏanDen toaë in fnlben ftact / Dat men Ijcm ontfag / cn 
niet en Dof(ïc becgcammen / cenigc inccnDcn Dat 
bp foebt om bet CoubctucmentbanCcertcupöen- 
becg oob te bebben / cenigc Dat Ij'P btgecrDe %upp 
tenant of ©iee-«5)taDbouDcc ban Den Crabc ban 
3l©eurë te toefen / cn Datljp metfynboïbDe©aert 
en 3©rjït te 5bupi-ftcDe toiïDc befetten / alë ooh De 
Jfozten ban ©eo?ne cn ’ë C>cabcu ïDccrt / cn Dat ïjp 
met ©rjg / ^tmptman ban Cieï / Die meDc fellere 
^cbantfe op De ©tbiece ge maebt IjaDDe / co,?rcfj= 
ponöentie bidt/fo Datfe ban öc ftcomcu mecfïer toa- 
ren / fulftë Dat al-om grote Diffiöcntie toaë / Docb 

gj t tocrD 
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toctö men baec na onbee-ricbtbatmenbcnSllmpt; 
man ©ij3 tod foube ftoimencontenteren/ aïfoljp 
tod begceröe ban be lafï ban bot <£apitepnfcbap out; 
flagen te toefen / mtt£ bobbcnöc fijne af-refteninge / 
en eene rcbclrjftebetaïinge / baec op baec na met bom 
gebefomgucert toecöe/öocb alle befe öiffiöentien toet? 
ben bafï aï-te-met geminöect en toecb genomen / bp; 
fonöec na bat öe fa ben t’ lïtceebt in betee fïaet ges 

i!au «ma ^aebt toatcn. #oft ïjab men eenig mifcontente# 
intfroL 3 ntent op ben Baton ÜDiUugbp op befe ttjb/obec-init^ 
lencement/ bp belooft baööe be ^taö ban 4Beettcupöen-berg toe; 
%aim ödom onöct b’obebientie ban öe Staten en fijne 
3©tiiugi)ji* ^teellende ban Jïaffou te boen bomen / en men be; 

bont bat öie ban bot boo^fj. guatnifoen aïïe öagen 
moet toiïïiget toetben/ en min op be Staten pafïen. 
Refter peefoon upt be IKagifïcaet ban ©o?b?ecï)t 
fc^ecf in befe tijb aen ben (feece3foban$auïi ban 
«Sto^ecïjt / bie met eenige anöece fbneCrcdïentie 
ban j&affau tot llaöen bp geboegt toacen feftecel©if; 
fïbc/ öetodfte öe booifj. ©auli baec na boo?t fonb aen 
ben l^eerc ban #löen-Bacncbeït/ inïjoubcnbe onbet 

j> anöece aïöu3:3Ift niacb U. <£. niet beebergen/ bat al; 
,, biet bp alle toegen gcp^actifeect toecö befe fïab bol 

<!Êngdfe te ploppen. ©an befe boojïeöen toeeft op ee= 
” ncnabonöi£J©ilïugbpboo2öcpoo?tegeftomen/ na 
” bie gefloten toag / en begcetöe in - gelaten te tooj; 
« ben/ en bobbe mp met ben Bucgctneefïec Poolen 

Ccapefiepnaenbepoo?teïatenbinöen/oml)emin te 
35 laten / en naöatöcnBurgemccfïec en Ccapefïepn 

met (jent in-gegaen toacen/ ben ift bp öe poojte 
gcbïeben rot bat bet geboïg en fijne <!3uatöe in 

95 foiibe toefen/ om alföan öe poojteinallefeftecbept 
J’ toeöcrom te boen fïupten / en obetmit^ ift fag en 
5> tod bonbe bemeeben / bat fijn geboïg erceöeecöc 
j) ben o^öinacté teepn bie ïjern plegen teboïgen / beb 
„ iböe£ anbcccn bacgé upt öe Ceöulïc bic onfe #onen> 

ober-gdebert toa$/ om bat bpfo toilöe gefojiect 
J> bobben / bebonöen t’ famen fïecft te toefen 100 
” en in öe 10 ïjoofben/ baec na 15? ï)iet 00b in 
=» öc&taö gebomen ben <©ouberneuc ban ben Becg 
?) met 00b feftet geboïg/ bie 00b toiïbe gefojiecttoe; 
3, fen/ beneffen^ ben <6oitoetneuc ban Bergen op 
3, goom en anöece öibetfe £apttepn$ / bie al toiïben 

gefoncct toefen / ban na bat fulft£aenöenBurge; 
J> meefïcrbp ben ^ccrctad£©oeflin( befe toa^getocefï 

^ccmattó ban öe staten generaeï offöact banktas 
te/ en toa£ nu ^>eccetati£ ban ben Baron ïBtlïugbp) 
boog ïafl ban 3©ilïtigüp berfoebt toa^/ cnöenBuc; 

3, geincefïer bom boo? anttoootoc baööe gegeben/ 
„ bat bp mofï üoben ftonicn om’t felbe beefoeft aen öe 

ütamec te boen / i£ bet felbe / ©oefïin öaecom boben 
” gebomen 5ijnbe / bpöeïfeecenaf-gefïagen/ enbcm 
* * boo? anttooo?öe gegeben / bat mijn ©cecen niet 
3» beefionben / nocb ban meeninge toacen eenige 

(ïBoubecncuc^ of Capitepn^/ öiebaecbcfoïöingeof 
3, tcactement ban ’c lanö togen / op be bo?gec^ of 
„ in öe üo?gec^ gupfen tot ïafïc ban öe gemepntc 

te boen fociecen / maec bat befeïbe mogten in btc^ 
3> becgcn gacn ombaecgdötebecteecen/ fuïltobptb^ 
}i be ban ben ©?ince ban <0cangtcn / boogïoffeltjbec 
3> memode; en baec na oob bp ben «6?abe ban 3lpce? 
3j f!cc mebetoa^gcbaen/ batbctöebojgec^/ bie niet 
„ te toinnen toeten / ïaflig genoeg biel om te logeren 
„ be OBuacbe en Jmite ban J]©ilo?t 3©illugbp / en 

bat bd ganfeb onbcboojlijlt toa^ / öe «6onbec= 
ncutjs en Capitepn^ te fociecen / öie mtööeïen en 

5’ tcactement^ genoeg btbbcn om in öe bttbetgen te 
” mogen gaen/ en a$ bit ben ^eccetaci^üoefiin met 
33 alle beïeeftbept toa£ gefepö / en Ijp baec ban tap; 
„ pott gcöaen baööc aen JBiïlugbp en IBinïtfeït / 
„ toeebe bat bp ben feec gualylt genomen / en biel; 

ben ben feec geofcnfeect/ en JBinlifdt quam baec 
M na op een ^>atecöag alé 111 boo? bp bet ïfof 
” ging/ en canfïc mpacn/ bembdtïagenöebatmen 
5» bem bic hlcpnigbept geöaen/ en biljet getoepgert 
33 baböe / feggenbe: al fouöc iït baec om fieeben fo’fal iït 
3> bat niet bergeten/ en meet anöece bebigetoootben/ 
3) bic iït/ om bat ïjp quact önpt^ fpteeftt niet ïtonöe 
, becfïaen / ban bemccltte tod bat bP feec becgcamt 

toa^ / bo^bec fo beöe ïDillugbp booj ïfoeflin aen ben,» 
23iicgemecfïec beefoeïten/ bat men fijn Compangie}, 
mcöc in be J>tab foube laten/ maec ben 23ttrge 
meefïecbem boo?anttooojbegegeben bebbcnöe/ bat 
bp fulït^ boben op ’t ^taö-bnp^ nioefï beefoeïten / fo ” 
beeft bP bat niet geöaen / maec op JBocnföag » 
^ abonb^aï^ iït met ben SMitgcmeefïer en 33 
^oeöec in ben iCoclafï toa^/ i^ alöaec aen ben 23nc; „ 
gcmecfiec gebootfebapt / bat be ©dt-HSaetfcbaïft „ 
bao£ öe poo?t toa^/ en begeccöe in-geïaten te toojben/ ! 
iït meenenöe bat bet ben jlEaccfcballt ©ilïeerp toa^ / ’* / 
befïcïöe bat men in albcc-pï om öe toagt op ’t ^tab- ” 
bupö / en tot öe 25urgctncefïec foube gaen om öe» 
fïeuteïcn/ ban öe pookte geopentsijnöe/ \$ bet ben >> 
©elt-^aecfcbalït ban be «gngelfe getoeef! / bic,, 
ooit met cenen mopen fïaet in quam / fo bat top ta# „ 
meïtjïs ge-engdfï 5jjn/ en tootb bp alle toegen berfodjt 3j 
on£ becöec Cngeï^ te maïten. (Cot üottecöam 5 
en biet fqn booj lafï ban öe Höinicaïitcpt 30 febe;5> 
pen gebuect / öie na 25ecgcn op gooni gefonben ” 
3tjn/ om bol Cngcïfc te labcn/ om aïbiec boo?öe 3> 
fïab te brengen / en baec bictuaïte en bibte^ biet >* 
in te nemen / om fo boo?t op-toacrt£ tot ontfet „ 
ban aBacbtenbonït te gebjupïten / ban aï£ htfcb} 
befolbaten aïbiec boo? be fïab geïtosnen fulïen 3tjn / * 
en öe eene faï bit toiïïen bobben / en ö’anbcc bat totl; ’* 
len ïtopen/ fïaet tod te ober leggen toattec na faï » 
mogen boïgen/ of bet niet tod bet fpeï ban Hcpöen en 33 
Uttecï)t / ja ban 05eectupöen-becg fouöc too^öen / „ 
ooft bet ©aenöd foïöaten bat biet in ücr fïab „ 
fó/ fïccftsbnbeinöepo/’ttodftuptöe^ebaur^ban 
©ueeben geïtotnen/ en ben «Êngdfen bed meer aft> * 
öe Staten toe-geöaen i£/ alj» ’t felbe bom bp öe ” 
Cngelfe foube begeben / fïaet tod te obcc-ïeggen Jï 
toat pecijftd bat baec upt foube mogen ftomcn.^aec; 3» 
om fouöet nign niet quaeö/ maec feec oojbacdijft J; 
bunften / om met fijn siBccelïentie / en mijn ©eet,, 
ben ^bbocaet fecteteïtjft te fpjeften / en befen te 
communiceccn / om’t boo?f5- ©aenbeï tecfïont ban,9 
biet te boen bectcecften aï-eec öe «Smgeïfe ban Bergen ’* 
op ^oom aï-biec boojöefïabftomen. Slftfaïmetöe »> 
Coïïonefé niet nalaten om aïïe aïfulïie boo^fïcbttg; 3» 
bept biet in te geb?upften / aï£ top tot berfeftectbept 3, 
befec fïcöe fulïen bebinöen te bebocen / en bouöen een „ 
fcöecpeen toaftenbeooge/ toant ben banbd enbe; 
baegt mp ganfeb niet. ibacc moet met alle boo^fïcb; w 
tigbepb tegen gecontramineert tootoen. ^epenne ’* 
i^ bet niet al te bettoutocn baf ift bemerfte / f c. »» 
"^en 18. ^ecembcc bobben öe J|o ere Brabc Wib 

ïem Hobetoqb ban e©aflau / ^tabljoubccban©peë; 
lanö/ mitfgabec^ öe <15eöeputeecöe ban be Staten al; ïDuicra 
baec feftec paccaet laten upt-gaen / inbouöenöe bet; 
bot ban aïïe eo?cefponbentien met ben bpanöcn / faa efice 
of eenige Jjaubegiiacben ban befeïbe te berfoeften v©ed«pu; 
ofte nemen/ op pene ban upt ben lanbc gebannen/ en ££ 
bace baïbe goeöecen geconfifqueett te toetben / wmm-- 
en bat öe gene bie bot beefoeft fouöen mogen ^cn. 
boen / baec-en-boben openbaetltjft fïcengeïbft gegeefs 
feit fouöen toetben / en öiefe aïccöe beftomen baöben / 
öatfe gebouben fouöen 3b« befeïbe binnen bjie 
bagen obec te ïebecen in banben ban be (^bccigbept / 
en nietoen Ceö ban gettoutoigbept fouöen mot; 
ten boen / op pene ban banniffement/ aï^ booten/ en 
acbitcaïe correctie / en eenige anöece articulcn bet 
Cooplupbenen^cbippecen/ bccoecenöe öefcauba; 
tien bet Conbopen en llieenten. 

5^00? öe publicatie ban bit ^ïaccaet quamen te 
boojfcbijn/ niet alleen becfcbcpöcn J)aubeguacben 
bp pactieuliece petfonen berfoebt en betftccgen: maec 
ooft eenige bie bp eenige boojneme pïaetfen ban 
5fcancopi ©ecöugo genomen baöben / onöec öe 
toelfte ooft eene toa£/ öie ban öie ban ben <£pïanöe 
ban ^Ümdant baöben becftcegen / ïupöenöe al^ 
boïgt. 

IK Francoys de Verdugo Koninklijke Majefïeyts ^>aube« 
tho Hifpanien , Stad-houderCapiteyngenerael over Skaras 

Vries-land, Over-Ylïel, Groeningen , Lingen , miefga- ujoonDcrtf 
ders des Graeffchaps Sutphen, doen kond en tho weten: ban tien 

dat 
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confiderirende dat hen de gfemeene ingefete- , 
nen en imvoonderen van den Eylande van Ame- 

15 88* 
ban aittês dat ik 
land ban 

aenomw, iand , in contributie en ingetal tot onderhoud van 
fijne Majefteyts Krijgsvolk begeven hebben, den tel- 
ven in fijne Majefteycs fauveguarde en prote&ie ge¬ 
nomen hebbe, met heuren vrouwen , kinderen, fa¬ 
milie , heeften , fchepen en andere goederen, roerende 
en onroerende. Ordonneren en bevelen daerom allen 
Overften, Capiteynen, Hopluyden , Luytenanten, 
anderen Bevel-hebberen en gemeene Soldaten, wefende 
onder mijnen gebiede, verfoekendcookfruntlijk aen 
alle andere Heeren en Magiftraten hier mede aen- 
gefocht zijnde, defelve inwoonderen metheurefche¬ 
pen en goederen alom te laten varen en trecken, pafieren 
en repafieren , vry , vrank en onverhindert, fonder hen¬ 
lieden eenig hinder tho doene , maer eer hulp en 
by-dant, mits dat (y hen—lieden fullen holden en dra¬ 
gen, fo veele mogelijk is als Coninklijke Majefteyts 
getrouwen , en heure contributien betalen , achter¬ 
volgende heure gedane beloften. Renuntierende by de- 
fen alle vorige gegeven Sauveguarden aen eenigeperti- 
culierc perfonen. Aótum in Lingen den 19. Jan. 1588. 

en was ondertekent, 

Trancoj: de Verdugo, 

En was niet een op-gedrukt Signet in roden waftche 
gefignetteert. 

jBcn beeft ooft bebonbcn bat bie ban ben €pïan* 
öe ban Bltelauö nicöe gcïijfte .^aiibeguaröe genomen 
ï)aööcn. 

5[n öefen trjö en een toijlc te boem toeröen be 3fïe* 
t’FoL 47.) beciantre^cbepe»/ Coopmanfcönppcn / Coeöecen 

en be Coopüunöen met accefïcn en öatelijfte aen* 
taftingcu en bêrobtngcn feec gcqucït inde nabuur¬ 
landen en Conmbnjften/ fo booj ïafïen en fcfiul* 
ben ban be landen/ bie bptijbenbatbejbjobmtien 
ban Brabant / Bïacnöeren / ^rtop^ / Denegoutoen 
en anöere(nocf) met ben anderen beceenigt3tjnöe)ge* 
maeht toaren / onöcc be Caubernementen ban ben 
ÉettjM^ertog ,ïBatl)ia£ [ en ben Dfttog ban ?ln* 
jou / $ilcufon / $c. aï£ auöecfintjj / fo bat be Me' 
Decïanöfe Coaplupbcn bp-na nergens brp tuaccn / 
noel) mogten fiaubeïen noel) tcactecen / maec boer? 
beu aï-osn met fjace goebecen boor repreffalien en 
atreficu aeu-gctafï/ aeii-gefiouöen / ja fomnugcm 
gebaiifceniflen getoojpen / öaec toe noel) biel bat 
feftcre Eec - fèapitepiien ban öefe lanben dabben 
jeltcr fcïjip en tn-geïaöen goederen ban eenen 
«Bniïiam Colflon ban 25|c|ïou / taaien^ goct en in; 
geïaben bibreö fclfijnenöe gcöefïineert te sjjn / om 

toeteèmgöe op Caleé te baren / atë geconftfgucert toaten in* 
unDen, gcb?acljt tot Bliftïngen: maec toaé fiet feïbe fcfiip 

en goet bju fententte ban öe 9tömicaï»tept ban 
Eeïanb b|p geftent / en upt ben arccfie ontflagen: 
Dan |)et 25oot£ taoïft / niet tegeufiaenbc öefeïbe ont* 
flaginge / Ijcbtien ’t felbe in öe Dabcn ban Bïifiïngen 
aen-getafi/ berooft en gepïonöcrt. 3£e boorfj.Coï* 
flon alöujlbccongcïijftt 3ijnöe / ïjeeft tot 23?efIou öaer 
ïjp feer groot fabcur fiaööc / bp boegen ban ceprefia* 
ïten boen arrctïereu / Ijct fcfiip ban eenen Dtntift ban 
Den S3oficl)e/ met De goebeten öaee in $ijnöe/ en 
boel) anbere ban feer groter toeerben/ be ïtlagten ïjiec 
bangeftomen sijnöeacnöe 3dfceren Staten generaeï/ 
ié berfïaen getooröcn batmen bie fabe foube fïen bp 
minbjbe compofirte af te maben / boacc ’t öoenh> 

ijatedce ben / tot boeïben epnöe in dSngeïanb afgebeetöigt 
ianban bjetbe IBceflec 3Ian banöcc iBarbcn/ om met ben 
£to£ta; ^Sent bcc Staten 3oacDtm tijtel / te berfoeben 
in €nse; cnbecboïgcn af-öocntngeencaffatie banbe arrefien 
ï«'j> albaer bp ben boopioemben óHoïfïon aen berfcöeps 
5SSeen Öen fcïjepcn en goebecen ban öeCoopïupöen ban be? 
tz fase ‘ fe ïanbcn gebacn/ upt bcacöte ban b^iebenbance^ 
uanco^ pjeffalien bp ijem geobtincect ter' fonime ban 

35000 guïben; bcöaïbcn öe onbofïen en interenen 
Daec-en boben/ ge-efïimcett op eene merbebjbe grote 
fomme: öoc|)ointebecl)oebm meerbec fcöaöeen im 
conbenienten / Die appatenttaen / 5iju 30 fo gepcrjJ 

IV, deel, 

3» 

4Builtatn 
Coiaon 
berhnjgt 
teteüen 
ban te; 
piefijltett 
tegen be 

getoeefï batfe bebonben nobig te toefen De fabe te ar^ 
co?öeren op 3 00 ponö.&tcerbnje/mabcn 13000 giilöcn 
ban 40 groten ’t finb/ af-gaenöe uó^ponben^teeri 
bne / bp <£oïfïon alccöe ontfangen ban gearccfïceröe 
goebeten / öaer ban be cpgenaren in pjompti^ mos 
^en gecemboucfeect toojöen/ en öere(ïccenbcio3y 
ponöcn ^teerlinjr fouöen betaeït toeröen / 3? ponben 
^teerlinjc gerceö / en De 1000 ponDen ^tcer^ 
uni*/ een DccDe part geeeeöDen 1. jfebruarp 1589, 
en Ö’anDcc ttoe DerDe parten pnm$ .iöep / en ^flugus 
fït öaee aen boïgenDe/ en Dat De Staten generaeï 
baer ban &acc Obligatie foubcngebenboojöcn ij. 
t^obembec 1588. aïïe^ op pene ban De boo?f5.pennm* 
gen bp geltjfte rep;effaïien ge-crcutecrt te too?bcn.^e 
Staten Rebben Dit aecoo?tOaec na geapp?obecrt. ^ 

Söoben Defen Öaööc öe €oninb ban ^cljotlaub op 
befe ïanben gerefolbeect te geden (na boojgaenöc 
abbijs ban ben ilaeb ban iècljotïanö/tcn beïjocbe ban 
ben CoUond UMham ^tuact / gcpjetenöeert ter fauittnöe 
fabe ban öe bienffen öe ïanöen met een ièeöot^ re* ^eder- 
giment gebaen) bjieben ban repjeflalicn ter fonv 
me ban 680000 guiöen/ ban toeïfterefoïutic öefeïbe tendeert 

Coninft/öc Staten generaeï met eenen ï^erault ï)ab= flchtec- 

be boen iufinneren bat fp 03Ö2C fïelïen fouöen tot be; KS* 
talingeban’tboo?f5. acïjtertoefen / oföatïjp genood nci^tuaxt 
faeht fonöe toefen ben boo?f5. &tuart met fijne con^« 
fojten be repteftalien ter executie te boen fïeïïcn. 
©m toeïlfte crecurie mitfgaber^ aïïe anbere mifbee^ ennerfn* 

(lanben bie tuffdjen f)et boo?f3. Coninhrijït ban ïwi. 
^cöotïanö/ en öe geuuieeröe ^obintien l'ouben 
mogen bomen te ontflaen / boo? te bomen, ^eüee^^ntïtaö» 
ren öaben ban ^>tate goeb gebonöen ïjebben na toan.^ratc 
^bcïjotlanö af te beeröigen ben ï|eeremeef^eri/eo^^^^"DeI, 
nart be Boogt/ boen ter tijb ^enfionari^ ban v^eïft / ïiXtro 
namacï? ïïacb 02binari^ in ben bogen Öabe ban i^o^ neonart 
ïanö / Ijem bcïafienöe bat ÖP fijne repfc foube nemen Jif SJ! 
ober «Cngeïanö/ en öeConinginne banbe gelegene geland na 
bepb öefer fabe informeren/ ban betongelijb öat^^ 
öefe ïanben gefcbteöe in öefe fabe/ en te berfoe^lani4 
ben m Defe geiegentbepö ban tijben boo? öefe ïan« 
ben aen ben <£onlnb ban ^>ebotïanö te interceder 
ren/ten epnDe fobanige pjocebnren mogten af-gcöam 
toeröen / toeïben boïgenbe öe boojnoembe l^ecre 
Boogt op Den 18. <£>cto&2# upt ben J£age na ^er 
ïanb / en ban öaer boozrg met beqname toinD 
na €ngcïanb gerepfl jijnbe / i^ ben i. bodems 
b?i^ gebomen tot Honöeu / cn na bat bp btm / boïr 
genöe fijne injlructie geabb^effeert baböe aen ben jnetnzi 
Deere en ben fcïben geopent fijnen ïafl en Heonait 
commiftie/ beeft bem niet affifienrie ban ben fcïbenöe ^*®bc 
<Bitel baegé baec aen geboegt bp ben Deere b’#u= SS* e 
gïad/^Cmbaffabeur ban ben Coninb ban ^cbotïanö/ b €*ugmp/ 
bp bate JBajeflcpt ban Cngeïanb / cn bem gcïebect £rb2jf* 
bebbenbe öe toieben ban öe Decren Baöc bab Jstate / be Jciaje- 
beeft bem in ’t topt en bjeet ban öe gelegcntbcpb ban dept tau 
ber fabe ben Colïoneï ^tuart / cn fijn gepjetenbeecs 
be acbter(lal conccrnerenbc gcinfo?mecct. <©o(t * 
mebe geopent fijnen bobberen ïafl om bem na .j&cbotr 
ïanb te tranfpojteren / en ban toegen De lanben 
fijn JBajefïept be banöen te ïmffen / mitfgaöer^ fijn 
jBafeflept in epgcnöcr perfoon ban be boo’nocmöe 
fabe fulbd te informeren / bat De gecommmccröe exe* 
cutie ban De bnebcii ban rcpreftalien / Den Colïoneï 
^tuart berleeht/ ban De ïanDen geDtberteert/ en 
tuficljen fijne JBajeflept en De ïanDen gocöc bruut* 
fcljap en eenigbepö mogte gcconfcrbecct toeröen. 
JBaer op fijne C.bccblacröc/ batljpfcberen tijöge* 
ïeben bp ben Dctcc ban be geiegentbepö ban öe 
boornoemöe fabe Bericïjt 5ijnöe/ öaer ban fgn .fDajer ®nt ^ 
(lept baöbe bectoittigt/ cnöatbpbpfebere.lBiffibe Smifaffa- 
ban ben 14- £»eptembrig / btni baböe geïafr ben boor* öcw 
noemde ©rtel te berblarcn / bat fijne JiBajcfiept niet 
aengenamec foube 3ijn/ ban met be lanben alïe goeöe SbT' 
bruntfcöap te onöecbouöen: macc bat fijne IBaje* seefi» 

fïcpt niet baöbe bonnen na laten op be menigbuïöl* 
ge boleanticn / niet alleen bp ben boornoemöen €oï* 
loncl &tuact gebaen / macc ooh bp bccle anbere/ 
baer onöer berfcficpöeniBcöutocn cn nuferabele per# 
fomn/ Detoelbe lijf en ïeben in bienfïbanbe 

%i * ïanbew 



Vijf en Twintichfte Boek. 
ïanöcn gepetlcltteet* feaööen / te betlenen fcïtcrc cU 
tatte/ upt ftcacfete ban örtucïfte öc ifeccen Staten 
generael f'ouöcn too?öcn gefommeect / om öc booffj. 
perfonen te gcben feftet contentement. 25cïafïenöe 
niettemin Den boo?noemöen£)ccrcö’<ü)ugïa£ öefa# 
fee met öc alöcr-geboegftjftfïc miööelen af te feanöes 
ïen. ï©acr tcgcn£ Op öcnboojnacmöen ^ecte©oocöt 
met bcrfcfecpöcn ceöencn betloont sfenöe / Dat De 
ïanöen / en nifonöecfeepö Die ban ïfoïlanö en Ses 
ïanö in öc booff*. fcfenlöen niet toacen gcfeonöen / en 
Dat fep gcene ïafï ter toerclö feabbe / om in eenige 
compofitic of becbjag / öieg aengaenöe ttttcDen/ 
macc aïïcenïijfe om fijne IBajcficpt l)ct groot onge* 
lijft ban Den boo^noemöen Staart teremonfïrcten. 
©erftïarenöe bc boopioembc^Cmbaffabeur/ bat Op 
aïbien fep geen anbecen lafï feabbe ban be ïfeecen 
Staten aen öe JBajefïept ban ^cfeotlanb / onnobig 
te 3ijn in befe tijö ban ben jace be boo^.repfena 
^cfeotïanö te bojöcren / macc bat fijne IBaj. ban be 
re benen/ bp feem gcalïegeect / bp miffiüc boel Oetecfet 
Sfeiiöc / onttoijffeïijft be executie ban be boo?f5. iae; 
p^effaften fouöc boen fuccfeecen / tot boeïfeen epnbe fep 
obfe pjefentceröc boel effcctuelijft aen fijne JBajefïept 
te fc&jfeben / maer öc i|eecc ©ooefet becfelaecbc/ bat 
fep ban meeninge toaö be ïaflban fijne principalen te 
effectueren/ en j£ alfa boo^ bien bage ban ben feïben 
2fimbaflabcut gefefeepben. 

©es^ecrc €>p ben 4. öaer aen boïgenöe/ fo feccft be boo^ 
©oociit noembe J|eccc ©ooefet/ met affifïentic aï£ bo?en/feem 
inMbeit S^bonben bp öenüeere 35o?ïap groot réTreforiec / en 
©ïootcis öc Kjcctc ïDaïflngam eerfic &ecretac$ ban feate 
®?cfonee IBajcficpt / cn na aïïe befeoopjfee recommanbaticn 
tati*etK: ban ifeerenBaöcnban ^itate aenbefelbe 
3©air»^ gcöacn / befeanbigt be bpeben bie fep aen elt ban 
sam. feenïupöeu feabbe: en fearc <£. in ’t feojte geopent fijn 

principale laff encommiffie/ totborberingebanbe^ 
toeïfee fep öefeïbe in^gefejjr bertoonbe be bpebenbie 
fep feabbe aen fearc .ïBajcfïept / en aen feare 4Baj. 
Den / becfoehenöe feec ernfïelfefe / bat fep booj feen ïic^ 
Den inteccefTïe foube mogen aöö?effe ferfegen bp feate 
JBajefïept/ om Defeïbe be feanbcntefeuffen/ en De 
boo?Hocmöe b?ieben te bcfeanbigen / macc aïfoo öe 

ssntbjooi! ^eece J©aïfïngani becfeïacröe / Dat fep in Öe eetfïe 4 
^ üatiöf of ? Dagen bp fearc .iBajefïept geen accc£ foube mo' 
Ejöct gen feebben/ initó feare IBajcficpt^ inbifpofitie/ feeeft 
ijantjeitn- fep bc booffs. Ofecbcn fijn 4£. obergeïebert / met bet* 
ee met öe* tcoutncn / bat fijne <15. befelbe fo feare iBajefiept aïö 
,ctue’ bic ban feare IBaj, Baöcn refpectibclfefe foube retorn* 

inuniceren / en op ben infeouöen ban bien bp fect 
fpoebigfie feem pjocureren feare IBajefïcptg refbïus 
tie / gcïfefe öe gebjicfecigfeept en tcöeïijfefecpt ban be 
fafee foube berepfefeen: öaer na feebben fp-ïieöen feem 
gebraegt / of fep geen anöer lafï feabbe / feate JBajefï. 
en ben fïaet ban ben lanbe concecnerenöe. JBaet 
op fep aljSöoen berbïaecöe / bat be Herren Baben ban 
Staten feem ten feoogfien belafi feaöben/ feate IBa* 
jefiept en bie ban ben öaöe te temonffeeten / entoeï 
ecnflelrjlt te betfoeften/ bat öe lanöcn moefetengege- 
ben b3o?öcn bolftomen fati^ factie op bepoinctenen 
apofiilïen / tcfpectibebjb in 'Jïpul boojleöen aen feate 
iBajcficpt ge etfeibectt / aï^ te toeten : Dat feate 
^Bajefieptg fccour^ (’ttoeïfi tot grote pjejubitie ban 
feare IBajeffept / en fonöetlinge onöienfie ban ben 
lanbe feet toa$ geftoaftt) ten bollen moefete bjotbeu 
gefuppïeert / conform ben tractate/ ten minfïen met 
fect ïactfle obetgefonben bolb / boor fo beeï ’t feïbe 
foube mogen ffcecften: bat mebe ben lanben moeïp 
te gcfcfeicöcn tembourfement/ fo ban beleningen 
Den guarnifoene binnen ben betfïtefet / alö 
ooh ban bc confumtie bet magaffenen/ en bat ban 
boen boortaen bc boornoemöc leningen bantoegen 
feare IBajcficpt moefeten tootben beforgt/ batben 
noot ban ben lanbe in befe conjunctute/ enöeffaö 
ban Sergen op Saam / mitögaöer^ ’t ïanb ban bet 
®feoïen fo geludbig bp ben bpanö aengetafï 3fenbe / 
’t rebifb op öe boornoembe poincten ten feoogfien 
toa^ berepfcfeenöc. iCen epnbe bat be lanben met öe 
boorfs. mibbclen becficrïtt 3fenöe/te meer moefeten ge^ 
conragieert tuorben / ben bpanöen ’t feooft te bieöen / 

bertonenbe bat be boornoembe fieben en lanben 
rcfpectibelijb blaren ban aïfuliten importantie/ bat 
ben bpanb bp ’t beroüccen berfelbec (bat <Ê5oö bec# 
feoeben toiïbe) niet alleen öefbabintien ban i^ollanb 
en Sdanö ban malbanbcren foube mogen fepaccren/ 
maer feem in^gelfet meeficc maften ban brie principa^ 
ïe Diepten / öctoeïfte om berfefeepben refpcctcn en oc= 
cafien/ben bpanö fouöen mogen sfen feer öienfiig. 

JBaer op bp feaer C.bieberom bccftlaert 5tjnöc/ bat 
be^eereBorit^/ mit^gaöer^ ben ïfeece 23orcfelen 
opöe articulcn bec boornoembepoinctenbjaOgegeï 
ben bolftomen lafï / om öiep-aengaenöe met De lam 
ben te feanöelen. <Ön berfoefet be^eere ©ooefet biel 
ernfieïfeft / bat feaet <tB. beïieben foube be goebe feanb 
öaer aen te feouben / bat feem tot borberinge ban fijn 
boorgenomen repfe na ^>cfeotianb bp feare IBajeficpt 
moefeten bJorben berïeent befeoorlijfte brieben ban 
paffe-poort/ alp nifonöerfecpö ban abbreffeaenben 
lïoninftban^cfeotlanb. f€en epnbe bat boor intet^ 
ceffie ban feare .fiBajefiept / ban ben lanbe moefete 
gcöibcrteertjüoröen Decrccutieban bc Bepzeffalien / 
baet mebe be lanben tot feaer groot ongelrjft maren 
gecommineect. 

’tiBelft feate <t£. (feem toegefepb 3fenbe) feeeft be 
ï|eete ïlöalfingam Den 6. aen ben boornoemöen 
©ooefet betfoefet / bat fep öe principale poincten en 
motiben / öienenbe tot jufiificatie ban Den lanbe / 
tegenp öe pretenfien ban ^ttiart / foube ffeïïen bp ge^ 

/ om befelbe fijne <£. befeanbigt 3fenöc/ nabet 
met feate IBaj. gecommuniceect / en öaer op aïfuïfte 
refolutie genomen te toorben / alé feate fBaj. bebim 
ben foube ten meefien bienfie ban bc larBen te bes 
feoren / ’t tncïft fep ben 7. bact acn bolgenbe bp feftete 
memorie gcbaen / en Die obctgeïebett feeeft met ces 
commanbatie ban be etpctiitic ban bien. ^eboor^ 
fepöe memorie tua£ ban Defen infeouöe. 

DAt het een fake is, noch rechtveerdig, noch oyt ge- 
fien , door extraordinariflTe maniere van doen een 

volk te dwingen tot voldoeninge van de gepaflèerde ga- 
gien of fouldien, gedurende de oorloge, ten verfoeke 
van een particulier perfoon. 

Dat de machtigde Koningen , Princen en Republij- 
ken , fich vinden in fchulden van veelemillioenen, ter 
oorfake van de oorlogen, fo door hen, als door hare 
predeceffeurs gevoert, waer van de betalinge noch is 
te doen. 

Dat de Staten fchuldig zijn aen dedoorl.Koningin- 
ne van Engeland veelemillioenen, ex caufa mutui, de 
betalinge van dewelke hare Majefteyt , volgens hare 
aengeborenc goedertierentheyd tot defelve, ten re- 
fpede van de oorloge en ftaet van onfe Republijke tot 
noch toe heeft geprolongeert. 

Dat veele Edelen en Soldaten van dit Koninkrijk van 
Engeland, in gelijken gevalle ftaen met Stuart, die fo 
getrouwelijk als vromelijk de Staten hebben gedient , 
en nochtans om hare fouldie niet molefteren ofmoye- 
lijk vallen. 

Dat het gemelde verfoek van Willem Stuart in ver- 
fcheyden refpe&en fufpeft moetwefen, dntevreefen 
ftaer, dat den oorfpronk deffelfs van den vyand is voort¬ 
komende. 

Een argument of bewijs-reden is onder anderen , 
dat te gelijke de fouldie van kapiteyn Paton word ver- 
focht, die door fo lelijken verraec de goede burgers 
en patriotten der ftad Gelder in ’s vyands handen heeft 
overgelevert. 

Dat ten quaetften gaende, Stuart de aétien van de 
voorfz. pretenfie moet inftellen tegen de Staten gene- 
rael van de andere Provïntien, die met hem contraól 
hebben gemaekt. 

* En niet tegen de gedeputeerden van de vereenigde 
Provintien, reprefenterende den Raed van State van 
dien. 

Noch minder tegen die van Holland en Zeland , 
die na de pacificatie van Gent , in den Jare 1576. 
Guitans en Stuart , en d’andere Schotfe kapiteynen 
in volle en royale betalinge hare fouldien hebben be- 
taelt, 
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Dat dc gemelte Staten van Holland en Zeland, na 
de gemelte pacificatie van Gent, ex paBo aen de Staten 
generael van de andere Provintien hebben gefonden 
fubfidien van z500 man te voet, en 100 paerden , en 
defelve tot hare eygenecomptoiren behoorlijk hebben 
betaelt. 

De oorloge der gemelte Staten generael hebben 
gevolgt, Stuart met de fijne , en veele Nederlandfe 
Capiteynen , die voor de pacificatie van Gent dienden 
den feer doorluchtigen Prince, en de Staten van Hol¬ 
land en Zeland. Van defelve hebben fy hare commif- 
fien ontfangen , defelve hebben fy gedaen trouwe en 
belofte, van defelve zijn fy betaelt j eyndelijk uyt de¬ 
felve oorloge fpruyten die grote millioenen van Stuart 
en de anderen. 

En aengefien het alfo is, fo en zijn de Staten van 
Holland, Zeland en andere Provintien niet meer fchul- 
dig als haer deel, en niet den gehelen hoop. 

Dat door de executie van de gemelte repreflalien 
fich klaerlijk vertoont de deftrudie van den tegen- 
vvoordigen ftaet van onfe Republijke : ten minften 
voor den vyand en veel lichteren weg tot defelve. 

9. bccfdbct maenb toetb be boojfï. ï$ccte 
gefant tc i^oücr ontboben / en toerbe ïjem bp ben 
boo?f5- Jj=>cercbanï©alfïngam aïbaec aengebient bc 
rcfolutie ban Date BSaj. mirggaberg ban be ï£cc* 
ren tf aben ban Date HJaj. op be boenfe. ober-geïe* 
bftbc poincten/ tc toeten: bat Date BDaj.betfïaen 
Dcbbcnbc ’t ongdpïiban ben CoïloneïStuart / toag 
gecefoïüccct in epgenber Danb tod cffectueïijft te 
fclj^jben aen ben ütomnfe / ten epnbe bat be geco* 
mnieetbe crccutic ban be boo^fj. Bep^cfTaïien mogt 
too?bcn af-gebaen/ en gcfuccDcert/ bat mebc bic 
ban ben Babe Dem Dabben geïafï ern|ïdtjft te fcD?g* 
ben aen ben ifeecc ^Umbgïii / toefenbe o?binatig 
2£nibaffjbeuc ban bare BÖaj- bp ben ïltoninft ban 
^cljotlanb / niet boïhomen infïtuctie/ om fijne .JH^a- 
jefï. ’t ongdtjït ban ben boo?f5. Stuart te cemon* 
fïcecen / en bat bacroin be ïfeece ©oogt fijn boo?- 
genomeu bopagie foube fucctjeren / folangetotbat 
ben Boninfe ban ^cbotïanb bc boojfj. bpeben ban 
Dace l©aj. beanttooojt/ en fijne intentie op bete* 
tnonfïcantic ban ben boojft. f^eere ^mbaffabeur 
foube bediïacct Dcbbcn / niét ttoijffdenbe of be ïio* 
ninft foube in be boo?f5. falie nemen fobamge te* 
folune/ bat be ïanben geen fcïjabe of pjejnbitie 
ban ben boo^fj. CoIIond Stuart fonben pebbente 
bectoacljtcn. 

f€enfeïben bage Derft ooft beüjeere ©oocDt/ ge* 
fant ban bt ^tacen/acceö geljab bpDace JBaj. en na 
bat Dp ban toegeu be Zeereu Staten ban be^ebet* 
ïauben Daet IBajdjanben gehtifl / en beneffeng bicn 
be beöoojlijbe eecbtebtngc gebaen / en boo^tg be pjin* 
cipadfïe oojfafte taccDaclt ban fijne legatie in i§>cljot* 
ïaub/ enDacelBaj.ücban&t Dabbe ban Daregoebe 
refoïntie / bicg-aengaenbc genomen / en öem boot 
ben ^eeretacig IDaïflngam ban toegeu DacelBaj 
aengebient toag; bcdtlacenbc niet te min bat Dp feer 
gcerne be boopioembe bopagie foube Debbeu totlïen 
bojbrten/ infonberDcpt betoijl be doninft ban Schots 
ïaub ban fijne fcomfïe toa^bettoittigt/ enbatappa^ 
rentdjjït ’t cetatbement ban befeïbc homfïe / ben 
Itoninft foube mogen bcromfabcncenigmi^conten? 
tement / tot acDtecbed en pgejubirie ban be ïauben 
55acr op bp Date .ïiBaj.berhïaeit toerbe bat ben ïto- 
ninh ban ^djotlaub fïdj tod berbjagcii foube eeniqc 
executie ban ccp^effatien / tot contempïatie ban een 
pacticubcr / tegcn£ Date .ïlBajefl. b^ienben en geaffo^ 
cieetbc tc bececnecen/ en ÖatDatejfêaj.menfrcnen 
Danb ’t fdüe tod effectndijft Dabbe acngefcDtebei!. 

©oo?t^Dceft DpDateIBajefleptniet gelaten tere* 
monflceten be gefidteniffe ban bc flab 23crgen op 
ben Eootn / en ban bec (CDoïen / ’t getodb ban ben 
bpanb bacc omteent/ en be pcncuïen bctodficboo: 
be ïauben bp ’t becobcren bet boo?f5. fleben fïonben 
te bectoacljtcn/ ccnfïdijU berfochenbe/ bat öeïan* 
ben mocDttn gegeben tooiben bolbomen fatiöfactie 
opbepoincten/ ben 13.^rt^boojïeöenDaceJIföaj. 

obccgeïebert / ten cpnbe bat be lanben te meet mog* 
ten toeeben gccouragiecct / om met alïe Date uptcrfïc 
fojeen en mibbden ben bpanb albaec te refl^cten / 
baer op bp Date .ïlBaj. bediïacct toctbc / bat ben tëaeb 
onttopffdijli ojb?e in be boopioeniöc faïtc gcfïcït Dab* 
be/ en Deeft bacc rnebe oorlof genomen ban Date iDa* 
jeflcpt. 

Z&e Heeccn fïaben ban ^»tate genccad Dabben ©ctyrmti 
miöbeïectijb Daten bobe/ genaemtSlafpec/ mctfe*öaöcn 
bete bueben obet Cngclanö na Jbchotlanb aen ben 
ïiomn& gefonben / todbe bobe tot 23artoijhaengc* bett «n 
Doubcn/ en be b?tcben aen Dare.ïBaj. te %obe ge*fnt ito» 
cenbopeett toacen: be ©eece ©oodjt met ben 3tgent 
<&}tel anbecen baeg^ tc Ufobe gègaen 3ijnöe / om iann. 
met be ï^eeten 25o?ïap en JDalflngam te fpjcfectt ban 
feftete fafien / Det fetupt acngaenbe / fo jijit Dem 
be boojnoembe bjieben gdebett/ enna öatfc o?b?e 
gefleït Dabben op be ontflaginge ban bc boojnoem* 
be bobe / fo Deeft be boojfepbe ï^eere ©oocDt Dem 
gebonben bp ben ^eete b’i©tigla^/ en fijne bc 
refoïutie ban Date B^ajcftept / mit^gabet^ ooh ’t 
bubbeït ban be boo?noembc poincten gccommunü 
ceect/ beefoebenbe bat fijne<&.bdiebcnfoube/ be* 
neffen^ fijne bjiebeu te boegen be bjieben ban be ©ce* 
ten Staten genecaeï aen fijne BSaj- geabbicffcect / 
mit^gabet^ ooit bubbelt ban beboo^fepbe poincten/ 
be falie ban ^tuact concernerenbe/ alg mebe feltcr. 
memotiaeï/ ban bcfaïie/ ben <6iabc ban €>ibenap 
acngaenbe/ en bate toe aftebaecbigenfebetcnfpe* 
ciaïen bobe/ ten epnbe bat befeïbc fijne Büajefïept 
fdtecÏDb befianbigt/ en upt ben inDoubcnbccfdbec 
fijne JiDajefïept ban be gdegentDepb ban bepbc be 
boojfepbe falicn bolfiomentlöfi mogt toojben geinfo?* 
meect: bat mebe fijne €.gdiebeit foube tefcD?öbeit 
aen eenige ban be pjincipadfle ©eeten ban ben ©abc 
banfynef©ajef1ept/ en be ïauben gcaffecttoneect 
toefenbe / met toefegginge bat bc ïanben niet fou* 
ben naïatcn/ tegeng fijne €. in tDben en toplen ben 
boo?f5. Öienfl te tecognofcetcn / in bec boegen/ bat fij* 
ne fdtecen <£bdman fpecialpfi öaec toe afgebaec* 
bigt Deeft geDab met aïïe be boo?f5. bpeben. 

5^eg anbecen baegg fyeeft be boojfepbe ^cece 
©oocDt aen ben Baebban^tatc in ’ttogben^eeb 
aen-gefcDieben / ’tgene febect fijn ïiomfte albaec in ü0ar‘jt 
’t finh ban fpne commiftïe gepafleect/ en bp Dem upt* feijmre mi 
gececDttoag/ Deeft 00B ten fdben bage tenen bjicf^^» 
aen ben ^eecebain0ïben-2i5atnebdtl6bboeaetban en aen 
üoïïanb gefonben/ Dcnt tefccecenbc tot ben tyief/ acnaDb^ 
aen ben Babe ban ^tategefcD?cben/ bauboegtbaec 
bp befc tooo^ben / bocD ift iDü utocc^. niet berber* 
gen/ bat mijn ïtomfïc en Icgaticna&cDotlanbmet 
fdnöec jaïonfle getoeefï ig/ i nfonbecDcpt becflacn 3011* ’ * 
be bat ib p?iticipaïijb ban be ïanben geen anbecen » 
ïafl Dabbe / Dacc .liBajcflept en beu ïauben betref* „ 
fen be/ fo bat mijn boette cepfc na ^cDotlanbboo? „ 
alg-nocD bïDftgefucdjeect/ om rebenen aen ben Ba* 
be ban ^tate bjebec bccDadt. 

©oo?tg fcDiüftDP öat Date J©aj. fdjeen fonbeeïtn* 
ge genepgt te toefen / om met bc ïanben tcDatiödcn 
op ’t bccanbetcn ban Date JiBajefieptg feccurg in 
contant / en meent bat be ïanben tod een boibetïijït 
appoinctcment fouben mogen beïiomen / ban ccfe* 
teect Dem tot Det fdjpjüen ban mceflct ODitd. 

^cDiöft booj nteu-marien / bat ben n.jfèo* ^0cï)it> 
betnbug aïbaec tijbinge quam ban noeDfdietfcDip Dimjte Uu:t 
ban be J>paciife ©ïoot/ gtoot 600 baten / ’ttodb 
onbec be toefHm)ïban€ngeIanb/amttenc;Vanion* CCII fct)i)3 

ten/ gefïrant toag / en bat Det bolïi / baec op getoeefï ban 
3Önbe/ betbionïien / of bp beu€ngdfcnboobge|Ta* g^"re 
gen toaren getoeefï. 

'SCbbcrteetbe ïjem mebe bat mouficut Buffeï/<©ou* 
beeneut ban ©ïtfTingen bp Date B5aj. gecoitttaman* 
bcett toag / en in fijne pïaetfc gefurtogcett monfleuc 
&ibnep / ban gdgïien bc ï£rccc ïbïïegtep / en 111 
fijn pïacrfe gebdegcett monfleuc 25oöïcp/ bic Dp PdJfï 
booj een tod geabbifecct én beqUacm perfonagie / 
aïbaec feer aengcnaem/ baet bc ïanben tod ban 
ibuben toefen gebient / alfo befeïbc Dem Dabbe ber* 
ïiïactt bat DP «iet anbecg en begcecbe/ ban met be 

!3ii 3 Staten 
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Staten genet. cn parti'cuïicc fcc Ujiïïcii öouben goebe 
cajtefpoHöenuc / cn aïïc fijne actie Daer na Dirigeren 
Dat öc ijocöc eenigbept tuffeben DelLanöen en ïjate 
jBajefïept fouDc mogen toojöen gdjouöen. Bï* re? 
commandeert .ooft öc faïmiban Cqteïin’t particu? 
bet/ bat op fijne grotcbofïen cngocöe öienfïen bod 
bdjootöc regatö genomen tc toojöen/ buantanöer£ 
fijne gocöc öienfien fjem fouöen ficcchen tot mine. 

^dj?ijft mcöc Dat IBonftcut 3^abtöfon öcn f. 
Bobembctbpfoïemndc fententieban öenftaöeban 

(¥ou9.) barcIBajcfïcptbjagigcöcdjargecrt/ cnöatbpappa* 
sDcijccïc tentebjb tueöecom in fijn ouöen fiactfonDe büetöen 
cD.rutöfmi getcfiituccrt j öefe <Babiöfon i£ ban boegen ïjate 
Jrfnbaitt ^aj'efï.ban ^ngdanö tot bcrfcbcpöe tijöen aï£?tm? 
gene [jein baffaöcin; in öc Beöcrïanöen gcfonöcn getoeefï cn 
fciaiïcge, bja^dèeccctan^ban bate IBajefï. $ inbatc JIBaje? 
u?t üw-5* ficpt£ ongcnaöc gcraebt / cn in gebanbeniffe gefielt/ 

om Dat fjp öc gctefecnöe cn gcfegdöc acte ban confent 
ban bate JlBajefïcpt in öc öooö banöe„§djotfeCo? 
ninginne/ öiefe (jent in bduaerniffe baööe gegeben/ 
öcn Ijogcn ftaeö ban Cngeïanö op ben-Iupöen / bet? 
focïi/ fonöcc Dcc Coninginne naöcr confent ïjaööc 
obcrgcgcbcn / öacc öoo^ öc öooö ban öefeïbc Conin? 
rpnne bccïjacfi boerö/ ’t boeïb öc ïtoninginne ban Cn? 
geïanö fo quabjfc ban öcn fcïbcn vBabiöfon genomen 
ïjaööc / öat ï)p öaetom öooj öatre bcbel in gebanïte? 
ïitflfc gcfieït bia£ cn fo ïange geïegen ïjaööc / öod) 
epnöclijïi bebonöcn toefenöe fijne onfcfjuït/ cn öat 
öcn bogen ilaöc ban Cngdanö ïjem öcfcIbc genoeg? 
facni af geöjongen ïjaööc / ijSijn na fo lange geban? 
ïtentffe bpfoïemncïe fmtentie gerdareert. 

ïjtttc tDcnS.’^cccmbp ftceft öc BcetcBoocbttoeöcr? 
Iicoaavb pin auöientie bp bare IBajcfïept gcïjaö / öie bem 
SSL fcpöc / öat onnoöicl) bua.3 / öc boojfs. bopagie na 
berom au- ^cïjotlanbtc bojöctcn/ öcVnrjïc öc Coninb öe e;ce? 
wenriehp cutic ban öc repjeffaben ïjaööc gcfntcïjecct / Dat fp 
kK. ooïï ,net ronöc gebogen jcgen£ ïjate geafTocieecöe / 

Dat aïfoöanige maniccc ban pjoccöuccn fouöe too^? 
öcn gebjupbt / öact bp bocgenöc öat öcn Coninb 
ban 5)c!jotIanöl)cm toel fouöe bccöjagen Ö’ executie 
te öccccncccn jegen^ öefe ïanöcn bupten tjaec boo?- 
tocten. JBact ober Ijp öacc IBajefïepttenboogfïen 
ban ’$ ïatiö^ toege bcöanbt beeft. 

éDaer na ïjccft ÏJP ïjaceJBajcficpt in gefdjiift obet? 
debertfcbcccpoinctcnöaec ban bP te bo?cnceöje£ 
p monöc ïjaööc bctfocïjt / en mcöc ban fehece faben/ 

öacc bp De actiën banöe,^tatcn gcnctacï cnöaöc ban 
^jtatc fcct guaïijbcn tuacen gctcaöuccctt / fo in ’t 
ccgat-D ban öcn obetfien ^cïjenït/ ïjttaBuatnifocn 
möcftaö<s3cctmipDenbctg als anöcte/ bccïjalenöe 
fommierlijlt al ’t gene öact ban in öct toaeröcpö toa^ 
gcpafïccrt/ enbeefoebt ctnfïcïijlt öatinöienöeï^eè? 
renBocit^ cn 23oöïcp geenboibomen ïafien tnaccn 
gegeben / Dat ïjate Majdicpt al^-nocï) beïteben fou? 
öc tc nemen aïfuïbc tefoïutie öact mcöe öe ïanöcn 
op fo bceïccnmcnicljbitïöigetcmaHfitanticn/ Die£- 
acngacnöe gcöacn / ten ïeften modjt gegeben tooj? 
öcn alle tcöeïtjbc fatipfactic 

iöact tcgcuö bp ïjate Bfiajeficpt gcöacn toeröe/ fe? 
ïtctc öolcauticn / fo in’t tegatö ban ’t gunt in De ïan? 
öentua^ gepaffcctt bp ’t lebcn ban öcn <6;abcban 
mpccfiet / afé öact na / aï ’t bodb fp bctbïaetöe / feet 
gcctnc in bcigctmgc te ficllcn / inöicn öe ïanöcn 
0act cbcttuctcn oftjaccbefi Deöcn/omtotbotöetin? 
gcbanöc bopagc na ^o^tugaeï / ïjate IBajefïcpt te 
öocn ccnigc tcöelijbe affifitntic / mitfgaöet^ ïjate 
B>ajeficpt£ bpeben en rccommanöatien ban öoc 
boo?tg acn tuat mcctöct Ijidöen ban gctoicïjte / cn 
bcïooföc öat op öc boo?f5. poinctcn tefoïutie geno? 
men/ en boo? fijn bettteb op öefeïbc ïjate .ïlBajefleptg 
intentie bcrblaert fouöe toojöcn. 

®en»m< v£)p öcn u. ©ecembji^ toctt öe boojfj. ïfeete 
baffaöfur ©oodjt bp öcn Émbaffaöeut ^ougïaö ontboöen / 
JJning Öic ïjem berbïactöe / ban toegen fijnen Coninb aen- 
ban gcfcljtcben tc 5ijn / öat fijne Bïajefiept öe^ fdben 

ï?ccrc ©oocïjt^ bomfic toa^ bcttoacljtenöe/ cn öat öe 
Sgcianb fdbc ïjem fouöe toefen feet acngenaem / cn öat Dp öe 
pijnde/ i?cctcn Staten geben fouöe alle bcïjoojïijbe fatig' 

i)c«etDe fact,e * niaec öat ^nc .ïBajeftept niet bonöe bet? 

fiacn/ öat ’t fdbc fouöe gefcbieöen öooj intetccffie 
ban bate JiBajeflcpt ban Cngeïanö / of pcmant Sen 11 
anöct£/ fcggcuöc öact beneffen^ öat öc Coninb ban vuat ijii 
^cbotlanö/fcctqualijbgcnomenbaööc/ ’top bou? £Lü°°? 
öcn ban öcn 25oöc tot 23a?toijb/ bp öc ïfcctcn iïiaöcnü ’ 
ban 5)tatc acn fijne jBajefiept obct-gefonöcn: mit^? 
gaöctö öat öe 23^ieben aen fijne IBajefïcpt geaööjef? 
fcett/ öen fdben 23oöcafbanöiggemaehtenaïöact 
te Bobe gefonöen boaten getocefi/ en öat fijne 
toategdafi/ ’t boojf5. ongelijb bate Bïajeficpt of 
öie ban bate iBajcfiept^ Baöcn te temonfiteten. 

©icn boïgenöc beeft be boojfs. Bcctcn ©oodjt aï? l>f£rrÊ 
ïc mogeïijbe ennoteïbbe pjepacatic gemaebt omöc 
boojfj. bopagie te bojöecen / en bp mifTibe öen t?ccte reecfchap 
ban ïïPaïfingam / tocfenöe te Bobc bp ïjate IBaje? ^ 
fiept tot (Ö^oentoit? / fa ban öe boo?fcb?eben aö? fjn0V 
betcentie ban toegen öcn Coninb ban Jbcboflanö / re^ren. 
öoo? öcn Bttte #ougïa^ gcöacn / als ban fbn in? 
tentie om öc boo?fcb?ebcn bopagc / boïgenöc öc ejt* 
pcctatie ban öcn Coninb / mttfgaöct^ ’t bebdban 
öc ïfcctcn Baöcn ban ^tate cctfï-öacg^ te bojöcten/ 
bcctoittidjt: biööcnöe fijn C. fcct etnfieïp / öat 
bem bdieben toilöe / bp bate sfBajcfi. tc tutcrceöe? 
ten / öatbemtotbotöetingcbanöcboo?f5. bopagie/ 
beboopbe bjieben ban pa^poo?t cn tecommanöa? 
tie moebten toojöcn bctïcent / ten cpnöc öat alle boj? 
öctc inconbcnientcn moebten bcdjocö too?öcn / öe? 
tncïbe mitj» ïangctj» bettteb cntctatöcmcntofupt? 
fïd ban öe boojfj. bopagie / tot p^cjuöitiebanöeii 
ïanöc fouöe mogen betoojfacbt toojöen. 

ï&en 18. ©ccemb?i^ beeft öcn BteteJBaïfïngam ©e ma, 
acn öcn Bette Boocbt gcfonöcn mcefict 23atfojt fij? mnginne 
ncn cctfïcn Cïetb / öic bem acn-gcöicnt beeft öatïja? 
te IBajefïcpt / om febere tcöenen bact öact toe ma? i>mt> niet 
betenöe / niet bonöe betfiaen öat öc boomocmöe bo? seraöen 
pagie fouöe toojöen aen-genomen : öat bate liBai. ^ee« 
tucöetom fouöe fcb?ijben toeï effectuelbfe aen öen Uo? ©ooctjt 
ninb ban ^>cbotlanö / öat öe ïanöcn geen ftoa? "fnê.^ot 
tigïjept fouöen bebben tc bcttoacbten / en 00b aen öe fe« fSt 
Beetcn Baöen ban ^tate tot fijne öecbatge en ont? fan 
ïafiinge/ eni^ boojt^ nocb eenigetböopgebouöen/ £cMc0f 
miöödectbö beeft öe Beete 3©alfingain bem en öen ninh tn 
^gent €>^td bettoont febece IBiffibe in De Cngeïfe 
fpjabe/ upt öen name ban Öe Coninginneaenöen SL 
Coninb ban ^cbotlanö/ feet effcctudtjb gefcb?eben/ 
fonöet öat bpöaetbanöubbdt moebt btpgen/maec 
fo öe Beetc C)jteï bctbïaetöe / ïjidt Dcfelbe onöcr an? 
öete in in effëcteöefenfin/ öat bare JBajefïeptleet 
toaö te bctfïaeu Dat bp ïjem met bpbeu ban tepjeffa? 
ben gcöjcpdjt boaten öc bctecnigöe Bjobinticn ïjate 
bncnöcncn gocöe gealicetöc/ öic fpnufebetejaten 
bettoactt^ gefoebt baööe / cn nodj foebte tc foulage? 
ten in öe fboateeugcDutige(©opge/ öieöeboojfj. 
ipjobintien tegeng öen algemepnen bpanö boaten 
boccenöe : (en fdj?eeffp bojöet^;) ibbiööeuobet? « 
boccgt boeïbec boegen gp met öefe pjoceöuten utoe ,, 
b?ienöen fuït quetfen / uboebpanöenbetbïböen/ cn 5 
ü fcïbcn ongclyb Doen : boant boiefaï gdobcnöat gp 
öc tdigic in acïjtingc bebt / aï£ gp öc beïpöct^ öet ” 
felbet tdigie built gaen befitgöen i toie fal bonnen ” 
geïobenöatuboe afectic tot mp oprecht i$l aï^gp » 
mbncb?icnöcnbüiïtbcfcbaöigen? en boebocï ib niet 
tfcobffeïe of fp 5b« maebtieb genoedj om een beeï „ 
grotet getoeït te tefifieten / fo fal öaetom niemant la? 
ten tc feggen / öat öe gene öie ftoatigbeöen genoeg op 
Öen baïfe bebben / öat öie niet behoren öooj utoe banö ” 
noch meetöet gequelt te booten : begcetöe öaetom ’* 
Öat ÏJP öe geöjepgöe executie ban tepjeffabe fouöe »> 
futebeten / (Je. 

^öaccbö öact acn boïgenöc beeft öc boojfj. Beete 
Boacbt fieb bocöct bp öcn SUmbaffaöeut ö^ougïa^ Je ban? 
gebonöen / cn fijn C. ernfiebjb betfoebt öe ïanöen peete 
en öaöe ban ^»tate fo bed öienfïe te tbilöen Doen / öat 
bp bet retacöement beneffen^ öebjicbcn ban fijn €. 
fouöe mogen cjL*cufetcn aen fijne JBajefïept. (Cen »euc©c 
epnöe öe ïïaöen ban J>ta te öaec ban bectoitticbt jijn?öUls' 
öe / fnïbe ojö?c fouöen mogen fieben / afó na geïe? 
gentïjept banöet fabe en tot eontentement ban fijne 
.ïBajefi. bebonöcn fouöe mogen booten tebeboten/ 

en 
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as*€ l^CCtC 
Doocljt 
neemt 
Ijn af; 

en oer 
ttekt» 

cit bten boïgcnbc Ijccft fju febete IDiffibc geconcipj; 
cett / en Dcfdüc met febeten ©beïman bp ben booj!?. 
bacc toe öefteït beneffen^ fijn €. op beu 2+. ©eccni; 
Xuté af-gcbacrbidjt na Jbdjotlanb. 

“ ;©cn nicfHefïcn ©eecmtyté beeft fijn ©. aen fja* 
te JXlajcfrcpt gdebcct febcce bpeben ban ben ilabe 
ban ^tatc ban ben 28. ü>obcmb?té / en becfïaenbe 
befdbe conform te 51311 / be poinctcn bie ÖP Date 
fcfïcot ben acljfïen befee öabbe abetgeïebect / bet; 
hïaetbe pare jBajefïcpt bat fn bic banfjacen tfabe 
bcïafï Ijabbe / (jein booj fijn bertteb / bacc op te ge; 
ben febere refoHitic. ©n acnganbe be faftc ban ©eet; 
truobenberg na febere piopaoften Ctp ïjare XX^ajefïcpt 
bacc op geljouöen/ bccbïacrbe fp batfe biel effectuc; 
ïijb bic£ acngacnbc foubc fcfjjfjbcn acn ben $ccte 
XBtHitgbp/ tcnepnbe batbp fijn ©enabealïe moge; 
bjbc o'ibie mocïjtc gcfïcïtbio?ben/batbeboo?noem; 
bc j&tab toeberom onbet be beöoojïijbe obebientie 
ban be petten Staten tnocïjte toojben geccbnceett. 
«firn alfo“ïjn boo?t£ mcpnbe fijn affefjept ban fjace 
Blajcfïeptte nemen / bcgccrbe Ijate JBajefïeptbat 
Öp nodj met fijn bettreh foubc fupccccbeten tot be toe; 
Det-bomfïe ban Boptö / bic men fepbe ten fdben ba; 
ge gearcibeect te 31311 in ’t booHanb / en tot bat ÖP 
fijn rappojt foube qebben gebaen ban’t gene bp fijn 
©. in be geunieecbe^jabintienmetteïleecen^ta; 
ten genetad toa£ geöaubcït. 

5^cn lactfïen ©ecembjté öeeft be ï^cete Jso?itg 
acnljare jföajefïcpt tnefenbetot Hambet/ fijn tap; 
po?t gebaen/ ’t tocïbbc ïfecte ©oocöt bccfïontbat 

'cijeptoau bare iBajefïept tod acn-genacm biaö getoeefï/ baet; 
ïlnne'^n om ö« ben 3. Sanuarij 1789. fïcïj te Xfobe Öeeft ge; 
SngeianD tranfpojteett / om öace Xiföajefïept ten boogfïen te 

bebanben en fijn af-fefjept te nemen / ban Coetbe öem 
acn-gefcpt bat ÖP fïdj ben 7. tot iRicöemont foube ïa; 
tenbinben/ gcïjjböpbcbeen bpöarelfèajefïcpttoe; 
gelaten 5ijnbc / öeeft öate JXSajefïcpt öem gebaen fc; 
hcceboïeantien/ obet’t quabetractement/ ’ttoelb 
Öaet onbeefaten (tot fecointé ban ben ïanbe gefbn; 
ben inbe fdbe lanben) gefcöicbe/ begcetbe bat ÖP 
bc ïfeeten Staten etnfïelijö foube temonfïteren / bat 
befdbe beter gettacteect en in be fïeben / fuïje alg 
anbete ban öate natie / mocötcn ontfangen booten/ 
om albaet te bettointcren / en boenbe baec mebe öaet 
gebicbenifTe aen öaec ©. bccblaecbebat fpnictfou; 
be bïjjben in geb?ebe ban alle goebe b^unbfcöap en 
aïliantien te onbctöouben / en boo? be becfcbectöept 
ban ben flaet ban ben ïanbe aïfulbe foige te bjagen 
atéboo?öaet epgen confetbatie/ cnöceft öem bacc 
mebe fijn betïof en affcöept gegeben. 

©n baet na fijn affcöcpt genomen öebbenbe banbe 
ïfeete ^mbaffabcut ^ongla^ / en ojbie gefïelt / bat 
beantbpoojbeban ben Coninö ban ^cöotlanb boo? 
ben Heete eigent <0?tcï foube obetgefonbenbiojben/ 
en ontfangen öebbenbe be antiuoo2be ban öate XIBa; 
jefïept op bc poincten ban ben 8. ^ecembet aen 
Öare IBajcfïcpt gelebcrt / met fijne pafpoojte en an; 
bete bepefeöen / en ïafï aen be l^ecten Staten te ppj; 
enteren bat be bcloofbe affifïcntie / tot bo^becitige 
banbe boojgenomenbopagie na jpo?tngacïgeacco?; 
beert tegenö ben 20. 3ianuartjftlio Anglico geceet 
mocöt bictben geponben / ten cpnbc bat boo? langer 
bertteït geen onöicufrcbco? be boopioembe bopagie 
fonbe biojben gccaufeett / toaet toe ben ï^eete ^o?it^ 
cn^aehöcn ooli fcer ecnfïeïijïi beemaent öabben/ 
té fijnC. upt3lanbengefcöepbenbcni<r. en ben 18. 
in Eelanb geattibeect / en booit^ na l|oilanb getepfï 
3ijnbc / öeeft ÖP ben 25.3januatij fijn rapport fcönf; 
tcltjfi obecgegcben. 

JBp fullen ter geïegenbet plaetfen boebet fcÖJijben 
(Foi < o) ÏJoe bat be Staten genetaeïöietnanocögoebgebon; 
1 benöebben/ benboo^. lf ecte ©oocöt / mitfgabee^ 

.ïBeeftec ^oan ban bet ïBadie bepbe bet tïecöten 
foeteren / ober 3ee na ^cöotlanb te fenöen aen ben 
Coninlt / om befdbe falie / en ben Coiunïi te onbet; 
ticötcn ban alle be geïegentöept ban befe fcöuït / bat 
be gettmeetbe ^?obintien en bpfonbet bie ban ïfol; 
lanb en Eeïanb baet in m’tminfle niet blaten ge; 
Öoubcn / en boo^bet upt te tecï)ten anbecefaltenin 

• öatemfïtuctiebecmeït. 

©en <Ö; 
berpen 
jiRamit 

<&e tefïeban ben jate 1588. en ooïft begin ban ben 
3Jace is89. Öcbbcn bc X^cecen Staten gcuerad en 
patticuliec bet beteenigbe jjDcbcclaiiben geemplop; 
eert tot maliinge ban goebe (D^bonnantieti en 3üet; 
ten / foinbepolitie até liicijg^-03b?c fotcbiatecaté 
te ïanbe / en om te cquipcccn bc <0o?logfcöepen 
tot befentie ban ben laube / al£ ban be gene bie 
gebefïineett biatcnte gacn tot affiflcntie niette 33Io; 
te ban öate JBajcfï. na XDojtugael en ^pangicn / en 
om bc ojbinatté en ejettao^binati^ confenten ban be; 
fcïbc^obintien in te bobberen en te liquiberen met 
en onbet bc pjobintien / en aïfo eenige Utijgö- 
obetfïcn boben gebane toe-fegginge bp öe petten 
Staten acn be regeringe ban Ifeunflcc gebaen / al; 
betöanbe ctrucfien/inbafien en roberpen blaten eter; 
cetenbe / en feïict ïilooflet / genoemt mpbceïi / en een 
flcbeben 5>tab-ïoo genoemt / ingenomen en gepïoii; 
bett öaöben / fltedienbe tot öifreputatie ban bc ^>ta; 
ten generaeï/ foöebbenbefelbe^tatenbaetop boen 
nemen fdjeepe infotmatie / om bcfcïbe baet obet te 
fïtaffenen öafiijben anbete tot cremple / ’tbiclïtbp 
Defelbebccfïaen 5ijnbe/ 51311 tneefl betlopenenb3ccö 
gebomen / en alfo be gccomineetbe fttaffe ontgaen. 

^n ’t begin ban ben gjate 1589. ijeeftmcn bec; 
ftaen ban feet groot mifcontcntemcnt bat ben ©bet; 
fien ^cöenh gcöab öeeft ban be Staten gcnctad / en '^rneuk 
be Staten biebetom ban öem / gdyb ÖP opentlijli 
Öeeft laten ïupben en 00b gefcö?eben aen ben ïaabe uoegm' 
be£ JFucflenbonté ©dce en Xïaben ban ^ntpöen / öe 
aenbe bielbe ÖP ben 28. i©eeemb. ftilo veteri, bat té ^tüte!t‘ 
ben 7. Souuattj mentale fiql / fcö?ijf£ öat ijct niet 
boenlijb biajl eenige pjobifletelnatecinïaijnbctbtc 
brengen / ban bat bp öoopte booi etïijbe Cooplupben 
in kanten te boen öanbelen om etlrjft goeb en fpijfe en 
anbecc blaten baet in te boen lebeten/ mibtpbatÖP 
ben Coopïupben baet anbete toarcnbieberominbe 
pïaetfe fonbe ïebeten. ©oo?bct^ fcöjöftÖPboo?ant; 
biootéeopöetfcö^ijben batbe^eeten Kaben boo^fj. 
aen öeui öabben gebaen en öem gebeben batöpaté 
nu bet ©aberïanb met fijnen btenfï foubc boo?fïaen/ 
geïijöÖP tot bie ttjb toegebacn öabbe / batfuïtaen 
Öem nopt öabbe gefaelt / maec bebiijïe be Staten ; 
Öem boo? fijnen gettoutoen gcïepflen bienfle / fo on;5 
gettoutoclóliöabbengetracteect/ toienocö/ fotoasJ ’* 
Öpentfloflenbactauffs 3nfcöcpben/ enöemecn3tit»’ 
lang bp ben^atégtaben 311 begeben/en öem inBranft; >» 
tjjït en l|ongatpen te laten gebjupften / bodjinbien 
Öem bacc bat geïuïi toe-balïeii mocöte / betöoopte,, 
bat geene bogc nocö nebetige fïenben of petfonen 
Öem fult in arg fouben bonnen af-nemen / inbien ” 
fultöet©abetïanb mocöte te biiebergcceicbcn/ ban 
Öp Ijem boo^ eenen b?ijen ^uptfcöcn öicïbc / en gee; ” 
nen ©ngeïfe / bic men 5tim bienfï p?cfïcn ban / gclijb ” 
gebacn bictt / en men foube niet bebinben / bat fo » 
bianneet ÖP upt ben bienfï met eeten beclaten fal toe; „ 
fen / bat ÖP fo öaefï / até^ffeïfïepn gebaen Ijabbe) 
met ben bpanben commnmcatiefonbeöoube/ of in 
bet feïbet ïanben upt en in treeben / Öoetoeï befdbe ” 
bp ben Staten alle fijn toel-bacrt geöaeït / bacc tegen ” 
Öp fcöabe en ongeïub öabbe geöab/ ’ttoelböpöen- »* 
ïieben tot toebec anttooo?b niet Öaöbe bullen bet; 
betgen. 3Bat aenging bc^ bpanb^ gcïcgcnöepb / 
fcöieef ÖP / bat fïrijiaï-om in ’t ïanb ban ©nliclj 
Öin en biebet betfp?ept öabbe/ ban geïtjlten 00b in ’t 
ïanb ban Xteffcï en baec omttent tet llegec gelept 
Öabben/in ’t ïanb ban ïieffel 511 ©enta lagen be^ X7ee; 
ren ban bet üo?fï ©upteepe fïetït 100 peccben / 511 
Eebenum 87 ^taïiacnfe folbaten te boet / t’famen 
arm bolb bie tod te flaen toaten / fo men maec boïb 
bp be öanb öabbe / öet Ho?epnfe ïlegiment öabbe 
nocö1 bagen te bo?en in’tampt Cpebcnbecb gelegen 
fïetb 500 man bie feer toeï te flaen tparen getoeefï/ 
fo men mact boïb öabbe gcöab / fijn bnef toa^ geba; 
teett upt té ©tabentoeert. 

©an gelijben fcö?ecf öp tet fdbet tijb aen be ï^eeren 
25attöolt en €o?neli^ ban ©ent / bat be bcbiufïe 
hingen nu beerbig biatcn/bat fp lieben nn fonben ma; 
ben bat jegen tooengbacö (bat foube toefen ben 1 .^a; 
nuatij na ben nientoen fïijle) fouben beccbig 5011/ 

2( i 4 tuant 
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taant fp tot <$>oe&bitrg eii^cufcrmmnöcrbaeftfo 
lange fouben iu-tcecften in guaruifocn / cn dattee 
ooft fdjerpdijft beboïen foube taerden [)cni te gepoern 
Tarnen / bet moft die ban <©oe£burg / ©eutecum cn 

ïf cerenbecge tc gdijft beboïen toerden / cn bat met 
aïöcr pl / Dan öie ty d taaö fto^t bat bp mofï anttaoo?? 
bc bebben of fu tuiïïicb taaten of niet / en of fp l)cm te 
öegni gc|)oo?|aenil)ep£ fuïïcn ïcpfïen of niet / fonfï 
tailbPbetuietöoen/ battnebe ooit pïcn£ fijne cup? 
teren cn fetiecbten fa liptoon geftomen taaccn / bp ; 
bet band ooit mochten ïtoinen / ban Ijp toiïde die öaet; 
bp hebben eet l)P ’t begeerde tc boen / cn bat fp fouben 
maften bat fijn ponten baec ftomen/ foufi en taa$ 
baiTgeentacbomöe ïftiptccen ober tc brengen/ Ijp 
babbe ooft een Pont niet bet p£ fcftabc gcjjab / ftp bib 
batfe nu geen bïyt tailïen fparen / taant baec tad- 
bacrt baer acn lach/ en begeert terfïont anttaoojtte 
hebben / en toiï ooft geen taeembe fïatic bacr bp beb? 
ben baerommoct men bem Dan Jbebccïantfe ftucdj? 
ten fcljicftcn / c. 

j>ci)cnk tDcii üoo2f5. ^cftcnlt babbe een acnflaeïj gcmaeïtt 
feefteeu j,ooi 2 Doggeren ban jfèinintegcn bic wptec fïaö ge; 
oïSSSb bieften taaccn / aï£ be Coninftfe bic in-genomen baö? 
megen ben / bcfe ttocc hadden berfïanb met ttaec anbere hop 

neren binnenöec fïad bic fp met gdö bacr toe geftogt 
boon, Dabben / om opfcftcre pïactfc bc ftaög-muuc te om 

Dergcabcn cn bie met S3i$-poeöec tc boen fppngen / 
baec op Ibcbenft/ bic op* ttoee anbere pïactfcn ber 
fiaö cenen lof cn acn-bal foube boen boen / om be bot* 
geren cn folbaten öcttaacit£ tc ïoeften / cn fp öaer- 
cn-tujfcben op bc anbere beftembe pïaetfen in-ftomen 
cn ben alfa obcrbaïlcn fouben/ ben acn-flac!) taa£ tacï 
acngeïept ban bet geblaft acn ttaeefaften/ fteteene 
toajS bat bp alle bet bolft bat bp bier toe berfoebt baö? 
bc niet cn bequain/ cn bet anbere bat bet toatcr of re? 
bierc op ben gecaemöcn nacht fo boog toa£/ bat bet 
onmogdyft taaS bat bp fijn bolft baer aen ftonbc tyem 
gen/fo bat ben aenflag te hergeeft taa$ en te niet liep. 

b’<©o?faftc ban bet mifnoegen bat^ebenft opbe 
Staten babbe/ taap eensöccfé baec upt becoo?faeftt / 
Dooj bien be Staten met bemtoarenbcraccojöeect 
öat fjp bet obcc-quartiec ban OMöecïanö aengeno? 
men babbe te befebermen/ op feftececonöitien/ afé 
öat bpfefter getal Öupteren en Jjolbatcn foube bom 
öcn op be contcibutien bic bp op ben bpanb foube 
balen/ opfulfte guarticccn até bem taaten gcaljig? 
neert / macr ^ebenft befelbe conbitie taepnig ach? 
tenbefoebt bebctalingetc balen baec bpöte fttygen 
ftonbc/ niet alleen ban öc£ bpanb^ bobcin / macr 
op bc naburen bie neutecaeï taacen / baec boo^ be 
Staten öagdgr grote ftïacbten booten en ooft "met 
rcpjeffaïien gcbiepgt toeeben / cn bat meer taaé / 
aïjS’t bem tc paffe quain/ fo bebe bpberebierenen 
fïcomen fluutcn/ en Ipelc De Schepen op öiebecli? 
cent taaccn / fo batfe niet op-taaecta baren moebten/ 
ja tafïcn ooftbc penningen ban bcHicent acn/ al^ 
bp bic ban boen babbe / maeftte ^djanfen op be 
cebieren / fo bat bP bcni bifttoil^ roembe mecfïcr 
ban bc rcbieccn te tacfem 3Doo^bcr^babbcnbei§)tas 
ten ober fijn bolft geen commanbement / paften op 
öc bebclcn baubc^taten niet/en bp maeftte fuïftc aen- 
flagen aï^ ïjem goeb öodjte / fonber bie met be J»ta= 
tenofpemanben tetoilicn communiceren of beract- 
flageu/ fo bat bien baiiöcï be Staten niet tadaen 
enfïont/ taant bpfop taijtcusijt/ fanbee bifttail^ 
tc boren te obedeggen of öie pïaetfen bie bP in nam 
boubacr taaren / en fo gelegen bat men bie foube 
ftomicn ontfetten be^ noobsijnbc/ anberfint^ toa.é 
bp tad een ftïoeft erbaccn en front folbact / bic aïfï 
paö gaf fijnen bpanb toelonbec ogenbojfïeficn/ en 
taa£ ooft ban befelbe fccc ontficn cn gcb?cefï / enal# 
boemel bc Jhtaten in fijnen banbeï geen behagen 
jiabbcn / fo bojfien fp ben niet opcntlyft tegen bem 
fldlen / taant aïfï paö gaf fepbe bP op beu-ïttpbcn 
iiiettcpafTm : baec tegen^ babbe bp ban be Staten 
geen goeb genoegen om batfe bem niet aïle£cntaift= 
ben laten abfoïutcftjft begacn na fijn epgen bcgccccit 
en taille/ en bem ooft tdftcita fobedegdb^/ bitac$ 
en ammonitie ban toapenen niet tailben laten bolgcn 

aï^ bP euffebenbe / en fepbe ban nobetebebben 
tot pwbianberinge ban De fïebcn onber 3ijn eoim 
manbement fïacnbe. ïfp ftïaegbc fccc ober bc Jbta* 
ten / babbe ooft pctfoonlijft in <^ngdanb getaccfi/ na 
bat bp 23on babbe in genomen / cn fcer ober be iéta=> 
ten geftïacgt / in boegen bat bc <Coninginne in fijn 
fabeuc acn be Staten ooft gcfcbjcbcn beeft / bacr jc* 
gen be Staten bare iBajeflept booj baren 3Hgcnt 
€>^tcïaen bare tïBajefrcpt bebbeu boen bertonen Dat 
fg ben boouif3. ^5djeiift“beöbcn betoont alle eer en « 
bpmtfdjap / en gebaen fo getuotitae affifientic / aï£ / 
boe ter tijb ben fïaet ber booif5. landen ccmgfnirji 
ftonbe blagen: cn namentfijftbatfpboo^öeStaten 
ban Rolland taepnig tijö^na fijn taeberftom(leunt 
ingeland btm bobenallc anbcccnoottoenbigbcben 
babdeu geafTifïeert met 14000 gulbené in gereden 
gdöe / om te tooiden ge-cmpïopccrt fo tot bo^bccm= 
ge aen ’t feconr^ ber fiab 23on / alkandere nodige 
dienfïen ban ben lande en ban’tguartictbancel* 
berïanb: bitfpcetbtmfeer/ enbitnambpfttCQua^ 
Ibftcn / gdijft ift gefïen bebbe upt feftcr miffibe ban 
cenen ïfcndft fteften^ / fijnen Ulgent / gcfcbïcbcn 
upt^(0jabentocectnibateben 17. ^ebjuacy 1589*- 
acn ben ‘Ifibbocaet ban ber Gaffelen alp boe taonenbe 
in bc (^boremfirate in ’p'^ftibenbagc / acn ben tael« 
ften bp onder andere fcb?ijft öat ben obcrfïcn ^ebenft 
bem niet bolder meent tcbeinoepen / nodiöooj fijne 
noebte fijnen ontfauger/ met ccnigén mitfang ban 
aUcentcn nocb ban contcibutien / macr fo bic met 
gocöe orb^e taerben ontfangen / fouben bic (fcbJöft 
bp ) tad fo bede upt-£gengen bat baer taepnig ïafï 
foube gefcbieöem ©oo^tji (drijft bp onber andere 
nocb alöu^ : 3jft fenöe U C, bier Coppe ban een „ 
^jctract/ ’t toeïft^teï in ingeland acn bare IEa= 
jcfïept ober ben Zeereu Ctacrfïcn beeft gep^efens 
teert/ (entaa^’t gene bier bojen berbadt^^)öaec’, 
tegen^toebcromfaïtaecbcn gcfc&ebcn/ ’ttadftniet’» 
anber^ en mobcert Dan bitterbepö. ^ft biööefoeftt 5» 
en arbepö alle mitigatic oft beefoetinge / taant al£ „ 
ben #bcrficn oberöenftt bcnbjief banWecfTen^ ge« 
fcb?ebcn bp banberlDarftegeparapbceert/ en baer 
Ibencffetta bd rernoti fleer en in Cngdanö / foberïicg’ 
ift meer in cenen Dag/ ban ift m eenen tnaenö foube ’* 
tainnen / cn taat p?ofyt ftomt baer upt $c. 99 

^eu 5. ^lauuarb 1589. frojftot 23iop^Catbatina mttoüm 
be IBebice^ moeöct ban beu Coniuft ban ©janfttjjft/ catiiarb; 
ban een bcroubcröc ingetoojteïöc berftoubc fieftic / £ft5Pes 
baer nocb een qudingc öf^berten cn ecu ftoo’tfctoc ,no^c 
gcfïagen taa^/ fptaa^een ©?outoebie feermoebig/ ïjanocn 
bobaecbig / lifiig en tot oberbaöigen fumptm 
eu^bept genegen taaéi / en öie öoo^ ben op-rocc / ©ranf^ 
bie fp menigmaeï bcrtacftt cn toe gefïooftt babbe / twm 
Den ijaet cn nijd öicöc boo?naemfle bau©|anftnjft gjg* 
onber ben anbere bftöben / cn fp tad 30 jacen lanft in i)acr 
’tJSyfte geboet/ en onberbotiöen babbe / alle auto? ^en/rtas 
citept tot bacr troft / om bare grote ambitie en ïuft ™‘£ttje# 
bic fp babbe tot bet beerfebente bluffen/ fpboeöcbe rtoi.sij 
berten ban bare fonen met pbelc bingen en toellufien/ 
fptaa^ eben fo fumptueu^en ftofMijft intybenban 
b?ebe aïö in tyben ban oorloge / baec toaö ban be 
'Éfïronomcpnj? / baer fp fccc bede ban bioïö / 
booifept / batfe alle bare fonen tot Woningen 
foube fien/ bd&eïfte op öat fp’t niet en foube fien 
gcfdjicöen boo? cenc btacbigefucceflicin’tCouinft:: 
njfte ban ©janftcijft/ fo beeft fp bp baec fdbenbè* 
bacbt/ omfobaefï baerfoon Card öelX. bebccr^ 
febapppe aenbeert babbe / ccnigc ntctae Coniuftry* 
ftcnbiipten^anftcyft gelegen boo? baer fonen tebe? 
ftragtigen / alfo beeft fp gcpractifeert bat baren foon 
^enricu^beCroonc ban polen beftomen beeft / cn 
na öat baren foncCardöooötaa^/ en Datpcnriorê * 
Coninft ban ©^anftryft toaji gctaoïben/ babbe fp baec 
na geerne gefïen öat baren jonftfïen foon fcancop^ 
be Couingnme bau €ngdanb getrout babbe; öocb 
i^ ’t feïüc ooft gefailgcert / fp toaö fccc ftofïdyft in 
timmeragienen geboutaentcDocnniaften. ïPantfp 
bp-na ober-al grote geboufden begonnen / macr geen 
bol-epnt en boïmacftt bebuenbe / meende baer Doo? 
öc bood te ftutten / bic / bolgcn^ bate meeninge / 
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baer ectfï foube bomen obecbaïïen nfé öicfcofïeïijïte 
cöificicn fouöen bol timmert 5ijn. JlBaectoantbaer 
Dooröe3Cfïtonombn£ofJ>tecce-ïuj&cr£/ öte fpaïte 
groten gcïobe toe fïelöe/ bermaent toa£ / öat fp baer 
ban fint <0ermano fonbe toadfjtcn / beeft fp alle be 
plaetfen in ©janftrijlt gelegen / en bic met befen na? 
me genoemt sijn/ gcltjl» baer foöantge bceïe gebonben 
toeröcn/ met eenen grootcn pbcc gcfcïjout / fobat 
fpooïnuet lange bcrtoeföe/ omtrent ïjethafïeeïfïnt 
«èermano / aï£ ben ïüonmïi baer na toe trok / om 
bem te bermalicn en bcrlufïigcn / ’t toeïft bp Dilttoil£ 
pleeg te boen/ obermit£ bd felbe ïiafïecï bet aïbec- 
bcrmaftelpfte en fcboonfïe fpeel-bup£ \$ / bat be 
Woningen ban ©ranbrijb bebben / en aï£ fp baer 
tnacr een ftïepne bermaninge ban flefttc ofquaïijft? 
bepb babbe of geboelbe / toog fp tcrfïonb ban baer 
en meenbe alfa beboobteontbluebten: maecaféfp 
aïfo op ben name ber plaetfen fag / en be boob meen? 
be te beliegen / fo lette fp op ben naem ber menfeben 
niet: toant 2fuïiu£ ^angermannu£ een geïeert 
^Doctor in be theologie ban be föoomfc religie / baer 
fp beeïe afbielb / toa£ aïtijb omtrent bate / om Ijaec 
te trooften / fo lange fp op baer fïerben lag. 3£aec 
5bn berfebepben f chrt)bet£ bie beeïe ban baer gefcb?e* 
bcnljebben/ ’ttueliitopalle^boo’bpgacn/ om bat 
be fommige fcer partpbcïrjb gefcb?cbcn bebben. ©m 
be boob ban befc grote broutoe en ïionmginne / en 
be troubeïen bic aléboe opgerefen jijn / baer boor 
©tauhrijU in geen bïcpne bectnacringe quam / fo<£ 

baer niemanb bpna getoeefï / bic in baer boob of fïer? 
ben feer bcrbïijb of bebjoeft i$ getoeefï / toant befc 
opgerefene beroerten bebben baer in ’t bergeteï-boeït 
gebragt; ben &oninfe beeft bem met alle fijn l^of- 
gefïh in ben rou gebleet / be tapijten en hofïeïtjïte 
bebangfeïen boen af hangen / en De mupeen laten 
ftoart bertoen en met tranen befcbilbcren / epnbeljjlt 
té bet bobc ïicbaem fljn^moebersJ in J>.&albato?£ 
ïterbe gefïclt / om ban baer na <!>. 35enp beeboert / 
en ter geïegenber tijö bp baren man J^enrib ben ttoe? 
ben / bie fp een nietoe tombe babbe laten oprechten / 
met een bpfonbere magnificentie/ opbetoclhe/ fp 
noch ïebenbe/ baer epgen beelb babbe boen leggen 
neffenö bat ban baren man / maer obermiö^ be ito# 
ninb baren foon in ’t felbe jaec ban eenen iBonnife 
bermoo^t toierbe / en be oorlog feer heftig toerbe ont? 
fïeften acn allen banten / fó bleef baer ïicbaem ïan? 
gen tijö baernainbefelbeCapeïlc/ baer bet -lijft in 
nebet-gefet toa£ / fïaen / ongeacht fonber begraben 
tetoerben. &p liet beeïe grote fcbuïöen achter/ om 
betoeïbe te betalen / al be obcrbïocbige enBoninb? 
ïijbe meubelen / bie fp babbe acbter-gcïaten / tot $a? 
tij$ opentlgb berboebttoerben/ cn baer toe niet be? 
fïanö noch genoegfaem toaren : toacrom beel ban 
ijaec feboon en machtig butoclijjc-gocöopeutïtjhbp 
becccetbcthocbttoerbe/ cn aïfo beeft fp / bie geacht 
toerbe alle Utomnftlpe magnificentie engrootbepb 
te boben gegaen te toefen/na baer boob onbertoojpen 
getoeefï te 5?jn ban be conbitie ban pjibate menfebem 

Slaer-iiïdjt op t af-jïerfcen toatt <£atrina öe Hlcbiritf* 
Catrlna ConlngX Moeder die de dood te bedriegen foChr, 
Is elntLIICK Van de dood oVerVVonnen en tonderbroCht. 

©<m ober; befen tijö / namentïtjbben ii.^fanuarb/ Öe&? 
jtcajino?» ben ben oberfïen Storgan/ <0ouberneur ban 23ergen 
toetneut°U; opEoom / en fcapitepp ïlnoïïté bepbe <£ngelfe / be 
tan 23er* ttoee bocbtcrcn ban ben 20aton b an ^eterfom / too? 

m nmï,e °P lJe£ ÖUP^ te üfeïmonDe/ upt 5&o?b?ecbt toeg 
Épttópn gebocrtna2$ergcnopbenEoom/ baer fp in guar^ 
Knoiits/ niroen lagen / fp toerben met een oojïog-fcbip ber? 
bachtmn / öan n‘ct S^cegen / be maebec fyteft baer 
ban öcn bïacbte aen be Zeereu Staten gcncraeï gebaen / en 
ïfeereban recht enjufïitie baer ober berfoebt/ be falie toert fcer 
&onel B°°0 genomen / bpfonber ban ben 3tbcl / bie feer rie* 
ban ^e. pen ober b’^ngelfc/ cn batmen fuïjr op be boooflc 
tecfain tot fïraffe beboo^be te fïraffen / anbereten eremple/ fo 
wZoomi öat Ö*ec oücc ccn Ototen alarm toaé. ^e ^eeren 
’t toeik ^tafen gcncraeï / öcn fóaeö ban ^>tate en fijne 
fm qua-, cellentic hebben baer feftecc gebeputeerbe en com^ 
mentoett. toiffariflTen gefonben / bie ben 28. ^anuacg alöaec 

qnamen/ cn hebben ben boo^fj. IBo^gau / enöocb* 
ter / genaemt *2finna / geejeamineert en onöerbjacgt/ 
fp gaf boo? anttooojöe / bat fp niet ontboert en toa$1 
maer öat fp met bare bjpe toilïe met Ijen-ïicben geba* 
ten toaren / ja bat fp ben ontboben babben. 55e 
Commiffariffen bcïafïcn ben dBonberneur Ifèojgan / 
upt braebte ban bare commiffie / öat bP ÏJtn öe 
boo?f5. boebteren p»'omptdijft fonbe laten boïgen. 
i^p gaf baer op boo? anttoootöe / öat bp aïtgb gene^ 
gen toaö getoeefï om ber l^ecren generale Staten be^ 
bel na te bomen/ en bem obeöient te tonen inaïïe^ 
toat baer <£ö. fotibcn gclieben bem ecnigfln^ te com? 
manberen: öat bP nochtans niet cnbermogtmbn 
C. üeeren Staten bebeï in befen na te bomen/ ten 
toare be boebteren getoiïlig toaren baer toe tetiet* 
fïacn / of anöcrfmtji öat öefelbe baer ban ïjen-ïieben 
gcbifcontentcert bieïöen. ^e Commiffariffcn heb? 

- ben ben aengefcpö / öat befe fabe bp be ïf eeren gene? 
raïe Staten enïïabe ban Staten ten boogfïen getoe? 
gen toerbe / gelijb of fp-lieöcn be boojfj. boebteren 
met bioïentie of anbere finifïre miööeïcn ontboert 
babben / niet tegcnfïaenöe be boebteren feïf^ anber? 
fïnt£ bcrbïacrben. berbïaeröen baer op / bat fp 
mccnöcn niet anöcrg gebaen te hebben / Dan ’t gene 
bcn-lieben naec alle goböeïijbe en natuprïrjberecb? 
ten gcoo?ïoft toa^ cn mocht befïaen/ en baer toe fp 
ten boogfïen toaren berobügcect/ öetoijïe be bocb' 

teren ben 2a. Dagen te boren ontboben babben / en 
bpfonber be ouöfïe 3[uffr.Hnna banIBerobe/ be? 
toeïfte baer bp ontboben babbe / bat bp baer foube 
bomen berïoffen en ejrimeccn upt De ejrtcemitept/ 
toaec in fp baer toa£ binbenöe / afó namentlijb Dac 
bare©?ou-moeöec alle gcceetfcbapgcmaeïttbaDöe/ 
om baer tegen baren banït aen bpanö^ sböe te con- 
bopeten/ en alöaec tegen baren banït / toilleencon? 
fcientie in b«bjcïb'ït te befieben aen baren Coufijn/ 
Den Beere ban tflBontfoo?t/ ban öejbapifïifc religie 
tocfenöe. <!£n aïfo bP (te toeten JBojgan) Doorbet 
changeren en bertoiffelen ban be guarnifoenen fag / 
Dat fgne pjefentie baer nobig toa^ / en bat bp fjem 
gcenfïnt^ ban baer en mocht abfentcrcn / niet tegen? 
fïaenbe fijn boogfïe begeren toag / om metter booj? 
fepbe ^Juffroutoe te toefen / fo babbe bP noebtan^ be 
fahe uptgefïeït / en ïanb^ fahen fïjnber particu? 
ïiere affairen gepjefereert. 3Jngcbalïc bp nocbtanjS 
’^Hanb^ rechten tegen fijnen toeten of toilïe eenig? 
fïnt£ foube mogen gebioleert hebben/ fobabbpoot? 
moeöelbït / bat btm bet felbe fonbe mogen bergeben 
engeparbonncerttoctbcn/ bocbaïfa öe boo?f5'. ï^ee? 
ren Commiffariflen berïtïaeröen / Dat öe Üfeeren 
Staten ten opfïen ban’t gene gepaffeert toa£/ en 
bebïacbten bie aen baer gebaen toaren/ bp De moe? 
ber ban De boo?f5.boebteren/ banmeeninge toaren 
bem te Deporteren ban fijnen goubernemente / fa 
baö bP bate/ öatfe De banö baer aen fouöentoiïïeH 
boubeto/ tiat bet felbe niet cn foube gefebieben fonber 
boor-toeten ban bare IBajefïept/ aïfo bp boor bare 
.IBajcfïcpt^ recommanbatie en promotie in ’t felbe 
gonbernement gefïelt toa£ / en fo fuïr gefcbieöc bp 
bare IBajefïept en Staten t’famcn! of immer^ bp 
bare IBajefïept^ abby^ / fo foube hP be patiëntie ne? 
men / en öenïten bit be recompenfïc te toefen boo| 
fijne eontimteïe bienfïen/ ban ben beginne ber oor? 
loge ben ïanben getroutoclijït betoefen. ^cïtapi? 
tepnïlnaïïié bejegenbe be Commiffariffen mebe met 
alle beïeeftbcpö / Doch fufïineeröe ooh ban De bocö? 
ter ontboben te toefen / en bat fp mebe bem gcftlaegr 
babbe/ bat baer moeöec baer aenöe£bpanö£3tjöc 
babbe toilïen brengen / om baer aïbaec ter gelegen? 
Der tgb ten butoelbït te bcfïcben tegen baer öanb / 

I toilïe en confcientie / aen eene bie be j^apifufe religie 
WW* 



I Vijf en TwintichfteBoek. 
toc-gcbacn toa£/ cn befcqyïefahcmtfobcröcgc* 
ïiomeu toa£ Dat foet niet aiiDcrg ca Itonbe 3ijn / cn Dat 
fop mccnöe Dan fuïïte quaïitcpt cn gcfïacfotc te toefen / 
Dat fp acn foaer mlnöer niet toaö bcfïcet. 23aDcn 
öaerom tTamnitlglt Dc ï£ccrcn ©onimiffanfen De fa* 
lieten focfïeu te rapporteren acn De ïfeeren Staten 
generad / HacD ban Staten en fijne bedient te / 
en DatDefdbc fottöcn gcïieben öemoeöer Daertoctc 
inDuceren foaer confcnt öaer :tt te Dragen / foaer ïie* 
Den en foaer-ïieöen Docfotcrcn in gcnaDc acn te nemen/ 
cn te bergeben Datfe fonDer öaer confcnt De Doeneren 
met foaer goeDctoilïen mcöe-gcnomcn foaDDen/ etc. 
^bp fcörtDcn ooh feer ootmoeDigc fodceföc brieben acn 
De éeeten Staten generad / llacD Dan ^tatc / fijn 
©teellende / Den ^ccreftlDbocact Dan ï^oIïanD IBee* 
ftcr ^fofoan Dan ©ïöen-23arnebdt / en anDerc Dacr fp 
tneenDen eenig fabeurbp tefullenbtnöen/ en DcDen 
fo bed Dat Defahem’t ïaetfïc na grote ntoeptenDacc 
fop Weef. 

Mmii ©en 14. ^amtarp 3Ó'n De foïDatcn ban €ieï gdij* 
natie tot jfieïjj[£ a{ t’famen in ïBapencn getoeefï / en met bïic* 
,wte * genöe baeiiDd na Dep t2mpt-man£ (^jonher ©irft 

©ijgtf) logement gctrodien / en foefoben fijn ï$up$ in- 
genomen/ rocpenöc Datfp ban foem toiïöen üetadt 
toefen / cn Datfe fijne rebellie en oppoflde tegen Ijet 
ïanb m Defecten Staten niet langer toiïöen geöo* 
gen / toUlcnDc foem in app|c|}cnfïe cn berfdteringe 
nemen / cn foem De ïf eeren Staten obcr-ïcbcrcn / Die 
foaer tod fouDen betalen / ctt Dtecgcïijlte meer. ©cn 
Émpt-ntan Dit rumoer foorenbe / foceft foem niet Dor* 
ben prefen teren/ Dan foteft ©forifïiacn Den ïanö-fcforfo* 
ber ƒ en ttoecof Drie anDerc onDec Ijen-lieDen gefon* 
Den/ Dc folöatenDerfdterenDe Datfopmctöeï$eercn 
Staten gcacco|Dccrt toaö / en Dat ©forifïiaen neer* 
toaert^ baten fouöe / en gdö foalen / bdobenDe foaer 

(Fot.s2.) in 8 of 10 Dagen Drie maenöen te betalen / en gaf 
foaer feer goede en fcfoonc toooröcn / fo Datfe Die banDe 
foem foregen/ en foefoben De Staten Dacr upt oorfahc 
genomen foaer banDe fïab teherfchercn/ enoohmet 
Den boorfj. ^mpt-man te accorbeccn/ foemreöeïijfc 
contentement gebenöe. 

foefoben foier boren acn-geroect Dat föijnbecft 
betian banDe Jbpaeufe belegert toeröe. ©e Staten toaren 

öaer in feer foegaen / öetofoïc fp tod toifïcn De pïaetfe 
oSen «iet te tod ban ©ictuaïie boojfïen te toefen / en Dat* 
^cijenk/ men DoorDc onbequaemfoept ban Den fapjbeneDaer 
ntttDtit qttaïfjft enfeer focftoacrlfjli eenige bibrc£ cn munitie 
ftSïSr fouDe bonnen tn ftnjgcn/ fo foaDDen eenige boor-gc* 
jijcere tiait fïagen of men niet en fouDe bonnen foanDelen te 3©e* 1 
pmeers fa j om pan öaer eeiiig goeD in SScrït te Doen brengen/ 
ré"23nh Doe!) ten ïefïcn i$ goet gcbonDen Datmen fouDeften De 

btbre£ onDeu BÜijgan^ jijnDe/ Die boo? 25erït geDefït= 
neert toa.ö / Daer binnen te brengen. I|iec toe toer^ 
Den gecommitteccÊ Den ©rabc ban Bpcuacc / De 
^cere ban ©ilïecr^ ©dt-maerfcfoaïïi / om optoacrt^ 
tê trcdien met een Deel ©orïog^-boïh te boet en te 
pcecDe/en ’t fdbe te communiceren met Den ©berfïen 
^cfocnb / en Dacr tocmeDetegebrupUcnfoccHirijgg- 
boïb Dat fop Dacr boben foaöbe/ cn aifofptotBcrm 
foem toareii gdtomen / foaDDen fp ^sefoenb ontboDcn 
om aïöacr bp foen tc bomen / om met focn-licben te 
commumccrmop DemiDDden omDe^tab Geritte 
rebtetuaïteren / macc aïfo Den ©berffen Jbcfoenb ont= 
boot Dat fop alDacr niet bonDe bomen/ ter oorfabeban 
fefeer crpioit Dat fop boor foanDenfoaDbc/ Der-foaïben 
foefoben Dc gcDeputecrDe bauDen ilacb ban ^tate 
Die alDacr mcDc toaren / Den boorfs. I^cere ©rabe gc^ 
focDcn bat fop flcfo toiïDc laten binben te Eebcnaer / en 
Den boorf5. ©berfïcn alDacr te ontbieden / in’ttodbe 
aïö fijn ©enaöc fonDer tcgcn-fprcbcn foaDDe geconfens 
mitlfa 5fon De brieben Die fijn ©maDe acn Den ©bers 
ften fonö / tod ïanbfaem foeftdt getoeefï / Docfo ont; 
boot Den ©bcrfïen Door een ©Deï-nian acn fïjn©enai= 
De Dat fop fscfo Daer fouöe laten tunben/ entrobDacr 
Doenöatdtjbfoencn/ cn na Datfp foen metDenanDe* 
ren foaböcn beractflacgt / en aïïc£ gcrcet foaDDen Dat 
fp meenden, foen tot Dit crpïoit noDig te toefen / fo 3fon 
fp Dc ribiece tot Diberfe repfen gepaffeert/ en geres 
pafféect / cn met grote moepten geatribeect aen p 

ber fort cn fïerbte / Dat Den boornocniöm ©bergen • 
^cfocnb eenige boorlcDcn Dagen foaDDe in genomen / 
cn foefoben boort^ op Den 28. /Januarp foet conbop* 
beginnen tc borDeren / cn foceft ^cfocnïi betadt ’t ge* 
nemen fcfouïöigtoa^SbanDeboorlcöcn toagen^/ ten 
epiiDc om bic te toilliger te maben: Defen niet tegen* 
fïacnDe en foceft fop aï^Docn niet meer Dan 25 of 30 
toagcn$ in Die gtiartiercri bonnen foebomen / ber* 
mit^ De^paenfe Daer ban toctcnfcfoap gebregenfoeb* 
foenöe / foen-licDen ’t fdbe met grote Drcpgementm 
ontraden cn berboDen foaDDen / ’t todb fienDe foefoben 
fP 32toagcn^ ban Htrccfot geladen / Die met foen 
foüDen repfen Heffen^ D’anDere / en foefoben ban De 
liefot-getoapenDc compagien rupteren bcrtoiïïigt tot 
160 toe / Die eïr een malDcr borend op foare paetben 
foefoben genomen / en 5fon fp-ïupDen te boete getoa* 
pent met Depieben in DefoanD op toeg geflagen / in 
boegen Dat fp op toeg pijnde / te toeten: De boornoem* 
De ©rabe ban mm$! Den ©oïoneï J)cfocnb/mct ben 
boorfs- ©dt-maerfcfoaïb De l|cete ban Biïleer^ t’fn* 
men refolbcetöen met 500 man te boet / befoaïben 
De rupterpe met foen te nemen / ter oorfabe Dat fp De 
fcfouptcn ntofïen laten ter plaetfe Daer fp feer fïerbe 
toacfot mofïen fop fïclïen / toant De bpanö foaDDe op 
een niijle na ban Daer fcg oorïog-fcfocpcn / en fp foatM 
Den öaer niet meeral^ een / in boegen / Dat foberre 
De bpanöcn öcfeïbc fcfoupten en ponten foaDDen foe* 
fprongen en bermecfïert/ Dacr fouöe nopt een mem 
fcfoban^>cfocnbcn boïbtocbcrom te rugge gebomen 
3fon / marcfoerenöe Dan met Dit hïepn tfoopbenboct- 
boïp/ maer feerfcacpeCabalïecpc/ fo rencontrccr* 
Den fp De troupen ban Den bpanö jïerb sfonbe 1500 
man te boet/en 7 Cornet ruptcr£/ fop feber fort/ 
3Loo genaemt/Daer fp boor fop De mufqucttaDcn foeen 
mofïen pafferen / Den ©oïond ^cfoenb / aï^ bennen* 
De Den toeg en feer erbaren in Dat quarticr / ging met 
200 man te boet een febete pafTagie toinnen in Den 
23aert en ’t gefïcfote ban Den bpanö / en maebte bacc 
een brwSÖtt / Dit De bpanöcn foaDDen af-getoorpen / 
foefobenöe met foem foout / planten en timmer-Iup* 
Den: onDertuffcfoen machten De fpaenfe een groot 
gerae^ en femfoïant/ aïö of fp foaDDen toiïïen aen- 
ballen / en met Den anöeren flaen / maec aïfo foen De 
abant gnaröe’tfoooftboot/ en op foen rerfot toe aen 
maccfocccöe/ foretireetDenfp/ toant fp niet toeïtoa* 
ten gemformcect / fooe fïerb Dat foet Staten bolft 
toa£: Daer op De l|eere ban 20arcfoon abanccerDe 
metDearrieerguarbe/ enfpfoidDenfoun binnen foa* 
re JBagenfoorgtfoefïoten/ berfoaïben marcfoeerDcn fp 
boort^ na23erb / en biodjdnDe bictuaïieDacrbin* 
nen/ en bedoren op alle Den togt niet meer ban 
3 of 4. peeröen: in’ttoeöer-heeuen bertoacfoten De 
fpaenfe foen op De paffagte / macc fp Do?fïenfe niet 
befpringen / en aïfo Defen toefot geDaen foefofoenDe / 
bracfoteufoet boct-bolh toeöcrominfocn guarnifcen. 
©eï^eerebanBillecr^ fcforeefDeni. februarp aen 
fijne ©rcdlentie ban .Éaffau / cn Den ï^eere ban 
©ïöen-23arnebdt HacDen^lDbocactban ^ollanö/ 
alle De circumfïantien ober fop ttoee brieben / bcpöe 
ban Date Den 1..februarp 1389. cn pr^ in fijnen 
brief feer De grote neerfïigfoept / arbept en bïfotban 
Den ©bcrfïen ilicfoenb bp foem in Defen toefot geDaen / 
bebennenöe Dat fonDer Den boorf5. ^cfoenb nopt pet* 
toejj fouöe 3fon geeffectueert / öefgcïfoben prfotf l)P ooit 
Den ï^apitepn ©ennep / Dat fop foem in Defen feer 
broom / aï£ een bapitepn en man met teren geöragcn 
foaDDe. 

foefoben berfoadt fooe bat Den ïlom'ng ^acofoujJ 
ban ^cfootïanö feberen ttrauït gefonDcn foaDDe aen 
De Staten generad Der bcreenigDe j^eDcrïanDen/ 
ban toegen ©oïond ï^iïïiam ^tuart / Die foier te lan* 
De met een ïïegiment ^cfootten geöicnt foaDDe. ©erft 
De Staten generad/ en Daernaöegeumeeröe^ro* 
binden fo fp tot ©treefot gcunieert toaren in Den jare 
1379. fnfïinerenöe Datfe omtrent 5jaren De ^ta* 
ten generad geöicnt foaDDen / en niet meer Dan om* 
treilt 16 maenöcn foctalinge foaDDen ontfangen/ en 
obcr-fuïr ter falie ban Dien ober 6ocooo giiïöcn^ 
ten arfoteren te toefen* ©e teeren Staten foaDDen 

om 
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tepu ©as 

De fcljuia 
batiöen 
Ciionel 
^aiacu 

.Jfteeftet 
3iol)an 
taaltoet 
SJatKe/ 
enileos 
natt De 
©oogt 

om Defeïbe fake af-afbeetbigt De ïfeece IBcefïcr 
3Lconarb De ©oogt / om ober «cngeïanD na £>ri)ot- 
ïanö tc repfen / en b?iebcn ban De Konmgtnne aen 
DenKoninkban 3>rt)otïauD / in fabeur banbe&ta? 
tenfoubcnieöe nemen: maer alfo tyt De Koningin? 
nc ban oEngdanD ntetgoet en bont / Dat Defeïbe ge? 
fant boojt? na j§>cl)otlanD fouDe repfen/ gelijk top 
booj m ’t lange en b?ccD Dabben berïjaeït/ Dat Die? 
niet jcgenflaenDe De tioofa. Stuart (tocfenDemiD? 
Dcïfr-tijD ban Den Konink ban &cl)otïanD / neffen? 
giojiö Keet/ <&?oot-maerfcf)aïk ban ^c^otlanD 
in flmbatVaDe gcfonDcn tu Denemarken) feet DeDe 
acn-ï)anDcn/ DoojKapitcpn Daïacïji/ ,§cDot?Ka? 
pitenn / fo aen De heeren Staten generad / fijn <£r? 
ccïïcntie / al? Den Üecre 2Cbbocaet #lbcn-33atne? 

. ‘s bdt / boïgcn? fijne fcïfóifteïijke infïructie onDec De 
Stï°ges Ijaub banDen fdbcnBMltam&tuact/ om te Ijebbcn 
pjetenJeei'ï contcntcmcnt ban fijne Dicnfïen bp tjem en anDere 

banDc ^cljotfe natie / geDient IjtbbcnDe / onDec fijne 
Cfjarge/ met bcrkïaringe bp aïDienmen bemgeen 
rcDclijk contentement DeDe om fijne geïeDen f cïjaDe en 
inteccffe te tccoutyercn / ï)p gcDdibctcett toa? fijn 
bctljael te foeïten in fulïtcr manieren al? ï)em beff ma* 
gelijk fouDc toefen* nemenDe aBoD en De menfcljcn 
tot getupgen/ Dat ïjet onDankbacr tcactement/Dat ÖP 
toal ontfangcnDe boo? fynen getroutocn Dienfï / Daet 
ban uo?falte fouDe toefen; bcrklatenkc Daer beneffen? 
fo Den boojnocmDen Coïonel Stuart eeniggratieu? 
rebelijk en eerlijk appoinctcmcnt ban fijn langen en 
gcttoutocnDienflkouDckrijgen/ Dat ï)P Den Staten 
ftkee iniDDel fouDe communiceren / Daer Doo? fp in 
kojtentijke / beel groter fommenfouDen konnen p^o? 
fitcren/ al? Doo? l^m gepjetenDeert too?De / of al? 
I)u fuftineerDen1 Datmenljem fcljulDigtoa?. 
' De tfceren Staten generad / om ban Defe queïïin? 

ge / Die' ïjaer en Duet onDerfaten aen-gebacn mocö? 
tentocrDen/ een? ontflagcn te toefen / enDeboojfep? 
De Stuart aen te toijfen/ bctongekjköatï)P&aDDe/ 
om DefelanDen tcqucïïen/ en D’anDerebieljctfcbuï* 

toëfifenna Digtoarcn/ met bjeben te laten / l)cbbengecefoïbeert 
^fcetjot- aen Den Konink ban ^cljotlanD ober Zee te fenDen / 

iBccfïer ^joïjan banDer JBarke / en Heonart De 
SS ©oogt) bepDer redjten doctoren / met fcïfêifteïrjke 
fonatn/om nifïcuctie / om Den toilïe Der heeren Staten gene? 
jjdai» rac( / bp öen Konink upt tc redjten in Defe fake / toe* 
att* fenDe Defeïbe infïructi'e/in Date Demo. |©eert 

De booifj.Dekeputectbe Ijebbcn ïiaerrepfegeno? 
men op ^cïanD / en boo?t? met ttoec <0o?log-fdjepen 
na€Dcmburg/ De ütoninkïijke booft-fïaD/ Daer De 
ïronink fijn f of bouD/ aïtoaer gekomen 3tjnDe / fp 
tod en eerlijk ontfangen syn- 3Be Staten generad 
baDDen Doen kopen/ bier ban De aïDer-fcboonfïe 
JDaerDen / Die inDe pjobintie ban ï^olïanD geballen 
toaren/ om Die aen Den Hiomnktebereeten/ enpje^ 
fenteren / rnaer aïfo Defeïbe nocb niet toaren geko? 
men / al? Degefanten gereeb toaren om tebectrec^ 
ken/ en Dat De toinDgoeDtoa?/ fa foumen Defeïbe 
na fenDen / Dan toaren nocb niet gekomen / al? De 
gefanten toeDcrom ban Daer bertrocken / Daer fp feer 
routoig om toaren / Dodj gaben alDaer ïafï al? Die 
quamen / om DiefynelBaj. te ptefenteren. 

^p baDDen meDe ïafï / om fckere infopnatien en 
memojie/ beroerenDe feker febip banDen ï|eere 
^jabe ban #?caDe? / en De boot?-gefdïcn / en am 
Der bolk ban oorlog/ al?-Doen nocb gehangen ïeg^ 
gcnDe. 

Cnbpfobcrrcbtn ftuarigljepD gemobcect too?De/ 
nopenDe feker fdjipban eenen 3Jaque? ^tuart / Die 
in De gronD gefekoten fouDe 3tjn / bp fekeren ïiapi^ 
tepn / en fcljcpe ban oojïog / genoemt jfrcDerik 
3CD?iaenf3. ©ooD / omtrent SltrmupDen in Óctobk 
ïefï-ïeDen / fo toetbc ben ïafï gegeben / Defeïbe fake 
te beranttooo?Den/en boot te D?agen confotm De info?« 
matie / mitfgaDer? De reDenen en miDDeleii/ Die apart 
toaren bpgefcb?ifte berbat/ Die De boojf3. gefanten 
in banDen fouDen toctDcn gefïeït. 

©e bootf5. gefanten tot ^Demburg gekomen 3ijn^ 
De/ bobben Demo. mep 1389, auDientie bp Den 
ïionink gebaD / en aen Den fdben ober gdebert / bare 

CreDenttC"b?ieben / en Daer na geDaen Defe na-boï* 
genDekojte monDdnge ^arangue of <©2atie» 

Oorlugtige Konink: 
JLJ i 

de Heeren Staten generael 
der vereenigde Nederlandfe Provintien , hebben 

ons gedeputeert om uwe Majefteyt met de hoogfte de- fanten gea 
moedigheyt en reverentie te prefenteren alle ’t gene in 
haer macht is , om de weerdigheyt en eere van uwe Ma- ntnh üan 
jefteyt te helpen befchermen en vergroten , en om den Jbctjot- 
ftaet van hare provintien aen uwe Majefteyt te recom- 
manderen. En alfo uwe Majefteyt op de klagten en het 
verfoek van den HeereWilliam Stuart, niet alleen een 
herault en gefant aen de gemelte provintien heeft ge- 
fonden , op dat fy op een fekeren gefetten tijd den ge- 
melten Stuart fouden voldoen : maer ook op deftelfs 
menig-vuldig verfoek } uwe Majefteyt heefc geweer- 
digt verfcheyden brieven aen de Staten te fchrijven. 

So hebben fy ons defen laft gegeven , op dat wy uwe 
Majefteyt met alle behoorlijke reverentie van’t verfoek (r°-ï3‘) 
en onrechtveerdige klagten vanden voornoemden Hee- 
re William Stuart fouden informeren. Het welke de 
voorfz. Heeren Staten generael al over langen tijdleer 
geerne fouden hebben gedaen, dan hadden om een 
niewe oorfake hare gedeputeerdegeordineertj diena 
Engeland en voorts in uwe Majefteyts Rijke fouden 
trecken: maer alfo fy doen ter tijd om fekere oorfaken , 
uwe Majefteyt hier bevorens verklaert, in Engeland 
bleven , fo hebben fy wederom ter felver oorfake ons 
aen uwe Majefteyt gefonden, want aen-gefien de be¬ 
geerte en ’t verfoek van den voornoemden Heere Stuart 
fijn mede-brengen het verderf en den onder-gank van 
denftaetder vereenigde nederlandfe provintien, en te 
gelijk vande gereformeerde religie , niet alleen in de 
lelve provintien , extirpatie en vernietinge, maer ook 
met opentlijk gevaervan defelve gereformeerde religie 

| en evangelife profdfie in andere rijken en landen des 
Chriftendoms, fo hebben fy ’t felve niet konnen na-la- 
ten : op dat uwe Majefteyt, den welken fy fekerlijk we¬ 
ten den waren Gods-dienft t’eenemael toegedaen te we* 
fen (daer van fy den goeden God ook hertelijk hebben 
bedankt, als die in de hulpe en onderftant van uwe Ko¬ 
ninklijke Majefteyt naeft God , ook veele toeverfigt 
in de befcherminge van de religions-fake hebben ge- 
ftelt) het perijkel en gevaer , ’t welk onder dat verfoek 
is fchuylende, klaerlijk foude merken : want al-hoe- 
wel fy weten dat uwe Majefteyt na fijne eerwaerdige 
voorfichtigheyd > wijlheyd en met allerhande weten¬ 
schappen en deugden vercierde gemoed , niet en is on- 
bekent, van alle ’t gene aengaende defe fake foude 
konnen gefeyt worden, en nu al voor defen uwe Maj. 
by alle de lange brieven en andere monumenten hebben 
onder-richt, nochtans om de groot-wigtigheyt der fa¬ 
ke , en ook om den wille van uwe Majefteyt te obedie- 
ren hebben fy nodig geagt, alle ’t gene defe fake mocht 
betreffen, door ons hare gedeputeerden, voor uwe 
Maj. te doen verhalen. 

’tlDeïkfp-ïieDert / eccfïin’tkojte monDek'nge fijne 
Koninklijke IBajefïept Dectoont / en gcceinonfïcect 
ïjekken / Daer kp kocgenDe De reDenen Dctoclkc tc conc 
kDeceren fïortben/ ober ’trecïjt ban rcpjelfakcn / 
Dat De ï^eere ïBilïiam Stuart berfoeDt banDeboo^ 
noemde'fijnc Koninklijke IKaj. tegen De Staten 
boo?noemt / fufïinerenDe Dat ï)ct niet kekoojïyk i? / 
Dat De fïetke DfuiD en macöt ban fijne Koninklijke 
IBaj.fouDetoojDen ge-emplopeert boojeen pertien# 
ïierperfoon / foriber oojfaek/ toelke reDenen fp Daer 
na aen fijne 3©aj. kp gefcï)?ifte ober geïebert Ijckken/ 
al? ook aen De Commifrarijcnkpfijne jBaj.gecom? 
mittert / ont met De gefanten banDe staten Daer 
ober te Difputeren/ toelke reDenen top Dier na berka^ 
ïen fuïlen. 

3Bc boo2fs. gcDeputcerbcn IjaDDcn auimnffebpftj* 
ne .l©ajefïciit / en pjoponccrDen ’t gene boo^fs. 1? 
in’t pukltjk In Den ütof / De? ^onncnDag? na De miiw 
Dag omtrent ttoce uren / in p?efcntic ban alle Den 
DelDom / De ^HmkafTaDcut? of Agenten ban De Ka? 
nink banSaberre/ cnDenBebebanöeKoninginne 
ban <SngelanD / Die niet te min aï t’famcn ter jijDm 
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3S4 Vijfcn Twintichfte Boek* * i<jSS* 
afffonben/ in bacgcu penm'emanö feonöe bec* 
fïacn afêöcn ïloumft en fijn Canccbec* 

©eöïios Sijne Maj.gaf tot antwoorde dat hyfeer blijde was 
mucüaït van hare komfte j dat het al een lange tijt was, dat fijne 
juüiJojüiu onderfaten by hem folliciteerden om remedie en mid- 
ge ants " del te hebben van contentement en fatisfaólie, maer uyt 
üraope, confideratie van den Nederlandfen ftaet, en ook ten 

refpecle vande gereformeerde Religie, hadde hy altoos 
de executie (van ’tgene hy over defe fake hadde geor- 
donneert) gedilayeerten uyt-geftelt. En dathy der-hal- 
ven wel hadde gewilt, dat fy-lieden of anderegelijke 
gedeputeerde, lert-mael hare reyfe hadden volbracht 
door Engeland, om de redenen der Staten mondeling 
tc verrtaen, gelijk hy wel blijde was defelve altans 
verrtaen te hebben, oordelen defelve van feer grote 
confideratieenimportantie : maer dat fijne gemelte on- 
derfaten, van hare zijde ook fodanige hadden, vande 
welke hy niet wilde derogeren , dat hy in geenderley 
wijfe verrtont yet anders te ordonneren dan ’tgene 
conform was het recht en de Juftitie, fo ten aenfien 
vande Staten, als van fijne onderfaten , en dat hyder- 
halven foude ordonneren een of twee van fijne Raden, 
erkennende de materie van recht, om met hen-luyden 
over de fake te difputeren , hen verfekerende dathy de 
Staten noyt foude hebben willen befwaren, boven hare 
macht en commoditeyt. 

<Dact na pcbkn fp obcr-gcïcbect öe ïpiebenban 
mijn £}ccre Den <6rabc IBaucice öe ^Daffau aen Den 
ïlönmft / cn namen pen-af-fepept. 

©ctgti ©cn iz.banbc boo?f3. maenö IBep / ftilo novo, 
So'ötre fp?aïien fpöen tcccc Caucclicc/ acn öentueï&cn fp 
iwnbe.mgc pare falie rcconimanöceröen / rcpetctcnöe ooïi öe 
«letom ' mccfïc be&p'£-cröeuen / bic fy balgen^ öcn ïafï ban 
SccUer fijne üonmMpe Ifêaj. tn fijne tcgenbjoojöighept 
«schot, jjaööcn gepjoponeert / btööenöe Dat pp pare faïie 
unt>„ tniïDc bmöcrcn / cn bocgnantelpfi Dattcc ConunjfT& 

rifen geöeptiteett mochten toojDcn / Die met pcm fou* 
Öcn panDcïcil. 

©cn fclbcn Dag panbeïöen fp met öenUImïiafla* 
Deur/ ban Dc ïtoningmne ban Cngeïanö met bede 
bjoojöcn cn tcDenen/op Dat pp met Dc cerfïc gelegene 
ïjept fijne ïioninïtïijïte «flfèaj. briïöe aen-fpjeften / cn 
boeg pen mtcrccöeren / boïgcnj? öcn ïafï cn Dc Igicbcn 
ötdiu ban pare ïsonmïiïpïte iBaj.paööeontfangciu 

©t ©cn 16. Da* fribee IBacuD nnööagg / 5pn fp in 
öcrionöfe communicatie gctrcöen / met üc Commtffatifcn öc£ 
Sa2öerccn ïioninjc/te meten: Dc llactsj-ljccccn Pctfonntó/^cl)ij 
huiDdtiu biirê / cn ©. ^>cpacpjiip' / Die op ’t ^aïlcpg (in een 
ge met öc plactfc / öacc pet parlement öc£ tfïpr pleeg te berga* 
Sènütó kren cn gdjouöcn te bjojöen) bp een blaren geïio* 
üonmr men/ uut-gefept Denverre ^eparpm^/ biccben- 

bid noep na quam / aï£ öc t’famen-fpjafte bp na ge* 
u^3t‘ cpnDigt tna^. .iPaci gemeebt Den pccrc ^tuart Daet 

tegcnbjooiöig bia.3 / cn De gemeïte Commiffarifen 
fcccampïc evenfen gcDacn ïicbbcnDc/ foöatDccom# 
immieatic tot Dien Dage toe toaö upt-gefldt / en ijen 
geen gdegcntïjcpt toa^ gegeben ani tc pioponcten 
’t gene tot Dc accufatte ban öc ï}ccrc ^tuatt iua^ 
bcl)o?cnöc. ©act op öc boo^. <23cfanten (na feei 
cccïijhc gcöanc Danft-fcggingc cn p?ijfingc ban öcn 
fonöcdingcn bïijt Dei peeccn CommiffanfcrOboo^- 
aï bccfocï)tcn Dat fp alleen met öc gemeïte Cominif 
fatifen moeten communiceren / en baten ïafï Die öc 
gemeene/ cn met öcpatdcuïicrc falie ban ^tuartof 
pemant anöci^ bettefte / paté <g. €. moepten beis 
hiaten/ fcggcnöc öatfp nictgcfouöcntuarcnonitci 
gen öcn boopiocmöcn ^tuatt tc contrfïctcn/ bed 
min om pcni tc bcfcöuïöigcn of acn te blagen / macc 
aUccnbjb om fync ISoninblijbc «Edaj. of fijne gcöcpm 
tcctöe ïSaöen jjate fabete pjoponctcn/ met allebei 
Ijoojïybc ootmocöigbcpt cn reberentie ban pare p^m 
cipaicu / öat Defe toaö cahenöe pet geben öei*bheben 
ban tcp?efpïicn gefepiet ban fpnïÜomnbïijbelBaj. 
5t toeïb een publijbc / enmctp^ibecfabebjajl/ enna 
bctfcpcpöcn ceöcnen obci cn boeöcc gepouDen obet 
Dit inciöcnt / öc gemeïte Cammijjactfen pcnöc Öat öc 
boenf5. gefantcu blcbcn bp patc meningc/o^öonnccc^ 

öcn fp öat öcn boojiiocmöcn Pcete ^tuact fouDc bet^ * 
tcccbcn. 

Cn na öat fp acn öc boojfj. CommifTatifen paö^ 
öcn bctbïacit/ bat fp öact toe niet cn paööcn getragt/ 
öat Staart paren lafl ofccöcu niet foubc berfïacn/ 
maet op öat ff.1 öacc öoo? niet fouöcn fdjpnen tc ttc* 
öcn in contefïatic met öcn boojnocmöm iètuatt/öacc 
toe fp ban paté principalen geen ïafï öaööcn / pebben 
fp geccpctcett öc boomacmfrc reöeuen en argument 
ten öic fo tot bjcöet-ïcggingc ban Die onmatige prc= »1 
tcnfïe ban öc boornoeniöc ^ttiatt/ aï^ ban pet geben i\ 
öctbricbcnbanrcpreffabcn bonöcn feppnen te bepo* 
ten / en een ^onncnöag ïefï-lcöcn ban pact in öc 
jfranfe €aïe fijn Ctoninblijbe .föaj. luaccn geptopa^ 
ncect/al^ Doen quam in öefelbe pïaetfe Dact öe bóozfj. 
communicatie gcfcpieöe Den ï^cecc ^epatpiu^ / öcn 
öetöen ï3aeöö ü?cet / Die / gcïpb boren gefept i^ / ban 
Den ïioninb geöcputecct boa^. 

Cn al£ öacc eenigeiitb3ifïoutfïoiitobciöcpjoba« 
tien / öaec meöe pet gene banpenïieöen toa^ gefept/ 
fotiöc bonnen tooröen bcbefïigt / gaben fp tot anr* 
bjoort/ öaï De onbiïbgpcpt ban’tccnfcutöcibrïcben 
ban ccpreffaïien genoeg tuas> bïybenöe tipt öe roris 
tcactcn gemaebt/ tuffen öcn iïoninbban ^epotïaiiö/ 
en 5Dpibp^öegocöe/ en banöc bolgcnDe^incenen 
Woningen ban ^epotïanö gcconfirmcctt / öacc na 
met pet reept öcr naturen en bozgedijbe reepten / 
cn anöccc beïup^ ccDenen ban pcn-ïtipöen geöeön^ 
ceett. 

^e Commiffanfen beefoepten öat fp pen fouöcn 
etuaccöigen / Die tcöenen bp gefdjziftete fïdïeneu 
en obette ïebeten/ op öatfpöcfdbe reöeneu en at= 

gumenten met mcccöec attentie fouöcn bonnen ober- 
toegen/ ’tbodbfp bdooföen te Doen. ^nöcfSanöc^ 
rcnöaeg^/ tocfenöe Den 17. öito pebben fp öcfdbc fom* 
niietlijb gcöcöiicectt / en Door pare ^ccrctarip bp ge* 
fctyiftc gefïdt3ijnöe/ ben llcere^cpijföaenbcpan* 
öigen/ metöeCoppeban ötebrieben/ öieöci|eercti 
Staten in ©ctobri öefe fabe acn-gaenöe / aen fpn 
ïioninbïpbe Ifèaj. paööen gefeprebem 

IBdbe reöeneu getoeefï 31311 in effecte genoeg öefd* 
be Die fp Den ïioninb öep fonöagé te bojen / al£ fp au* 
Dientic bp pem paööen gepaö / gcproponcctt paööen/ 
cn biarcii ïupDcnöe aï$ boïgt: 

Voor eerfl is den gemelten Heere Wilhelm Smart ÖeDerKït, 
niet voorden met brieven of Obligatien, da er mede conr^erea 
hy een fo groten fommegelts van de Staten foude mo- mtoliec 
geneyflehen. -mclitbar 

Het is wel waer dat de Staten hebben verftaen , dat jtca/èalöe 
hy heeft feker Inftrument van obligatie van 10000 gul- i^eece 
dens, maer dat is niet (hoewel hy ’t felve foude mogen 
exhiberen) om te beveiligen den eyfch van een fo grote ^rfacht 
fomme geks , die hy meynt dat men hem fchuldig is. banöra 

Want wat die grote fomme belangt, en beunt op ge- 
ne obligatie, maer op eenige rekeningen met hem ge- j&ontnR 
houden by fekere gedeputeerden der Staten, die geen ban 
volkomen laft hadden : maer nodig was dar defelve re- ^°t^gen 
keningen van de Staten of den Rade van Staten wierden ü» Staten 
geapprobeerten goetgedaen. ÖeCherS4 

Welke rekeninge met hare documenten de Staten öerianöfê 
nochtans noyt zijn overgelevert, in voegen datfy noyt ©lobtnf 
te recht daer van fijn vermaent ofaen-gefproken. ncn, 

Daer na de gagie, die den Heere Staart verhoekt, 
waren alle de Staten des Nederlands fchuldig, niet elk 
in’t byfonder, maer generalijk, fo dat fy uyt oorlake 
vande dtenft üengedaen, niet fijn verbonden tot een 
ftuyver, maer alleenlijk yder Provintie voor hare por¬ 
tie, ten fydat hy kan bewijfen, expreffelijk anders te 
zijn bedongen. 

’c Welk ook alleenelijk behoort tot die Provintien, 
die onder den name van Staten generael hare fake regee- 
ren,als Braband, Vlaenderen, Henegouwen, Ar- 
toys , Rijffel, Douway en Orchies, en meert alle die 
gelegen zijn aen de Weft-zijde van de Mafe. 

Maer de andere Provintien, die hare faken apart he¬ 
rtelden , en alleenelijk op fekere conditiën fich byde 
aadere hebben gevoegt, en hare krijgs-larten apart ge¬ 
dragen , hebben door geene inrtrumenten van obliga- 
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JSf. Vervofg der Ncderlandfe Oorlogen. 

•r tien of gedane rekeningen van de andere konnen ver¬ 
bonden worden. 

Het welke fondereenigen twijffel plaetfe heefr, ten 
£01,54,) rcfpe#e der provintien van Holland en Zeland, die 

fich altoos te dien tijde, als den Heere Stuart in dienft 
was van de Staten generael, opentlijk hebben ge-exi- 
meert en ontrocken van de gemene fchattingen , niet al¬ 
leenlijk der Staten generael, maer ook van alle hare fta- 
tuyten en ordonnantiën. 

Want voor eerft is dit notoir allen en eenyegelijk, 
dat de Staten van Holland en Zeland met hare geconfe¬ 
dereerde, onder ’cGouvernement des doorlugtigen 
Prince vanOrangien, gedwongen zijn geweeft, van 
den jare 72 af, tegen de tyrannie der Spanjaerden, aen 
welkers zijde Braband, Vlaenderen, en de andere voor¬ 
noemde provintien doen ter tijd waren , de wapenen te 
nemen, en de oorloge te voeren. 

Het is' welwaerdat daerna in den jare7<j den vrede 
is gemaekt tulfchen alle de provintien , maer nochtans 
in fulker voegen , dat omredenen van de vorige oorlo¬ 
ge, en profeffie der gereformeerde religie, die van 
Holland en Zeland hare faken, met die van de andere I provintien noyt hebben vermengt. 

Gelijk mede met uyt-gedrukte woorden in ’t tra#aet 
van de pacificatie van Gent ftaet verhaelt, dat de gemel- 
te provintien van Holland en Zeland niet gehouden 
fouden wefen in andere ftatuyten of ordonnantiën als 
de hare, en dat by hen alles onder de autoriteytvan 
degemelteHeere Prince geregeert en geadminiftreert 
foude worden, als ten tijde van de vorige oorloge was 
gefchied. 

Dat ook niet fonder grote en gewichtige oorfakeal- 
fo befloten envoorfien was, opdat de gereformeerde 
religie in geen perijkel foude komen, noch ook den 
ftaet derfelver provintien om-gekeert foude worden , 
dat anders ftraks daer na gefchied foude zijn geweeft. 

Want niet lange na’t voorfz. contra# van de pacifi¬ 
catie, hebben alle de andere Staten , uytgenomen die 
van Holland en Zeland, éen niewen vrede gemaekt 
met Don Johan d’Aurtria. 

Daer na hebben fy hen ook den gouvernemente des 
Aeits-hertogen van Ooftenrijk onder-worpen, dat 
van de Staten van Holland en Zeland noyt is gedaen. 

Gelijk ook nader-hand het meerendeel der provintien 
tot een Heere hebben aengenomen en erkent den Her- 
toge van Alen^on, broeder des Koninks van Vrank- 
rijk, daer nochtans by die van Hollanden Zeland het 
felve niet is gedaen , maer zijn alleenlijk op fekere con¬ 
ditiën , daer door hare faken opentlijk van de andere 
provintien wierden onderfcheyden, by het vorige con¬ 
tra# gebleven. 

Alle ’t welke genoegfaem is blijkende, door dien de 
landen van Holland en Zeland, met die gene, met 
dewelke fy, als die noch onder’t gebied der Spanjaer¬ 
den ftonden, de oorloge voerden, vrede en verbond 
hebben gemaekt, fo nochtans , dat fy voor de eene par- 
tye der contrahenten van de andere erkent zijn gewor¬ 
den , en altbos hare faken van de faken der andere pro- 
vintiérr verdeelt en verfcheyden hebben gehad, gelijk 
in ’t contra# van de pacificatie van Gent bedongen was, 
enden af-valvanverfcheyde provintien tegen gegeven 
trouwe,en vcele andere dingen die daer op gevolgt zijn, 
betonen hoe nootwenbig defelve voor-behoedinge is 
geweeft. 

Maer aen-gefien alleenlijk door toeval, en inciden¬ 
telijk van de valeur desfchulds, en het recht der ande¬ 
re foldyen word gehandelt. En degeheelecontrover- 
fïe hangt aen ’t recht van repreffalien, dat den Heere 
Stuartfoekt te verkrijgen, tegen de ingefetenen van de 
vereenigde nederlandfe provintien. 

So ftaet voornamelijk daer op te letten, alwaer’t 
fchoon fake dat defchuld buyten queftie ware, en de 
Staten niet hadden dat fy om de dedu#ien en recompen- 
fen, of om andere voorfz. oorfaken mochten tegen¬ 
werpen, dat het isftrijdende tegen alle reden vanbil- 
likheyd en rechtveerdigheyd, dat hy onder ’t recht van 
repreffalien , het uyterfte van alle remedien, door Ko¬ 
ninklijke autoriteyt, fijn fchuld gewapenderhand wil 
in-manen, en te gelijk mede de negotie en commercie, 

IV. Deel. 

die tot noch toe tullchen de ondetfaten des Schorfen 
Rijks , en d’ingefetenen des Nederlands vry is geweeft, 
weg nemen, met de hoogfte dreyginge van diegoet- 
gunftigheyd en vriendfehap, die fo ten aenfien der con¬ 
tra 61e n , tot noch toe tuflchen beyde de landen geob- 
ferveert, en die de Staten , fo ten aenfien van de nabuyr- 
fchap, als van eene en defelve gereformeerde religie, 
met een behoorlijke demoedigheyd en reverentie toe 
fijne Koninklijke Majefteyt tot noch toe hebben onder¬ 
houden , en met noch groter.gevaer van alles , dat is 
ftreckende tot befcherminge van de oprechte reli¬ 
gie. 

Derhalven op dat blijke, dat den Heere Wil¬ 
helm Stuart, het recht van repreffalien in geender- 
ley wijfe competere, fo ftaet te premitteren of voor 
aen te Hellen dat het recht van repreffalien ganfeh ex- 
traordiuaris tegen den regel des wets, en het rechc 
der naturen is. 

Voor eerft om dat die gene met brieven van repref¬ 
falien worden gequelt, onfchuldig en noch verbonden 
noch ook te voren gecondemneert zijnde. 

Daer na dat den gedaegden gedwongen word de 
recht-plaetfe van den ey ffcher te volgen, daer na ’t rechc 
van alle volkeren, een yder te recht moet komen, ter 
plaetfe daerhy heeft gecontraheert. 

Nu aen-gefien den Heere Stuart in ’t Nederland heefc 
gemiliteert, fp is daer geen twijffel of hy heeft aldaer 
gecontraheert, daerhy ook, en nergens anders, doen 
ter tijd fijn domicilium heefc gehouden. 

Derhalven fo moet in de betalingen en alle tegen- 
fpoeden en toe-vallighcden der menfehelijke faken, 
dat contra# militair, volgens de wetten der voorfz* 
landen worden geinterpreteert, en uytgeleyt. 

Ook kan den Heere Stuart niet te rechte klagen „ 
gemerkt hem het felve is bejegent, dat ook vcele an¬ 
dere Overften, die in defelve landen hebben gemili¬ 
teert , is weder-varen. 

Voornamelijk, gemerkt fy na de gelegentheyt der 
fake en Krijgs-fortuyne, in fo groten af-val en ver¬ 
lies van fo geweldige provintien, niet fo heel qua- 
lijk zijn getra#eert, als wel by de meefte ook groot¬ 
machtige Koningen , die hare Rijken fo heel en on- 
befchadigt zijn gebleven. En noch militeren feer 
gewilliglijk op de gagie der Staten veele Edelen en 
voornaemften der Schotfe natie, die nochtans dej 
felve klagte ook wel fouden konnen doen. 

En hoe-wel fomtijds tegen de billikheyd van de 
reden der nature, van de Koningen of Princen 
tegen de na-buyren, brieven van repreffalien wor¬ 
den gegeven, fo gefchied dat even-wel niet als 
om feer hoog-wigtige oorfaken, daer van te voren 
tuffen de Princen is overkomen. 

Het welk men met veele exempelen foude konnen 
bewijfen , en voornamelijk met de contra#en gemaekt! 
tuffen de Koningen yan Schotland, en de Princen van 
’t Nederland. 

. En onder anderen is daer een contra#gemaekt tuf¬ 
fen den Konink van Schotland ter eenre , en Philips de 
goede Hertog van Bourgongien ter andere zijden , in 
den Jare 14.2.7, daer in wetten en conditiën ftaen 
befchreven, op dewelke de onderfaten van beyde de 
Princen, onderlinge koop-handel foude mogen drijven. 

En onder anderep is expreffelijk geftatueert en be¬ 
dongen, dat van die tijd af in ioojaren geene brieven 
van repreffalien gegeven fouden worden, op datniec 
ter oorfake van dien, de oorloge foude ontftaen, ’t welk 
gemeenlijk plag te gefchieden. 

Welk contra# naderhand ten tijden des Keyfers Ca- 
roli quinti anno 41 en qo beveiligt is , en onder andere 
articulen wederom befloten, dat gedurende den tijd 
van 100 jaren geene brieven van repreffalien gegeven 
fouden worden. 

Wel is waer, dat in het laetfte contra# van den jare 
f o tot Bins gedelebreert, is befloten datter brieven van 
repreffalien gegeven fouden konnen worden, maer al¬ 
leenlijk fekere folemniteyt voorgaende. En dat alleen- 
lijkindepredadenendeli#en, daer toe ook alleenlijk 
de Zee-rovers, en die fchuldig waren aen fulke deli#en 
verbonden fouden wefen. • 

Mm 



Vijf en Twintichfte Boek. *1588. 
Maer noyt is befproken of toe-gelaten, dat onder 

dennaemvan foldye of krijgs-gagie, brieven van re¬ 
preffalien gegeven fouden worden. 

Maer ter contrarie is tot noch toe, volgens de coftu- 
me van alle Princen , geobferveert, dat niemand fijne 
onderfaten ter oorfake van foldve , het recht van re¬ 
preffalien heeft toe-gelaten , voornamelijk als fy op haer 
eygen , en niet op 't gemene belcyt gingen militeren. 

En niemand anders kan klagen van de vveygeringe 
der juftitie, dan die de Rechters by de gene, die hy daer 
van wil beklagen, heeft beproeft, ’twelk niet ge- 
fchied door een buyten-rechtfe interpellatie, maer door 
een citatie,en in een daginge der Rechteren. 

’t Welk fo wel plaetfe heefc tegen de Princen der ge¬ 
ünieerde provintien , en tegen de Staten die dagelijks 
by de ordinarife Raden van [uftitic worden aen-gefpro- 
ken, en fich te rechte ftelïen, en de btllikheyd dat 
vereyfehende, gecondemneert worden als tegen de par¬ 
ticuliere perfonen. 

En fo wy gedwongen worden de particuliere perfo¬ 
nen eerft voor ’trecht te roepen, voor en al-eer in 
eenige fake brieven van repreffalien gegeven fouden 
konrien worden , veel meer dan een republijkdieook 
meerder privilegie behoorc te gebruyken. 

Voornamelijk gemerkt defe fake van fo groter impor¬ 
tantie is, dat daer in ten meeftendeele het wel-varen en 
de behoudenis van denStaec der vercenigde nederlandfe 
provintien is beftaende, want by al-dien het den Heere 
Stuarc wort toe-gelaten, fo behoorc het ook alle on¬ 
derfaten defielven Rij x toe-gelaten te worden , ook alle 
onderfaten des Koninks van Vranknjk, Engeland, 
Denemarken en de Duytfe Vorften , dewelke fo fyal 
tefamen tegelijk bet recht van repreffalien ter,executie 
walden ftellen , en de fchulden die fy pretenderen met 
de krijg in manen , fy fouden alle de vereenigde pro¬ 
vintien , en daer toe noch veele andere kerken der ge¬ 
reformeerde religie in ’t hoogde perijkel en gevaer i 
brengen. 

Nochtans achten de Staten wel, dat fy in defe oor¬ 
loge fulks niet hebben verdient van de Schorfe natie , 
veel min van de Heere Wilhelm Stuart, dien fy, fo haeft 
hy in Holland was gekomen , de eere hebben gedaen 
van hem Kapiteyn te maken , en naderhand Colonel 
over een ganfeh regiment, ’twelk fonder feer groot 
eygen-baet niet heeft konnen gefchieden, hoewel de 
foldaten die niet prefent zijn in fuiken getal als fy wel 
behoorden, niet heel en al betaelt zijn , nochtans heeft 
men fijn befte gedaen, dat een yder voldoeninge en 
fatisfadfie foude gefchieden, het welke fo het niet te 
fijnen tijde ware gefchied, fo foude noch den Heere Co¬ 
lonel, noch de andere in der Staten dienft zijn gebleven, 
en niet anders als tegensharen dank zijn af-gedankt. 

Maer fo fy niet heele grote rijkdommen vergaderen , 
en niet alles konnen verkrijgen, dat fy mogelijk met 
een grote hope hen fel ven te voren inbeelden, fo moe¬ 
ten fy bedenken dat de Staten, ftaende in een fo groot 
en fwaren inlands oorlog, tegeneen fo machtigen vy- 
and, niet al konnen doen, dat fy hare Krijgs-lieden 
geern doen fouden , fo de fakena haren wenfeh ging, 
nochtans is het niet anders als voor een weldaed en eere 
te houden , dat de Staten geern Schots Krijgs-volk 
gebruyken, en hen alle ’t goed doen dat hen mogelijk 
is, en in geenderley wijfe voor furie, geweld ofande- 

•. re mifdaed , dat menfe vermits de fwarigheyt der fa- 
" ken endesooflogsgene grotere weldaden kan bewij- 

fen. 
Gelijk wy ook voor feker geloven , dat den Heere 

Willem Stuart, als hy uyt den oorlogfcheyde, nage- 
legentheyd der faken en des tijds geen oorfaek hadde 
om klagen. Het welke ook genoegfaem blijkt, dathy 
in de nederlandfe provintien een huysvrouwe heeft 
gecrout: en om die reden hem noch meer tot de wet¬ 
ten , baten en profijten der felviger provintien geob- 
ftringeert en verbonden j hy heeft in al die langen tijd, 
welke hy in dit Rijk is geweeft , eer hy klachtein-ftelde 
over fijne fatisfa&ie, opentlijk en klaer genoeg te ken¬ 
nen gegeven , dat hem de Staten hadden voldaen , fo 
veel als van haer E. E. na gelegentheyd des tijds en des 
oprlogs ge-eyfcht konde worden. 

Wat de reft belangt , gemerkt defe fake in geender¬ 
ley wijfe particulier, maergenerael en publijk is, alfo 
fyisfiendeopdenftaetvan’tSchotfeRijk, en de wel- 
vaert en behoudenis der geünieerde provintien , die 
gedwongen zijn ter oorfake van de religie, een eeuwig 
en altijd-durendp oorlog te voeren tegen feer mach¬ 
tige vyanden , en de andere Rijken en landen in plaet¬ 
fe van een fterk bolwerk zijn ftreckende, fo ver¬ 
trouwen degefanten der Staten feer vaftelijk , dat fijne 
Koninklijke Majefteyt volgens de gaven en deugden , ,l 
daer mede hvvan God is verciert, als ook de god¬ 
vruchtige affedie en liefde, tot de gereformeerde 
religie en fuyveren Godes-dienft, en de trouwe en 
goedertierenheyd tegens fijne bondgenoten, fo be- 
naut zijnde door den jammer des oorlogs, niet an¬ 
ders fal ftatueren , als dat het verfoek van repreffalien 
van den Heere Willem Stuart is te verwerpen , of fo 
daer alredeyetvves is gecorsfenteert, te aboleren en te 
nicte te doen , en fohyyetwes begeert of verfoekt ter 
oorfake van fijne gagien, dat hyhem byde Staten fal 
hebben te vervoegen en fijn recht te vervolgen by die 
provintien, in wekkers dienft hy hem heeft laten op-te* 
kenen, gelijk noch breder ftaet verhaelt in die feer 
langen brief, welke over die fake aen uweMajefteyt 
is gefchreven, en ook ten deele in demiffive van de 
doorluchtige Coninginne van Engeland, die haer heefc 
gewaerdicht orn de billikheyd en grootheyd der fake, 
en om die overheerlijke goecgunftigheyd j die fy de 
geünieerde provintien is toe-dragende, er. om de feer 
groote verbinteniiTen en weldaden daer mede die pro- 
vintien aen hare feer doorlugtige Majefteyt zijn ver¬ 
bonden , defe ganfche handelinge te recommanderen 
en voor de Staten te intercederen. 

Alle ’t welke de onderfchrevengefanten der Staten 
met behoorlijke o.Qtmoediglieyd en reverentie, ter 
begeerte van deE. E. Heeren Commiffarifen , van fijne 
Majefteyt over defe fake gecommitteert, in gefchnfte 
hebben geftelt, niet om rechtte verfoeken , daer van 
fy geen laft hebben: maer op datfy uwe Koninklijke 
Majefteyt fo veel mogelijk is , van de ganfche fake fou¬ 
den informeren : biddende dat fijne Majefteyt gelie¬ 
ve hen met een genadig en goedertieren antwoord te 
laten gaen. 

(&en feïbcn bage afê bc boo^fs. reöcncn ebergeïe? ©o?bet 
beet toatai / fpjaftcu fp na ben mfbbag ben ïf eere haut>eitn?) 
Canedier / en bp fijn €. een rclaeg;geüaen ïjcbbnu SSen 
öe ban’e gene fbmet De boo?fdj?£ben £cimniifavU m^ctjoti 
fen ïjaööcn getracteert / en bat fp ijare bebarj£-rcbeslari&* 
oen öc boo^fs. Cammifjarifcn tn gefdjpfte dabben o# 
bergcköcrt / baer ban fp ïjrt fommuc bp fijn €. tod 
foübeit berïjaïen / bcrfoeftenöe fijn en fabcuc / 
üacrboojfp op ’t fpnebigfle ban 'Den Hónmft met een 
genabig cngoebcctieren amtoao?b modjten toerben 
afgcbccröigt. #p todft öcrfodi lipteer bdcefödijft 
anttooojbebe / met een ïjonorabïe p’efentptie ban frj* 
«en öienfï bat ïjy Ijenxteö ïjet fcïbe feojt te pinnen. 

(Zen feïbcn bage fpjafteu fp ooft öm ^ntoaflabeuE 
ban bc öoegïugtige Isoninginne ban Cngdanö/ bic 

| fp infgcïjjft^ bnïjadöcn öc caninmnicatie geftoubat 
met öc botgfs* <£prmnif)artfen / cn al ’t gene öaer-cp 
geboïgttoa^/ tcpetercnöc m ’t ftojtc / Deboomacra- 

1 fïc reöenen en argumenten / Die fp geb’iipftt iiaööen/ 
j en tecöec opnieuw bccfaeftepöe bat ka bad} toiïöe 
j boïgenjj ben ïafï öemban fjarelBajejïeut1/ nopnk 

öe Defe fafte gegeben / om bcjfdfp grote impupan* 
tie en jtoangljepü fijm ..fBajsjleptacn-fpA’ftcu'/ en 
trachten bat fp fo fjacfï ïjcf jftonbc gefdjiebeii met 
een goebertiercu amteooib moefjten fopibcn af-ge? 
beeröigt/ en bat Ijp tot Dien epnbe bp fijne 
je^ept tütïöc gaen: bacc op ben ^ectc’Émbaffii 
bent feer bdeeföeïijft anttooo^bebe i berftfamibe 
bat f)p boïgen^ ben ïafï ban bare JIBajefrept (fijne 
mccfltcp) ontfangni / niet njinöct ftonbe boen / öait 
bcn-Iupben in cmz fo biïlrjfte cn recbtbccrbige fafte 
bp-fïaenen bp fïjnc ïioninMfjfteJIBajefleptintcrees 
beren / en bat ÏJP ’t fcïbe foiiöc boen met een feer 
bcerbig gemoeb / en bat jjp ïjeni feïbcn fo beef 
pecfuaöeerbe/ ban bc goeberticrcnbepb / 
bepb/ boo^fjcïjügïltpö en tecfjtbeerOigïicpö ^ 
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firtrettêii 
t? j&tuatt 
tot latte 
ban De 
<£>tatcu 
gealfe, 
geett, 

» 
9> 
5> 
J» 
5» 
5» 
J) 

» 
» 

®ett atit; 
baffaüeuc 
ijan<£ngc« 
lanb/ te- 
ramman# 
beert be 
fahe ban 
be gebepus 
tereoebet 

Conirtlrê ban ^cbot-lanb / en ftjne fondetlinge af# 
fcctic tot De gereformeerde religie en tot Degene/ 
Die Daer ban profeffie Doen / bat fijne USajefïeptben- 
lupDcn met ecu goeDertiece en brucbtbaecaf fcbepD 
fouDc laten gacn. 

femelden Dage/ omtrent Den abonD quam Den 
ïfcere .Schijf bp ben-lupDen / en fepDe Dat bP baec 
gefebriftende betoij^-reüenen / Die Daer in bcrljaelt 
fïonöcn / gelefen baDDe/ Die bp bccfïonb ban feer 
grote importantie te toefen: maer Dat öPÖaDDeber# 
fïacn Dat jètuart Defe ben-lupDec reDcnen met een 
contrarie en Dien boïgcn£ genoeg pjolijt entoijt-lo# 
pig gefc&riftt toilDc toeDcrleggen / op Dat tjp ben-Iie# 
Den Dier met barefebepen fouDe bafï bonden/en be# 
letten Dat Den Coninh gene informatie fouDe nemen 
ban bare fahe. 

sDaer op fptot anttooorD gaben/ Dat fpgeenïafï 
ïjabDcnmet ^>tuattte contefterenofteanttooorDen 
op fgne febuften / Dat fp Derbalden IjaDDen befloten 
aen te bonden om anttooorD en af-febepb ban Den 
Contnhfdfg. 

3£en 18. .HDap quam DenHlmbaffabeut ban €n# 
gelanDbpben/ enfepDc Datbp gelegentbepD babbe 
gefoebt om Den Coninh De£ felden Daegg te fp?C' 
ben / maer Dat bem Daer toe geen occafïe toag ge# 
geben / bermiD£ Den Coninlt niet toel te paffe toa^: 
gclqlï bP mede Dcg bolgenDen Daeg£ / toefenDe Den 
19. Dito / bem ercufeerDe / om Dat ÖP brieben mofie 
febryben na CngdanD / Dat fpbem niet lafïig fou# 
Den ballen / Dat bP eben-toel geenc occafïe om Den 
Coninlt te fpreïten/ fo baefl jfjert ftonDe gefcbieDen/ 
fouDe laten boor-bp gaen: en alfo ben Deffelben öaeg£ 
Den^eere Schijf / Dooj Den üeece 2CDriaen 35am# 
man / 2Cgent ban De staten bp Den Coninh DeDe 
aen-feggen / Dat Den J£eere &tuact befïcbtoajS ben 
gefebrifte met contrarie reDcnen / en gtfe^ifte te 
toeDer-lcggcn / fobebben fp Door Den felben dam# 
man / Die fp baren &ecretanum bp-boegDen / bec# 
fogt aen Den l|eere Canceïier / Dat Ijet ben geoor# 
ïoft moebte toefen / bpbcm tehomenenmetfijn^. 
ban bare fahe te fprehen / maer alfo fp Doe geenac# 
xe$ tot bent honDen heggen / fo bebben fp Die t’fa# 
men-fprahe upt-gefïcït tot De£ anDeren Daeg£. 

^nDêrtuffcben 1$ ben aengefept getoorDen Dat 
&tuart onDer andere hlagt-reDenen / meDe ten 
quaetften tegen De Staten Der BeDetlanöfe grobin# 
tien allegeecDe/ Datbp te ^ant3icbbaDDegeDient/ 
Dat bent De Staten Daer ban DaenbaDDen gebaelt/ 
Dat alë bp ban De Staten toierD af-geDanht / bP 
niet alleen fijne upt-gelcpDe en berfeboten gcïD / 
Daer meDe bp met fijn bupg b?outoe toeDet na ^cfjot- 
lanD fouDe tcechen / niet en ItonDe tocDec-hcggcn: 
maer Dat na fijn bertreh ban Den foone De£ 2Sur# 
gemcefïer^ 25etrp alle fijne goederen te ^elff / 
ter oorlahe ban fchec penftoen toaren gearrefïeert / 
Dat bp pretendeerDe op De goederen ban batenburg/ 
Dat bP negen ban fijne nebcu in Defe oorlog bad# 
De gelaten / en Dat De goederen ban fgn bupp-brou# 
toe (bermitg bP inde oorlogetoa^) ban Den $rtn# 
ce ban $atma toaren gearrefïeert en gcconfi^ 
queert. 

^enii.DerfelbecmaenDquam Schijf bp benen 
fepDe / Dat bP niet De ttoee andere commiffarifen / 
Den üfeere ^tuart gefprohen baDDe/ en fgne rede# 
nen/ Die bp bp gefebrifte baDDe gcfïeït/ geejeami# 
neect / maer Dattec beele breeme en obetbloeDig 
toaren / Dat De Commiffarifen baDDen belafï Dat 
bp Daer beele fouDe af-fnoepen en berandcren/ 
en Dcë anDeren Daegg toeDèc op nieu^fïjn gefebgf 
te oberlebercn: fo bermacnDeit bp ben-lieden Dan 
Datfe op Den üeere Canceïier fouDen berfoehen / 
Dattec een relae^ ban DengantfcbenbanDel aen Den 
ConinhgeDaen moebte toorDen. 

Cen felben Dage fprah Den ^CmbaffaDeur ban 
CngelanDin’tbreeDe met DenConinh ban bare fa# 
he en rccommanDcecDe bare erpeDitic/ en Dat fijn 
Coninhïijhe IBajeflept baDDe belooft met Den eer# 
fïen btn-lieDen af te beecDigen met een gocDertie#- 
ren af-fcbepD* 

IV, deel. 

C>en 24. Dito toa^ fijn Coninhïijhe Jfêafcfrept gc# 
occupeert in’t boren en eramineren ban Die J^ccrctt ttenam “ 
en CDeïen Die De toapenen tcgcii^ bent baDDen aen- aen <JlOi 
genomen / Die epndelgh obertoonnen en geconDcm# nin^£ri 
neert toaren / Door Defe berbindering i^ gefcbieDDat ^[0, 
fp nocb tot Den Coninlt/ norb tot Den Canceïier acce$ 
baDDen. 

55e^ ^onncnDaegé tocfcnöe Den 4. 3gn fl^ 
toedee in communicatie getreben met mgn if cc cc Den 
Canceïier / en gebeden om erpeDitic / bem oohprc# 
fentcrcnde De remonflrantie Diefp baDDen gcmaeht 
aen Den Coninlt / om te boorhomen De tegentoorpiu# 
ge rei judicata; autdecreci jampofiti, DaecmeDe Den 
Coïoncï bent fcbecit te totïïen behelpen. 

5. Dito / 3ijnDe Den lactflen Dag ban DcbcC# 
gaderinge Der Staten / sijnDer geDcnomincert Drie 
herïtelghe perfonen/ en Drie toijfe of geleerde en C# 
Deïen/en De geDeputeccDc baïi De fleDcn Defe^ Coninh# 
rgh£/aï0 te toeten: CDenbnrg/Clafquo en ConDicn/ 
en op Defe bergaDcringc getoeefl bebbcnDe / 3gn fp 
benden 6. Dito bomen befoehen/ prefenterenDc Ija# 
ren Dicnft tcnrefpecte ban bare BmbaffaDc en ooh 
becfoeltcnDe / Dat Daer orDremogttoorDcn gcfïeït op 
De recompcnfïe Der gener DicbefcbaDigt 5ijngetoor# 
Den / fp Deden bare Danïtfeggmge en een beboorïijhe 
anttooorD. 

©en8.5|unp qnam BÖntuitu«ï tot ben/ tonende 
ben uptlafi De^ Coninhp ecnrequefle bandefonen 
ban Den Üeece %enrih 23alfour / Die bp 2$rngge toajS 
berfïagen en gebood / Daer in fu hïacgöen / Dat ben De 
gagieban baec ©ader niet toaö bctaeïc / Die fp fepDen 
te homen ter fomrne ban 4000 guIDcnp / boden een 
penfïoen ban 800 gulden^ / Dat De Staten banmol# 
land baren ©ader IjaDDen toe gelept / op Dat De 
Commifftdfen ober ïjace fahe gefleït 3gnDe / ban Die 
fepuïD ooïunformatic moebten nemen: fp gaben tot 
anttoootD Dat fpmet allen geen ïafï Daer toe baDDen 
en oohgceneobligatien baDDen gefïen: maer Dat fp 
Daer ban feer gaerne rapott fouDen Doen aen bare 
principalen / fo bet Den Coninlt alfo beliefde. 

3£en9.Der boorf5.maend quamen De ftoagetgets 
broeder met ^ foontjeng/ ban Den oberïcDen 23al# 
fout / betoeïïte berfogten Dat De reheninge ban De 
boorf5- fcbulD gebouDen moebte toerden / en bet pen#= 
fïocn ban 800 gulden^ / beïgenp De beloften tuin# 
fïrumenten Daer ban gemacht / Daer ban bp ben-ïic# 
Den een Coppe bcïoofDe te geben / moebte toorDen 
betaelt. 

C>en ia. meenende Dat fp audiëntie fouDen bebbert 
bp De boorfebreben gcDeputecrDc Commiffarifen fa (foï. jé. j 
toieedben acn-gefepD/ Dat De oude Commiffarifen 
tocDcr georDonnecrt toaren / en in pïactfc ban ^oan 

HinDefon/ ïïacD ban ’t parlement. 
i j. Dito gingen fp bp Den Canceïier / hïageit# 

De ober bc beranDering ban De gcmelte Conuniffa# 
rifen / bechïarenDc met ïjas groten fcljaDe en ïtoflen 
De oorlog-fcbcpen banbeiitoirrDenopgfïjouDen / en 
toaecom Den ccnen Dag boor Den anderen na toierö 
upt-geflelt/ Dat fp niet Dachten De ïfreren Commif# 
farifenmeer aen te fprehen / Dat fp geen lafl baDDen 
pet anDcc£ te remonfïccren of te confnlecen / Dan 
fijn Coninhïöhe USajcflept De booiIeDen Dagen toa^ 
geremonfïceect. Cn alfo Daer becl nieutoe betortji* 
redenen ban ^tuart toaren geaïlegeert / en bede 
nopt gefïene documenten gecrljtbecrt / met beele 
foDantgc tot Die fahe behorende. sDen i^eerc Can# 
ceïier anttooorde feer bfleefDelyh / acngcfïeu fp geen 
borDcre ïa^ IjbÖDen / toat fp tegen ’t recht ban rrpref* 
falien fouDen berhlaren / maer noöig toa^ Dat fp Daer 
ban rapportbeDenaenbe^tatcn/ Dat bp fouDe ma# 
hen / Datfo baefl Den Coninh toeDerom banDejagt 
gchomen fouDe toefen / (Die ten boogden maer ttoee 
Dagen fouDe upt-bïijben /) fp Ijen bcfdjcpD fouDe» 
hrbgen/ bat Ijet niet ban noDetoa^ bat fp De gentel# 
te Commiffarifen meer aenfprahcn. 

B>aec gelijh aï^ tc boren / te toeten i Den 11.2fu# 
np / hebben De gcDeputeerDen ecrfl De anttooorD ban 
iituact aen Ijen gefonDcn: fpbcrfocbtcnöatbpfijiie 
andere fïuehcn ben ooh toilDe fcnDe/bet toeïh bp dcöc/ 

l(ü «tl 
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Str.ttoooj; 
öe 5e o 
ïsontitlia 
ban 
^C’OSts 
ianö / öe 
geöepii* 
t;cr.3" ban 

cïï isbest ï6. bjiotiaüfcïfj» meteen grote fliptebergé? 
fcïfeljapcbp Ijen-IuuDni geftomen / om (jen die te bc? 
ïjanöigcn/ 

iSen felsen dage omtrent öcn abónö qnam öcn 
iiink toiixrom / en ter felbct tijd toircö ren «Trams 
potter ban De itoniugmne ban Cngeïanö (die toep? 
nig Dagen te Uojen te <£öcnüurgtoa£ geftomen) on? 
öertoegen be?raöerïijft ban De ^pangtaeröen ber? 
inoo^N 

<ü)en i /. dito luierden fp Dn öcn ü&oninft ontboden/ 
en ÖP gaf !jen auttoocgö in br jpcaufc tacï / in manies 
re en fojine aft» l)tct nabolgt: 

M Y N HeERHNj 

Elijk als ik ii van den beginne uwer komfteafheb- 
dat iknietanders teeen uwe principa- be g'efeyt. 

len was gedelibet eert, ais juftitie en rechtveêrdigheyt 
te gebruyken, fo haddeile mede CommilTarifen geor- 
donnÊert j die uwe redenen, en die van onfeonderfa- 
teii fouden aenhoren : maer gelijk als gyluyden nu fegt, 

te^tateii dat gy niet onderrigt zijt geweeft van de redenen en 
ÊCgtüeu, ftucken door den Colone! Stuarrge-exhibeeit, en dat 

gy derhalven rapport moet doen aen de gemelteStaten, 
öm hen de voorfz. redenen te doen v.erllaen en die ftuc¬ 
ken te reprefenteren, fo ben ik ook van’tfelveadvijs 
en meeninge: want na dat gyiuvden uwen laft hebt ge- 
proponeert, fo hebt gy genoeg te kennen gegeven, 
dat gy niet volkomentlijk bent geinftrueert om met 
onfe onderfaten in eenig accoortof forme van juftitie 
te treden: ’t welk ik lichtelijk wil geloven. Nochtans 
Jiadde ik altoos ged3gt, dat defe materie van leprefalien 
behoorde gemiddelt te worden door eenigen middel 
van trans-a&ie of acccort of door juftitie. Niet dat ik 
vil of oythtbbe willen procederen met rigeur, of als 
een Princeindifferent en Jufticier: maer als een vriend 
van uwe Staten , en als een Prince die genegen is tot 
Vriendfchap en benevoienrie, en hem verblijd in hare 
voorfpoed, nietalleenelijk om de naburigheyd : maer 
ook en voornamelijk ter oorfakc van de gemeene re¬ 
ligie 3 en van de lange rraffijke, die de onderfaten van 
mijn Koninkrijke in die provintien hebben gevoert. 
M3er gelijk alle andere faken fich door geen andere 
manieren en middelen konnen accorderen , als door 
een van tween , te weren: door den lieffelijkenweg 
Van accoord of van juftirie, dat hyacht en hemver- 
fekert houd in fulker voegen van de wijsheyd en voor- 
fichtigheyd der gemelte Staten, dat fy uyt hen fel- 
ven j fijne onderfaten rechten juftitie fullen doen, 
en het gene haren ftaet competeert en tóc-ftaet. Dat 
fo veel hem belangt hy geen anderen raed en fag, 
als een middelbare weg te vinden, dewelke foude 
profiteren, niet alleenlijk fijne onderfaten, om hare 
moeyten en arbeyd re recompenferen, maer ook de 
Statenlelfs, dewelke hen yetwes accorderende, be¬ 
houden fullen niet alleenlijk de vriendfchap van de 
Schocfe natie, maer ook van alle de andere, want 
hoewel eenigè van fijne onderfaten qualijk hebben 
gedient en hare natie te kort gedaen, dat het felve 
nochtans niet meet ftrecken tot prejuditie van de 
gene die wel hebben gedient en daer in noch focken 
te continueren, dat om tot defen middel-weg te ko¬ 
men - hy van advijs en meninge was, te fufpende- 
ren alle brieven van repreftalien , voor den tijd van 
twee maenden, na dat fy in hare provintien weder- 
gekeert en ontlaft fouden wefen van hare charge cn 
Commiflie, en dat fy defe twee maenden geeyndigt 
zijnde met gelegentlieyd van wind, hem fouden adver¬ 
teren van de antwoorden en refolutien der Staten. Dat 
gerefolveert was , dat eenige met hen fouden trecken, 
of dat fy wel korts na hen gefonden fouden worden , 
om de refolutic der Staten hier op breder te verftaen. 

- ®cnI8* öccfdbec inacnönamen fpoorlof ban ben 
gefanteti $»kere Canceïirr / acn Den toeten fp öc ejenife deden 
ucineiq ober liet recarbcmcnt ban öc ftomfïc der paeröen / 
ISpf' geötoongen sünbe daer ban mende te maften / ge? 
iiiinörn incrftt deféte fo lang aenïicp/ ban’tp^efcnt dat De 
canceUee platen ïjaööca belooft fijne Jfóajefïept te öoen / 
yo!d,ati öiDbcnöe Den gemdten Canceftcc öatljpban 
ianb* 

Darent tegen Ijate principalen bp fijne Bkfefïepfc 
toüöe cjccufercn / en beïobenöeöatöefeïbeïjareppn? 
cipaïen altoc£ fouösn in gcdaclfteniffe ftouden öe af? 
feetic cngocdgunfïigöcptban fijn C. om öefcïfactcc 
gelegener tijd te etftcmien. «©en gemdten ^cete 
gaf fjen feer libetad anttooo?ö/ genoeg in gcïijft? 
fopiiigfjcpö bande anttooo^ö ban fijne IBajefïept/ 
(öifjtmuïctenöede cjccufe/ gedaen bande paccdtn) 
dart Dn boegendc dat öcn oToninftfljn mecflet 
gcDdtbetcctt de Staten te conipïacemnn alle?'dat 
ftcin niogcïp foudc toefen / met aïïeendijft om de 
gemeene religie / traffijfte / cn naüurigöepd: maer 
ooft ten refpccte ban f]ct contract / gemaeftt met ï)a? 
re iBajefïept ban ingeland cn de gemelde Staten/ 
om ftet rccljt / dat öp Ijccft tot de fucecffic ban ’t boo^ 
noemde ïtomnftnjft/ en l)ier op/ (na berfcïjcpden 
pjopooften / ober cn toeder gehouden) namen fp 
oorlof / met berfoeft / dat ï)p öc faften der gemelte lan? 
den/ bp den iïoninft ingoede recommandatietoit? 
de ïjouden / ’t todft l)p ijen-lieöen ten bollen beloofde» 

^cn ip. der fcïber liiaend quant de Coïond^tn? 
art oniljcn aDicu tefeggen/ en onder bede andere 
p^opooflcn tot confirmatie ban fijn berfoeft feyde 
Ijp Ijenïupden / datïjpbeel recljtbeerdigertoa^/ Dan 
bede perfonen in de bereenigde Nederlanden /1jeb? 
bende den middel / Ijdpcn fp |em ooft met boojttorten 
dat Ijp foude blijden [onder contcntcment boo? fijn 
dienfi / maer dat ïjp fjacfï peinanö ban fijnent toegen 
foude fenöcn/ Ijni piefeuterende feftere memop'e in’t 
iatijn/nopenöc öe affairen ban öe getoefenejiiEe-bjou? 
toe ban 23atenbo^g fijn gemaeï/ om die nebeng öe 
andere flueften te repjefemeten. 

o^n aïfo Den gemdten £}ecrc Coïoncï fieïj oppofeer? 
de tegen öe onfeftcrftcpd ban öcn termijn / na ften- 
ïupöer ftomfïe/ cn na dat fp Ijet rappojt fouden ïjcb? 
ben gedaen / fo i^ defe daufuïe beranbert / bolgcn^ 
den inbond ban dm bp'ef. 

<©en vtoninft dede Ijcndoo? een ban fijne fecreta? 
rifen parttculiedijft re commanderen de ftindcren ban 
den Coïoneï ^cnrift53alfour* 

«Den 2o. jijn fp bertroeften ban endenburg na 
lijttcn/ öaecöen quanten faïberen en a Dieu feg? 
gen / de gedeputeerden ban de fïad OEdenburg ban 
toegen öcfdbe flaö / öen tnfonöerljcpd recommande? 
rende eenige particuliere affairen ban üoopïupdcn rtt 
öc fcljaörn bp ften geleden. 

<^cffdben öacg$ en ooft dact te bo?en recomman? 
deerden fp acn mijn ^cctclBeïinte öepaeröen/ in 
gcballe öie arribeeröcn. 

<ên den 2i. dito bertroeften fpban bijtten / gin? 
gen t’ fcljccp / en 5ijn op öcn 2fi.daeraen-bcïgenöc 
te Bliffingen gearribeert/ ban daer ffe boojt^ ber? 
treeften na den ^agc / en deden Ijen rapport: fp toec? 
öcn bp dc i^ecren Staten ban Ijace moepten fcer be? 
öanftd 

v^e liom'nft defaftedacr na met fijnen ^abeuabee 
abcrïcggenöe / bebonö upt defdbc onderricljtinge dat 
de boo2f5. ^tuait tot fijn berfoeft niet en toap gefun? 
beert i cn alfa is öe fafte daer bp geökbeii. dat 
de bpeben ban ce^effalien geenen boo?t-ganft ge? 
fjad tjfbben / cn dat den boopcl)?ebm ifeere ^tuart 
geene epeetóie op de geünieerde p^obintien fjeeft 
ftonnen ftrijgen / noclf dooi fabenr ban den ilomnft 
ban .^rïjatlanö noeste andere ftofentatendaeraen 
Ijp fnïjr daer na bafodjt fjeeft/ aïfobn alle öefclbe 
bcrffaen ip’ dat fjp fijn pjetens acfjter-tocfen / niet 
ftonöe bolderen dan ban de gene daer mede öp 
gecontractecct ï}aöde / en dat ftp fuïft^ berfoeftcu 
mok acn öc pjobtntien in toien^ dienft Ijn Ijcnt 
Ijadöe laten gebjupften / cn op-geteftent toa^ / die 
ftpongemoïeffeeit 1'iet / meeneude aen öe geuniccr? 
öe pgobintien of bpfonder aen die ban Rolland 
en Éelanö / öie op alle landen en in alle Domnft? 
rrjften bundelden/ fijn berjfjacï beter te ftonnen 
berftrijgen/ cn meenden beeïe dat dir een pgacti) 
ftc toa^ ban den $pnrc ban jdarnia of ban De 
i&pacnfc syde / geftjft de ï|cere lÉcefïer Ileoiiard 
De Noogt’tfdüeooftgnioegaen-roert in een fgiiec 
memorie* die öp den ^ecremrfö ban öatt .IBaje? 

ftept 

©c [féfi 
tea Sets 
trecken 
npi^dj 
lanö/wj 
n!£!i m 
S^oiUnl 
cn Doen 
Danaiit 
baucraj 
poït* 
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pit ban 
wjiimines 
jen Dzc= 

ijjantwn 
tiet ©orp 
fJEllteii 
pionieren 
ii üero; 
lenbecl 

ase, 

flcpt ban €rigeïanb Öc ïleccelDalflugamQUcc-gele# 
beet Ijaööe ïjier bojen bccljaeït: om alfoteberjtpjen 
en te fueften De bjuntfcDappen en onöetljnge aïian# 
tien tu|Td)en öe Contnftcijlten ban <£ngclanö/ 
^>c&otïanö / ^enematften en anöcce llijlten en öe 
geumcccöe $:obtntien. 

^n’tlefïe ban jpe^uario of begin banlfècp $tjn 
Öe folöateu ban ï)ct guatnifoen ban „ïkimmegen in 
öe 25mituc gebjeefï / en IjcOben öet öo?p <£Ifï bec# 
bjanö/ en beeïeanöete öo^pen gcplonöert/ tot Op 
rétljid / fonöet öat men eenige oojfabe Öaec ban toifï/ 
of gefebiet toa£ öoo? bebei ban öaec ©becigljepö 
om öaec botgnemen te öifïïmulecen / of öoo? moet# 

Stu W bJifiigbepö of fauïtebanbetaïinge/ of mupteepe öec 
foïöatcn / aengefien öefelbe öo?pen onöec betöing 
laten / toaerotn öie ban <6o?cum feec aen-f)ieïöen 
Öat bate fraö metten eecfïen nocb meet mocljt toet# 
öen gefo^tificeect / boïgenöe öe af-fïeïunge öie mee# 
fïec <5£ö?iaen Cf)onif5. tot HUhraaec öaec ban bp ge# 
fcfaifu ontbjojpen / en eengöeelé af-gerteben baööe/ 
enbo^öecaf-fïcfienfouöe/ ten epnöe öit bequaemfïe 
fapfoen nietberfupmt cnöiefïeöe niet in pecijhel ge* 
jïelt toeebe/ ’ttnelft licljtclijft fouöe bebben bonnen 
gefcbieöen / inöien öe nietne toedien niet boo? upt# 
gaenöe IBep tn tamelijbe öefentie toacen gebjaebt/ 
gemeebt öe bpanöen öaec na lichtelijk in öe 23etu# 
toe fouöen bebben bonnen bomen / obecmit^inSlu# 
nio en eenige na-bolgcnöe maenben öe bjeefe ban 
boog fcuatec gemeenlijk ceffeect/ en öe tyucïjten öan 
beginnen te rijpen / öaecom öen $)enfïonaci£ mee# 
fïec ^üö^iacniBecefiepn ook feec ernfïig fcl)?eefaen 
öen C. Ifeece 2Cöbocaet ban <©löen-2$arnebelt / bem 

Foi.57-) öefe fabe ernfïig cecommanöecenöe/ öat’tfeïbe tij# 
öeïijb / en met öen eerfïen moebt bp öec banö geno# 
mentoeröen/ beïobenöe totöien epnöe öe fabe bpöe 
41Bagifïcaetaïöaecfotebeïpen öicigecen / Datöe <E. 
^eecen gecommitteeröe ban fiet Coïlegie ban öe 
Staten ban l^oïlanö boo?.eppicatie ban ttoeeof Ö?ie 
maenöen om geene penningen en fouöen toojöen ge# 
moïefïeect/ aïfo binnen öen feïben tijö öie miööeïen 
tot öe fortificatie geöefïineect/ aen De banö fouöen 
mogen bomen. 

^en 8. .ïTDartp i£ op öen naem ban fijn <£x* 
ceïïentie iBaucits (geboren ©jince ban <0?angien / 
<£5rabe ban .töaflau / etc. dBoubecneuc en Capitepn 
genecael ban ï^ollanö /^eïanö / B^iefïanö en öeïan# 
öen / fïeöen en plaetfen ban 23?abanö en ©ïaenöe# 
ren / nocb in öe Knie en onöec protectie ban öe «Bene# 
rabttpt toefenöe / en ^ömicacl genecael banöebcc# 
eenigöc^eöerïanöen) een JMaccaet uptgegaen/bec# 
btcöcnöe öat niemanöt tec 3eeof op öe fïcomen en 
cibtecen ban ^ollanö en Jfêefï-bjiefïanö / pafpoorten 
of faubcgacöen fouöen mogen gebrupben fonöec 
toettebjbeonfent : item öat geene öorpen ofinge# 
fetenen ban öen feïben ïanöe (niet gelegen ten 
bafïen ïanöe aen SBjabanö) gehjbe pafpoorten of 
faubegaröen fouöen mogen gebrupben boröec aï£ 
een maenö/ en meecanöece poincten/ breöec in’t 
boorf5. piaccaet bttt na boïgenöe begrepen. 

piaccaet 
topfrjn 
Crcell 

MAurits geboren Prince van Orangien ^ Grave 

NaiTau , Catzenelleboge , Vyanden 3 Dietz, « 
van 

&c. 
banaaf; Marquis van der Veere en VMïngen, Heere van St. 

fauopfiju Vijc, Daesburg, de ftad Grave en van den Lande van 

sejetaT* CuVk’ Gouverneur en Capiteyn generael van Holland, 
bctocreniie Z,elaod, Vnefland en de landen , fteden en plaetfen 
&pafs vanBrabanden Vlaenderen, noch in de L7nie enon- 

faSat” der Prote<^ie van de Generaliteyt vt^efende, en Ad- 
fen/etc, ” mi ra el generael van de vereenigde Nederlanden, allen 

dengenen die defenfullenfien , faluyt: 

Alfo tot onfe kenniffe gekomen is, dat veele ingefe- 

tenen van de vereenigde Nederlanden , ennamentlijk 

mede van onfenGouvernemente van Holland en Weft- 

vrieiland, fo onder pretext van hare negotiatie, han- 

teringe en navigatie over zee, en deftromen en wate¬ 

ren te vrijelijker te mogen doen , als om ten platten 

lande vry te mogen lieten, en hare landbouwinge aldaer 

exerceren, hen onderftaen van denConink vanSpan- 

gien, van den Hertoge van Parma of van den genen 
IV. deel. 

die van den felven Conink of Hertoge of van des felfs 

gecommitteerde commilTie hebben , te verfoeken, ont- 

fangen, of hen laten geven brieven van fauvegarde, 

pafpoort of diergelijke, waer door veele en ontalliike 

fchaden den goeden ingefetenen defer landen , fo wel te 

water als te lande inden voorleden jaren zijn aenge- 

daen , overmits daer door de fchippers over zee en de 

revieren en ftromen varende ( volgende het exempel 

van den genen dewelke de voorfchreven fauvegarden 

of pafpoorten hebben gehad,) op hare behoorlijke de- 

fentie niet genoegfaem hebben voorden , en overfulks 

niet alleen van fchepen en goederen berooft, maerook 

gevankelijk genomen en leer hoog gerantfoeneert zijn 

geweeft, endatdegemeenc vyanden komende te lan¬ 

de in de plaetfen onder fijne fauvegarde fittende, den 

paflerende perfonen gevankelijk genomen, weg-ge- 

voert en na hare wel-gevallen geranfoeneert hebben, 

fulks dat niet alleen daer door de goede in-gefetenen 

der felve landen grotelijks zijn befchadigt: maer 

ook den ftaet der landen in ’t gemeen veel ver-armt 
en gekrenkt, en ter contrarie de gemeene vyanden ver- 

fterkt: om waer jegens te voorden, by den Heeren 

generale Staten der voorfchreven vereenigde Nederlan¬ 

den goed gevonden en gerefolveert is, fo op den 18. 

als den 15. February lefi-leden, dat voor fo veel die 

pafpoorten of fauvegarden die ter zee of te water 

gebruykt worden aengaet, generalijk over alle de voor¬ 
fchreven landen , en voor fo veel de pafpoorten of fau¬ 

vegarden te lande roert, in een yegelijke provintie par¬ 

ticulierlijk foude worden ordre geftelt. Soeerft : dac 

wy dien volgende en in conformite van de refolutie van 

de Ridderfchap, Edelen en fteden van Holland en 

Weft-vriefland, reprefenterende de Staten van den 

felven lande daer op gevolge, fcherpelijk verboden 

en geinterdiceert hebben, verbieden en interdiceren 

bydefen: dat van nu voortaen niemant van den inge¬ 

fetenen der voorfchreven landen, in zee of op de rivie¬ 

ren en ftromen van de vereenigde Nederlanden , of te 

lande in de voorfchreven landen van Holland en WelL 

vriefland, fal mogen gebruyken eenige fauvegarden 

of pafpoorten van den Conink van Spangien , den Har- 

toge van Parma, ofyemand anders van den voornoem- 

den Conink > Hartoge, haren gecommitteerden of 

andere de partye van de gemeene vyanden deferlanden 

houdende commilfie hebbende : en dat fo wel in regard 

van de fauvegarden en pafpoorten die alreede verleent 

zijn , als die namaels verleent fullen worden , ten wa¬ 

re om grote en merkelijke redenen daer toe na date van 

defen , van de voorfchreven Heeren Staten of ons als 

Admirael generael, fo veele het gebruyk der pafpoor¬ 

ten en fauvegarden ter zee, of op de rivieren en ftro¬ 

men aengaet, enfo veel het gebruyk van de pafpoor¬ 

ten of fauvegarde te lande, in den landen van Hol¬ 

land of Weft-vriefland aengaet, van de voorfchreven 

Heeren Staten of ons , als Gouverneur en Capiteyn ge¬ 

nerael der felver landenwerde verleent, op peynedai' 

jegens den genen die bevonden fullen worden hen mee 

eenige der voorfchreven fauvegarden of pafpoorten te 

water te behelpen, of die verfocht en ontfangen te 

hebben fonder confent als voren, geproeedeert fal wor¬ 

den als jegens den helpers, fauceursen toeftanders der 

gemeene vyanden : en foveel aen-gaet, het gebruyk 

van de fauvegaerden of pafpoorten te lande, in de 

voorfchreven landen van Holland en Weft-vriefland, 

hebben wy om eenige goede in-fiehten en confi- 

deratien geconfenteert, en confenteren by defen : 

dat de dorpen die fauvegarden hebben verkregen , 

defclve fullen mogen gebruyken den tijd van een 

maend eerft-komende en langer niet, op gelijke pey- 

nen> om middeler-tijd op haer-lieder verfoek by 

den Heeren Staten of by ons gelet en geordonneerc 

te worden na behoren. Hebben met te min den in¬ 

gefetenen van dienen van alle andere dorpen van on- 

fen voorfz. Gouveroemente van Holland en Weft- 

vriefland , ( niet leggende ten vaften lande aen de lan¬ 

den van Braband) geinterdiceert en interdiceren by 

defen, geene foldaten, vrybuyters , of andere ko- 

mendevan de gemeene vyanden , in hare huyfen, fchuyf 

ren of bergen te logeren , of den felven buyten hare 

üïi 3 huyfen 

3SS 
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huyfen , fchuren of bergen te logeren of den felven 
buyten hare huyfen met koft of drank te onderhouden , 
of in eeniger manieren te affifteren , op gelijke peynen : 
en fo boven dien yemand in hare dorpen gevangen 
word , en fy-luyden ’t felve niet beletten, en den gevan¬ 
gen ontfetten en vryen , fullen gehouden wefen den fel¬ 
ven tot dervoorfz. Staten of onfedifcretiete rantfon- 
neren en los maken tot korte van defelve dorpen. 

Verbieden voorts wel expreflelijk allen Schouten, 
gerechten en ingefetenen , der voorfchreven landen van 
Holland en Wert-vriefland (niet leggende ten vaften 
lande aen de landen van Braband,) te reyfen in de he¬ 
den by den gemeene vyanden geoccupeert , om ge¬ 
vangens of heeften te rancfonneren of yet anders aldaer 
te doen , fonder confent als voren , en op gelijke peyne. 

En aengelien de foldaten van de gemeene vyanden 
hen des te vrijelijker op de zee-ftromen , rivieren en in 
de landen van onfen voorfchreven gouvernemente van 
Holland en Weit-vriefland begeven, om den paflcren- 
den luyden hare fchepen en goederen te nemen, en de 
huyfluyden te lichten en weg te brengen, overmids 
fy-luyden pretenderen , dat hun quartier gehouden be¬ 
hoord te worden , om met een maend folts los tegaen, 
en dat daer door de meefte fchaden worden veroorfaekt. 
So hebben wyverklaert, en verklaren bydefen , onfe 
meyninge en verhand niet te wefen dat jegens den ge¬ 
nen die in dienfte van de gemeene vyanden zijn, en in 
zee of op de dromen, rivieren of te lande, in onfen 
voorfz. Gouvernemente van Holland en Wert-vriefland 
gevangen fullen worden, ’tfy by volk van oorloge in 
dienfte der landen wefende, of yemand anders eenig 
quartier gehouden fal worden , maer dat de luyden van 
oorloge yemand gevangen hebbende, ter zee of op de 
Aromen, rivieren ofte lande in Holland of Weft-vries- 
land , gehouden fullen wefen den felven gevangens den 
voorfchreven Heeren Staten of ons over te leveren,mits 
daer voren ontfangende een maend folts , om jegens 
den felven als vyanden geprocedeert te worden na be¬ 
horen. En dat alle anderen eenige van de voorfz. vyan¬ 
den vangende, gehouden fullen wefen defelve over te 
levereninjhandenvan de ordinaris officiers, den wel¬ 
ken mitfgaders allen rechteren en officieren van de 
voorfz. landen : wy belaften en ordonneren daer over 
exemplare ftraffe te doen. 

En ten eynde hier van niemand ignorantie pretende- 
re:ontbieden en bevelen wy dat defe alom in de voorfz. 
landen fal worden gepubliceert, ter plaetfen daer men 
gewoonlijk is publicatie te doen,laftende den Prefident 
en Raden provintiael van de voorfchreven landen , den 
Advocaet fifcael en Procureur generael, en allen an¬ 
deren Officieren,Rechteren en Jufticieren,van de voor- 
fchreven landen : mitfgaders allen Overften , Colonel- 
len , Admiralen , Vice-admiralen , Ritmeefteren ,Ca- 
piteynen , Officiers en Bevel-hebbers , defe onfe ordon¬ 
nantiën en bevelen t’achter-volgen en doen achcer-vol- 
gen , procederende en doende procederen jegens den 
overtreders van dien , fonder gratie, faveur, diffimu- 
latie of verdrach , alfo wy ’c felve tot der landen wel- 
ftand nodig bevonden hebben. 

Gegeven in den Hage onder ’t zegel van de voor¬ 
fchreven Heeren Staten,en onfen naem en zegel hier on¬ 
der doen drucken, in formevan Placcate den 8. Martij, 
Anno ifS9. onder ftontgetekent : 

Maurice de Najfau. 

En was gezegelt met’t zegel van de Staten en fijne 
Excellentie voornoemt, onder ftont noch gefchreven, 
ter ordonnantie van fijne Excell. Ondertekent: 

Milander. 

IDctt 9. ctKartp i*S op ben name ban beStbbct* 
fcïjap / Cbeleu en fïeücn ban £>oIlanb en 3©cfï- 
bjtefïanb / repjefrntcrcnöc be Staten ban ben lanbe/ 
ooit een placcaet iipt-gcgaen / infiouöenbe berbob 
ban tc buurtten of lïropm/ f enige febitieufe boeften/ 
gefcl)?iftcn of ccfeccpnen/ ï)f t boen Der IBiflen en am 
rcpaufdijïie fupcrfïiricn / cnmeerauDercpomctni/ 
b^ebee in ’tpaccactöieenaboïgenbcbgccpen. 

DE Ridderfchap, Edelen enfteden van Holland en Placcaet 
Wert-vriefland , reprefenterende de Staten van den ^"ateIt 

felven lande, allen den genen die defenfullen fien fa- banmol: 
luyr. Alfo niet tegenftaende voorgaende placcate van.j^*n^ïs 
den zo. Decembris in den }are 1581.alom inden lande jjetö/ucs 
van Hollanden Wert-vriefland verkondigt en gepubli-hen en 
ceert, veele verfcheyden fchandaleufe en argerlijke 
boexkens en liedekens , refereynen , nieu-maren en tieufe 3 
diergelijke dagelijks in druk en gefchrifte werden uyt- boephens;, 
gegeven: dat mede veele ongeregeltheden in de voorfz. ^^enw| 
landen , fo in ’c drucken, in ’t exerceren van de Paufe- tneetaiW;' 
lijke ceremoniën, en anderen de Chriftelijke religierepoincs 
contrariërende, in’tgebruyken van de gepretendeer- ten* 
de geeftelijke habijten., en het ftellen van de fchool- 58 ) 
meeheren, dagelijks borden gepleegt, fulksdatd’on- 
wetende en onverfochte menfehen, en de gemeene 
man daer door lichtelijk tot misver-ftant, fcheuringe en 
feditiegebrogtfouden mogen worden, ’t welk fonder- 
linge in defe tijden dient verhoed, So ift dat wymet 
advijfe van den Prefident en luyden van den Rade pro- 
yinciael der voorfz. landen van nieus verboden en ge- 
interdiceerthebben , verbieden en interdicerenbyde¬ 
fen, eenen yegelijk, van wat ftate, natie, qualiteyt 
en conditie defelve (oude mogen wefen , eenige arger¬ 
lijke oproerige of fchandaleufe boexkens , nieu-maren , 
liedekens , refereynen of anderen , hoedanig defelve 
fouden mogen wefen, in geenderhande talen of fprake 
voortaen binnen de voorfz. landen te drucken, nochtè 
in drucke of gefchrifte te laten uyt-gaen, te verkopen 
of ftroyen , op de verbeurte van defelve boexkens, 
liedekens en andere gefchriften , en daer-en-boven van 
loo Carortiïs guldens voor d’eerfte reyfe, en voor 
de tweede reyfe op dubbele boeten en arbitrale ftraffe. 
En ten eynde ’tfelfde te beter mach worden achter- 
volgc en onderhouden , interdiceren en verbieden wy 
allen boek-druckers binnen den landen van Holland 
en Wert-vriefland, voortaen yet te drucken , of in 
drucke uyt te laten gaen, yt en zy al ’t felve eerft by ons 
of onfe gecommitteerde Raden, of den genen die 
wy in de refpeftive fteden daer toe fpeciahjk fullen 
authoriferen , zy vertoont, toe-gelaten, en geadmit- 
teert, fonder dat ook na defelve admiffie daer yet 
toe of afgedacn fal mogen worden : tot welken eyn¬ 
de alle boekdruckers gehouden' fullen zijn den ex- 
emplaer orginel te houden van alle boeken en aften 
die fy fullen drucken , en ’t felve aen ons of onfe ge¬ 
committeerde Raden over te fenden, al eer eenige van 
dien fullen mogen worden üyt-gegeven of verkogt, 
om daer by te mogen weten, wat namaels daer aen 
of afgedaen fal wefen. Ordonnerende mede ten 
felven eynde, dat alle druckers onder haer-luyder ge¬ 
drukte exemplaren gehouden fullen zijn te ftellen haer- 
luyder naem, de plaetfe haer-luyder refidentie, etl 
’t jaer wanneer fulks is gedrukt, mitfgaders d’Auteur 
of Tranflateur van dien , op pene voor d’eerfte reyfe 
van 100 ponden van 40 groten’t pond , en verbeurte 
der exemplaren, en voor de tweede rey fe van 200 ge¬ 
lijke ponden, en verbeurte der exemplaren , en voor 
de derde reyfe van 300 gelijke ponden, en banniffement 
uyt de voorfchreven landen voor den tijd van 10 
jaren. En fullen de druckers der voorfchreven landen 
gehouden zijn voor den 10j Aprilis eerft-komende 
wederom te compareren voor ons of onfe vooifchre- 
ven gecommitteerde Raden , en in handen van den felf- 
den vernieuwen den eed van dat fy-luyden hen in alles 
hier na fullen reguleren, op pene vant’elken maend 
daer na te verbeuren de fomme van 100 ponden van 
40 groten ’epond, fo lange fy daer van fullen blijven 
in gebreke. Verbieden en interdiceren mede fowel 
binnen den fteden als ten platten lande in de voorfz. 
landen , allen ingefetenen der voorfz. landen en ande¬ 
ren defelve frequenterende, in eenige kerken of per- 
ticulicre huyfen en plaetfen , op den velde, in fchepen 
of fchuyren, eenige toeloop of c’famen komfte van 
mans of vrouwen te maken of te houden , om eenige 
Miffen of andere exercitiën van depaufelijke fuperfti- 
tientedoen, of horen , onder wat dexel’t felve foude 
mogen wefen, fo wel in ’t heymelijk als in ’t openbaer, 

- op pene van verbeurte Y3n zoo guldens. tot lafte van de 
genen 
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genen in wiens huyfen y velden , fchepen of fchuyten , 
fulks fal worden gedaen,en dat diegene diedefelve IVlif- I 
fen of paufelijke fupeifticien fai hebben gedaen uyc de 
voorfz. landen van Holland en Weft-vriefland fal moe- !ten vertrecken , fonder daer in weder ce mogen komen, 
op pene van ten eeuwigen dagen uyc de voorfz. lan¬ 
den openbaerlijk gebannen te worden op lijf-ftraffe. 
En dat hy boven dien van fijne alimentatie ( fo verre 
hy eenige heeft) fal worden gepriveert, fonder ook 
dat de fèlfde in eenige fteden of plaetfen van Holland of j 
Weft-vriefland fal worden toegelaten, geherbergt, ge- 
huyft of gehoofc, op verbeurte van ioo guldens 
tot laffe van den genen die contrarie fal doen in’t 
herbergen, huyfen of hoven voor de eerffe reyfe, 
voor de tweede reyfe van aoo guldens , en voor 
de derde reyfe van' 300 guldensen bannifle- 
ment als voren : en de gene die hen op ’t horen van de 
voorfz. Miflen enpaufelijkc fuperffitien (uilen prefent 
gevonden hebben, fullen verbeuren hare alimentatie, 
indien fy-luyden eenige trecken , en noch guldens 
t’elken reyfe als fy-luyden fulks fullen hebben gedaen , 
’t fy offy op’cfeyt bevonden worden , of dat namaels 
’tfelve tot kenniffe komt: en gelijke pecuniele pey- 
nen van 2f guldens fullen verbeuren alle anderen die 
daer prefent zijn geweefl, en boven dien daer op 
bevonden zijnde, haer opperde kleet. Verbieden en 
interdiceren voorts , dat een yegelijk voortaen hem in 
geen andere dan in waerlijke habijten op der ffraten of 
gemeyne plaetfen fal laten vinden, op verbeurte van alle 
andere habijten tot profijte van de dienaers van de offi¬ 
cieren, of anderen die ter ordonnantie van de Magiftra- 
ten van de refpedfive plaetfen hen-luyden daer over ful¬ 
len bekeuren. Interdiceren en verbieden mede alle 
mans en vrouwen perfonen, binnen en buyten den fte¬ 
den van Holland en Weft vnefland, hen tonderwin¬ 
den eenige fchole té houden, of kinderen te leeren, ten 
fy defelve by de Magilf raten van den fteden haer-luyder 
refidentie eerft behoorlijk onderfocht en geadmitteert 
«ijn , en aóte daer af hebben verkregen. En fo veel dc {ilatte landen aengaet, verflaen dat fy van gelijken Tul¬ 
en worden onderfocht en geadmitteert by dehooft- 

officieren van de dorpen en plaetfen ftaende in hoge 
middelen en lage jurifdidtie, onder de hoge overighey t 
van de landen van Holland en Weft-vriefland , en in de 
heerlijkheden en ambachts-heerlijkheden toekomende 
eenige perticulierc Heeren of ambachts Heeren van den 
felven of hare officieren, op pene van te verbeuren voor 
d’eerfte maend 100ponden, voor de tweede maend 
200 ponden , en voor de derde maend 300 ponden , 
en uytde voorfz. landen gebannen te worden voorden 
tijd van lojaren. Verbieden voorts den Magiftraten 
van den fteden,Hoofc-officieren, Heeren en Ambachts- 
heeren toe te laten of gedogen , dat yemand van den 
genen die fy-luyden admitteren fullen , om fchool te 
houden , eenige boeken fullen mogen doen leeren , de 
Chriftelijke religie contrariërende, op arbitrale corre¬ 
ctie: en verftaen dat alle de peynen hier voren geroert, 
voor een derdendeel (uilen komen ten behoeve van den 
officier die d’executie doen fal, voor een derdendeel 
ten behoeve van den aen-brenger, en voor een derden¬ 
deel ten behoeve van de gemeene fake. En bevelen wel 
expreiïelijk den Prefident en Raden provinciael van de 
voorfchreven landen, den Advocaetfifcael, en Pro¬ 
cureur generael, en allen anderen Officieren en Jufti- 
cieren der voorfchreven landen, defe onfe ordonnan¬ 
tie te achtervolgen en doen achtervolgen, ftraffende 
en doen ftraffen den contraventeurs van dien na hare 
forme en inhouden. En ten eyndehier van niemand 
ignorantie pretendere, laften en ordonneren wy, dat 

defen alom in den voorfz. landen daer men gewoonlijk 
is publicatie te doen, fal worden gepubliceert en uyt- 
gcroepen na behoren. Gegeven in den Hage onder 
’t zegel van den Staten voornoemt, hier op gedrukt,den 
9. Martij, Anno 1589. onder (tont gefchreven ter or¬ 
donnantie van den Staten, 

en was ondergetekenc 

C. de Rechtere, 

I jfDartio paDDe «Cjabe IDiÏÏem HoDctopft ban 
Jjaffau / Coubctnctic uan DurfiauD ccn aenfïacp 
boo^-genomen / om tjet fojt sDdfspl / tucfenDe Dc 
boomaemfic j£aben banbicbau<6?ocningen / gde* 
gen op De monö ban öe rcbicce Cemp / met een lifïige 
bcecDigpcpö in te nemen/ Daec toe pp alle gereetfepap 
bcerDig gemaclit pebbenDe;fo peeft pp pet boïft Dat pp 
Daer toe geöefïtnccrt paööe t’fcpcpe Doen gaen / on* 
Der ’t öejcd ban Dat pp Die toilDe fenDcn na C>tetöum / 
gelegen een hlepne myle of Daer omtrent boben 

pl op befelbe rebiere/ om pet Cuacnifoen al* 
Daer te beranDcren.' vS5en aenfïacp toap fecc toeï aen* 
gclcpö met een franp-man / een JDetarDier / Die pcm 
feet poog ban fijne ftonfc beroemt paDDe / Dan pet 
goet furcep Dat men Daer af bctbjacpt paööe ip ge* 
faclgeett: en alfo De boopiocmDe C?abc uoep eenige 
anDere Compangien uptgefonDen paDDe onDec pet 
belept ban hopman jiiaidjiel ï^ogdfte tclanöe/ en $oit 
liapitepn Cecarct Co?nclif5. metecnCSojïog-fcpip 
te tnater/ na feftcre J>cpantfc of ifojt genaemt ntngèrs 
ffmcntille / gelegen in CjoenmgerlanD een grote 1fLnö.^‘ 
niijle JBcfHnacrtp boben Defïaö/ aenccnbeguacm 
rebierhen : Dit fo?t tucröe fecr crnftclpft te toatcr en ban 
te lanbc acngetaff en berobett / Ciabe JDillem ’t fel* s 
bc berfïaeiiöe / ip tcrfïont Daer felfp in perfoon met n 1 1 * 
meeröer boïft na toegetogen / (niet tcgciiftaenöe Dat 
jfraucopp ©ctöugo Coubernenc aen De ^pacnfc 
3ijöe / tetfionb eenen poop foïDatcn upt De nacffe 
fepantfen en gtiarnifbencn / leggcnDc 111 öc fepan* 
fen aen öe Ccmp / en Den ^ulfcct bp Den anöccen 
ruftten en bergaöerDen / Die na ^mcntilïe toequa* 
men/) fo peeft pp öeboojft. fierfttetn 35öagenbcr* 
flccftt / in fjppt en ten aenfièn ban ©ecDitgo / Die fulp 
tuel geernc paDDe becpinbect / macr nu gefrerftt spu* 
De peeft pp ’t felbe met guaniifbcn / Dat pet tegen 
Den bnanö bcfïacu ftonDe toeï booten / ip Daer na 
tocDeröm bettroeften na ILeeutoecDe / met Dit fojt 
liet pp Die ban doeningen tot bp na aen De mupreri 
toe niet bcplig bïpbcn. 

3Sft ftan pier tueDerom niet böoj-bp-gacn ban De 
faften ban ©janftrrjft noeppettebeepaïen. <5>c$ta* 
ninft ban B?anftrpft meenenDe fpn feïben / en fijn 
rpft te betfefteren Doo^ pet om-b?engen ban Den 
j^ertoge ban (JBuife / en fijnen bjoebee Den <£arDt* 
uacl ban <6uife / geïpft hiepnig pier boten betpaclt 
ip / bouD fïep Daer in fcer bcD^ogcn / Doo? Dien 
Daer beeïe maeptige fieDen / en bpfonDct Die ban jpa* 
rijp tegen pem opfïonDen en rebeïleerben / toclftc 
Den ïfertoge ban ^umale pebben berftoten tot 
paren v£>ouberncur / en peeft Defe rebellie fcer toe¬ 
genomen Doo? De refoïittie ban Die ban ’t <£olïc* 
gie ban fCpeoïogic ban .^oibonne binnen J)arpö / 
Debjclftc op feftete tüiee gepjactifecrDc blagen béc* 
ftïaett pebben / Dat pet feolft ban Den ftonhiftrijftc ” 
ban Bjanftrpft b?p- en lop toaren ban Den eeD » 
öcr gettotnuigpepb en gepooifaempepD / Die fp 
Den üioniiift fenrift ban ©alopp paDDen ge* „ 
Dacn. 

Cot bebefiinge ban Defe refolutie bjengen fp boo?t 
niet eenige terten upt Der 23pbclfefcp?iftcn/ macr «efomttc 
De confïitutic ban Den Den JXiup innocent De IV. ban her 
in ’t Concilie generael ban llionp berpaclt. coiiegte 

fCcn anDeren/ Dat pet felbe boïft met bjpmoeDige &aJ"cljjrt3 
en gecufïe confcicntie/ bermocptcu pen tetnapc* ^anja/ 
nen/ betbinteniffenaen gaen/ gclDbcrgaDcren/cn rce.g(nDcn! 
contribueren tot befepeeminge en betoaringe Dcc Ca* ban a 
tpolife/ Sïpofïoïife en fioomfe Religie/ tegen Den ©rank* 
onbepoojlpften ïïacD en boojnemen Dep boo?l'5. ïto* 'ök* 
ninr/ en aller fijner acnpangccen/ nabcmacl pp De » 
algemeene tcoutoe peeft gelpoften ten acpterDecïc « 
ban Deboo?fcp?ebenCatpoïpftelïcligie/ en’tpac*,, 
cact ban De pe'pligc Unie en natuurlpfte bjppepö Der 
D?ie Staten Defeplïomiiftrijr. 

^pt Defe refolutie enberftlaringeipgcboïgt/ Dat ” 
Den lüonift bp De geeflclijfte / Dre pp fo bed te gr*»» 
balie geDaen paDDe / Dagclpr op De §3?cDift-fïoc*»» 
ïen binnen De fieDen ban jparyp / Cio?lcanp / iCpo* „ 
ïoufe / Öouaen / 3lponp / ^tmnenp / en in bede meer „ 
auDcce fieDen / Den ïloninftbooj eenen bmnalcDpDtu . 

lift 4 ïiCt, 



Vijf en TwintichfieBoek. 
(roi. 59.) ^cttcE / tfÉpran/ fïcaet-fcïjcnöc!: / moo?öer/ beccaöcc/ 

[jppoctyt:/ inepneölgen / fdjdm / bïaetfuppec/cn men: 
^iberfe auDece bc aïöec-fcljanDïtjkfïe namen öie men ber? 
biiemuge fleren konöe / gegeben en gefcljoïDen / en alfa [jet bolk 
23oeriieiu» tEgCïl jjem opgerackent [jebbemöaer syn ook beïe bit? 
ïomaif tere / mïepnigc Oocjckcn^ tegen ben <£onmk in ö?uït 
ban ‘ npt-gcgacn/ om [jein te meer m Den [jaet te brengen/ 
p;anknjh cn cjfe mecnbc be Catljolijke religie eenen gcoten 
„ptgegk öicnft te boen / Die pet bilepnig£ ban ben Conink 
S3EU,'' fpwk / ja in open bjuft upt gaf met fcljenbinge en 

fcjjdDinge op fijnen peefoon/ aïfosynDcronöecan? 
„ Dere upt-gekomen: <2£cn boejeken met ben tijtel; 
„ klaeglyk öifcour£ ober bemoojb/ bc^raöelykc / en 

met ccnc onmenfc[jeïijke to?eer[jepö begaen in be 
” fïab BIopö aen ben [joog-mogenben en feer lïatïja? 
53 lykcniSenrikDcHlojatnc/ I$ertog ban <6uife, 33ait 
’> en 02Öac-meefïet m Bjankcijk/ op bjpbag ben 24* 
37 «Bcccmbcr /1588. 
,, leem een ander met den Tijtel. ïDarefjifïo^ieban 

. bcmoo|b/ bcrraöclyk begaen in’tftabinet ban eenen 
ttouiofên 25arbacifcljcn Conink / aen ben petfoon 
ban Den i^ertogc ban <!5iufc / befcljetmer ban bc Ha? 

33 tljolijbe ceïigieenfjet^canfeUrjb: oobmebebanbe 
« moo?D in^gelijjc begaen aen mijn l|ecre ben fjepïï^ 

gen cntBaDc tac-gc-cpgenben <£arbmael fijnen b^ae? 
„ Der/etc. 

Item een ander met den Tijtel. d$joutoCÏykc Dm? 
5 gen / begrepen in ccnc miffïbe gefonben aen J|enrik 

3’ bc Baïopp boo? een ïünb ban |>arij0. 
J' Item een ander met den Tijtel, <ö3ntbekt bettacb 

ban ïfenrik bc Balopi> ban [jet berbopen ber fiab 
„23oïcugnc/ aen 3Jcfabcï Conmgmne ban 4Êngc? 
5, laub / met [jet getal bcc tonnen bol <0oubg/ geno? 

men bao? bc ftaö Boïoigne / gefonben booj ffefa? 
” bel acnben boo^noemben Baïop£: gebjubt te JDa? 
” nj£ bp IBidjiel^jJobin in „§>. 5Jjacob£ ffraet. 
53 Item noch. ^ijrcfl ban’t ^boubetatne ü^ofbati be 
3» Pairs du France, gcgcben tegen be maojbcnaet^ ban 
,, ben Carbmacï cn üertoge ban <©uife: gebjukt 
„ tot $arg£/ bp ^tclaep Uibelle ij8y* met ^ibiïc? 

gie. 
” Item noch. 33c connibenrien ban ïfcnrtkbanBa? 
55 lopjj / met IBonfïciic be <2T[jacougc£ / <6aubcrncur 
»> ber fïab Öouaen / etc. sgcömkt tot j[3artj{j bp .Bic? 
jj cfjiel f$obiu / in Sjacob fïcate. 
„ lteib een ander mee den Tijtel. ‘JllDbCttiflcment en 

ccrfïe fdmfccii baii’r ]3jott$J boo^ mijn ifeccenbe 
gcbeputcerDe ban bc ^obmticn ban B?anbrijb / aen 

33 bc gcpictcnbcerbe Staten bic tjen moeten ontljouben 
53 in öeflab :23lopp/ cpifdjer^ tcc eenre/ [jet boïüen 
3> ben acnïjanli ban ben obedcöenïlectoge cn <JTarbinael 
jj ban <£5uifc / ooh epffetjer^ en gcaffocieecbe/etc. op 
„ cn jrgenjj i^cncih bc Balop^ bc ill. ccrtijb^ €o? 
}) irnih banB’anbrijbcu poïen / anber^ gefepKCcffa? 

ïonien / met ben name m qualité al^ [jp p^ocebecct 
v bcfloccrber tcc anöcrc 5jjben/ met approbatie ber 
53 sBoctojcn/fp bjccbcn bcdioc[jt bp ^cny^ 23inet met 
s> pecmiffïe / etc. 
3, item noch. l33uïïcban onfenïf. Babet ^au^ ^ip? 
j, tu^ bc 3. tegen i^cnnli bc ©aïo^: gebruitt te 13a? 
,, rijLsibp iSidacjl Bibclïe / in’t <iS>. 3!acob^ (ïcatc in 

De 2. CalumincH / etc. 
33 item een ander met den Tijtel. Copie ban be fcctC? 
33 te memorien in fomie ban .ïBilTibe gefonben upt 
35 23ïopö/ boor een polittjb quaïijh beefeherbe/ acn c’e? 
3) ncn fijiicu brienb / 00b poütijh ban bc (rab ^acij^/met 
„ be antüjoorbe ontbebt aen een Habap bertteebenbe 

upt befc frab ban IDarijj? / ^tc. 
Item een ander met den Tijtel, ©an fjCt tctïjt Cn 

33 pjcrogatijf ban be ^ucceffic ban ben ccrfïen l>rince 
33 banbcnbïocbebanBranbnjb/ op-gebragen boorbe 
jj toet be^ öijjr aen mijn ï^eece £[jade£ / Carbinad 
3, ban bourbon / boor be boob ban mijn j^eere jFran? 
„ cop^bcBalop^^crtogcban^njou/ metöeber[)an? 
3J bdmgc Pan ben I)cerc jliatljcub gampiti Öccfjt^- 

gdeerbeban’tgene OBregodu^ban ^ouc^/ ‘Hlima? 
33 mttocnanDete i^iflorp-fcljrijber^tngefdjrifteacötec 
35 gdateiiljebbeu: te^anj^bp JBillem^icöanijSpo 
v bp perimffie. 

Item een ander met den Tijtel. %)tt ÏCbCti CU metïie? „ 
ïijbe Dabcn ban ï^enrib be Baïop^ / aïleö in ’t lang 
fonber pet ac[jter te laten / toaec inberijadtsijnbe 
bercabcrpcn/ troulofe mcpncbigljcben / facnïcgicn 3’ 
en toreetljeben ban befen ^ppocnjt en ^pofiaet/ 53 
bpanb ban bc fóatJjoïijbe religie. >* 

€nberfc[jepben anberc 23oejdtcnö bol bilepnpe te?,» 
gen ben honing. 

sDcn i.lBeert 15S9. [jeeft be Coninb ban ^5a? 1 
berre eenen britf gefonben aen be brie Staten ban 1 
Branbrijb in[jouöenbc be bcrblaringe be^ fdben €0? h 
mnb^ op [jet gene Dat febert beu 23.vBeccmbr$ 1^8. 
in Branbrijbboor-gebalïcutoa^/ in’ttodbeïjpber? 
bïaert bat [jp een toaeradjtig Dicnact 1^ ban lijnen 
Coninb/ cn een toaerac[jtig ^rancopö / protefieiren? 
be boor tn boor ben menfcljen Dat [jp in pericul 
ban bnpfent boöcn onberfïaen foube fijne iBaje? 
fiepten fijne JBajefïept£ ConinUrijr onöerganh te 
beletten / berlülaert bat pp in alle manieren fijne 
JBajcfiept£ Ijoogljepb en autoritept toil boorfïaen 
en ïjeïpen befcjjermen / en een peber fgne .ïBajefiept^ 
Ijoogljepb en autoritept boen bekennen / cn om 
’tfelbe te bolbrengen/ neemt fjp in ftjne faubegar? 
be en befcljermingc een pegdijliban toat qualitept of 
conöitie bie syn/ fb tod be Cbden alg be £>tebcn / en 
alle menfcljen / gelijk alg fuïkg in öenboorfs. brieben 
brebee te fïen igöie top öietmebebp boegen / begin? 
ncnbcalbug: 

M V N* HeEIUNj 

ALs ik overdenke , hoe dat ik naeft de vier jaren her- 
vvaerts gevveeft hebbe het argument van de Tra- 

gedien die in Vrankrijkgevallen zijn, het difcoursen jiaüene 
yegelijks verhalinge van onfe nageburen,het fondament aeiröe Dj: 
van de binnenlandfeoorloge, en dat ik doordefelve 
binnelandfe oorloge geweeii hebbe een wereld vol mi- j^ianfenl 
ferien en ellende. Als ik medeinfie , ènaen-merke,dat banDen« 
dit Coninkrijk om een toekomende fake, die fo verre ^“t£‘ 
is van de gedachten van de Francoyfen als van mijne be- * 
geren, heeft moeten gevoelen bneyntlijke ellendighe¬ 
den , en armoeden , die men heeft gefondeertopeen 
ydele, en waerfchijnende forge van de fucceiïie, en toe¬ 
komende belit in dit Coninkrijk. En als ik met defe 
oogen die God my gegeven heeft, fonderling om altijd 
te fien en te letten op het wel-varen van mijn Vader¬ 
land , die feer reer zijn om die quaed altijd te fien, dat ik 
mede moctfien en aenfehouwen mijn Vaderland ver¬ 
branden, de principale Pilernenalrede verbrand, veele 
van de principale ft eden tot aftche gemaekt, en dat 
men noch in de plaetfe daer men water behoort te bren¬ 
gen, om dien brand te bluffen, en om te behouden 
’tgene dat noch geheel over-gebleven is, het welk ik 
wel wenfehen foude dat al gebluft waer, en met meer 
brande, my met geweld dwingt tegens mijn dank en 
wille, om myfelve te verbranden , fulks dat mijne no-> 
telijke befchermeniffe , my by naeft fo verdrietig is als 
het geweld, dat my aen-gedaen word , by den genen 
die my aenvegten , fo foude ik moeten Wefen een van de 
ongevoelijkfte menfehen die men ter wereld vinden 
mach , of ik foude moeten op eenen dag in mijn ziel en 
gemoed gevoelen wel duyfent mael alfulken pijn , fmer- 
te en tormenten, die men by geepen pijnen , fmerten, 
en tormenten foude mogen vergelijken , als ik de ellen¬ 
dige gemene ftantvan dit Coninkrijk óvermerke : te 
meer alfo ik weet dat de quaet-willende menfehen my 
hetdexel, en die de grond van de fake niet weten , my 
de oorfakemaken , van dit ongeluckig quaed , hoewel 
ik my daer van wel wete te ontfchuldigen. Maer als ik 
my in my felven voorbedde ( nadien ik in fuiken on- 
geluckigen, ellendigen tijd geboren ben) ’tgene dat 
God de Heere in ’t begin, in ’t midden , en in’t voorc- 
gaen van defc laetfte oproerte voor my heeft gedaen , en 
hoe veele getuygeniffen,defelveGod van mijn onfchult* 
en van de gerechtigheyt mijnder fake heeft gegeven, 
niet alleen in Vrankrijk, maer ook by vreemde natiën, 
nietalleen in’t gemoed van mijne vrienden , maer ook 
in’t gemoed van den genen die mijne vrienden niet 
waren, en niet alleen in de opinie, en 3t gevoelen van 
de gemeente, maer ook in’t gemoed, en’cherte van 

mijnen 
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cn ’c herte van mijnen Konink, daer by gevoecht, dat 
God by veelerhande manieren heefc doen blijken, dat 
hy forge voor my droeg,my miraculeufelijk befchermt, 
behouden en bewaert hebbende tegens de gewelden 
daer geen middel fcheen te wefen, dat ik my foude heb¬ 
ben mogen tegen ftellen , of’t hooft bieden , fo foude 
ik voorwaer wel reden hebben, om mijn felven in ’t par¬ 
ticulier te behagen van mijne conditie, waer ik een an¬ 
der dan ik ben, en waer’t dat de gedachteniffe van de el¬ 
lendige gemeene ftaet my niet mishaechde, en my 
feer droeflijk en bitter waer. Maer mijn Heeren dit ver- 
mach ik niet, mijn vaderland fal ik nimmermeer achter- 
ftellen , hetwel-varen van Jt vaderland fal altijd gaen 
voor mijn eygen wel-varen , en men fal altijd fien dat 
mijn verderf, mijn fchade , en mijne ellenden gaen ful- 
len voor’t verdriet van mijn vaderland. Maer ten min- 
ften mach ik niet verfwijgen het wel-behagen dat ik 
daerinhebbe, dat ik door mijne woorden, mijne wer¬ 
ken, en mijn fchrij ven te kennen gegeven hebbe, alle 
de oorfaken die my voorgevallen zijn, hoewel dat ik 
een weerfin lmi mifhagen hadde, inde ellende daer in 
wy ons begaven , ten waer de verleden exempelen ons 
wijs maekten , in de toekomende tijden. Gy-luyden 
weet het wel, en gelove datter huydens-daechs niemand 
isdiealfo partijdich of gepaflioneert mach wefen dat 
hy my gctuygeniffe daer van kan weygercn , het welke 
my alfo vertrooft, dat ik voor waer acht datter niet is 
dat (boven de gerechtigheyd mijnder faken)detoorne 
Gods tegens my alfo verfacht, en God bewogen heeft, 
©mmy voorteftaen als dat. Tocli indien God belieft 
hadde het hart vanden Konink mijnen Heere, en u-luy- 
der harte alfo te roeren , dat ik mede hadde geroepen 
geweeft, indevergaderinge, die eenige van uwe ge¬ 
deputeerden tot Bloys by fijne Majefteyr gemaekt heb¬ 
ben , gelijk ik my laet bedunken dat voorwaer wel be¬ 
hoort hadde, en dat my coegelaten hadde geweeft al- 
daer vrijelijk voor te dragen, ’tgene datikgemeent 
foude hebben vorderlijk voor defe ftaet te wefen, fo 
foude ik hebben doen blijken., dat ik niet alleen herte- 
lijkenbegeercn , of de woorden inde mond , maer ook 
het daetlijk werk in handen hadde, dat mijne meeninge 
niet en ftaet in fchoon voor-geven , ’t welk met fchoone 
woorden is bekleet, daer in ik my daerom niet foude 
hebben willen verbinden, maer ter contrarie diegoe- 
derefolutie van mijne affedie , engenegentheyd , die 
ikdrage tot de grootheyd van den Konink en van dit 
Koninkrijk, fo veel als ik vermach, ja tot mijne ey¬ 
gen koften, al waer’t ook fo dar alle de wereld foude 
balloten hebben en ^erefolveert zijn om met my niet te 
traderen, te handelen of te capictuleren , want mijn 
confcientie my verfekert, dat ik my in geene dingen 
befwaert vinde, anders dan in ’t gene dat fijne Ma- 
jefteyts hoogheyd en mijn eere aengaet. 

En de wij le ’t felve niet is gefchiet (het welk Vrank- 
rijkgerekent mach werden voor een van fijne faulten , 
sis met hebbende fuiken goeden fvlcdicijn-meefter » 
die den fieken of kranken man liefheeft)fo wil ik dan u- 
luyden ten rninften doen verftaen voor de Iaetfte reyfe, 
’t gene dat ik my fchuldig acht te doen , en nodig te we¬ 
fen tot dienft van God, van den Konink, mijnen Souve- 
rainen Heere , en tot wel-vaert van dit Koninkrijk, ten 
eynde dat alle onderdanen van defe Kroon onderrecht 
mogen wefen, en dat een yegelijk tot mijnder ontlaftin- 
ge mijn intentie en meninge, en voorts door mijn in¬ 
tentie mijn onfchult fullenmogen verftaen. 

.60.; So fal ik u-luyden dan vooreerft voorftellen mijn 
ftaet, niet om my te verhoyeerdigen ofteprijfen, want 
fo dikmaels als ik fulx doe, fo fal my God vernederen, 
dien de prijs en eere alleen toe-behoort, ook niet om u ' 
te feggen als of ik te paerde fat, of wel op mijn gemak , 
want die felve God weet waer in ik mijn behagen ftelle, 
waer in ik my betröuwe,en waer op ik prindpalijk fteu- 
ne,maer alleen om u luyden voor te dragen twee faken. 

Te weten: de eene de conditie van defe ellendige 
oorloge, het voordeel dat men tegens my heeft gehad , 
hoe dikmaels men my heeft aengevochten , cn ’t profijt 
dat men daer uyt gehad heeft. Opdatgy ten rninften 
fonder partye moocht oordelen , dat God de Heere my 
tegens fo grote gevveld?n onderhouden heeft, niet fon¬ 

der grote mirakulen, die niet gefchied fouden hebben, 
’t en ware dat de onfchuld, het goed recht, dc juftitie, 
en gerechtigheyd waren aen mijnder zijde. 

Ten tweden, om u-luyden rechters te maken, ofhec 
gene dat ik u-luyden nu fegge,of ik dat fegge uyt vreefe, 
of ik oorfake hebbe om te fmeken, uyt forge om te ont- 
gaen fwaerder ftraffe dan ik gehad hebbe, of uyt vreefe 
van mijn verderf die my doet buygen,of ter contrarie,of 
het gefchied,uyt het waerachtich gevoelen dat ik hebbe 
over de ellende van mijn vaderland, en de begeerte die 
ik hebbe tot de vrede, en de grootheyd van ’t Konink¬ 
rijk die my dit doet fpreken. 

Ik foude de foldaet maken,waer’t dat ik 11 by ordinan¬ 
tie vertelde wat krijchsvolk naeft de 4 jaren by my is ge¬ 
komen,en dan foud gy denken dat iku mijn vromigheyd 
foude willen verhalen,maer neen, dat en is mijn menin¬ 
ge niet. Och of God gave dat ik noytKapiteyn hadde 
geweeft, nadien dat mijn leer-jaren gefchien mollen tot 
fo grote koften , ik foude veel eer gedaen hebben, als ik 
u vraechde wat Kapiteynen in Vrankrijk noch over-ge- 
bleven zijn, boven den genen die hen tegens my geftek 
hebben.Ik hebbe naeft de 4 jaren tien velt-legers tegens 
my gefien, tien luytenanten van den Konink, hebbende 
onder hen-luyden de macht en’t geweld van’tgrootfte 
Koninkrijk van de Chriftenheyt; Gy foud mogen mee¬ 
nen dat het felve my een glorie of eer fy, maer neen , het 
is geheel anders, en lal u daerom feggen, om fodanige 
opinie,of meninge vanutekeeren,datikvan de 10 velt- 
legers in effe&ie te doen gehad hebbe, niet meer dan te¬ 
gens een velt-leger > daer ik tegens geilagen , en die ook 
verwonnen of vernielt hebbe, daer in God iny fonder- 
ling, een middel heeft willen mede deelen tot hare ver- 
derffeniflc, maer in alle de ander veld-legers hebbe ik 
weynich of by naeft geen moeyten gehad , want defelve 
gefmolten en in hem felfs by naeft vergaen zijn,voor dat 
fymyfagen, en hebbe fohaeft hare verftroyinge verno¬ 
men, als hare vergaderinge. De Engel, de roede Gods 
heeft hen-liede die middel benomen my te befchadigen, 
daerom komt my niet toe de eer,en glorie van dien.wane 
ik daer toe van het mijne by naeft niet gedaen hebbe. 

Maer wat is in effede geweeft, haer groot gewelf en 
voleyndinge, weet gy Van u gedeputeerden te feggen , 
wat provintien dat het zijn, daer die van de religie plaetx 
gehad hebben om te vcrtrecken , merkt aen d? ftaet daer 
die van de religie voor de oorloge in waren, en de ftaet 
daer fy nu in zijn, fo fult gyop der daed wel weten te 
oordele wat voordeel gy .naeft de 4 jaren gehad hebt, 
door’t verlies van’t leven van loocooo menfchen,en 
dc koften van een grote goutberch, merkt ook aen het 
vernielen,en de verderffeniftc van’t volk van Vrankrijk, 
dat men beter koop en lichtelijker heeft geconfenteert, 
dan of men gefproken hadde om den Turk te bekrij- 
gen , ofomalledeChriftenheyd te brengen aen onferi 
Kroon , het welk over-merkende , foude het ónmoge¬ 
lijk zijn,datgy daer naonbewecchlijk blijve,en niet be¬ 
kennen foud, dat het een extraordonaris werk Gods is. 

Daer en boven gelijk gy met oogen en handen fulks 
behoort te fien, te taften en te bekennen , dat gy van ge¬ 
lijken behoort te bekennen, dat gy te vergeefs vecht, 
als gy tegens Godftrijd, dat ik van gelijken behore mij¬ 
ne handen ten hemel op re heven,en my wel te wachten, 
door fuiken Godfaligen geluk op geblafen te worden, 
of my die eere van dien toe fchrij ven ,wel verfekert zijn¬ 
de indien ik anders dede, dat God fijn ooch elders kee- 
ren,en mijne vyanden binnen twee maenden meer voor- 
deels tegens my geven foude, dan ik in 4 jaren gunft en 
voordeel van God hebbe gehad. 

Maer ik hope door de gratie Gods fulks niet te doer|, 
en wil tot dien eynde , dat dit gefchrift door adle de 
wereld voor my roepen fal, dat ik defen huydigen dach 
fo willich en gereed ben, om pays en vrede aen den Ko*- 
nink mijnen Heere,de gemeene ruft van fijnKoninkrijk, 
en van my felve te verfoeken,als ik oyt gedaen hebbe. 

Ik hadde in’t begin van defen oorlog een infien 
van mijne confcientie én eer, die ik aen fijne Majefteyr 
altijd feer ootmoedelijk hebbe gebeden, my in ’t geheel 
te willen laten behouden, het oorloch heeft my in mijne 
confcientie en eere oök niet vermindert, maer en heb¬ 
be defelve ook niet vermeerdert^ daer door ik my teön< 
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williger fcude mogen laten vinden , fo dat ik fijne Ma- 
jcfteyt feer ootmoedelijk biddeom vrede. En fo veel als 
u mijne Heeren aen-gaet, denkeikwel, indien gy de 
vrede en fijne Majefteyts ftaet bemint, wilt gy het quaed 
vande Oorloge bekennen , en de remedie van dien, dat 
gy u Gefanten en Gedeputeerden, die in de vergaderin- 
ge tot Bloys waren , behoorde bevolen te hebben haer 
begin en conclufie daer na gerecht te hebben, daertoe 
ik uals noch bidde en vermane, 

lk weet wel dat gy hen-luyden in hare inftiiiftie 
hebt mogen gebieden, die gemeene regel daer in te ftel- 
len , datter in een Coninkrijk niet meer dan een Religie 
behoort te wefen , en dat het fondament van een goede 
ftaet is Godfaligheyt, de welke op een plaetfe niet we¬ 
fen mach , daer God op verfcheyden manieren wort ge- 
dient, datftaiktoe, en het is ook alfo tot mijn groot 
leetwefen , ik fie ook feer veel volxdie daer over kla¬ 
gen , maer weynich luyden die’t felve willen remedie- 
ren , ik hebbe my altijd geprefenteert tot redelijkheyd, 
daer toe ik my noch prefentere, datmen daer toe neme 
de gewoonlijke middelen tot fulke faeken dienende, 
en zijn daer ander extraordonnaris datmen diefoeke. Ik 
en alle die vande Religie fullen ons onderworpen het 
gene dat een vry Confili ordonneren enbefluyten fal. 
Dit is alleen de middel die men tot allen tijden heeft ge- 
pradfifeeert, en gebruykt van ouden tijden. Maer te ge¬ 
loven dat men ’c felve door bedwang van’tfwaert fou- 
de mogen krijgen , datachte ik voor God onmogelijk 
te wefen , het welk de uytkomfte van dien op der daed 
wel bewijft. 

Het is niet van node dat ik lang op die materie fta, 
overmits dat het een materie is, die al is gedifputeerr, 
men heeft my dikmaels aen-gefeyt, en gefommeert dat 
ik mijn religie veranderen (oude: maer hoe? met het 
mes op mijn keel, als ik al fchoon mijn confcientie niet 
in-gefien hadde, fo foude my ’t refpeót van mijne eere 
(by maniere van fpreken)belet hebben. Wie heeft oyt 
horen feggen datmen een Turk , gebooren Heyden, of 
Saraceen heeft willen doden , doden fegge ik , om fijn 
religie.voor dat men beproeft heeft,of men hem moch- 
te bekeeren ? doch achte ik dat mijn aldermeefte vyan- 
den niet meenen dat ik van de vreefe, en kenniffeGods 
verder vervreemt ben, dan een Turk, en nochtans is 
men veel wreder tegens my, dan men is tegens fuiken 
barbarifen menfche. 

Wat fouden de meefteCatholijken van my feggen? 
waert dat fy my, die tot mijn 3 o jaren toe geleeft hebbe 
in eene religie , fohaeftichfagen veranderen in een an¬ 
der religie , op de hope van een Koninkrijk te verkrij¬ 
gen ? wat fouden de gene feggen die my couragieus en 
wel gemoed hebben gevonden, dat ik dieGods-dienft 
uyt vreefe fchandelijk verliet, daer in ik van den tijd 
mijnder geboorte God gedient hebbe? daer hebt gy de 
redenen die de wereltlijke eere aen-gaet, maer inde 
grond vande confcientie, watfouhet wefen dat ik die 
in eene belijdenifte desgeloofs op-gevoed, geonder- 
recht, en onderhouden ben , ten eerften foude horen, 
en fonder fpreken , ten eerften aen d’ander zijde vallen? 
neen mijn Heeren , dat en fal de Konink van Naverre 
nimmermeer doen , al mochte hy 30 Koninkrijken daer 
mede winnen , fo verre ift van fulke meninge te wefen, 
om een Koninkrijk alleen , onderrecht my, ik ben niet 
hart-neckich ofhals-fterk, neemt voor de wech van te 
onder-wijfen , gy fult feer grote baetdoen , wantin- 
dien gy my een ander waerheyt kondbewijfen dan de 
gene die ik gelove, fo fal ik my u verwonnen geven, en 
ik fal noch meer doen , want ik wel meenedatik nie¬ 
mand laten fal van mijnder zijde , of fy fullen hen met 
my mede verwonnen geven,gy fult groot profijt en een 
gtoot gewin doen in mijne confcientie alleenlijk. 

Maer dat men ons met woorden fonder redenen 
meent te payen , en ons wijs te maken , dat wy by ’t ge¬ 
licht van de wapenen alleen behoren geparfuadeert te 
wefen, oordeelt gy mijn Heeren felfs of dat redelijk is, 
doch laten wy dat daer by laten blijven, want ift 
dat gy eenvoudelijk begeert mijn faligheyt, fo hebbe 
ik u daer af te bedanken , maer ift dat gymijn bckee- 
ringe begeert alleen uyt vreefe, dat ikuluydeneens 
foude mogen bedwingen,fo hebt gy ongelijk,mijn wer¬ 

ken bewijfen contrarie, mijne maniere van leven, fo 
wel met mijne vrienden, als met mijne vyanden , fo wel 
in mijn huys alsook in het veld, bewijfen genoeg wat 
mijn gemoed is, die fteden daer ik in ben , en die hen 
nu onlanks onder my gegeven hebben, die geven ge- 
tuygenifle genoeg daer van. ’t En is de waerheyd niet 
gelijk, dat een hand vol volks van mijne religie, fou¬ 
de mogen bedwingen een oneyndelijk getal van Catho- 
lijken tot een fake, daer toe fuiken oneyndelijk getal 
van Catholijken , een hand vol volks van mijne religie, < 
niet en heeft konnen brengen. En indien ik fo lange / 
tijd af-geweert, en onderhouden hebbe fofwaren oor- 
loge, wat fouden die dan doen , die met fo grote mid¬ 
delen hen fouden ftellen tegens mijne gelegentheyt die 
kleyn, en fwak is ? fulke proceduren fouden geen wijs- 
heydzijn. 

Maer daer van is nu ter tijd geen queftie, ik ben iri 
fuiken ftaet niet (God zy daer af gelooft) om u als noch 
goed of quaed te doen, ik fal ook (indien ’t God be¬ 
lieft) van fuiken meeninge niet worden , nochte gy luy¬ 
den van fuiken vrefe. Wy hebben al te famen eenen Co- 
nink, die my fulke gerechtigheyd als my toe komt wel 
laten fal, als hy van ouderdom fal fterven. Laet ons 
daerom fo feer niet forgen voor het toe-komende , dac 
noch verre van hier is, dat wy het tegenwoordige dat 
ons aenroert daer door vergeten. 

God heeft fo klaer als den dag ontdekt de grond , en 
het voor-nemen van alle den genen, die indefen ftaet 
eenig oproer fouden mogen maken, foGod ook mijn 
voor-nemen ontdekt heeft, daer is niemand onder u 
luyden, of in Vrankrijk, die het felve niet weet. Ift 
niet een groot verdrieten ellende, datter niemand in 
dit Coninkrijk is, of hy fiet wel de feer ellendige ftaet, 
en roept tegens defe binnelandfe oorloge dat het felve is 
een geftadige en doodlijke koortfe van defen ftaet, en 
datmen nochtans tot noch toe niemand vind, die de 
mond open doet om remedie daer tegens te vinden ? 
datter niemand is, in defe vergaderinge tot Bloys , die 
dat heylige woord van vrede heeft derven noemen ? dat 
woord in’t welk beftaet alle het welvaren van dit Co¬ 
ninkrijk ? Gelooft my mijnen Heeren, dat defe grote 
wonderlijke ons op-geleyde moet-willige blintheyd, en 
bottigheyt, een van degrootfte voor-tekenen is, die(FoI.6i. 
God ons geeft van het ondergaen van dit Coninkrijk. 

Onfe ftaet is in de uyterfte krankheyd , by allen teke¬ 
nen kanmen lichtelijk oordelen dat het binnelandfe 
oorloge is, de oorfaek van dit quaed, het welk bynaeft 
een ongeneefelijke krankheyd is , die gene Staten fulleu 
mogen ontgaen, of indien fy daer van genefen, en 
aen defe apopleyne niet en fterven , fo fal ’t felve veran¬ 
deren in een gicht, die ’t halve lichaem verderven fal. 

Wat remedie is hier toe ? geene andere dan pays , en 
vrede, die in het herte van dit Koninkrijk een goede 
ordeninge wederom brengen, door de goede ordenin- 
ge fijne natuerlijke kracht weder geven fal, goede or¬ 
deninge verdrijft alle ongehoorfaemheyd , quade hu¬ 
meuren , en quade genegentheden , fy fuy vert alle ver- 
dorventheyt en vervult die weder met goed bloed, met 
goede meninge , en met goede wille, fydoet infom- 
ma, het Koninkrijk weder leven. Het is de vrede, 
het is de vrede diemen voor de eenige remedie, enge- 
nefinge aen God moet verfoeken, die andere middelen 
foekt, die wil dit Koninkrijk in plaetfe van genefen met 
fenijn vergeven. 

Daerom befweereik u allen by dit gefchrift, fo Ca¬ 
tholijken , dienaers van den Konink mijnen Heer, als 
die genen die ’tniet en zijn. Ikroepeuaen alsFran- 
$oyfen, ik fommere u dat gy medelijden hebben fult 
met defe ftaet, en met u felve, dewelke tot in de grond 
uytmergelende, fult gy geen uytkomfte hebben , voor 
dat u verderf u fal hebben vernielt. So veel als my aen- 
gaet , al dwongtgy my met geweld om te moeten fien , 
en gedogen, dat ik dingen foude doen , die tegens de 
vrede fouden wefen, fo foude ik liever duyfend-mae! 
fterven, dan het felve te fien, te verdragen, en veel 
minder te doen. Ik befweere u defe reys dat ghy 
fult afleggen, de ellendige affe&ien , en paflïen van 
de oorloge, en van gewelden , die defe fchoone ftaet 
verftroyèn, en ontleden, en ons van dc gehoor- 
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faemheyd tot onfcn Konink af-trecken , den eenen met 
geweld, den anderen met al te willige goedwillig- 
heyd die ons bloedig maken , de eene met des ande¬ 
ren bloed , en die lo dikmaels by vreemdelingen heb¬ 
ben doen belachgen , en ons in’c eynde tot een buyt 
van vreemdelingen maken fullen , dat wy feggeikalle 
bitterheyt lullen te ruggeftellen, om afem van vrede 
en eenigheyd te verhalen, van goed-willige onderda- 
nigheyd, van goede ordonnantie, en van den geeft 
van eendragt, door dewelke kleyneStaten tot mach¬ 
tige Rijken worden, onfe Koninkrijk fo lange heeft 
gefloreert en het eerfte Koninkrijk van de Chriftenheyd 
is geworden. 

En hoewel dat ik duyfend en duyfend redenen 
heb , om my in het particulier te beklagen over die van 
’thuys van 6'uife, over die fegge ik die mijn bloed, 
en fo nabloed zijn, dat ik geen meerder hebbe, be- 
halven den nacm die ik voer, alis’c dat Vrankrijk in’t 
generaelmeer materie heeft te klagen drn ik , fo weet 
God nochtans 'wat mishagen dat ik dacr in gehad heb , 
dat ik hebbe jgefien, hen-luyden treden in fuiken 
weg, daer van mijn hart my altijd betuygtheeft dat 
fy met eeren niet fouden uyt raken. God moet mijn 
getuyge zijn, w.aer’t dat ik hen-luyden bequaem ken¬ 
de tot den dienlVe des Koninks, ik mach ook wel feg- 
gen tot mijnen diimfte nadien ik die eere hebbe, dat 
ik fo na bloed van den Konink ben , en dat mijn huys 
en af komfte boven de hare gaet, fo foude ik nochtans 
feer wel te vreden he bben ge weeft, en noch zijn, dat 
fy ’t meeftendeel van het verftand , dat God en de natu¬ 
re hen-luyden heefc gegeven, fouden gebruyken, om 
wel te dienen de generi die fy dienft fchuldich zijn , in 
de plaetfe dat hare quaderaed hen-felven ter contrarie 
mifleyd. Alle ander en behalven ik , fouden haer on¬ 
geluk belachgen, en fouden gaernefien, dat degram- 
fchap , de verklari nge , en de wapenen van den Ko- 
nink mijnen Heere regens hen-luyden gekeert fouden 
wefen , maer voorwaer ik mag’t niet doen, ikdoe’t 
ook niet, andere dan voor foveele , dat ik hetminftc 
quaed moet kiefe n voor het meefte quaed , en fal daer- 
om vryelijk uytfpreken, eerft tot my felf, en daer 
na tot hen-ïuydfm i op datwyfonder excufatie mogen 
zijn, ons niec verhoveerdigende, noch d’een noch 
d’ander. 

So vele als my aen gaet, alhoewel dat ik meer gunft 
in defe oorloge van God ontfangen hebbe, dan in alle 
voorgaende oorlogen , en in de plaetfe dat de twee 
ander partyen (dieik eylaesl door ’tquade ongeluk 
alfo moet nomineren ) gekrenkt en vermindert, en de 
mijne ogenfchijnlijk verfterkt is , fo weet ik nochtans 
wel, dat God my niet meer fal fegenen , fo dikmael als 
ik niet doe dat ik behoor te doen , en fonder redenen, 
of ligtvaerdigheyd van herten tegens mijn Conink op- 
ftaen, en die de rnfte en eenigheyd van dit Coninkrijk 
verftoren fal. 

Van gelijken die luyden mede die naeft de vier jaren 
herwaerts meer bemint hebben de oorloge dan de 
vrede, die de principaelrten en grootften van defe ftaet 
oproerig gemaekt, en defe derde partye verwekt heb¬ 
ben, die de eer is van Vrankrijk, ja dat meer is de eere 
van hare voor-ouderen , fo onwaerdig ja fchandelijk 
is, nademael dat God doorfyn oordeel hen-luyden 
bewijft, dat het hem niet aengenaem geweeftis, het 
gene dat fy-luyden gedaen hebben, dewijl God de 
geeft van onfen Conink roert, om hen-luyden na fyne 

jgewoonlijke genade noch te ontfangen , fo hy felfs ver- 
.klaert, indien fy te vreden willen zyn. Wy hebben al 
te fameaquaeds genoeg gedaen , en geleden, wyheb- 
ben vier jaerlank dronken , uytfinnig, en rafendege- 
weeft , is’t noch niet genoeg ? heeftGod ons d’eene 
en d’ander n och niet genoeg gefiagen , om ons te wec¬ 
ken uyt onf en flaep, en ons in’t eynde wijs te maken , 
en onfe rafer nye te verlaten? 

Wel aen, is’c my dan geoorloft dat ik als een feer 
ootmoedig en getrou onderdaen van den Conink , myn 
Heer, den genen dieinfynMajefteytsraed zyn , een 
goed advys ;geven mag, fo vrage ik, wie heeft oyt 
gehoort, dat een ftaet gedurig mag wefen daer twee 
partyen in a.yn, die de wapenen inde hand hebben? 

wat fal ’t dan van fuiken ftaet wefen , daer drie partyen 
zyn? hoe fou men hem dan mogen perfuaderen , of 
wijs maken om binnenlandfe Oorloch te maken» en dac 
tegens twee partyen gelijkelijk ? daer zyn geen ex¬ 
empelen , geen hiftorien, geen redenen , die hem een 
goede uytkomfte konnen toefeggen. Hy moet vrede 
maken, en een generale vrede, met alle fijne onder^ 
danen, fo Wel van d’een Religie als van d’ander, of 
ten minften dat fijne Majefteyt by hem vergadert, den 
genen die hem minft V3n fijne Majefteyts onderdanich- 
heyd ontrecken. Hier uyt mach een yegelijk mijn me- 
ninge oordelen. S iet daer, hoe ik het quaed vergelde 
met het goed, hoe dat ik verfta fijne Majefteyt op te 
roekenen tegens fijne onderdanen , die van defe fchone 
ligue of verbond zijngeweeft. 

Eo fult gy mijne Heeren al te famen niet te min we¬ 
ten, als ik het wilde doen , en in fijn Majefteyts nood, 
hem ten dienfte komen ( fo ik doen fal, als fijn Majeft. 
my fulx gebied ) dat ik als dan na menfehelijker appa- 
rentie, die Ligeurs , hare voornemen feer breken en 
hen-luyden veel te doen geven fal. 

Nu vermane ik allen anderen van onfen ftaet, die 
toefienders zijn van onfe fotheyd. Ik vermane onfe E- 
delluyden, onfe geeftelijken , onfe fteden , ons volk, 
want fy zijn’t die ik aenfpreke, dat fy infienenwel 
overleggen fullen waer in dat wy treden, wat Vrank¬ 
rijk overkomen3en wat gedaente onfen ftaet hebben fal, 
i* ’t dat dit quaed langer aenhoud,wat fal den Edeldom 
wefen indien onfe Gouvernemente verandert ? gelijk 
het fonder twijffel doen fal, en gy fiet hetalrede , is’c 
darde fteden uyt vrefe van haer tegenparrye bedwon¬ 
gen worden , hen felvcn te beftuyten binnen hare poor- 
cen, nier willende gedogen, dat yemand over hen- 
luyden fal gebieden, en hen delen, als die Switfers 
gedaen hebben. Ik verfekere my da: daer niemand is 
van dier meninge , maer ik vrefe dat de oorloge hen- 
luyden in’t eynde daertoc brengen fal tot mijn groot 
verdriet. Ik fie’c beginfel alrcde komen, het welk 
honig fchijnt mede te brengen, en een foete fchijn, daer 
toe de befte en getroufte burgeren van der wereld 
hen ligtelijken laten bewegen. 

Wat fullen doch de fteden zijn , als fy onder een 
fchijn van ydele vryheyd verworpen fullen hebben de 
oude ordonnantiën van defen fchonen ftaet ? als fy alle 
den Edeldom te vyand fullen hebben, liet platte land 
hittig en begerig fal wefen , om de fte-luyden te pion» 
deren, hen vóórhellende, en wy fmackende dat in 
hare kiften en winkelen ? rijkdom is fonder evndc ! wat 
lullende principale inwoonders doen die alle officien 
van de monarchie of in de finantien , of in de juftitie , 
ofin de politie, of in de wapenen hebben, en een 
yegelijk de macht, of de hoogheyd van fijnen ftaet 
rekent als of’t fijn cygen goederen waren ? het is voor- 
waer al verloren, is’c dat de monarchie vergaet. Wie 
fal hen-luyden geven de vrye handeling van koopman- 
fchappen , wie fal hare goederen op de landen verfdke- 
ren, wie fal deauthoriteyt houden van hare juftitie', 
'wat fullen hare decreten , en ordonnantiën wefen ? wie 
fal’t hooft wefen van hare krijgen oorlog? in fomma 
wat orden fullen fy hebben ? 6 arme verdoolde men- 
fchen , defe rafernye fal eenen korten tijd duren, gelijk 
men feyd dat de koortfeeen krank menfeheen wijl tij ds 
onderhoud. Maer te menen dat men op een fondement 
van gramfehap, toornigheyd , en wraekgierigheyd ee» 
nig verftand foude mogen bouwen , die een forme van 
een gedurige ftaet foude hebben, of verfekert foude 
zijn, die doolt, aifo’t felve nietgelchieden mag, fo’t 
ook noyt gefchied , gefien, of gelefenis, dat ver-, 
anderinge in een ftaetgefchieden mag fonder verderf 
van fteden, die altijd de principale fteiinfelen zijn. 

En gy gemeen volk,als u Edeldom en fteden gedeek 
zijn , wat ruft fult gy-luyden dan hebben? gy aiedaer 
zijtde koornfehuyr van ’t Koninkrijk en vrugtbaer land 
van defen ftaet, wiens arbeyd den Princen voed , wiens 
fweet hen-luyden alle ding overvloedig geeft, dewel- 
ken de ambagts-luyden onderhouden, hare naerftig- 
heyden kloekheyd geeft hen vreugde, aen wienfulc 
gy u toevlugt nemen , als de Edeldom u fal willen ver- 
drucken cn overvallen ? als de fteden n fullen doen con- 
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tribueren aen den Konink ? die over d’een noch over 
d’ander re gebieden heeft ? aen de Officiers van der ju* 
ftitie, of hare luycenanten ? waer fullen die wefen ? 
wat macht fullen fy hebben ? aen de Majorcn of een O- 
vcrfte van een ftad , wat magt fal hy hebben aen ’c hooft 
van den Edeldom, watordeninge fal onder hen-luy- 
den wefen? voorwaermenfal in fuiken gevalle anders 
niet fien dan verwoeftinge, ongefchikte onordentlijk- 
hey t ,ellciyde en beklaeglijkheyt in allen plaetfen, daer 
liet gy de vrucht die de oorloge mede brengt. 

Dat ik hier nieten fegge van de geeftelijkheyd dat 
en gefchiet niet door vergetelheyd, maer ik wil van hen- 

, luyden niet fpreken, forgende dat fy ’t niet fullen willen 
aen nemen, my meer houdende voor haar-Iuydervy- 
and dan ik ben. Maer in der waerheydik hebbemeer 
redenen my over hen-iuyden te beklagen,dan over d’an¬ 
der twee Staten van Vrankrijk , maer daer en is niet aen 
gelegen, daer zijn ook goedeluyden onder hen-luyden. 

So veel als hare profeflie , en religie aen-gaet > daer 
in ben ik hen-luyden in eenige dingen contrarie, maer 
in geene faken haervyand, in d’ander dingen zijn wy’t 
eens , uytgefeyt in ’t gene dat aengaet de privilegiën van 
de on dei houden iffe van de Kerken in Vrankrijk tegens 
het ongerechtelijk gebruyk vandePaufen. Maer wat 

(Fo!. 61.) daer af fy, al haddeik met hen-luyden de prijfers van 
alle de wereld , fo foudeik defelve voor defetijd met 
voeten treden , beweegt zijnde met een fterke confi¬ 
dentie, dienende tot dienfte van mijnen Konink, en 
9c welvaren van defen ftaet. * 

Maer wat hopen fy middeler-tijd te doen : de oor¬ 
loge put uyt hare tienden in de landen daer fy hetmee- 
fle credyt hebben. In de plaetfen daer ik macht hebbe, 
daer onthoude ik het hen-luyden meelt al, en kan 
daer in niet remedieren, maer in’teynde alsdetwee- 
dragt ganfcheljjk neder-geleyt fal zijn, wat fal van 
hen-luyden dan komen? laet fy fien wat weg onfe fte- 
den, ons volk, onfe edeldom voor nemen , fy-luy- 
den die de Godfaligheyd voor ogen hebben, of ten 
minften behoren voor ogen te hebben, behoren 
voor al in te fien of daer eenig dink is , dat de God¬ 
faligheyd fo contrarie is als quaed doen, en toe- 
latinge van boosheyd ? ilt nu dateer ter wereld geen 

'dink is dat den menfehen meer verwildert, en daer 
meer quaets uyt fpruyt, dan de toe-latinge van de bin- 
nelandfe oorloge ? laet fy-Iuyden dan feifs oordelen , 
of fy-Iuyden , die door de vrede, door goede ordon 
nantie, door onderdanigheyd tot onfen Konink, en 
door devotie noch niet rijk geworden zijn , of fydan 
door ooi loge , oproeren , Godlofigheyd , en de mtiy- 
terfe ongehoorfaemheyt, hare rijkdommen met fullen 
verminderen. 

Na dat ik nn tegens alle de wereld in ’t particulier ge- 
fproken hebbe, fo fegge ik dit noch irfhec generael, laet 
hetalfozijn, dat God het voor-nemen van onfenKo- 
nink fegene, en dat onfe Konink te boven gaet , tegens 
alle die muyt-makers van fijn Koninkrijke, fo falhy 
nochtans geheel ongeluckig zijn, indien hy fal moe¬ 
ten ftraffen alle de gene die ’t verdienen fullen. Wat 
doch ? te ftraffen een groot deel van fijn fteden , en van 
fijn onderdanen, dat foude te veele zijn , want het is een 
groot ongeluk , en een grote plage, die God in dit Ko¬ 
ninkrijk gefonden heefc, om ons te ftraffen van onfe 
ionden , fijne Majefteyt moet het al vergeven en verge¬ 
ten , en tegens fijne Majefteyts onderdanen , en fteden , 
niet meer vergrammen , en ftraffen, dan of men een 
onfinnigmenfche ftraffen foude die quaed doet, of die 
moeder-naekt achter ftraet loopt. 

Maer ter contrarie ift dat die van de ligue, of verbond 
hen fterk maken, en hen (tellen tegens den Konink, , 
claer fekergrote apparerrde van is , enik vrefe dat fijne 
Majefteyts patiëntie hare meefte kracht wefen fal, wil¬ 
lende God byavontuer, zijn oordeel over ons gebruy- 
ken, ’t welk wy niet weten, wat fal’t dan van ons en van 
hem zijn? wat fullen wy (eggen van de Francoyfen ? 
wat ichande foude het zijn, dat wy onfen Konink ver¬ 
dreven hebben ? het welk een vlek foude zijn daer me* 
de onfe voor-oudereu noyc zijn bevlekt geweeft, en 
ons nu een lof en prijs is boyen allen onderdanen van de 
CJiriftenneyCo 

Hier en tuflehen ift voor my niet een groot ongeluk, 
dat ik gedwongen worde my ftil te houden ? men heefc 
my met geweld de wapenen in de hand doen nemen, te¬ 
gens wie fal ik die nugebruyken ? tegens mijnen Ko¬ 
nink? God heeft hem fijn hert geroerc, en doende voor 
hem (elven , heeft hy ook voor my gedaen, tegens die 
van de ligue, of verbond ? waerom fal ik hen luydeu 
miftrooftig maken?vvaerom fal ik die de vrede inVrank- 
rijk fpreke en roepe, den Konink tegens hen-luyden 
verbitteren , en door mijne magt den Konink benemen 
de wille, en de ligeurs de hope om te verfoenen , aen- 
fietalhier mijn periculen, want indien ikmyftilhou- 
de, loifttevrefen dat de ligeurs, of die van ’t verbond 
wederom hare accoort maken fullen tot mijne koftem 
en verderf, gelijk ik twee of drie-mael hebbe fien ge¬ 
beuren , of fy fullen den Konink fo verfwacken en hen- 
luyden fo fterk maken, dat ik na de ondergank des Ko- 
mnks weynig wil of macht hebben fal, om mijn eygen 
verderf af te keeren. 

Mijn Heeren ik fpreke tot u-luyden, die ik wete 
tot mijn groot leet-wefen, alle te famen niet te wefen 
van een humeur of gefintheyd; de verklaringe van 
den Konink mijnen Heere, en byfonder die laefte pu¬ 
blicatie verklaren genoeg datter tuflehen fijne Maje¬ 
fteyt , en u gedeputeerden , of het meeftendeel van dien, 
diveife meeninge is geweeft. Ift dat gy eenig oordeel 
hebt, al waer ’t ook geheel kleyn, fo fultgy met my be¬ 
ft uy ten , dat ik in grote fwarigheyt, en periculen ben, 
fo ook de Konink, en de derde partye mede zijn, en 
ook gy-luyden ielfs, fo in ’t generael ah elk by- fonder, 
vyy zijn alle gelijk in een huys dat neder valt, of ineen 
fcliip datvergaet, en daer en is geen hulp aen , dan al¬ 
leen de vrede, al bedochtmen alle andere middelen ter 
wereld. 

Daerom voor conclufie meer genegen zijnde,(’t welk 
ik wel feggen mach) en meer fchade lijdende dan gy al- 
Ien, fo yerfoek ik de vredeinden name van ons allen 
aen den Konink mijnen Heere, ik verfoek de vrede 
voor my , vooralle Francoyfen , en voor’t gehele Ko¬ 
ninkrijk van Vrankrijk, diefe ook anders maekc, die 
falfe niet wel maken. Ik protefteredat ikmygevoeg- 
lijker fal laten vinden, dan ik oyt gedaen hebbe, ift: 
datmen meent dat ik oyt fwarigheycfgemaekt hebbe, fo 
wil ik nu anderen een exempel wefen , door de gehoor- 
faemheyt, die ik vertrouwe aen mijnen Konink, en 
nademacl dat ik fo menigmael, en menigmael tegens 
u-luydengeprotefteert en verklaert hebbe, wat ik ge¬ 
houden ben te doen, fo fal ik fulks in ’t laetfte noch eens 
verklaren. 

Voor eerft aen dengenen die daer zijn met de par¬ 
tye van den Konink mijn Heere, ift dat fy fijn Maje¬ 
fteyt niet raden, dat ik den Konink mach dienen met 
mijnen perfoon , en met de middelen die God my Heeft: 
gegeven, en dat fy niet en accorderen in dit heylige 
voornemen van vrede, niet om oorloge te maken tegen, 
die van Loreynen, die van Parijs, Orliens, ofTho- 
loufe , maer tegens dengenen die de vrede fullen wil¬ 
len verhinderen , en hendellen tegens de onderdanig¬ 
heyd , die wy de Kroon van Vrankrijk fchuldig zijn, 
dat die felven allen fchuldig fullen wefen toedieonge- 
lucken , die den Konink en dit Koninkrijk fullen mo¬ 
gen overkomen , en dat ik ter contrarie vryen ontlaftfal 
wefen van fuiken achter-klap, en dat ik voldaen fal heb¬ 
ben die trouwe en belofte die ik mijnPrince fchuldig 
ben, wiens qualijk-varen ik fo veele belet hebbe, en 
noch beletten fal als my mogelijk fal zijn,oPc haer lief of 
leetzy. 

En voorfo veel als aengaet dengenen die als-noch 
houden den naem , of partije van de religie, en ’t ver¬ 
bond , die befwere ik als een Francoys, en foude hen¬ 
lieden ook gaern bevelen, als den genen die de eere 
hebben dat fy van mijn maegfehap zijn , wiens ouders 
dit bevel met grote gunftaen-genomen foude» hebben, 
’tvrelk ik my verfekere. Ift dat fy ’cop die maniere 
nietenverftaen, fo fal ik niettemin ah; de naefteaen 
den Konink, alsdeeerfte Prince, en de eerfteMagi- 
ftraet van Vrankrijk hen-luyden raden dat fy-luyden 
hen felven wel bedenken , en hen laten genoegen met 
haer verlies, als ik doe met de mijne, dat fv haer par- 
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dat fy hare paflïè, hare quxftie ofgefchil, harewraek, 
hare eergierigheyd , verlaten en overgeven fullen tot 
welvaren van de Kroon van Vrankrijk hare moeder, 
‘tot dienfte van haren Conink, tot hare eygen , en tot 
onfer aller rufte. Is ’t dat fy contrarie doen, fo hope ik 
dat God den Conink fo niet verlaten fal , of hy fal 
fijn werk volbrengen, en fijne Majefteyt de wille ge¬ 
ven, dat hy fijne Majefteyts dienaers by hem ontbie¬ 
den fal, en my als de eerfte die anders geen titre begee* 
re: en dat ik tot dien eynde by den Coninkgaende, 
fo veele machts en goed recht wel hebben fal, om fijne 
Majefteyt by te ftaen, en fijne Majefteyt te helpen, om 
hare memorie en gedachtenifle , en hare partyc uyt 
Vrankrijk ganfchelijk uytteroeyen. 

Eyndelijk na dat ik in defe folemnele proteftatie, die 
ik alhier doe, gedaen fal hebben ’t gene dat ik fchuidig 
ben te doen, en ik bevinde de eene of de andere, of fó 
vaft te flapen, of fo qualijkgeaffe&ioneert te wefen, 
dat fy daer af niet beweegt worden , fo fal ik God als 
een getuyge aenroepen tot mijne hulpe van’c gene dat 
ik tot noch toe gedaen hebbe en noch fal doen. 

En dat ik een warachtig dienaer van mijnen Kónink, 
cn een warachtig Francoys wefen fal, waerdig te Wefen 
die eere die ik hebbe, Van te wefen de eerfte Prince van 
dit Koninkrijk,al hadde alle de wereld de verderffeniffe 
van dien gefworen. Protefterende voor God, en vóór 
den menfchen, dat ik in pericul van duyfend doden on- 
derftaenfal, fijne Majefteyts, en fijne Majefteyts Ko- 
ninkrijks ondergang te beletten. 

Ik roepe tot my alle den genen die fuiken heyligen 
voornemen fullen hebben, van wat qualiteyt óf con¬ 
ditie die wefen mogen, dat indien God mijn voorne¬ 
men fegent, dat ik fo veele getrouwigheyt vertonen fal, 
rsa dat ik het eynde gefien fal hebben, als ik vry moedig- 
heyd en ftoutigheyd vertone, om ’t felve te beftaen, 
aenbiedende mijnen Konink mijne onderdanigheyd, 
mijn Vaderland alle dienft die ik behore te doen, en 
my felve ruft en een wel-genoegen, met de vryheyd van 
alle goede luyden. 

Hier tuftchen, en ter tijd toe dat God believen fal, 
den Konink mijnen Heere goede gelegentheyd te ge¬ 
ven om fijn Majefteyts ftaet in een goede ftant te ftellen, 
ïn-voerende de vrede die fo hoog-noodigis. Sover- 
klare ik als de gene die de eere hebbe van te wefen , de 
eerfte Prince onder fijne Majefteyts gehoorfaemheyd , 
indien ik in fijne Majefteyrs abfentie, fijne Majefteyt 
fo wel niet dienen mag, dat ik fijne Majefteyts Hoog- 
heyd in alle fijne Majefteyts Koninkrijk, mag (lijven 
en fterken , dat ik ’t felve ten minden eens-deels doen 
fal in plaetfen daer ik magt fal hebben , om fijn Maje¬ 
fteyts Hoogheyd en autoriteyt te doen bekennen. 
En om ’t felve te volbrengen , fo neem ik in mijn be- 
fchermenifle, en fauvegarde een yegelijk van wat qua¬ 
liteyt, religie . of conditie die zijn, fo wel de Ede- , 
Ien , als ook de deden, en alle menfchen , die hen in 
defe goede refolutie, en voornemen fullen willen ver- 
eenigen, fonder toe te laten dat men hare perfonen, of 
goederen in eeniger wijfe fal mogen befchadigen, in 
andere manieren dan men doen foude in tijden van 
volle vrede, gelijk men door de wetten engebruyk 
van het Koninkrijk gewoonlijk is defelve aen te ra¬ 
den, verforgende in alles dat my mogelijk fal zijn de 
verlichringe van die arme verdrukte volk. 

En al-hoe-wel ik boven allen anderen , een groot 
mifhagen, en verdriet hebbe, dat ik fie de differentie 
en verfcheydenheyd , die daer is in de Religie, en 
meer dan alle andere wenfche om’t felve te remedië¬ 
ren, nochtans bekennende dat het alleen in God ftaet, 
en niet aen de wapenen , of’t geweld, en dat men 
’t felve van God moet verwachten. So proteftere ik 
voor God, en ftel onder defe proteftatie mijn trouwe, 
geloof, en eere, tot een onder-pant, die ik door de 
gratie van God tot defe tijd toe ongefchent bewaert 
hebbe, dat gelijk ik in mijne confcientie niet hebbe 
willen bedwongen wefen, ik van gelijken tot genen 
tijden lijden of toe-laten fal , dat de Catholijken in 
hare confcientie, nochte in devryegebruykvanhare 
Religie gedwongen fullen werden , verklarende daer- 
en-boven dat in alle goede fteden die met (ny in de 
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goede Wille fullen vereenigen , die hen ftellen fullen 
in de onderdanigheyd van den Konink mijnen Heere , ' 
en van my, ik niet toe-laten fal, dat men eenige no- 
vatie of veranderinge fal maken noch in poliujke , 
noch in kerkelijke faken, anders dan voor fo veel als 
de vryheyd van een yegelijk aen-gaen fal , nemende 
wederom onder mijne befchermeniïïe enfauvegardt?, 
alfo wel de perfonen , als ook de goederen van de Ca¬ 
tholijken, en fonderling, degeeftelijken , hebbende 
over lange tijdgeleert, dat de warachtige eenige mid¬ 
del , om ’t volk weder te vereenigen tot Godes dienfte, 
en de Godfaligheyd in een ftaet te beveiligen , is, 
fachtmoedigheyd , vrede, en goede exempelen, en 
niet de oorloge, of ongeregeltheyd , door dewelken 
allegebreken, boofheyd, en fcheïmeryen haren oor- 
fprong in defe wereld nemen. 

Gedaen tot Caftelleraut den 4, van Maeft ,1^89. 

en is getekent 
‘ i 

Henry. 

en een weynig leger 

Dilomeus. 

ïtomnft ïjcni alöu£ ober-ballen binöenbe ban 
fijn cpgen onberfaten/ fa met Defe bitteer gefcöhfc 
ten / en Dat De Eigeur£ bed boïï$ tegen ïjem op-ïiclf 
ten/ mift niet taatï)» Doen miïDe/ mant De^ettog 
ban JlDcpnc / acnnciiienDe Den tijtel ban Eupte^ 
nant <8enccad ban Den <§>tact en ïirooiie ban 
©janferijh / becgaDerDe bafï bede bollig tegen Ijem/ && 
om Den ïitoninh te bomen bedingen / Dacromhem ninhbait 
becaetfïaecöt ïjebbenDe met De finten cn ifecten / a 
Die f)em bp cn gcttoti gcbïcben maten / neDenljcm gcmöcn 
Dat öp ftcö fouDeficnteberecnigcnmetbenftaninft hem met 
ban d^abacre / alg D’cctfte $?ince ban fijnen bloebe/ 
Die altijt Deg Öijlt£ tod-baten öaDDegefocfjt/ cn noch Jilabarre 
DeDe/ Detogïe ÖP noch nopt ban hettccie tbag ober? tetmteau 
taonnen/ cn alttjb bechïaert haöbc / öemtemiiïen scn* 
een mctticö Concilteonbcc-merpcn / en beter onDec= 
ticöt 5ijnDcï)ct befle milbc boïgcn/ en Dat !jp nu liirit- 
todrjh in Defe gdegenttjepD / norf) fcDamgen berftla* 
ringe geDaen fjaDbc fap Den bcoi)^. bpef. ©e fóoninf* 
heeft Defen tacD gocD gcbonDen / bhiDcnDc Ijem te 
ftoaft tegen bepbebepartpen/ cni£ De falie bojDer** 
aïfobdepD/ Dat De ïioningen t’fanicn fonöen bu Den 
anberen bomen tot picftp / Dodj afê Den iüoninh 
ban .Dabacrc Dact na roe toocb, / öact ren groot honrenire 
tnmocr ouDct fijn ïïnjclhj-boïit / fo Dat fjp maft Uil famen. 
DouDen/ om te meten mat ’cc gacns maji: óoe bictDc 
Daer opentlijb gefcpD / Dat öc lioninfi ban j^abarre 
fouDe gcDcnucn acn Dat ^anjfc bïocD baD: De tijb 
ma^ md bergaen / macr niet uetanDcrD / fo Iccfuen 
noep Defdbe lupDeii / cn Defdbc ranlicn arocpöcn 
noctj. ©e Itoninb ban ^abacrcfoiiDeöcdjopftcïj 
felben goeDe acöt nemen / en fïcïj Doo? fcïjanDeïijii 
DeD^oclj niet (aren ruineren. ÏDe ïtonihït JjidD bat 
bafi Dat ’er geen bcD^odjonbeufdnuftDe/ mant D00j 
ïjet om brengen ban bcpDe De gebjoeöewn ban <£iufe 
ma^ alle liepmclijlte berbintenifje tufTiljcn Den Jïo> 
ninb en Die ban De Eigue te uicre: Dacr maë me; 
manD aen ï)et ï^of öacu fp boo? bd)oeföcn tebtees 
fen/ Daer maren geen berDachrigepcrfonnibpücn 
fööninh / en Den iiamnft IjaöDc alrcDe beffant brs 
millidjt/ cn ma£ ban Die mcpntngc Dat fel) are madF 
ten t’famcn fouDcn boegen tegen De Etgrur'di / fo Dat 
bet ïinjcö^-bolh gcfïilt meröe. CpnDriijlt quam Den 
Idoninh ban Rabatte bp ben ïtoninh in fijn ünjdm» 
habijt. ^&acr maö feec beel bollig om öcfct’fameufl 
ïiomfïe Der ïtoningen tefien. w>e lïonmhband^a^ 
bacre berdotmocDidjDc hemferr/ en bid Due-mad 
tnffeöen bepDcn op D’acrDe/ en ImjleDf^ïioniuhei 
boeten : fcggcnöe Dat Dit töaj> Den alDer - gduh- 
faïichften bacil Dieïjemoptbcrgnntma.ögduo^Den/ 
Dat Ijp fijnen f)ccrc ficn / ca (jein fijnen geïjoadlv 
men Dienfï aenbiebén moeite: De D00D l'miöeljem 
hu niet meer bitter noch tegen 5ijn / fo !)P fn’Dr^ 

% ï tionmffd 



3P8 

J 

Vijf en Twintichfte Boek. 
ftonmr gcnaöe a!jS in fijnen frijoot fijn ïeöen ïaten 
fouöe: Iji^c op rrcDf^ öern ben ItamnfiUimöïijh op/ j 
niet een bjeöe berliïadnge fijnc£ b?aeöedijïtcn ges 
nepgöentoille tegen bem. Cnaïpöe ïtoninli ban 
Jiabarre öe pjmdpaelfïe Heeren Die bp ben ïtoninït 
ban ©?anïnrtjft toaren / tgunDIgft gegroet ïjaööe / 
togen fp t’famcn onbet öe£ boi> geïuhbjenfcfjingc 
in (jet iiafred / aïöact fp te famen beracö fïacgöcn / ! 
en t’ famen boo?t$ bereenigöen / (joe men ben ftrjjg ! 
boeten / en bp bet fjanb nemen foube. 

«Ba öien ben furb ten cpnbe genomen Ijaööc/rc* 
ben bepbe be leningen na be flab toe / t’famen hef* 
fenjS ben anberen al coiitenöe tot acn (jaet pïaetfe / 
bactfc ban ben anberen oorlof namen. <Den ïto* 
ninb ban Rabatte boet ober (jet toatet m Jb. Jïijms 
pljodam booj-fïab/ bact fijn ïidjg^-boïfdag. <ê>cn 
iiaboïgniöe Esag alle mifïroutoen acn b’ecn 3ijöe fïd* 
(enbe / ging bp met een cbel jongeling alleen ober 
be bmgge in öe flab / en toetöe tn öe$ ïloninjt ffaep- 
hanict gdaten; eer be ttomnït op-gcfïacu toa£ / tot 
bettooiibtringc ban een pegelijb / en bpfonbet ban 
be gene bic (jem tüd(jabbcn|joo|en feggen / battjp 
nimmermeer tot Dep Jloninj: (jcpnieïrjSie banier foti* 
begaen / fjpcnfjaböe fldj fe bovenop bcpöe 5T3ÖCH 
mettlbcetodgefloffrerbe ftrijgsf Ijcprni bctoaett of 
brrfdiert. 

f-eins of ^rn ttcb$ of fïiï-fïanö ban toapenen tea$ te ba* 
mi itauö ren geaceo^beetf/Daer ban ijet fomiec mfjouö toa£/ 
i).m öat üenfóantnkban Bjanhrijben $oïen / om becï 
f’lrnite'' ^benen bp fjem m confïbuati-e gelepb / met öc ^ia* 
uonnitt een ban fijnen bïacöc / <©fficfcr£ ban fijnen iïtonc 

u » en auöere ïfcctm en petfonen ban fijnen SSaeöbp 
riiSSï* &mi toefenöe/geen anberenmiööd(jabbegebonöen 
brute, in befc ejrtrcmitepten / aï£ te nemen en te geben acn 

fijnen (©nbetfaten eenig friï-fïanö ban toapenen en 
oojlcge / aen be sfjöe Dep ftoninje ban Rabatte. Cn 
tot befen epnöe (jabbe bp fjem gearcojbecrt / boot 
ïjem en alïeöic ban fïjnDcr 3tjöe / trcbië en opfcïjofs 
tingeban toapenen en ïjoflilitept / boïgen^tjct bet* 
focb bat Ijp aen Ijcm (jabbe gebaen: todhe rrebijS of 
fitl-frauö ban toapenen / ïjpbctfionö te toefen gene? 
radöooj fijn gebed ïüomnbnjït een gefjcdjactgebtis 
teube/ en foube m-gacn ben 3.^lp?tï 158^. ‘mop 
eenen geïtjïten bac(j toebet cpnben / ben cenen en 
Den anberen mebemïilup^/ boo? aïïe fijne gocbeeii 
getrontuc #nbetfaten bte fijne auto’Jtept erftem 
öcn / bctopfenbeïjembc geïjoo^facmöepö ötefcïjem 
fiijuïöig toaren: mfgdifc boo? ben ^tact ban Kibtgs 
non / en (jet <6?acffcöapban©cmfc/ toe-befjojens 
öe fijnen fret (jephgen babet öe §&u$/ ötefjp baer 
oiibrt (jabbe toiKen begapen / en fijne ©nöctfaten 
bact ban te gauberen / ai$ (ïacnöe onöet fijne p?otecs 
tic / tet ïafï en onöet conbitic boben befen belooft / 
boojöcn boojf). liomnb ban Rabatte/ (jem fterit 

mabenbe boo?aïïe bie ban fiijttöer Jijöeof pattpe/ 
bat fp geöuccnöc öe boejfs. ttebt^/ niet fonöcn bet* 
mogen (jate fttagtea / bclït of toapenen t'mpïoperen/ 
in toat manteten (jetooli foube mogen toefen/ bim 
ncn bit Honinïttjjïie / fanöet fijn commanbement 
ofconfent/ bat (jpniet foube attenteren/ noeï) (p* 
ben geattenteecttetoc?Deu/ tube pïaètfenof een* 
trcpciibanöcnïanöc bact fijn autojitept too?öeec* 
bent. <en tet toat pïaetfe ïjp foube mogen pafTecten 
of betbltjbcii / bupten be pïaetfcn öteaï tcben ten 
boo|f3. Dage bp ïjem gej^ouben toiecöcn / en faï ïjp 
uietbetanöeten of ïaten betanberen/ cmigefahen 
iirtfïuhban Catjjoïtfe/ ^poffoïife en ©comfeïSe* 
ïigte / nocïjoob öattet gebaen too?be eenig quaeö of 
oiigeneugt aen fijne Catljoïijïie #nbetfaten/ fa 
ïierïidijïic atfs auuere fijne goeöe tn gettoutoe <Dies 
naren / (jet 3p in ïjaer petfonen / gcebetm ofanbet* 
fintjf / in toat inantcrc ^et ooft fouöe mogen toefen / 
Dat bp fo bette fjp ofte ben fijnen befc ^o^ïoge gebu* 
renöe ecnjge fieöen / hafiden / fo^ttefTen of anbere 
pïaetfcn in-nemen / boo? getodö/ betrafTcïjjng / 
inteïlïgentïe / of Daet binnen bomen/ m toat ma* 
meren (jet 00b foube mogen toefen / fo foube ÏJP £>£* 
fdbe babeUjb ïaten / en f teilen in fijne bipe bifpofi* 
tie / boïgcn$ öe belofte bte bp Ötm beeft gebaen. 
^atbenlionmbban Rabatte/ enbie ban fijnbet 
3Ö'be Mainleve foubni bobben ban bbtt goeberen / 
om Daet ban te gauberen / fo lange ben trebis foube 
gebaren / geïjjb fp mebe tedp?ogudijb fouben ïaten 
gauöeem öe Catbolijben / fo Hetbebjb aï^ anbere 
fijne goebe^ubetfaten / ban batt goeberen en in* 
bomfien / bp ben gebouben. 

banöefcttijbacnöcbbcn bepbebe boo?f5- ïto* 
tongen goebe coirefponbcntic met ben anberen ge* 
bouben / ja tot öe boob toe ban öcn ïtomnb ban 
©?anbtp/ betodbecpnöeïbbbooj eenen lBonnib 
betmoo^D (g getoojöen / fotopin’tnaboïgenöe boeït 
becïjaïeiifuïïen. 

<Daet in top 00b banöeïen fuïlenban be bo?bec 
muptetie be^ guarnifoen^ ban <@eetttupöenbetge / 
mitg'gabet^ öe beïegetinge bet feïbet fïaö bp fijn 
celkntie/ en ben Staten gebaen / 00b boe Dat be* 
fdbe fïaö/ bp be boo?fcbjeben gemuptineeröeaenöe 
^>paenfetrouïofcïijït obetgeïebett en bediogt tó. 

5fnöefetijÖ toetbe bafï fïetfe geteet gcmae&t De 
Blote Die Delioninginne ban Cngeïanötotaffifïens 
tie ban ben üonitih ^on ^dntbonio ban §3o2tugaeï 
toegefïaenbaööe/ baetbefdben ïüomnh met fijnen 
folie Cinanueï feïf^petfoonïijb mebe boeten/ met 
öe bibberen ^jaeït en Dojitjl / ban toeïh fucce^ top 
mebe in ’t iiaboïgenbe boeh toiïïen bethalen / berbaï* 
ben top biet nu toiïïen tufïen en bit boeb befïupten 
metöe fpieuiten ban t£uciöiöe£ / feggenbe; 

Dat men den Krijg niet ligtveerdig moet beginnen, 

Naer met rype beradinge, wil men over-winnen. 

De fehe: 

Om den vyand van ons te leyden, en tc maken 

Dat hy genoodiaekt zy fich felf te befchermen : 
Is den beften raed, dat men daer toe fie te geraken. 
Hem in fijn land te vallen fonder erbermen, 

: Doendein plaetfe van donïe, de fijne kermen. 

En Cicero»fep : 

Dat men binnen 's Iandsmoed hebben Raeds-mannen vroet, 

Ömd’Oorlogen buyten'slandsuyt te voeren met voorfpoer. 

Ejnde 'Pan ’t Vijf enïïïintigfle (Boek. / 
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Van de, 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
Beroerten en Borgerlijke Oneenigheden. 

Gefchietby tijde van Alexander, Hertog van Parma, Gouverneur generael 
over de Pro vinden onder ’t gebied van den Konink van Spangien, &c. 

IVaerachtige en Jïifiorifche befchrijvinge, 

Door 

PlETER B O R ChRISTIAENSEN. 

f(ort inhoudVan hetfes-en-t'iïïntkbfte 'Boek» 

Order verhad van de muyterye van het garnifoen binnen 
Gecrtruydenberg. Refolutie van de Staten gcnerael beroerende de afrekenin- 
gc van den voorfz. garnifoene. Memorie by den Hcere 'Willugby gefonden 
aen de Staten generacl, Refolutie van de voorfz. Hecren Staten generael op de 
voorfz. memorie. Refolutie van lijn Excellentie en de Staten van Holland, 
nopende het voorfz. garnifoen. Miffive van Jóhan'Wingfielt Gouverneur van 
Gcertruydcnberg aen fijn Excellentie. Syn Excellentie komt voor Geer- 
truydenberg omdat te belegeren. Syn Excellentie fchrijft aen ft voorfz. gar- 
nifoen. Miffive van den Gouverneur van Gecrtruydenberg aen fijn Excellen¬ 

tie. 'Miffive van den Agent Ortel aen de Staten gei\crael en van Holland. Miffive vin fijn Excellentie 
aen de Coningyjne van Engeland, en aen hare Majefteyts Raden van State. Brief van de Koninginne 
van Engeland aen fijn Excellentie. Antwoorde van de Koninklijke Raden van State van de Koningin¬ 
ne van Engeland aen fijn Excellentie. Sijn Excellentie befchiet de ftede van Geertruydenberg. Ac- 
coort by den Hertog van Parma met het garnifoen en Magiftraetder ftad Geertruydenberg gemaekt. 
Placcaet van de Heeren Staten generael, profetiberende den Gouverneur, Capiteynen, Officieren, 
ruyteren en foldaten in de ftede van Geertruydenberg leggende, en die de voorfz. ftede den vyanden 
verkochten overgelevert hebben. Lyftevan alle denamen die by den voorfchrcvenPlaccatefijngepro- 
fcribeert. Brief der Heeren Staten generael aen de Majefteyt van Engeland, daerby defelve Staten het 
voorfz. Placcaet zijn overfendende Aen wie het voorfz. Placcaet eerft is ter executie geftelt, nament- 
lijk aen Lodewijk van Brunfwijk. Ortels fchrij ven uyt Engeland aen de Heeren Staren generael randen 
24. Marty 1 5 89. Schrijven van den Ritmeefter Paul Baks, beroerende de verraders van Geertruyden¬ 
berg. Schrijven van den Hcere Willem de Hertog, Heere van Orfmaelaen denHecre Advocaet van 
Oldenbarneveld, nopende de voorfchreven verraders. Placcaet van de Heeren Staten generacl, daer 
by geordonneert word, dat met alle de luyden van oorloge en andere die bevonden of achterhaeltfou- 
den worden in ft gefelfchap van de verraders van Geertruydenberg , geen quartier foude wor^ 
den gehouden, maer getraéleert als de verraders felve. Placcaet en ordonnantie op de verfekertheyd 
van de fchcepvaert tuftchen Holland en Zeland. Placcaet of verbod op de Savegarden en verdingen 
met den vyand, en op ft breken van den quartiere. Rapport aen de Heeren Staten generael gedaen 
den 27. April 1589. by den Heere Caron van wegen de Koninginne van Engeland. Des vyands ver- 
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geefïchc aenflach opCampen. Het innemen van de ftad Tienen in Braband, by het volk leggende bin¬ 
nen Bergen-op-zoom. Des Graven van Hohenlo wederkomfte in Holland. Dc Staten generael fen- 

( den Gefanten aen de Koninginne van Engeland. Brieven van credentie den Geranten medegegeven. 
Miflive aen de voornaemfte Hceren in ft Hot van hare Majefteyt Van Engeland, Inftrudtie voor de Hee¬ 
ren Gefanten! voornoemt. Memorie voor de voornoemde Hceren gecommitteerde van mijnHeeren 
ds Staten generael gebonden aen de Koninklijke Majcfteyt van Engeland, waer na defelve hen fullen heb¬ 
ben te reguleren , in gevalle hen yet bejegent op de poindten daer in verhack. De Heeren Staten gene. 
racl committeren eenige Koop-luyden , om de Gefanten te aiïifteren in de faken beroerende denego- 
tiatie, en trafijke van defe landen en den aenkleven van dien. Symon Jafperfz- Perduyn excufeert hem 
van de reyfe na Engeland , en in fijn plaetfewcrtgecommitteertPieter van Moucheron. De Gefanten 
der Hceren Staten vertreckcn uyt den Hage na Engeland, hebben audiëntie by hare Majcfteyt. Com¬ 
municatie van de Nedcrlandfe Gefanten met hare MajefteytsRaden. Toeruftinge van den Hertog van 
Panna, om eenige belegeringe te doen. Beraetflaginge om den Konink van Spangien in fijneygen 
Koninkrijken te befoeken, en de oorloge aen te doen. Propofitie van den Ambaftadeur Johan Noritz 
aen de Staten generael. De fcheeps Armade word toegeruft tegen den Konink van Spangien. Generaels 
of Ovcrftcns van de vloot. DeHollandfe Koopvaerdy-fchepen in Engeland gearrefteert om te dienen 
met de vlote. Articulen geraemt tuffehen den Hcere Johan Noritz en Fran^oysDraek Ridderen ter 
eenre, en de gearrefteerde Hollandfe Schipperen ter andere zijden. Proteftatie gedaen by de Generaels 
van de Engelfe vloot, nopende de onwilligheden van de gearrefteerde fchcpen in Engeland. Miflive 
van Johan Noritz uyt Pleymoth aen den Agent Ortcl. De Engelfe vloot vertrekt van Pleymouth. De 
Grave van Effcx begeeft hem uyt een vrygemoet, fonder eenig commandement te hebben by de En- 
gelfc vloot. De Engelfe vloot gaet ter Zee en varen af. Hoe fterk de Engelfe vloot van fchepen was. 
Noritz en Draek landen in Gallitien. DeNederftad van Carunna werd van de Engelfe ingenomen, en 
trachten ook om de O verftad te bekomen, doch te vergeefs. Het gevecht tuffehen de Graven van Dan- 
drada en Altamira , cndeEngelfc. Edoart Noritz in groot perijkel. De Engelfe vloot gaet weder tTeyl 
en verlaten Carunna, om tefeylen na Portugal. De Grave van Effex een ander paffagiegenomen heb¬ 
bende komt by de Engelfe vloot. De Engelfe vloot komt te lande te Peniche in Portugal. DeEngelfe 
komen voor Lif bona.Colonel Bret en Kapiteyn Caire worden dood gefchoten. Den Gen. Johan Noritz 
fchrijven aen den Grave van Fuentes. Den Grave vanEflex beroept den Grave vanFuentes in duel. De 
Grave van Fuentes en de Spanjaerden vlugten voor de Engelfe,en Fuentes falveert hem binncnLif bona. 
d’Engelfe nemen het kafteelby Cafcais in. d'Engclfe nemen een vloot fchepen vandeHanfefteden. Re- 
folutie by de Engelfe genomen om te vertrecken, en wat fy op haer wederom reyfe uyt rechten. Brief ken 
uyt Lif bona op die tij d gefchreven. V erklaringe van de oorfaken waer door de vlote van de Koninginne 
van Engeland is beweegt geweeft de fchepen van de Hanfe fteden te nemen en prijs te maken. De Prince 
Mauritius wort tot Munfter gehult. Des Hertogen van Parmafiekte. Belegeringe en inneminge van 

(Fol. i-) het huys te Blyenbeek. Dodtor Lubbertus Hoenradius word van de Staten generael gefonden aen ver- 
fcheyden Duytfe Vorften. Adriaen Vaffeur Secretaris van den Hecre Ruflêl Gouverneur van Vlifïïn- 
gen, wert van wegen de Staten tot Middelburg gevangen, en de redenen waerom. Dreygementen van 
den Heere Bourglas gedaen aen de Magiftraet van Middelburg om het vangen van Vafleur. "Wat de 
Heeren Staten generael en Racd van State hier tegens refolveren. De Staten generael willen tot ftrafte 
van Vafleur geprocedeert hebben. BrievenvanfaveurvoorVaflcurvandeKoninginnevanEngeland. 
Vaffeur werd gepardonneert met banniffement van 3 jaren. Een fuperintendent Collegie van de Ad- 
miraliteyt opgericht. Propofitie van wegen de Staten van Utrecht, in de vergaderinge der Staten ge¬ 
nerael gedaen den 8. Juny i >89. "Wat op de voorfz. propofitie gerefolveert worde. Dcqueftic tuffehen 
het Hof Provintiael van Holland en de ftad Middelburg werd geaccordeert. Miflive van den Grave 
van Nieuwenaer aen de Heeren Raden van State. Miflive van de Staten generael aen den Grave van 
Mcurs. De Baender-heere van "Willugby beklaegt hem over het placcaet van de Staten generael, tegen 
de gemuytineerde verraders van Geertruydenberg uytgegeven. Propofitie van den Hcere Bodley Raed 
van State, ter vergaderinge van de Staten generael overgegeven. Handelinge der Nedcrlandfe Gefan- 
ten voor de Raden van de Koninginne van Engeland, tot verdedinge van het PlaccaetVan de Staten ge¬ 
nerael , tegen de gemuytineerde van Geertruydenberg , en tegen "Willugby , allegerende daer by 
grotclijk geinjurieert te zijn "Willugbys doleantie van de injurie, hem by ft Placcaet der generale Staten 
aengedaen. Antwoordeder Gefanten. Dolcantien over het Placcaet. Beroerende het verlies van Sluys. 
Vorder communicatie nopende het voorfz. Placcaet met den groten Treforier van Engeland. Den Ba¬ 
ron "Willugby laet een boexkcn uyt gaen tegen het Placcaet van de Staten generael. Miflive van de Ge¬ 
fanten, aen de Heeren Staten generael, beroerende het uytgeven van ft voorfchreven boexken. Vor¬ 
der propooften by de Gefanten der Staten met eenige van de Heeren Raden van hare Majcfteyt gehou¬ 
den. Het boexkeij^van den Heere van "Willugby, tegen het Placcaet van de Staten word in Engeland 
ingetogen , om meer inconvenienten te verhoeden. Verhael van het voornaemfte in ft boexken voor- 
fchreven begrepen, en wederlegginge van dien. Communicatie met de Koninginne felfs, en Konink¬ 
lijke Raden, nopende ft Placcaet tegen de verraders van Geertruydenberg. De Gefanten der Hceren 
Staten leveren haer antwoorde tegen "Willugby over. De Raden van de Koninginne begeeren datmen 
tegen het boexken van "Willugby niet foudc fchrijven. Verhael van Sucquet Engelfman, dewelke 
poochde "Willemftad te verraden , en daer over in den Hage geexecuteert werd. De Hertog van Par- 
ma fendet Richardot in Spangien aen den Konink, en verkrijgt daer alles tot fijn voordeel tegen fijn 
mifgunftige. De geünieerde Provintien werden genoechfacm teftens aen drie oorden van de vyanden 
belprongen. Des oyerften Schenks handel om Rijnberk te ontfetten. Schenk trekt op uyt defchanfc 
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n? 



voor Rees en vi&ualieert Rijnberk. Verdugo neemt in Vrieflandden Opflacheri de fchanfe vanNi- 
chouverzijl in. Den overften Schenk flaet 7 Vaendelen voetvolks en 3 Cornetten peerdcvolk, 
die na Vriefland fouden treckcn op deLipperheyde, en bekomt alle het geld. Aenflach van den over¬ 
ften Marten Schenk opNimmegen. Den overften Schenk verdrenkt. "Wat Schenk voor eender ge- 
wceft is. Begin van muyterye des krijgfvolks op'sGravenweertofSchenken-fchans, naSchcnksdood. 
Schrijven van Meefter Dirk van der Does, aen den Racd van State, belangende de gelegentheyd van 
dc fchantfe op ?s Gravenweert, in date den 22. Augufti 1 589. Muytinatie op de fchantfe van ^sGra- 
venweert. Het oude garnifoen van ^s Gravenweert vertrekt uyt de fchantfe, en die werd van de Staten 
verfekert en alles gefluit. Chriftoffel Plantyn overleden. Lodewijk Guicardyn geftorven. Bruylofc 
des Koninks van Schotland Jacobi de VI. met Anna Dochter des Koninks van Denemarken Frederici 
de II. Hertoge Jultus van Brunfwijk fterft. Die van Poicftiersfluyten den Konink van Vrankrijk buy- 
ten. Die van Parijs belegeren Senlis, het welk van den Hertoge van Longevalen de Heer laNovc 
word ontfet, en de Ligeursgeflagen. Carolus Savofta ontmoetende onverfiens een deel volx van den 
Hertoge van Chatillon, wert gellagen. De Konink van Vrankrijk komt met fijn leger omtrent 
Parijs. Broeder Jacob Clement, Monink van de Prediker ordre befluyt den Konink te doden: 
hy fteekt den Konink met een mes in fijnen buyk : den moorder word van den Konink 
gequetft, en van andere voorts dood geflagcn. Juftitie over het lichaem van den moorder. Des 
Koninks wonde verargert door dien het mes daer hy mede was gequetft bevonden werd vergiftet te zijn. 
Lefte redenen des Koninks van Vrankrijk Henrik de III. en lijn dood. Beiaetflagingeover defuccelfie 
des Koninkrijx. De Konink van Navarre beraed hem ook wat hem te doen ftaet. DeKonikvanNa- 
varre word voor Konink van Vrankrijk uytgerocpen, en de eeden werden ten beyden zijden gedaen. 
Emarus Cafttis ftelt de ftad Diepen in des Koninx handen. DeGrave van Mansfelt komt met een leger 
ïn Holland na Heufden toe en na "Worcum. Het land van Akena word onder water gefet. Twecfolda- 
ten tot "Worcum gehangen en voorts aen vier quartieren gehouwen. Schrijven van den Grave van Ho- 
henlo, aen den Advocaet van den lande van Holland. Schrijven van den Grave van Nieuwenaer aen 
den Advocaet van den lande van Holland , hem beklagende dat fijn land van Altena onder water is ge- 
ftelt. De Heere van Fama fchrijftommeer hulpein Heufdente hebben. Syn Excellentie van Naffau 
trekt in Zelanden ftelt daer eenige ordre. Schrijven van I. van der Noot uyt fijn gevankeniffe tot ’s Her- 
togenboffche, nopende de belegeringe van Heufden. Juftitie gedaen op het huys te Loevefteyn. Svn 
Excellentie beraetflacgt om volk in Heufden te brengen. Daer komen eenige Vaendelen binnen Heuf¬ 
den, macr eenige van het volk werden geflagcn en eenige gevangen. Syn Excellentie haferdeertfich 
felven feer, niet tegenftaende de vermaninge die hem door lafl van de Staten dagelijx werde gedaen. 
Syn Excellentie foekt de Tielreweert te verfekeren voor inval der Yyanden. De gedeputeerde by i jn Ex¬ 
cellentie zijnde, fchrijven aen deStaten van Holland. Het huys te Heel fterk belegert, befchotencn 
overgegeven. Muytenatie der Spangiaerden in Bommelrcweert. De Grave van Mansfelt belegert dc 
fchanfe op tc Vooren te vergeefs. Befoinge van de NederlandfeGcfanten in Engeland. Mondelinge 
conferentie gehouden by de Gefanten van de vereenigde Provintien met hare Majefteyt. Communica¬ 
tie tuffehen de voorfchreven Gefanten en de Raden van hare Majefteyt. Ander befoingen van deNe- 
derlandfe Gefanten in Engeland. Der geünieerde landen toeruftinge tegen de Duynkerkers en anders. 
Vier Duynkerfe oorlogfchepen klampen een Hollands oorlogfchip aen boort en fpringen met den ande¬ 
ren in de lucht. Plunderinge enyerftoringe vanfekerePeerdemerkcinkftichtvanMunfter. Creden- 
tie by den Gouverneur en Kapiteynen van Rijnberk gefchreven aen de Staten van Holland. Hetver- 
foek van den Heere van Thuillerye Ambafladeur van den Konink van Navarre, aen de Staten der ver¬ 
eenigde Nederlanden. Deliberatie daer op genomen. Legatie van de Staten gcnerael na Vrankrijk. 
Syn Excellentie fchrijft aen de Heeren Prelïdent van der Myle en Oldenbarnevelt tot faveur van 
den Konink van Vrankrijk. Het Swolfe merkt fchip op de Zuyder-zee van de Steenwykfe vry- 
buyters genomen. Mifverftant en miftrouwen tuffehen het Engelfe garniloen en burgeren in den 
Briel. Vorder van dc belegeringe van Heufden. De Grave van Mansfelt breekt dc belegeringe voor 
Heufden op De Grave van Nieuwenaer, Meurs, &c. vernieut de Magiftraet tot Utrecht, anno 
1589. in Ocftober. Het advys van den Heere Oldenbarnevelt, nopende het recht van kverfetten van 
de Magiftraet van Utrecht. Den Grave van Meurs vertrekt na Aernhem, en maekt gereetfehap om 
Rijnberk te revicfualieren. Des voorfchreven Graven ongeluckige dood. Hoe Rijnberk weder gerc- 
vi&ualieert wert met gewelt. Queftie en oneenigheyd tulfchen de fteden vanhetNoorder-quartier. 
A<fte by den Prince van Orangien die van het Noorder-quartier verleent, nopende het collegie der ge¬ 
committeerde Raden aldacr. Provifioneelaccoorttaffchen de fteden van het Noorder-quartier. Que¬ 
ftie op de beroepingc Tako Sybrantfz. PredicanttotMedenblik. Muytinatie van de foldaten op Lief- 
kenshoek. Gefchiedeniffen in Vriefland- Accoort tuffehen Graef "Wfilem Lodewijk van Naflau 
en den overften Allert Clant. Graef "Willem van Naffau neemt de fchanfe van Sakcamp in. De 
Nedcrlandfe Gefanten in Engeland ver Toeken haeraffcheyt ofn te mogen vertrecken, hebben audiën¬ 
tie by de Koninginne , en nemen haer affeheyt van defelve. "Werden ter maeltyd genood by den Se¬ 
cretaris "Walfingam: wat hen aldaer is voorgehouden, en by haer geantwoort: en nemen haer af- 
fcheyd van de Heeren groten Treforier, groten Cancelier, groten Admirael, en van MilordBukhorft, 
Befoeken d^Ambaffadeur van Vrankrijk, den Heere Klerk: en fcheydende van Londen, komen in den 
Hage. Haer befoinge op de doleantie van de Koopluyden en van dc faken, rakende de negotiatie en tra- 
fijke van defe landen. Miflive des Koninx van Vrankrijk en Navarre aen de Heere van Beau voir,.nopen¬ 
de het innemen van de voor fteden van Parys en anders. 
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I\ort inbond Van bet JeVen en npinticbjle 'Boek. 

VErhael vanft misbruyk in de munte in de vereenigde Nederlanden. Dc generaels van de munte 
vertonen de misbruyken. Remonftrantie by de generael-meefters van de munte, den 8. No¬ 

vember 1589. overgelevert aen de Staten generael. Verfcheydenoppofitien en fwarigheden voorge¬ 
vallen inft ftuk van de munten , eer men die heeft konnen weder te regt brengen. Mifvcrftand tuffchen 
Hollanden Zeland. Des overften Allert Clants regiment loldaten loopt te niet. Graef Herman van 
denBergdoor lijn arm gefchoten. Geruchten van de toeruftinge in Spangien ter Zee. DenRidder 
Francoys Draek was binnen Londen in perykel. "Wilrijk by Antwerpen gcrooft en gebrand. Die 
van Bcrgen-op-zoom flaen een convoy. jonker Heöor vanHugtenbroek,Cornet van MarcelisBaks 
geftorven. Brief van de Gedeputeerde der Staten van Vriesland aen de Staten generael. Grote vorft 
ja December 1589. De Hertog van Savoyen belegert Geneven. Remonftrantie by de Gedepu¬ 
teerde van Gelderland aen de Staten generael overgegeven den 4. December 1589. en der Staten ant- 
woorde. "Wat Kapiteyn Joriaen Bornftra lijn Exceil. heeft aengegeven,en wat daer op gevolgtis. 
Zeker fchip met ammutie van oorlog dat na den vyand wilde varen , genomen, jan Baptifta Pelegrim 
wil het fchip defenderen, en krijgt brieven van den Konink van Polen. Brief der Heeren Staten ge¬ 
nerael aen den Konink van Polen. Propofitie van de gemagtigde vandeGravinnevanMeurs aen de 
Staten generael, beroerende Rijnberk. Antwoord van dc Staten generael, op defelve propofitie. 
"Wat hier op by de Gefanten van deGravinne wederom overgegeven is. Miflive van de Raden des 
Furftendoms Gelre en ft Graeflchap Zutphen, aen den Heere Elberto Leonino, Cancelaer van Gel¬ 
derland en Racd van State, en Jonker Henrik van Brienen, gecommitteerde van de Staten generael. 
Steden en plaetfen die gefuftineert worden, dat vandeSpaenle moeten befet gehouden worden, ten 
regarde van dc ftad Rijnberk. Beradingeom Rijnberk weder te vidualieren. Rijnberk na lange be- 
legeringe aen denGravcvan Mansfelt overgegeven. Ordre by de Staten van Holland geftelt, om 
onderhouden te worden inft doortrecken en palieren der loldaten ten platten lande, fo wanneer ft felve 
te water niet kan gedaen worden. Inftrudie voor de gecommitteerde Raden van de Heeren Staten van 
Holland neflfens lijn Exceil. Remonftrantie van de gecommitteerde Raden van Staten neffens fijne 
Exceil. De Staten van Holland maken ook een inftrudie voor hare gecommitteerde Raden. Een re¬ 
giment Spangiaerden muytineert, en nemen Kortrijk in Vlaenderen in, daer fy veel moetwil bedryven. 
De Gouvernementen van Gelderland, Utrecht en Overylïel vaceren, door ftoverlyden van den 
Grave vanNieuwenaer, Meurs, &c. dewelke fijne Exceil. van Nalfau verfoeken, enbyhemgeac- 
ccpteert werden. Vereeninge van de landen van Hollanden Utrecht, gemaektby den Keyfer Karei de 
V. in den jarc 1534- Articulen daer op den Prince Mauritius van Naffau het Gouvernement van 
deftad, Redenen landen van Utrecht aengenomen heeft. Geintercipieerde brieven van den Konink 
van Spangien. Den Admirael van Duynkerken genomen. De Hertog van Parma reyft na Bins in He- 
negou, daer den Hertog van Maine by hem komt. De Cardinaelvan Bourbon wertby deLigeurs 
voor Konink van Vrankrijk verklaert, en Karei de X. genoemt. Opentlijke verklaringe des Ko- 
ninx van Spangien gedaen, dat hy den krijg aenneemt, om den Konink Karei den X. uytfijnge- 
vankenifi'e te verlofien, en dc ketters uyt te roeyen. Edmundus Burgoinus Dominicaner Munnik in 
de voor-fteden der ftad Paris werd gevangen en ter dood veroordeelt, als een toeftaender en aen vanger 
van de moord des Koninx Hcnrici de 111. Verhael eeniger (aken en gefchicdenilfen in Vrankrijk. 
De Konink van Vrankrijk ontlet Meulan en belegert Dreux. Hy bereyd hem om flag tegen den Her¬ 
tog van Maine te flaen. Hoogmoedige woorden van den jongen Grave Philips van Egmont. Den Ko¬ 
nink fpreckt fijn volk aen. Den Hertog van Maine vermaent fijn volk tot den ftrijd. Den ftrijd begint, ( Fo!. 4 
en de Konink behoutde vidorie Brief van den Konink van Vrankrijk aen mijn Heere van Venine 
Lieutenant van fijne Majeft. inft Bailiulchap van Caen, beroerende de voorfchreven vidorie. Muyti- 
natie in defchans van Swert-fluys geftilten ter neder geleyt. Sijn Exceil. werteen aenflag aengedient 
om het Kaftecl van Breda in te nemen, die hy communiceert den Heere Advocaet van Oldenbarnc-. 
vek en andere- Hy vertrekt uyt denHaeg na Dordrecht, Heraugiere ontbiet het volk by hem dat 
hy tot den voorfz. aenflag wil gebruyken, gaen inft turffehip, daer in fy grote armoede, Honger en 
koudelyden. Het fchip werd van een korporael vanftgarnifoen vanft Kalleel befigtigt. Heraugiere 
1preekt de kleyn-moedige een hert in. Het fchip werd inft Kafteel getrocken vanft garnifoen felfs. Sy 
komen uyt het fchip te middernagt, overvallen de wagten ftaenfedood. Paulo Antonio Lanchevetia 
doet een braven uytval uyt den toren vanft Kafteel, dan werd te rugge gedreven. Den Grave van Ho¬ 
henlo komt met den voortocht inft Kafteel, en lijn Exceil. volgt daer op terftont. dfttalianen binnen 
der ftad leggende, vlugten met grote des ordre uyt der ftad van Breda, die fijn Exceil. met accoort 
word overgegeven. Miffiven van den Grave van Hohenlo en den Racds-heer Niklaes Brunink aen den 
Advocaet Oidenbarnevelt, nopende het veroveren vanft kafteel en ftad van Breda. De Hertog van Par¬ 
ma doet ftrafte over dfttaliacnfe Capiteynen in Breda gelegen hebbende. Dankbaerheyt by de Staten 
generael en fijn Exceil. beweien aen dftxecuteurs van dit exploid, en aen den voorn. Heere van OI- 
denbarnevelt. "Wat de Hertog van Parma na het in-nemen van Breda voorneemt. De Grave van 
Mansleltbelegert en beftormtde fchanfe van Noordam by Sevenbergen , die Hy beichiet en beftormt, 
maer me,t Ichade en fc hande moet verlaten De Ritmeefter Marcelis Baks flaec tegens een deel ruyterye 
van den vyand , en behout de vidorie. Te Bergen-op zoom word een Engelsman geexecuteert, die 
metverradery befchuldigt was. De Grave van Hohenlo breekt lijn leger op, en belet de Ichanle ter 
Heyde. Graye Philips van Hanau d'oude fterft; desgelijks Francifcus Hottomannus Regts-geleerde, 
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van gelijken Heere Adriaen van der MylePrelident; EjnEpitaphieofGraf-fchrift. Jacobus Cujacius 
Regts-geleerde fterft; van gelijken Guilhelmus Saluftius Heerevan Bartas, ook mede Fran^oys 
'WallïngamSecretaris van de Koninginne van Engeland; en meefter FlorisThin, Advocaet van dc 
Heeren Staten des lands van Utrecht. Geintercipieerden brief van Fran^oys Verdugoaen den Hertog 
van Parma. 
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ja Rebben in bc boo?gaenbe boeftm bet* 
paelt ban bemutinatte ban l)ct garmfocn 

^ecrtrupöen-berg / boe 
• b? 031 fP °P nietig n>ct tegenfïaenDe ïjen lup# 

rerpe ben 200000 guïben aen gelbc toaren be# 
JjK* tacït / booj bate pjeteuffen ban 2oniaenbcn folDpc / 

_nm°m cn tiocl) ióooogulöenö btefpDni Staten babbenaf- 
<éecrttup; gedongen / toeberom tuaren muptineercnbe en beu 

gUCjjCCen fjen gebjeer af-genomen / en ooft epnbelgft 
aen ben Heere ban JMIugbp hebben gefcb?eben / bat 
fp geabberteert blaren/bat bp be Staten belooft bab# 
DebatbP ben bepofTefftebanCcermipben-bergfou# 
be lebeccn / bacr tegen fp pjotefïcetben batfe iieber al 
t’famcn toilben flerben / ban beburger£baectoape* 
ncn tuebec rcfhtucren. döp htböen boüen bien ooft 
toccftïacrt / batfe baer Iieber aen ben bpanb begeben 
Sbilben ban onbet ’t goubetncnient ban ben |)?ince 
JHÖaitrit^ of bepraten / en Djoegcnben ooft feec ons 
o?Drntlijft / taffen aen bc contributie»! be£ ïanï$ ban 
S3»eöa/ en bc feï)cpen tuffcöen ^olïanb enEelanb 
barende / fo bat bc Staten met öact geen toeg toi# 
tfen / niet tegenffaenbc be Staten hen alle beboo^ 
ïijftc balbocniuge pjefenreerben. %&e ïfecreJBiftug# 
ïju berflaenbe batfe Ijcn fo ono?bentïrjft b?oegcu / fant 
aibaet eenebansjjnehup^genoten/ biefbbeeïtebje# 
ge bjagt/batfe be meubïen ban ’t b?ouften ban <©ran# 
gie/baet binnen jijnbc / toeberom hebben gereffitu# 
eert / en bic ban ’t gacmfoen bertoilligben eenige ban 
be JBagificaet na ben ^age te tepfen/betfeftetenbe 
aftefteningc boo? bentijb ban fc^ maenbenbpbacr- 
ïieben gebient op haet nieutoe commiffïe / baet op 
genomen i£ benaboïgenbecefoïutie. 

üefoïutïe 
ban De 
Staten 
generael 
toeroerenöe 
be afrefee# 
ntnge ban 
ben garnfs 
foene bm= 
nen bet 
iteöe ban 
«©eetteupj 
öen-irerg. 

OP’t vertoog aen de Staten generael en Raden van 
State der geünieerde Nederlanden, by degedepu- 

teerde der (leden van Geertruyden berg , voor deruy- 
tersen knegten aldaergarnifoenhoudende, gedaen : 
om te hebben afrekeninge voor den (elven garnifoene 
van den ti)d van 6 maenden by haer-lieden gedient op 
hare mewe commiflie : is gerefolveert dat de Heeren 
Raden van State binnen 20 dagen na de expiratie van de 
voorfz. 6 maenden,die expireren lullen den 1 y.Februa- 
ryeerft komende voor hen-luyden Tullen beTchryven , 
defchryvers van de voorfz. compagnien en andere die 
den ontfangen uytgeven van de penningen tot onder¬ 
houd der felver hebben gehouden, om over te bren¬ 
gen pertinente rekeninge en bevvysvan de penningen 
byhen-lnyden fouyt de middelen en contributien van 
Geertruyden-berg en andere plaetfen daer omtrent on¬ 
der Holland gelegen , en van de dorpen van Braband 
fullen hebben ontfangen en genoten in de voorfchreven 
6 maenden, en hoe veele aen den garnifoene by leening 
daer van is verftrekt, om daer na op de afrekening, en 
voorts gedaen te worden als na behoren. Aldus ge¬ 
daen en gerefolveert ter vergaderinge van de voorfz. 
Heeren Staten, in ’s Gravenhage den 2f.January anno 
1589. 

en was geparapheert 

Egtnont Vty 

onder (lond aldus,ter ordonnantie van defelve, 

onderteykent 

C. Aerjfens. 

^e boa^. ï^cere MMlugbp/ baer nagebcliftci 
ceect toefcnöe boo? eemgcnftojtcntijöna^ngelanö 

te tepfen/ en öaectoe confentgefttegen h^b&tnbe 
ban hate J^ajef!. herft aen öe Staten generael ’t feF 
bebertoittigt/ en gefonöen fefterc mtmorie ïupöen? 
De aïöu^. 

Aen mijn Heeren,mijn Heeren de Staten generael der 
vereenigde Nederlandfe provintien. 

GElijk eem'ge dagen geleden u E. E. ontfangen heb- Jttcina2tg 
ben feker extraét van den brief van hare Maj. men- öe tjec» 

tiemakende van Geertruydenberg, en dat in die gele- [ugijpge* 
gentheyd de Heere Baron van Willugby Lieutenand fonbenaeti 
van hare voorfz. Majeft. u Excellentie geprefenteert en 136 ^^ten 
aengeboden heeft alle hulpe tot dienft van hare Majeft. 2cntraE * 
en van defe landen, fonder tot nu toe gehad te hebben 
advertentie van uwe refolutie. Om defe oorfake heeft 
de voorfz Baron u E. E.wel willen verklaren dat hy van 
meemngis te vertrecken toekomende Donderdag, de¬ 
welke wefen fal den 23. defer maend , fo hy ondertuf- 
fchen verwitrtigt werd van 11 E. E. refolutie , fal fich 
daer in gaerne laten gebruyken om die te doen in’t werk 
(lellen, en dat in fulke opregtigheyd gelijk hy altyds 
gedaen heeft en begeert te doen in alle andere occurren- 
tien en voorvallen. 

®efe memorie obergeïebert tocfenöc ben 21. 
en geïefen 3hnöe/fo bacr op ten felben Dage gete- 
foïbeert alp bolgt. 

AAfo de Staten hen volkomentlijk hebben betrout 
op de mondelinge en fchriftelijke beloften van fyn 

Genade den HeereWillugby,GouveneurvanhareMaje- 
fteyts fecours.van dat de (lad vanGeertruydenber g niet 
foude worden ontogen den lande noch het gouverne* 
ment van Holland, tot confervatie van defelveftad, 
een feer grote en exceflive fomme van penningen heb¬ 
ben opgebragt, daer mede anderfints tot den dienft 
van de Koninklijke Maj. van Engeland en defer landen 
tegens degemeene vyanden grotelijks hadde mogen ge- 
vordert worden, dat dien niet tegenftaende daer na vee- 
lefaken in de voorfz. Had zijn gepafieert tegens den 
welftand en groten intereft van de landen, die by de 
Staten wel zijn geprefageert geweeft , die ook tot ver- 
hoedinge van dien lijn Genade tot meer-malen hebben 
doen verfoeken fijn gedane beloften te willen genoech 
doen : fo verhopen de Staten, dat fijn Genade voor 
fijn vertrek op de voldoeninge van defelve zijne belof¬ 
ten fal verfien na behoren. Maer van te treden in eenige 
handeling tegens defelve beloften , vinden de gedepu¬ 
teerden van de Provintien hen niet gelail van hare prin¬ 
cipalen , mits welke fy verfoeken , dat fijn Genade toe 
genoegdoeninge van de voorfz. beloften, de faken in 
de voorfz. (lede ten minden in goede poinólen wille 
houden. 

DC 23aron bnn ÜMngbp öefe refoüitic ontfan? 
gen fjebbenbe en Pmöenöe firft felben bacr m ge# 

racftt/ nopenbe 3ijne belofte/ nam ï)ct felbe metfeer 
tnel: boel) fjeeft liPficl) felben gcfocïjt te ontfcftuF 
bigen/ nopenbe bcfcïbc belofte/ fufiinerenbe bat 
5p maer een berbclöa^gebjecff / ompartpenteber* 
eenigen/ bcbaclfte fonber^ijn tuffcöru-fpjeftcnnim# 
mermeer en fouben bcrcenicïu licbbcn getaeeft / en 
bat ÖP otnflcl) te laten gcb?upftcn tot l)et maften 
ban fuift een accoo?t nocl) anötrfïnjS l)aböe nopt ban 
ber Staten toegen eenige fioffe ontfangen / öaer 
boo? lip öftöbe mogen gcbtadjtbjetönt/ oui ötftlbe 
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4°4 Ses en Twintichfte Boek. 
belofte m'efc gcbam te öeb&cn boo^ïjet contract met 
öcn buojn. garnifoen gemncftt / macr langeöscr na/ 
niet tcgenffacnöc öc acte ban befelbe belofte in ba? 
te ben 13.gfunp/ cn bat &et accoo?t eer ff in’t ïcff c ban 
3|ultai£grfrbicö. 

J&iacr aïfo bc Staten abbertcntic Dabben geftre? 
gen bat befe gemnutineetben aï üan Den 2.f ebjuarp 
écfctf jaerjl/öQoj ceutge üan Dact gcöeputeeröen met 
ben #crtog ban tamtam communicatie toaren ge? 
toeeff / nopenbe b’oijccïcberingöee boo^.ffebe / fo 
Dabben öc Staten ban £?oïlanö öc fafte in Deliberatie 
ge?epb met ben fjincef^aunrg ban j&affau / Doe en 
teat men befl boen fotibe om ött garnifben tot reben 
te brengen / en befe ffebc toefenbe een fronttere ban 
$üiianö canfetbecen: en i$ raeöfaem gebonden/ 
ücbjyi men facD Date Dtctnecbtgijcpb en öatmen 
nimmermeer ban befelbe ?ïaö foube bonnen fecrfeftect 
toefen / föïangcbit garnifben Dicrin foube toefen/ 
öctoeïfce aftyb öc Staten üan ïfoïianöinb^feftan? 
ben Douöeii / cn öatinen ooft ban ’t fdbe garnifben 
geen Dieuff ftoiiöc treeften / meer ban fp feïfê tobben/ 
enboben Dien eenquacö eyempcl gaben aen alle an? 
öece foIDaten in bef rontter-fïebeu ieggenbe tot intro? 
tenatie / öatmen in Dcc ijacfi feccetelgftaHc pjepa? 
ratten fouDe maften om öefeïbc fieDeu te toatcr cn te 

W1„E„ïaubc te bcflupten en te beïegeren/ om Dct 
te Staten P* rijft el te booromen / al cec Den bpanD fouDe ftan? 
ïattö^no' ^r^echmfm/ en ficö Daer ban meeffer maften: 
penöe ijet bit gcrcfoïbeert stjnbe/Deeftmen Daer toe in Der 
ijoo?f5. ftaefl alle gerecbfcDap gcmaeftt fo ban gcfcDut / am? 
gacntfoen« ntomtic / bib?c$ a!$ anberif. ^ocD fteeft fnn 

Speelt, goeö gebonden / bat Dptotïöebefocftcn om 
ben ïiibïfec lOmgfdö met Öc ruptede upt OBcertrup? 
öenbecge tc boen upt - treeften /.onöcr ’t öepd ban De? 
fclüe te geb^upftcn/ op een anöcc boo’genomcn 
crploict ban oorloge tegen ben bpanb; fcluccf öacc 
om acn Den boojfj. 3Bingfeït bat Dp met üc ruptc? 
rteban sgn garnifben tegen maenöag ben ix.IBac? 
tp alb boen acnftomenöe/Dcm foube laten binben tot 
25ergen-op Soom / om te Ddpen ter cjcecutie ffeïlcn 
feftcr erplaictban oorloge/ Dat Dp ‘0002 panDcn Dab? 
De. JiBaer üc toeeuftinge en preparatie ban öc 
boorgenomen Oeicgettnge ftonöe fo fftï met toegaen / 
of öc fuöüige öacc ban toaj, al geftomen tcc ooren 
ban Die toan’t garnifoen binnen (föeertrupöcnbcrg / 
öetodftc b?cfcnor Dat Sjet op Dcn-luoöcn foube ge? 
munt toefen / toaren op Daer ijocöc. 3© mg? 
fdt nu Den b’tef ban 5011e «eyccll. omfangen Dabde/ 
Derft Dp bic met cem'ge officieren ban befelbe runrerie 
gecommumcccrt / en Ijeeft ten fclben öagc tos ftn 
Den bjicf tiansijnc ejccdï. omfangen ïjaöDe / öacc 
op geamtooo|ö in öefee manieren. 

kennen gegeven. Derhalven defelvebiddende , niet 
in t quade te nemen dat ik u verfoek nieten kan vol¬ 
brengen, en kulFende insider demoedigheyd de han¬ 
den van uwe Excellentie, bidde ik den Almagtigen , 
mijn Heere, dat hy u Excellentie wil verlenen een vol¬ 
komen gefontheyd, langdurig en voorfpoedig leven 
met een geluckigfucces in alle u feer heerlijke en tref- 
lijke aenflagen. Uyt Geertruydenberg, den n. Mar- 
ty > if8s>. 

lager Hond, 

Uwe Excell.feer ootmoedige dienaer, 

ondertekent, 

fean Wingfield. 
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Yn Heere, ik hebbe den 11. defer maend ont- 
fangen den brief van uwe Excell. en aengaende 

dat delelve fchnjft dat ik my met de ruytery van mijn 

garnifoen op maendag naeft-komende foude laren vin- 
SmïtuV denie Bcrgen-op-Zoom tot d’execucie vanfeker ex- 
ticiiftcrg ploict van oorloge, by u Excellentie voorgenomen, 
a.-nöen fo lal defelve believen te weten , dat ik gefien hebben- 

iaauritff dedenlnhoud van u vooifz.miflive, aenftonds dede 
ban j^af' vergaderen de officieren van de voorfz. ruytery , dewel- 
fau, ke my drie ooi faken hebben verklaert waerom fy niet 

van mening waren om uyc te willen trecken. Deeerlte 
is , dat fy volgens het contra& met zijn gehouden 
gecommandeert tc werden of uyt te trecken ten bevele 
van ymand, als van den Luytenant generael van hare 
Majeifeyt: de twede is , dat fy niet zijn voldaen van 
haer afiekeninge van de 6 vooileden maenden , volgens 
het contract, en d andeie is de grootlte van allen, te 
weten dat hetgerugte loopcen fy-luyden geinformeert 
zijn, dat alle dete exploideu en prep racien van oor¬ 
loge , nergens anders , als om defeftads wille ®efchie- 
den En dat fy derhalven geref lveert zijn op haer 
hoede te wefen. En indien iy bevinden dat het waer is, 
en daer blijk van gefchred, fo zijnfy van meninge, 
liever, als «vallen >n handen van mijne Hecrende 
Staten te verfoeken hulpe en affiftentie van den vyand, 
?t welk ly felfs aea uLxcell. by gefchriftc hebben re 

S®n bjsef ontfatjgen Dcbbcnbe / cn ^tjn <sj 
Dacciipcfoftïaeclyft cnnacfttelDftbccfïaenöc/ De ceïulon 

mepnmgüan Dct boojfcD?cben ganufoen/ DccftnaBS 
comimimcatic raeöfaem hebonben/ öcboo?f5. pje? berg* 
paratien ban oorloge malle biftgcntic te Doen bo?? 
Dcccn. BecfcD?Dbcnüc&et boïft üan oojjtogeDie Dp 
Daer toe toiïbe geb|i»pftcn/ enDetgefcDutgefcDcept 
Dcbbenöc/ Dccft Dp’tbolft ccn^Deel^ tefdjepe/ en 

; cen^öeeï^ re ïanDe geb^agt boo^ ^certrupöcnbcrg 
Den i?. .ïlèactp. ijeeft tecflonö alle DepafTa? 
gicn öec boo^fj. fieDe fo ïe toatec al^ te lanDe Doen be? 
fetten / fo tegen^ Den uptbaï ban Die ban binnen / 
afs ooft tegen een fitoijte acnftomfïc Der bpanben j 
Öacc mee ff üoo? tc b;efcn en te beDugten toa$. 

^e Saron IBiïlugbp toa^ te Dcfec tDDnocDm'et 
bccttocftcn na «EugelanD / maec lag en toagte na be 
tomö / Dcbbenbe te bo?cn nog getoeeff binnen <6ccr? 
tcupbenbecg / albaec DP fepbe op fommige faften 
goebc o?b?e geffeltteDcbbcn/ en Dct garnifoen baec 
toe geb^agt bat fp alle contcibutlen tn öc generale 
miDDeïen fonbee onöcrfcDcpb/ fo tod m be booin» 
ffab aï$ ten platten ïaubc / af fcuben (fatn / en toa? 
ren tc b?cben bat biebp tenen arrefojiec/ baec toe 
bero^öent / fouöen ontfangentoccben/gclnftbe ©eé^ 
te 3®lïlugbp bcrftïaecbe. W 

Ma bat 5ijn €ycell. nu aïfo boo? <0eertcnpben? (foi. 9. 
berg geftomen toa£/ en Deffabal-om&efctDaDöe/ 
fonb Dp ccncn tcomffagec in befelbe ffab met ï^leben rWcS 
acn Dct garnifoen aïbaec/ bcrmaen&e Denbn'enbc? atn^£ 
lyft rot ïjacr öeboic cn Darcn ffDulDigen pïïgt/ b^öcrnir°e 
gcrcuöc batfe be ffab toilöen ïeberen in jyne Danbcn / 
DP toiïbe Dcn-lupöen geben al’t goeö en rcbelptrac? 
cement/ bermaemfe batfe Daer niet fouöen laten 
bcrïcpbcn Doo?i©mgfide enanberebjeembeïingen/ 
bic met fogten ban Dacc epgen nut en pjofnt / cn niet 
Dct todbaren banöenïanbe. 

#p bit fcD^Dbcn ban jijn €yceïï. Dceft ben ïEiib? 
Der ÏBmgfidt aensijn €ycell. gefcDjeben ben na? 
boïgenbcn b^icf. 

: aiDaee. 

MYn Heere, alfou Excell. ophuyden door uwen .JlSitffïbe 
J . 1 1 I /' « 1 x» « » >• bfSM Nam 
x t# uua, diiuu upmiyuui uuui uwcu .Jiwiffjöt 
tamboer hebt gefchreven aen de foldaten van die 

garnifoen, op hen verfoekende defe flad in uwehan- neur^a 
den te leveren, ook aen hen fchryvende dat ik een banlfetni 
vreemdeling ben, cn dat het gene ik doe, niet en Srlc(Jen 
ftrekt ten gemenen befte van den lande, maet tot mijn ,,,n 
particulier profyt. ’tWelk ik me: het punt van mijn 
rappier fal verdedigen niet waer te wefen , en dat ik 
ben eeiiEdeiman in mijn land,en hierin dienfte ben van 
hare Majefteyt mijne medïrefle, en dat ik tegenwoor¬ 
dig anders niemand erkenne. En alfozijn ook'de foi» 
daten gerefolveert, gelijk by hare miiïive fal blijken ; 
hier mededefeneyndigende, mijn Heere, bevele ik 
u in de befcherminge des Alderhoogften, uycGeer- 
truydenberg, defen 16. Marcy ifSo. 

Lager ftond 

de gene die u heeft ge-eert, 

ondertekent, 

Joh/in Wingfieid. 

De fuperfcriptie was: aen zijn Excell, den Gravc van 
Naflati, 

^00 2t$ 



f88. Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 4C5 
t r<®o}t$ Rebben bcboo?f5. foldaten een b?ief aen 
V frjn <&.zceïL gefcDjeben / baec ftp fp-lupden fijn 

<&Xceïï. fcD?cben / bat fp gccefolbeect toaren / ïiebec 
Dulpe ban Den bpanden te (beften / danfpDcntocder 
todden ftegeben onbet fijn «&rceH. en De Jnaten / 
DoojDten fp bebonDen Dat Die Den-lupden Daccfteïof# 
ten niet Diefden / en gefogt Dabben betfcDepben 
middelen om Den te beliegen. 

55le ban be Jüagifïraet bet fïab 35o?btcgt Debben 
baet na aen Defeïbe foïbaten gcfcDjeben / pjefeme# 
renbe middelaet^ te toefen om be faften tuffcDen Dun 
enfyn «Ötcelï. en be Staten aï£ goede nabuten te 
bctecnigen/pjefenteerDen bojge tebigben/ DatDet 
gene Den toegefept fonbe toojdni / Den-lupden ge# 
troutoebjft boibaen / en gcDouben foube tooiden: 
macr JBingfeit Deeft bebjieben ban Die ban 55c?# 
öjegt/ felfb fonbet ïefen open&aetlDft aen fïucftcn 
gefcDeutt. ©oo?tg D^ben fp tecfïond baet na met 
grof gefcDut en munitie alle Dofïifttept en bpatib# 
fcDap getoant / en be bjieben Die fijn <!£jecdl. baet 
na nog aen Den lupben Decft gefonben/ getefufeert 
te ontfangen / met d?cpgementen batfe be D?engec$ 
ban Dien fouben boen Daugen/ fo fp toebet quamen. 
©oo?tg Deeft fgu Cjceell. betfcDepben b;ieben gein# 
tcrcipieett / fo ban ben ©ettog ban ©arma al£ ban 
ben <Öoubcrncut ban25?eda/aen’tboo?f5.gemupti# 
neett gatnifoen gefcD?eben / Den lupben toefeggen# 
be alle Dulpe en affifïentie/ en Den oprochencnbe 
batfe be toefeggmge ban be Staten nocDfpn «ötcell. 
geen geïobe gebenfouben/ en batfe gebeputeerben 
fouben uptfenben ommctDen-lupDenteacco?Deten/ 
fobatfDn Cjteeïï.baetupt/ en uptbe biec-teftenen 
bie Den gebaen toeeben upt2$ieda/ gcnoegfacm bet# 
fïacn lionbe / batfe alrebe in Danbelingc en ttactaet 
met be bpanben befet ïanben boaten / toaetom be 
©?lnce4I©aunt0 boo?Dcmnam/ defïebemet aïbet 
ijiaefï/ met getoeïbfuïjeacntetafïen/ batDpbefelbe 
foube berobetenalect De hertog ban ©arma foube 
bonnen geteeb toefen / om Den lupDcn fecout^ te 
boen/ bebc betDalben met alle neetfiigDepDDetgc# 
fcDuttoti7 fïucfteu fo geljeel al£ Dalbe Cattoutoen 
planten / om be fïebe te öefcDieten en &?effe te maften 
met DaefiigDept/en fo Den-lupben ben fïo?m te geben. 

55c 25aron IBillugfcp / <£5ouberngur ban’tfecour£ 
banDact |©aj. toefenbe binnen ©ïiffingen en toag# 
tenbenabetoinb/ ftteeg betDbingebat fgn Cjrcelï. 
be fïebe ban <6eetttnpbenbetg belegctt Dabde / baet 
ban DP feet beitoonderttoag: DcrDalben fcD?eef Dp 
aen fgn <lÊ;eceïl. boojuoemt / ben naboïgenben bjtef. 

MYn Heere u Excell. kan oordelen dat ik my gro¬ 
telijks hebbe verwondert in’t verftaen dat men de 

' ftad Geertruydenberg fo fchielijken onverwagthadde 
i belegert, hebbende fo goeden vertrouwen op uwe Ex¬ 

cellentie dat defelve geen geweld daer tegens foude 
hebben gebruykt, voor en aleer ik daer van verwit- 

' tigt foude zijn, gemerkt ik my altoos hebbe betoont 
' u Excell. getrou te wefen , en felfs dat hy fulx niet fou¬ 

de hebben begeert, ten ware hy middel wille om met 
eeren mijn broeder en fuder daer uyt te doen komen, 
dewelke ik verhope dat u Excellentie de oorloge niet 
fal aen doen, maer fal toelaten aen d’eene omhaer 
fexe, en aen d’andere omzijn natie, alle faveur, be- 
tamende een fodanigenperfonagiealsdaeris u Excel¬ 
lentie, ten eynde fy daer uyt gebragt en behoudender 
hand tot in defe flad Vlilïïngen geconvoyeert mogen 
worden. Verfoekende dat u Excellentie believe 
met de eerlle gelegentheyd door defen bode my 
uwe refolutie dies aengaende te laten weten, op 
dat ik van uwe goede affe&ie tot my en den mijnen ver- 
fekert wefende , met volkomen contentement van hier 
mag vertrecken. Hier mede gekud hebben de handen 
van uwe Excellentie, biddeikGod, mijn Heere, dat 
hy u wil nemen in zijn heylige befcherminge. Uyt 
Vlilfingen den 8. Marty 1^89. ftilo veteri. lager Hond, 

U E. Excell. feer demoedige en dienftwillige, 

ondertekent, 

P. Willugby. 

Hj© fjeeft ooft gefcD?cbcn aen #1 $toaget beu 
ÖiböccïBmgfcït ten feïben Dage / Dem bidden# 

bc bat DP lichte foube fïen baet upt en toeg te ftomen/ 
Dan bat jijnc p?efeutie foube geben oo?faftc ban of# 
fenfïe / baet op J©mgfcïc Dem anttooa?be ben 20. 
.ïlfèarfp/ betogle Dp banben^ince JlBauntio toag 
gefcDoïben boo? een b?ecmbe/ en Dat Dp onder Ijaec 
meet fijn epgenpatticuliec p?ofjjt fogte/ ban 3ijne 
eet / en ’t toelbaten ban ’t gemeene ftefïe / en Dct 
ftrggöboïft tegen Dem op te roeftenen / foDaDbe DP 
boo? anttooo?D gcfcD?cben fuït ontoaeracDtig te toe# 
fen / en bat Dp ftiïjc met ben puncte ban 5gn tapplee 
tegen cenen jegclDft toiïbe fïaenbeDouben / en aen# 
gaenbe ban upt be fïab te ftomen / tettoplen DP 
f tooren DaDDe met De falbatcntnbefïabtclebcn en 
fïerben / fo lange fp be fïab toilben fjouben boo? Doet 
IBajcfïept/ oftotpjofgt ban ben lande/ ’ttoeift fp 
alle ooft geftooren Dabben / fo toa^Dpmctbanme# 
nmg contrarie fijnen ccb te boen/ maer om bcfïab 
te fïdlen in Danbrn ban ben jjdjince of«ètaten / toa# 
ten fp gcrefolbeert öe fïab Debet in Danben ban ben 
bpanb ober te geben ban aen Defdbe. 55aertoag 
nocD todboo?eenmaenbbirtualie/ en fo lange toil# 
ben fp DatDouöcn boo| be ïüomnginne en p?ofgte 
ban ben lande/ en fo Dacr-en-mffcDen Dcu geen Dulpe 
nocDontfetquamc/ fo fouben fp moeten boen/ bat 
fp anberg niet geecne boen fouben. 

&gn excell. Deeft BMlugbp op fgnen öjicf gcnnt#> 
tooo?b/ ban aïfb befclbe mibbeler tgbgbcbc teinb 
ftteeg / ig Dp ban ©liffingen na Cngelanb gerepfï. 
^e ïtoninginne en Daten Öaeb namen bcfeftdcgeö 
cinge niet tod/ fobet ©eeren Staten ?igcnt iz5?tel 
aen be ©eeren Staten toag fcD?ijbcnde/ upt blonden 
in fefteren b^ief ban ben 14.. iilSartu / baet- in ftp 
onder meer andere poinctcn / aengaende befe Dele# 

geringe/albugfcD?Dft. 

EN voor foveelc aen gaet de fake van Geertruyden- 
berg, wil ik u Mog. wel by mijnen eede verkla¬ 

ren , dat niet alleen hare Majdley t, maer ook der fel- 
ver Raden, fo generalijk als particulierlijk my niet 
eens, maeroft-maels hebben verklaert, wel met her¬ 
ten te wenfehen en niet liever te willen fien, dan dat de 
landen by eenig bequaem middel, hoedanig defelve 
ware, defelve lieden en garnifoenen weder mogten re¬ 
duceren tot hare voorgaende obediëntie, fo dat defelve 
llegts uyt handen van den vyand daer mede geprefer- 
veertware: maer nu en nadien defelve Had fo fubitc- 
lijk is beleyd , wort’tfelve alhier fo qualijk genomen, 
enbyden genen die de landen niet ten belten genegen 
zijn , fo diverfelijk geinterpreteert, dat het wonder is, 
fulx ook eenige van den principaellten fich niet ontlien, 
de landen in den hoogden grade aen haer eer en faem 
aentetaften, fonderal meelt eenige redenen of defen- 
tien wegen de landen te willen plaetfe geven , maer wel 
ter contrarie den genen die fich fo opentlijk als onder 
de hand niet ontlien , meed onbefchaemdelijk alleen 
een yegehjk der landen goede intemien en aótien te de¬ 
nigreren, fo wel om hare eygen vuyligheyd daer mede 
tebedecken , als meerder twid en onverdand te roe¬ 
kenen, pogende hare Majed. wijs te maken, dat info 
verre defelve defeinjuria langer verdraegt, ontwijfe- 
lijk diergelijken efforten op de deden en plaetlen van 
alfeurantie felfs te fullen voorgenomen worden. En 
hoewel ik my na mijn uyterlle vermogen regens fo val- 
fche calumnien oppofeerde, en rondelijk vertoonde 
eenige oorfakevan alfulke dirfidentie of difcontente- 
ment te hebben , te min defelve dede niet ware eeni¬ 
ge plaetfe van alfeurantie , noch met hare Majed. gar¬ 
nifoenen befet, maer het eenlijk patrimonie van ’t huys 
en kinderen van mijn Heere den Prince van Orangien, 
(hoogl. memorie) den welken de landen in confcientie 
gehouden waren voor te daen , hebben nochtans geen 
redenen in dien gevalle konnen prevaleren : alleen dat 
hare Majed. fchtjnt over 3 of4 dagen, weder yemand 
van de haren dies-aengaendc aen de landen en den Heer 
Bodly afgeveerdigt te hebben. 

Dc Heere Willugby was op den 19.cn 21. defes aen¬ 
gaende defelve fake in mijn prefentie voor hare Maje- 
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fteyt, en derfelver Raden ontboden , dan excufeert- 
hem diefaengaende ten alderhaochften: feggende dat 
al is’t hy den Janden en zijn Excellentie van Nafiau be¬ 
looft hadde de voorfchrevcnftede wederom in handen 
en obediëntie te leveren, gelyk hy ook genoech willieh 
en gerefolveert was, dat nochtans overmits het krychs- 
volk van beyden fyden volgens belofte, met opfynen 
bcftemdentydwas by malkanderen gebracht, om den 
felven aenflach te volbrengen hy ook met voorder kon- 
de dan hy mochte. 

Ten anderen dathy den Heeren Staten en Raden van 
State van aenbeginne hadde vvederradcn fulke grote en 
merkelijke {omme aen *t felve garniiben te betalen, in 
hope’tfelve met een groot deel minder te konnen wer¬ 
den bekofticht. Dat nochtans zijn Excellentie van 
Haffau, de Confeillier Villiers by hem hadde gefonden 
om de felve betaling voor alles geadvanccert en met al- 
der fpoedicheyt gedacn te hebben. 

Ten derden dat hy ook korts voor zijn vertrek de 
Heeren Staten en Raden van State aengeboden hadde, 
fich beneffens den Heere Bodley, noch eens in defelve 
Stede te begeven, en de fake te accommoderen waer’t 
niogelijk,mitfgaders zijnfvvager JanWingfielt van daer 
te vertreken, dat nochtans ’t felve by den Scaten afgefla- 
gen en geenfins goet gevonden was. 

En voor fo veele als aenginge het accoort in julio 
killeden met den garnifoene van de felve (lede aenge- 
gaen, wilde hy by ade van uwer E. Mog. of HeerenRa- 
de van Scaten felfsbewyfen, hem daer af gedechargeert 
cn hooglijk bedankt geweeft te zijn. 

Befluytendeen rondelijk verklarende, alsookdede 
Sr. Thomas Wilfort, dat in fo verre eer lank geenen 
anderen voet tot beter fatisfadie van die van binnen 

Fo!. 7.) ware genomen, dat defelve lledeontwijffelijkeer 12 
of 14 dagen aen de fydevanden wand foudezijn. 
Maer ik bidde God ( feyd hy ) dat hy u Ë. Mog. van 
fuik een fwaer verlies beware, en ten aenfien vanee- 
nen yegelijk een genadige en betere uytkomfte ver- 
kne,&c. 

Sffn <6jecdï. 0111 te booromen aïïc opfpjafte öie 
om Defe bclcgermgc acn ïjare .ïl^ajefïcpt bp 3tjne 

niifgnufligc fonöe mogen toerDen gcbacn t’ 3rjnen 
achterdeel / Dceft baec ban acn bare jBaj. gefcï)?e* 
ben / ö’oojfaftc öie ïjem enöc Staten baöben De? 
toccgt om De Dca^. fïcbe ban dBecrtrupDenbecg te 
belegeren/ berfoehenöe feer öemofbig Dat baren 
gocbcntoiïlcfp/ 5ijneregtbccröigeftïagten/ Daer in 
bcrbatJet/ berfiaen bebbenöe / De goeöc banD Daer 
ara te bou&eu / bat baec 3®aj. boïgenDc baer fonöcrs 
ïinge gocbccderentijepb / continueren De eece ban 
barcropalc gunften tot bcfebereemgDe ^obintien 
en bcni / baftdijft gelobenDc Dat De ^ccren Staten 
cn bb Doo; ben upttecftennooö 3ijn geöjongenge* 
toeeft/ befen toccb ui te gaen met t)et Dooifdjjeben 
ïfoijgöbofts tot dBcertrupöenberg / omtebermpDcn 
De rupne / PediejS en tjcrtoocftmgc ban Der ftab / $c. 

ï}cc bnbbd ban toellten tyief beeft 3tjn ooft 
gefonbeu aenbc^abeilban Ijare JBajeftept/ nef? 
fens DennaboïgenDen bftcf/ tn betodftebpbe fafte 
toat b|cDer gefc&eben beeft / ïupDcnDe afê boïgt. 

door hare opregtigheyd en fonderlinge voorfienig- 
heyd, als billijke regters , wel ligtehjk louden kon¬ 
nen merken , ’tongelijk defes volks dat fy ioevidente» 
lijk doen , zijnde fo weynig begaen om haer eeie , dac 
fy geen werk maken van den eed, getrouwigheyd, 
nöch van de onderdanigheyd, die fy hare wectehjke 
overigheden fchuldig zijn. En my aend’andete fyde 
betrouwende op de goede affedie, die u E. Ë. zijn 
dragende tot het welvaren defervereenigde Nederland- 
fe Provinciën . en ook tot de poftcriteyt van mijn Heer 
Vader hoogl. memorien. Dit is deoorfakedat ik om 
u E. E. mede vamhet voorverhaejde feyt te info; meren 
by defe tegenwoordige gefamemlijk aen u E. E. hebbs 
willen fenden, het dubbel van onfe miflive aen hare 
Maj. met demoedig verloek, dat haren goeden wille 
fy, mijne feer rechtveerdige klagtendaerinvervactet, 
verftaenhebbende, de goede hand daer aen te houden 
by hare Maj. dat fy volgens haer fonderlinge goeder- 
tierentheyd fy gedient, continuerende deeere van ha¬ 
re royale gunften tot defe vereenigde provintien, en 
my vaftelijk te geloven dat mijne Heeren de Staten en 
ik door den uyteerften nood zijn gedwongen , defen 
weg in te gaen met het krijgsvolk tot Geertruydenberg, 
om te vermyden de ruyne , verlies, en verwoeftinge 
van derflad, by aldien (volgens de dreygementen, 
dieSir Johan Winkfield door zijn brieven van den 11. 
defer maend my heeft gedaen) defelve met de arme 
burgers en inwoonders van dien komtgelevertte vvor- 
den in handen van onfe vyanden, gelijk u E. E. (uilen 
konnen fpeuren uyt het dubbelt van den brief des 
voorfz. Winkfields , die ik mitsdefen fende aen Mon- 
fieur Ortel, om ’t felve u E. E te communiceren. Des 
te meer alfo’t voorfz, verlies , toekomende door ten 
feer vreemde maniere van doen, en door middel der 
gener, die tot handhavinge en confervatie van dien 
verbonden zijn , buyten twijffeldoor eenfo quaeden 
fchadelijk exempel na fich foude Hepen ’t verlies van 
veele andere , met een vervolg van ontallijke mife- 
rien, die eyndelijk niet fouden konnen ftrecken, als 
tot der landen totale ruyne, fchade der Chriftelijke 
Religie, en groten ondienft van hare Majefteyt. Inre- 
gard van’t welke vertrouwende, dat u E. E. de eere 
van hare goede gunften te mywaerts altoos fullen con¬ 
tinueren , prefentere ik infgelijks mijne feer dienftige 
en affedueufe recommandatie in uwe goede gratiën , 
God biddende, dathy u E. E. wil verlenen, mijne 
Heeren , de vervullinge van u goed en deugdelijk voor¬ 
nemen, Gefchreven op de vlote voor Geertruyden» 
derg, defen22. Marty 1589. lagerftond, uE.E.feez 
dienft willige, 

ondertekent, 

Maurics de Najfau, 

De fuperfcriptie was, aen mijne Heeren, mijne 
Heeren van den Rade van State van hare Majeft. 

ifate Ifèajeft. beeft biet op aen 3tjn Cjecdï. toe** 
Dcrom gefebjeben en geanttooojö in Defet manie* 
ten. 

Mijn Neve. 
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MYne Heeren, de ware en volkomene affe&ie, die 
ik hebbe opgeoffert ten feer onderdanigen dienfte 

van hare Koninklijke Maj. van Engeland , doet dat ik 
fo veel temeer bedroeft ben, dat ik geen fubjed heb¬ 
be dat haer meerder playfier kan veroorfaken , als het 
gene ik tegenwoordiglijk aen hare Maj. ben fchryven- 
de, nopende het gene fich toedraegt in mijne ftad van 
Geertruydenberg, haer adverterende in welke termen 
defelve haer vind gebracht te zijn, door de exorbi¬ 
tante en ongehoorde infolentien , alteratien en rebel- 
hen door’t krijgsvolk, leggende aldaer ingarnifoen, 
en nu meer daneenjaer byhenluyden gecontinueert 
fonder eemge plaetfe voor de reden open re laten niet 
tegenftaende alle eerbaerheden, courtofien en beleeft- 
heden, die mijne Heeren de Staten defer landen, en 
ik regens hen hebben gebruykt. Doch wel wetende 
dat wit teyt ook aen u E, E, vertoont wefende, defelve 

DOor uwe brieven van den21. Meert, hebdv wel 
in ’t lange u meeninge verklaert, hoe dat gy met u 

magt, de ftad van Geertruydenberg hebt gaen belege¬ 
ren , met de redenen die udaer toe beweegt hebben, 
dewelke in veel verfcheyden articulen beftaen , heb ik 
voor eerft bevonden dat U E. aenfiag haeftig toegegaen 
is, ’t welke ik fo veel vreemder vinde, om dat’t felve 
gefchied is fonder weten van den Heere Willugby on- 
fen Leutenantgenerael, en van onfen dienaer Bodley , 
die voor ons in den Raed van de State plaetfe heeft, en 
fonder kenniffe van iemand anders van den onfen, al¬ 
daer by UE. Wy hebben terftond die van onfen Rade 
lalt gegeven .om daer op flux te beraedfiagen , willende 
ook dat de Heere Willugby en Ortel (dieonsfelfs u 
brieven behandigt heeft) haer byftaen fouden, wel¬ 
ke Ortel daer tegenwoordig zijnde heeft alle we- 
derlegginge aengehoort, die u daer van waerfchou- 
wingeftoenfal. Wv hebben niet-te-min belaft aen de 

Hee- 
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Heeren van onfen Rade , onfe antwoorde U E. aen te 
fehrijven, invoegen als gy die van haer ontfangen fult 
door ons bevel, daer wy u opaenwijfen. En bidden 
God, 

Mijn Neve, u altijds by te ftaen met zijn htylige ge¬ 
nade, om u te geleyden tot het gene daer ftrecken fal 
totwelvaert, fo wy dat wel wenfchen en begeeren , fo 
u als alle de Nederlanden. Gefchreven in ons Palleys 
van \Veftmunfterden29. Meert 1^89. Onderftont ge¬ 
ldlieven , uwe goede Nichte, 

en was ondertekent, 

Elifaietb R, 
Het opfchrift was, aen mijn Neve, deGraveMau- 

rits van Naflau. 

b}ief ban De Com'nMphe föaben aen 5tj'n 
boo?f*5. Oecdlentie toaö ban Defen mtjouöen. 

Mijn Heere, 

WY hebben ontfangen de brieven die u belieft heeft 
ons te fehrijven van den 22. defer lopende maend 

na uwe rekeninge uy t de vloot voor Geertruyden-berg, 
door dewelke u Genade ons heeft te verftaen gegeven, 
d’ oorfake die U Ë. beweegt hebben te fehrijven aen 
haere Majefteyt van ’t gene datter tot Geertruyden-berg 
gepafieert is, haer waerfchouwende in wat fobere ftaet 
defelve ftad gebracht is , door d’ overdadigheyd van 
’tvolk van oorloge die daer in garnifoen leggen, riet 
tegenftaende alle goede oflicien en weldaden die de 
Heeren Staten haer hebben gedaen en bewefen. Op 
het welke u Genade van ons begeert heeft, zijnde door 
u Genade brieven daer van onderrechtinge gedaen aen 
hare Majefteyt, dat wy de goede hand by hare Maje- 
fteyt daer van fouden aenhouden, dat fy wilde gedu- 
rich blijven in de Coninkiijkc gunften na hare gewoon¬ 
lijke goetdadigheyd, fo wel ten aenfien van u Genade, 
als tot vordel van de vereenigde Nederlanden, en te 
willen geloven dat u Genade en de Heeren Staten de 
uytterfte nood gedwongen heeft, ’t volk van oorloge 
binnen Geertruyden-berg in lulker voegen tebefluy- 
ten, om de verderffenifle van die ftad te voorkomen, 
genomen dat defelve ftad moft vallen in handen van 
den vyand, gelijk de Heere Johan Wingfelt heeft ge- 
dreycht te doen, door brieven van den 11. defer te- 
genwoordiger maend. Dient tot antwoorde op den 
brieve by u Genade aen ons gefchreven, dat wy den in- 
houd des briefs en die uGenade aen hare Majeftey t hebt 
gefondep, verftaen hebben. fouyt’torjgneei, ’t welk 
ons hare Majefteyt heeft mede-gedeelt, als uyt het dub- 
beld ons by u Genade toe-gefonden, en moeten vry- 
moedich bekennen , eer dat wy defe uwe brieven gele- 
fen hadden, hebben wy uyt fimpele rapporten verftaen, 
hoe dat gy onderftaen hebt die ftad te beleggen , die 
beter ware geweeft voor ’t gemeene Vaderland bewaert 
te blijven, dan die te brengen in nood van haer den 
vyand te moeten overgeven. Sekerlijk wy waren wel 
qualijk te vreden , gelijk alle luyden met eere doen, die 
daer dragen eene oprechte liefde totten ftaet van ’t land, 
daer alle feer droevich om zijn , niet tegenftaende dat 
het fchijnt door de lankheyd van uwe brieven, te willen 
een hoop redenen by een vergaderen, om voor hare 
Majefteyt te willen defe daed verontfchuldigen : wy 
zijn beraden u te doen verftaen , hoe dat door laft van 
hare Majefteyt wy uwe Genade brieven in den Raed 
doen lefen hebben , in tegenwoordigheyd van den Ba¬ 
ron Willugby ,Lieutenant van hare Majefteyt derwaerts 
over, en mijn Heere Ortel . en hebben op yder poindt 1 
t’uwer befchermenifle daer op gehoort, de antwoorde ! 
van de Heere Willugby, waer op hy ons met woorden 1 
niet alleen fo heefc voldaen , maer met goede befchre- | 
ven wettelijkeatteftatien en met degepaiïeerdea<5ten,fo <' 
tuftchen u en hem , als in ’t gemeyn tuftchen u Genade, 
de Staten, en hem in de verhandelinge van Geertruv- 
den-berge. Wy voorwaer niet bevinden eenige redenen 
waer mede men hem fouden mogen belaften , dat door 
zijn fchuld de ftad niet tot gehoorfaemheyd van de Sta¬ 
ten is gebracht. En om u Genade noch meerder te vol¬ 

doen, het fal niet zijn buyten reden met ordre voor te 
dragen d’ inhoud uwes briefs , wat daer op is verklaerc 
en beantwoord tot voorftand van den Baron Willugby, 
om te doen blijken, dat fo de faken hadden gedaen ge¬ 
worden na fijne goede meyninge, en dehulpediehy 
aenbood door bevel van hare Majeftey t, de Staten be¬ 
hoefden fo veele onkoften niet gedaen te hebben , noch 
het volk niet te befvvaren met niewe fchattinge en im¬ 
porten, noch oplichtinge des volks, en de foldaten te 
wagen, als men nu opentlijk fietgefchieden. Terecr- 
fter plaetfen daer u Genade feyd dat gy lijdfamelijk lang 
gewacht hebt, fonder yetwes uyt te rechten op de be¬ 
loften van den Baron Willugby, om de ftad wederom 
in uwe handen te doen geven , terftont na dat het volk 
van oorloge die penningen fouden hebben die fy feyden 
ten achteren te wefen. Om dit poind te beantwoor¬ 
den, fo was die beloften niet gedaen infulker voegen 
als gy die verftaet. Om defe fake klaerder te vertoonen, 
gy moet den tijd aenfien en die verdeylen , want die 
beloften die wy by gefchrifte gefien hébben van den 
4. junij van den Heere Willugby aen u Genade in ’t by- 
fondcr, fonder eenig gewach van geld te maken. Want 
'tgeld daer wy nu van fpreken , was niet betaelt noch 
vermaen gedaen dan op ’teynde van de maend Julij. 
En hier na op die gedane beloften van hare Majefteyt 
op der foldaten pretenfien den leften Julij, waren fy te 
vreden tot verdrach te komen, met u en Willugby te 
handelen. Op alle ’t welke men fiet uyt alle de geteken¬ 
de articulen van u Genade en den Heere Willugby,dat- 
’er een geheel verdrach gemaekt is geworden , en on¬ 
der andere meer articulen , gy daer mede te vreden 
waerten die ondertekent hebt: waer in verdragen was 
dat fy onder ’t gebied van den Baron Willugby ftaen 
fouden, als Lieutenant van hare Majefteyt, en in zijn 
abfentie foude gebieden den Ridder Johan Wingfelt, 
of een ander die Willugby foude believen te noemen: 
hierop is ’t garnifoen in eenen goeden ftant gebleven, 
tot dat men heeft willen feggen , dat defe verdragen ten 
deele waren gebroken. Om daer in te voorfien, was 
de Heere Willugby bereyd met dc Heere Bodley, Raed 
van hare Majefteyt derwaerts over, om te famen te gaen 
neffens andere Gedeputeerde van de Staten en ftad , om 
te doen ophouden alle ongeregeldheden en gefchillen, 
’t welk gevveygert wierd, en tot verfekertheyd van dit, 
heeft hy overgeleyd zijn brief aen de Staten gefchreven 
in de maend van Februarioleftleden , in dewelke be¬ 
grepen was een claufule uyt een brief, van hare Maje¬ 
fteyt aen hem gefchreven, in dewelcke hy laft hadde te 
mogen gebruyken den naem en autoriteyt van hare 
Majefteyt, om haer te brengen ter gehoorfaemheyd van 
de Staten , en alle gefchillen te doen ophouden. Niet 
tegenftaende defe aenbiedinge, door hem gedaen , met 
de betekeninge van hare Majefteyts goede wille, men 
heeft niet willen codaten dat hy hem met de fake foude 
bemoeyen. Nu de Staten dit dus aengeboden zijnde, 
wierden verdachvaert door publijkeadte van den 18. en 
21. Februarij. En tot antwoorde op een andere ver- 
klaringe van u Genade tegen den Ridder Wingfdt en 
d’ Officiers der oorloge van defelve ftad , weygeren de 
uytgank van de Ruyterye op een aenflag tegen den 
vyand by u voorgenomen. Waer van u Genade zijn eer- 
fte meyninge feer haeft veranderde, om defe ftad te 
gaen beleggen. Eerft fal van node zijn u Genade te 
fehrijven vrymoedig ’t geen ons daer van dunkt, heb¬ 
bende veel redenen ons daer toe dienende , hoewel dat- 
’er by gevoecht word, dat op ’t weygeren van’cuyt- 
gaen der Ruyterye , gy veranderde van meyning en 
voornemen j het is kenlijk dat ’t eerfte voornemen was 
om te volbrengen het gene hem nu heeft geopenbaert: 
en om dat een fchijnfel te doen hebben , en daer on¬ 
der bedektelijk de Ruyterye te doen uytkomen, en.al- 
fo de ftad met een gelijke middel in te nemen, de ge¬ 
ruchten liepen dat u Genade een ander aenflag haddet: 
maer het tegendeel bewees hem al te klaerdat alle uwe 
voor-bereydfelen van fchepen en andete behoeftige 
noodfakelijkheden, tot geen ander eynu’e wierden toe¬ 
geruft, dan om defe ftad in te nemen. En dit was de 
antwoorde aen u Genade van den Bidder Wingfelt en 
’t geheele garnifoen, door hare brieven van date den 

i ï. Maert, 

(Fol. 8.) 
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Ïï. Maert, d&er overu Genade hem feer beklaegde, in 
dewelke drie redenen zijn t’ haerder ontfchuld van uyt 
de ftad niet tetrecken: d’eerfteis, dat door die arti- 
culen van ’t verdrag methaergemaektin de maend Jfu- 
lij, wierd bedongen datfe niet gehouden fouden zijn 
uyt de ftad te trecken door yemands bevel, dan alleen 
door den Luytenant van hare Majefteyt, dewijlehet 
van de Heeren Staten Generael en u Genade beveiligt 
is , het twede, was uyt oorfake van dat fy hare afreke- 
ninge van al over fes maenden niet hebben gehad, het 
lelie is, dat fy fekerlijk waren onderricht, darallede 
voorraed van oorloge alleen tegen haer en de ftad en op 
geen ander gemunt was, hoe feer dat men ’t felve wilde 
veynfen , en bedecken. En dit dede hun op haer hoede 
wefen , dat al-eer fy met geweld in handen van de Sta¬ 
ten fouden komen, fy liever hulpe en byftant van den 
vyand fouden verlbeken. Wy verftaen niet van de lelie 
redenen fo veele werks te maken, gelijk wy doen van 
de tweeeerfte, nochtans wat dies aengaet, fo dunkt 
ons dat die begane fauten haren oorfpronk hadden , uyt 
oorfake, dat op ’t wederom komen van defe antwoor- 
de, men den Luytenant van hare Majefteyt, noch mijn 
Heére Bodley haren Raeds-Heer en Raden van State 
gene onderrechtingedede, opdat men andere midde¬ 
len hadde mogen beraedflagen met ’t garniföeh te han¬ 
delen , om haer tot reden te brengen, en niet te breken 
het eerfte gemaekte accoort in de maend Juli) , eer 
men haer gefocht hadde met geweld te dwingen en te 
brengen tot wanhope, en hier door het oore te bieden 
tot gunftige verdragen met den vyand. En wat aengaet 
een ander gelchreven brief van den Ridder Wingfelt 
den itf. Maert tot antwoorde van een opgeeyfchte by 
uwen Tamborijn hem gefonden, wy bevonden dat u 
Genade hem geraekt vind over eenige woorden die hem 
In den fel ven brief ontfnapt of ontvallen lijn, ten deele 
voor antwoorde op uwen brieve,daer in gy haer vreem¬ 
delingen noemt, daer by voegende dat ’t gene hy dede 
niet was voor ’t gemene befte, maer tot fijn eygen baet 
en profijt, op dewelke zijne antwoorde al te roti was 
(ten aenfien van u perfoon) omdathyfeydemetden 
1'waerde ftaende te fullen houden dat fulks nietwaer 
was. Na onfe meninge mochte hy hem wel van fulke 
woorden onthouden hebben, en met andere föetighe- 
den hebben gemengt: maer om de waerheyd tefeggen, 
hy hadde redenen om hem te verantwoorden tegens 
fijne befchuldiginge van’t gene hy wift in fijn ziele waer 
te zijn. Maer tot meerder antwoorde, na dat defe twee 
brieven in Erancoys gefchreven, fchijnen ftreckende te 
wefen , wy verftaen door de Heere Willugby , dat 
Wingfelt zijn fchoon-broeder geenfins de France fpra- 
ke verftaet, noch in ’t lefen , noch van die gefchreven 
fijn ofaen hem , of in fijnen naem , en hy meentin de 
waerheyd dat die twee brieven gefchreven zijn van ye- 
mand in’tgarniloen , daer toe opgemaekt om fulks te 
doen, daerom behoorde gy dit felve veel eer te wijten 
van ’t gene u daer in mishaegt, die defelve gefchreven 
heeft, dan hem. En om dat de Heere Willugby merke¬ 
lijk liet der fommige jaloufie te beftaen, dat hy meynde 
defelve ftad te doen volharden onder zijn vegeringe, 
om dat zijn fchoon-broederWingfelt daer binnen Gou¬ 
verneur was, geftelt zijnde met uwen wille in de maend 
Julij leftleden , hy begeerde van u oorlof in zijne brie¬ 
ven van den 8. Maert oude ftijle, van den tijd dat de 
ftad belegerd wierd , mijn vrouwe, zijn fufter, en 
’t jonge kind, biddende van daer te vertrecken, en 
dat’er voorts met een Engelfman in der ftad blijven 
foude, dat hy t’eenemael geweygert wierd , dat ons 
dunkt herd enonmenfehelijktewefen. Veel meer an¬ 
dere redenen zijn voortgebracht door den Heere Wil- 
lugby, daer van hy ons aenbied in alles genoeg te doen, 
en fo men zijnen raedgevolgtenaengenomen hadde, 
men foude tot defe fwarigheyd noytgekomen hebben 
om die ftad met geweld foeken in te nemen. Wy den¬ 
ken niet door ’t middel van fchrijven te rechten,’t gene 
al rede gepafteertis.Defen aenfiag isvtonderlijk beleyd, 
de toeruftinge tn voorraed gedaen, volk gelicht onder 
fchijn , om den vyand een van zijne fteden af te nemen. 
Maer t voornemen is veranderd fonder weten van den 
Gouverneur van hai- Majefteyt, enharenRaedinde 

Staten van derwaerts over: ja dat meer is, fo wy ver¬ 
ftaen , fonder weten en kehniffe felfs van dé Raden van 
State. En alle defe kracht is uytgefpreyd tegen een ftad 
dienftelijk en voor defe Landen veel aen gelegen. En 
hoe daer meerder kollen zijn aengeleyt om èenc van 
uwe eygen lands fteden in gevaerte (lellen , en heeft 
men veele jaren hier te voren geen koften aengewend, 
om eenige fteden van den vyand te mogen winnen. 
Tot een befluyt van onfen brief, wy móeten feggen 
wat er ook van foude mogen komen , datwy vreefen 
meerder quaed dan wy wel wenfehen toekomen fal. 
Wy vinden geen reden om u voornemen goed te vin¬ 
den , maer wenfehen dat die fake mochte verbeterc 
worden , door eenige goede toevallende oorfaken , 
die hem fouden mogen vertonen, in voegen dat die 
ftad wederom foude mogen werdén herftelt ten dienfte 
van den lande, de garnifoenen te vrede Hellende mee 
redelijke conditiën en verfekeringe van haer leven, vol- 
herdinge in haren dienfl en onderhoud, fonderhaer 
tot wanhope te brengen , en hier door den vyand meeJ 
fier van de ftad te maken, waer door gy niet alleen 
verliefen lult fo grote gedane ónkoften, maer den ftaet 
van ’t land fal gebracht worden in groter nood en ge- 
vaerlijkheyd, als het verlies van eenige ftad in veele ja- 
ren de landen van Holland en Zeland heeft gebracht. 
Alfo mijn Heere uwe brieven hier mede beantwoord 
hebbende , wy gebieden ons feer vriendlijk in uwen 
goeden wille en genegentheyd, God biddende, mijn 
Heere, u te behouden door zijne bewaringe. 

Uyt het Hofvan Weftmunfter den 24. Meert, 15:89. 
onderftont gefchreven, uwe feer goede vrienden om u 
genoechte en dienfl aen te doen, 

(T\ .$Dertuffcl)en hteft sim Cycdfentie ban jkaffau 
V/ ban aüc ftanten aöbertentie geftregen / Dat De 
hertog ban $armabemgcrreDmaditeomDefegc3 
mupdnceröc feeour£ te Doen / Dat öp Den 23. ffêacti? 
fdfé upt SSjüffd acn De getnuptmeerDe gefcïfêeben 
ÖaöDe / ï)cn bede fcöonc beloften DoenDeen bafïdtjfc 
bccfeftercnöe öat ïjpfe omfetten fouöe / en om Dat ïjp 
tc naöer bp De ïjanö toefen fouöe om o# alïeg o|ö?e te 
fldïcn / fo $ fjp feïbct in peefoon tot SSjeöa omtrent 
ttoec mijlen ban <6cmruuöenberg gdtcmeu / en Den 
28. JBaitif beeft Oöoacöa Hanfabctïjta óoubec* 
nette ban 23,?eöa/ een b?icf aen öcboo?f5.gemupti'* 
neccDe gcfclj?cücn / boï grote beloften/ en Datijp 
bertoonöerD toa$ Datfe op fijn bpcrtdten met ïjaööcii 
met anDee bpertdten gcanttooo^ö : op ^mteröag 
Den 2?. jBacttj fonö De Ooubetnetic ban 23;eöa eene 
ban De Oeöeputeeröe ban De gemuptniceröeöteaL 
Daer gcfonDen toa^omteljanDdentoeöccomterag< 
ge / Detodlte Dooi Ijepmeïtjlte Ijctn beftenöe toegen 
Daer tn geïtomen / fjcnïupDcn ban ontfetberfdte* 
renDe: 51311 teellende ban aïïe^gocöe aöbertentie 
ïjcbbenöe/ fjceft jïdj gcfpoeöomöefïeDetcberniee* 
fïetm eer Den bpanö fouöe bonnen gerecD toefen/ fo 
öat ïjp Den lefïen iBactij met öebootfs. i-'ftüdtcn 
gcfcïjutjS fo Ijcdc ató fjafbc feattoutoen op Oecttrup* 
öenberg gcfcljotcn jfceft / ban *$ nio&en# bjoeg een 
Öaïfupre booj Dcc fonnen opganft af/ tot öer fonnen 
onöcrganït / fuïlt$ öat ten feïben öage meer Dan 
1400 fcïjotcn gefdjoten toojöen / en toojöe öc 
batferpe alle Den nacïjtgccondnnccrt/ en fouöe öcjf 
anöeccn Dacg£ mcöc ïjebben gccontmueert getoo^ 
Den/ fo Dat men tnccnöc een goede fycffcgefrïjoten 
tc ïjebben/ om öenïupÖenöcnflo?mrep£efenteren/ 
Daer toe aïïeöeifooföen / <£oïon ellen / Capttepn/ 
Officieren / en foïöatcn te toatcr en te ïanDe öieneu« 
öe / ten aïöer uptterfïen tod gerefoïbeert toaren / 
cn pjefentecröcn l)cn b?omdijlt tc quijten en te laten, 
geb?tipïten/ syit ÖyeeUeutie fonö miöödfrttjö am 

De 

en was onderteykent, 

lo. Cant, Chr. Hat ton W.BurcMei, H. D erbij l 
Vlouwdrt, I. Hunfdon , Cobham , T. Buc!{en-hurjl a 
Thenagel, Wolley. 

’t Opfchrift was, aen mijn Heere, mijn Heere Graye 
Maurits van Nafiau. 
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öenberg. 



I Vervolg der NederLindfe Oorlógen. 

fee gecommttfeeröe fóaöen öatfc tccjïont Den £om# 
miffarig Haatten ^onftec fouöen f'enöcn na Sllmftec# 
öam om bo?öec ïcberingebanfttupt/ alfoöaoïöcfe 
funeufe batccpc ïjct JDagafyn ban’tboëfteuptfccc 
becmmöett bJo?öc.3Uie üan binnen ftoeboeï fp ooft feec 
furicufdrjfi tipt öe ftaö fcftoten/ljaÖDen nocptan^ Dien 
öag geen fcftabe geöaen / öan ftaööen alleen öooö ge# 
fcljotcn een jongen en eenfoïfeaet/en ïjet een beenban 
ben trompetter ban 3tan ’tli^ooft&apitepn te buatet; 
Doet) ftaööen öie ban binnen grote fcftaöe geleden. 

3MjS Die ban bnpten ftcn nu bafï tot ben fïojm gereeb 
maelttcn / bteeföcn bic ban binnen öatfe fouden 
oberballen tocrben / aleer bet beloof be ontfet guam/ 
toaerom fp ben bepnf ben te toillen acco^beren; fon# 
ben ben ^Jebicant Hebmutf met ben Officier ban Dec 
ffab upt aen 5jjn<Ê]rceïï.en becfocftten genabe/p^efen# 
tcrenbe eenige conbitien öaer op fpbriïöcnacco?öc# 
ren / ban 5bn <ö:jcccll. en be <ö5cöcpuf eecbc bie neffeng 
bem tuaren / bertoonben ben bat bet pjetcrt ban ben 
Dicnfi ban öeJBaj.bait^ngelanö ongefimöeectbjad/ 
nabcmacl fp upt be b?icben / bte bare .ïlföaj. feïbcaen 
’t garnifoen gefcffêebcn babbc / Voel ftïaertijft ftonbcn 
bcrfïaen bat fp geen beftagenmljaiemuptecpe ftaö# 

. bc / en fonb bem öaer beneffen^ nocb anbere acten en 
befebepö / booöfe niettemin aen alle genabc en berfe# 

f Foi. gó ïteringe ban igfengoeb/ bie in bienfiban belanden 
begeerden te blftben fouöcn aengenomen tuojöen / be 
andere fouöen mogen met goede pafpoo^te bertrec# 
ften/macr alfo 5p op ben 4.2Hpjtlberftïaecöenöaei: up# 
terfte refolutte te toefen Daer binnen öefïaöiu’tgae# 
ntfocn te toiïïen blijben / rnitg alfulften bienfï albaer 
feocnöc al£ 5P te baren geöaen baööen / bat 3p ooft bp 
aïöien ben tèiööer IDingfeït inocftt ftomen te bertrec# 
ïten 3P felf een <0ouocrneur brillen biefen/fo bat3bne 
«Brcell. en öaöcn neffeng ftetn / bebinbenbe bat öefe 
conbitien ganfeb onreödgb tuaren/en batfe öe fïeöen 
met fulhe conöttien genoeg boo? bedoren fticïöen / en 
berborenbe öe aenhomfte ban ’t leger öe^i|ertog^ 
ban $acmaomöcfemutmeeröergteontfetten/ cn 
feat’ec rnibbclertyb fo buplentempccfligtoeberont# 
tfonö/btec gebeele öagen öurenbe/tn detoeïfte bet toa# 
ter gefcftnt en anbecemiööelenomöefïabbojbectc 
bebbringen / niet te gcb|upften toaren/ fo tnerb gere= 
foibectt bat 3ftne <£jeceïl. ban öe fïaö tcecftcn fouöe / 
fonörr 5ftne befïcenbèoomftefolöatenomfulftebec# 
raöcc^ te periditeten/ en be Oelegecinge fouöe opbje* 
ïten/ op bat ben bpanö boo? öe pookte toefenbe be b?o# 
me bic nocbtn ftaö onöcr’t feïbe garnifoen mogten 
toefen] ben bcöenïten / en ’t boïbjengen ban Den ban# 
bel omfïoten / ofbjpclgb oberhomen moebten / alfa 
beeft 3ijn €rccil. met gemaft 3gnen leger opgeb^o# 
fcen / gefebut en aïlcg gepjefetbcert om te fien toat fp 
Doen foiiöetr.ntacr ban alle befe grote gepretendeerde 
dienaren ban bare Hioninftïijfte JBaj. ban ingeland 
fijnbet niet öanftoccuptöeboojfs.fteöcgebalïenen 
bp fijn «Êjccelï. geïtomen / bic bem rappo?teerbcn bat 
fee pjincipaelfïe auteur^ ban befe mupterpe en berra# 
berpe öe falte fo befteften Ijabben / batfe alïe t’famen 
in öefe berraöctpc baböen gcronfenteert. 
^aercntufTcbên toag ftet leger ban ben hertog ban 

$arma baec ontrent geïtomen / en toecö bet aecoorö 
tubcljen ben ïfectog en gemutineerbe gemaeïtt en 
bcfloten (na bat be gemutinccröe eetfï feftece adieu# 
ïcn bic fp betfoebten aen ben hertog ban ©arnta | 
obcrgelebctt baööen/ en bat boor bare gcöeputeeröe) 
cn bat in boegen en manieren aï£ bid na bolcbt; 

attoojtb^ oYne Hoogheytgefien hebbende de poindïen en arti- 
culcn acn hem geprefenteert by de gedeputeerde 

ria ge= " van wegen de Ofliciren en foldaten,fo ruyters als kneg- 1 
«wekt met ten, wefende in garnifoen binnen der ftede van Gcer- 
tfnemH1US truydenberg, die hem prefenteren en begeren te bege- 
garnt'aett ven onder de gehoorfaemheyd van de Koninklijke Ma- 
ta\<3:eii jefteytj accordeert hen-luyden’t gene hier na volcht: 

tiecs.tU* ^en eer^en> djne Hoogheyt begerende henlieden 
te doen gevoelen de gewoonlijke vaderlijke goedertic- 
rencheyt en clementie van zijne Koninkl. Maj. tot fyne 
onderlaten, accordeert hen-lieden generael pardon cn 
vergetinge van alle voorgaende faken, die gedurende 
defe troubelen en inlandfe oorloge gepafleert en ge- 
fchied fyn,in defc 17. Provintico van der Nederlanden, 

IV. Deel. 

hoedanich die fouden mogen wefen, al of die niet gé* 
fchied waren , fonder dat fy ter caufe van dien nu noch 
ten eeuwigen dage onderfocht, gemolefteertof aenge» 
fproken fullen mogen worden , fo in hare perfoner. als 
goederen, by wie het fy, op poene daer afarbitralijk ge 
ftrafc te worden,als perturbateurs van de gemeyne ruite 

En aengaende het geweld,fchade,en hinder,die fy vatv 
den voorfz.garnifoenen fouden mogen gedaen hebben, 
gedurende defe voorfz.- oorloge op den Rijksbodem i 
landen van Ludich, als Vorftendom van Geulen , zijne 
Hoogheyt fal den Ceurvorften bidden en verfoeKen , 
mitfgaders allen anderen Princen die dit foude moge» 
aengaen, te willen van gelijken ter contemplatie vaa 
zijne Maj. vergeten en te niete doen in faveur die 
traólaet al ’c gene dat die van ’t voorfz.garnifoen fotsdeo 
mogen misdaen of misbruykt hebben :fo tot nadeel vat* 
haer voorfeyde Hoogheyt als van haer onderlaten , Of* 
dat die van ’tgarnifoen hare kinderen of erfgerian' -m 
hier namaels daer af niet werden onderfochc ofaen- 
getaft, nochteaen lyf, noehte aen goederen. 

En om dieswille dat zijne Hoogheyt van allen tijden 
profefiïe gedaen heeft van lief te hebben en te eeren den 
vromen foldaten , fulke als die van den garmfoene hen 
wel betoont hebben,fo ontfangt hy en houd hen van als? 
nu ten dienlte van de Koninkl.Maj. mitfgaders hen we- 
derkeerende en reftituerende alle hare goederen die ge- 
annoteert, aengeilagenofgeconfifkeert fouden mogen 
wefen , om die vryelijk te mogen gebruyken zedert dit 
tegenwoordich traótaet, fonder daer toe eenige andere 
provilïe te behoeven , betrouwende zijne Hoogheyt in 
hare vromigheyd dat fy dies te meer yveren couragie 
voortaen fullen hebben, ten dienft van zijne Maj. belo¬ 
vende hen daerboven alle goed en favorabel tradtamenc. 

Item , aengaende die gene die niet fullen begeeren te 
blijven in dienlte, maer hen elders te vcrtrecken , zijne 
Hoogheyt accordeert fulke dat vryelijk te mogen doen 
en dies niettemin paifibelijk te laten gebruyken al hare 
goederen als boven, en indien eenige van hen genoot- 
iaekt zijn aldaer noch wat tc blijven om hare faken tc 
mogen befchicken, werd henlieden van wegen defeive 
zijne Hoogheyt daer toe geaccordeert den termyn van 
fes maenden na datum van dit traftaet. 

Word hen van gelijken toegelaten te mogen innen en 
te ontfangen by allen tatnelijken en redelijken middel, 
alfulke alfignatien van contnbutien als hier voormaels 
hen gedaen en gegeven zijn geweeft van wegen der ge¬ 
deputeerde Staten van Braband, Holland en Zeland , 
mits hebbende daerafgoed en behoorlijk befcheyd,en 
tot bekentenilfe van den goedwilligen dienft die fy aen 
de Kon. Maj. doende fyn, zijne Hoogheyt houd, geefc 
en accordeert hen 10 maenden folts die men hen fchul- 
dig en ten agteren was van hare voorgaende dienft,en 
maenden tot een courtofte te betalen voor hert vertrek. 

Sijne Hoogheyt is ook te vreden ten verfoeke van de 
foldaten van’c garnifoen , te vergeven en in genade te 
ontfangen, welke van defe fyde verlaten hebben hare 
vendels, hen gcftelc hebben ten dienfte van dier fyde. 

Dat allen den gevangenen, veraccordeert en overko¬ 
men hebbende, van haer rantfoen fullen los gaen,’c fel- 
ve rantfoen betalende, behalven en byfonder de geefte- 
lijke perfouen en foldaten dewelke generael los wor¬ 
den gelaten, fonder yet te betalen. 

Eyndelijk fo is zijne Hoogheyt te vreden dat Sr. Jan 
Winkfelt, en Charles Hoving mogen vertrecken met 
hen familie, goederen en bagagie , daer ’c hen believen 
fal, ten welken fme hen fal verleent werden pafpoort. 

Alle welke poimiten en articulen zijne Hoogheyt ge¬ 
looft op zijn Princelijk woord te volbrengen , en vol¬ 
komelijk tc onderhouden, mits by die van de voorfz. 
garnifoene overgevende , en ftellende in zijne handen : 
in den name zijner Koninkl. Maj. de ftede van Geer- 
truydenberg, en gedaen hebbende den eed van getrou- 
wigheyd. Gedaen tot Breda den xi. Aprilis 15857. 

was ondertekent, silexander. 
Onderftont gefchreven , ter ordonantie van zijne 

Hoogheyt, en was ondertekent F.JeBrajfeur. 

jüagifïtaettoan beboo^. fïebeban <öeermip# 
öen-betg flenbe öatfe obenrieelïert tuacen ban feet 
boojf5. gatmfoen/ enöat3ijn<Êjt,criï. ftjuXcgerop 
feiaH / ooft boo? ften en ftacc bucgecpe moeten 
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4io Ses en TwïntkhfleBocL *585>- 

fteoon 
'ttaelftDe 
ïfJêttQg 
ba:! ;J,Hïs 
ma ben 
burgeren 
to: BtHi 
n-apöeit; 
berg uce; 
0UIK, 

met ben ffeetog ban patina accojDeren / en fttegen j 
Defe nabdl’gcnbe acticuïen: | DAt zijne Hoogheyt van wegen den catholijken 

Koning vergaf aen de burgers alle de mifdaden en 
dehóten daer in fy-luyden tegen zijne Majefteyt verval¬ 
len waren (o lange de Nederlandfe oorloge hadde ge- 
duert, en dat van den jare r$66 af, en fulks fo werden 
alle Rechters bevolen dat fy-luyden ter fake van dien 
niet fouden hebben te procederen , nochte op hare per- 
fonen , nochte op hare goederen, onder wat pretext dat 
het felve foude mogen wefen , gemerkt dat alle delidten 
daer in fy vervallen waren, hen werden geremitteert , 
en geaboleert, als ofdefelve noyt waren gefchied. 

Men fal de burgeren reftitueren alle hare goederen 
roerende en onroerende, beginnende van den dach van 
het accoord, om wat fake dat ook defelve vervallen 
fouden mogen wefen aen zijne Majefteyt. 

Dat memant van de burgers in de voorgaende tijden 
in Regeeringe geweeft zijnde, in recht fal mogen be- 
trocken worden om rekeninge te geven , van eenige fa¬ 
ken dewelke byhem, gedurende den tijd zijnder re- 
geringe fouden mogen verhandelt wefen. Onder de¬ 
welke ook verftaen werden begrepen te zijn de Trefo- 
riers en alle andere eenige maniance gehad hebbende 
van gemeene lands en ftads penningen : welverftaende 
dat fy-luyden defelve penningen niet fullen bekeert 
hebben tot haereygen dienft en profijt. 

Dat om te conferveren fo veel als doenlijk is , dat 
defeftad met vok mach blijven gepopuleert, werd den 
inwoonders toegelaten en geodroyeert voor den tijd 
van twe eerftkomende jaren: mgaende van den dach van 
’t accoorde, dat fy-luyden ongemolefteert fullen zijn in 
*[ftuk van de religie , mits dat fyluyden civilijk fullen 
hebben te leven fonder eenige fchandale te doen , maer 
de twe jaren om gekomen zijnde, in gevalle fy-luyden 
hen niet fouden willen keeren en begeven onder de 
obediëntie van de Roomfe catholijke Kerke, dat fy als 
dan fullen moeten vertrecken met hare roerende goe¬ 
deren , en verkopen of genieten de vruchten van hare 
onroerende goederen, door beley t van andere,dewelke 
fy-luyden fullen mogen trecken en genieten fonder 
eenig beletfel. En willende vertrecken, fullen van Hol¬ 
land of Zeland jdiepen , of fchuyten mogen beforgen, 
om te gaen daer het hen-luyden goed fal dunken. 

Datfe fullen genieten en gauderen van alle privile¬ 
giën, die fy van re voren verworven en befeten hebben, 
mits dat die niet ftrijden of repugneren tegen de autori- 
tey t van den Koning en ’t welvaert van haer Vaderland. 

Dat een yder geaccordeert werd volkomen vryheyd 
om te mogen gaen en handelen in defteden en plaetfen, 
die hen noch niet hebben begeven onder de obediëntie 
van den Konink , om aldaer te verhandelen en verrich¬ 
ten hare particuliere faken , mits datfe binnen den tijd 
van <5 maeilden weder keeren in de landen reforterende 
onder de obediëntie van zijne Majefteyt, of in andere 
landen, dewelke niet ftaen onder de obediëntie van 
defelve zijne Majefteyts vyanden , of der Staten. 

Dewijle men bevint dat de burgers met de gedurige 
oorlogen geconfumeert en befwaert zijn met grote 
fchulden, fo werd defelve mitsdien geaccordeert den 
tijd van twee jaren om te betalen hare crediteuren , ge¬ 
durende welken tijd fy-luyden in rechten noch daer 
buyten in eeniger wijfe fullen werden gemolefteert. 

DC‘ ïfertog ban $auma fouD trrfiont 51311e <5l5cDc# 
pntccrDe aïöacr/ cn DeDcDen foïDatcn De bcïoofDc 

bctaünge ban is maenDen. ^oclj^eanlBmgfcït 
cn Carel üfomnge / ljeübennamaeï£aenDe$iom!i# 
giniie ban «finigelanD I)cn onfcl)Uïö bp rcquefïe ge# 
bacn / DcRdauenDc Datfe geen gdD Dan panna toe# 
gen habben toiïïcn omfangen/ fuflmcrcnbc te Dienen 
een tionmgmne Die mac|)tig genoeg toa£ ïjacc Die 
nacr£ te betalen / Dat fp l)ctobcrgacnmet|)abbcn 
bonnen beletten / betogïc fp met 30 foïDaten betoacit 
tóarcu getoeefï cn aio gehangen gcïjouDcn. 

Oit oDctgehen Der ffcDc «Bcermipbcn-berg toa$ 
tod een fecc fdjaDdtjft Dcdic^ D002 De beccemgDeïan# 
Den/ cn bpfouDee Dooj ^oïïanD/Docï) Die Dan polïanb 
ïjebben tecfïont De flfcomen met oojïog-feïjepen / en 
uptfeggerg urfet/ cu eenige fokten gemaeht om De 
paflagic cn Dïffcperpe fc bcbjpDcn cn Deuptïopingen 
te DciijniDcreH, 

Jaer-dicht op dit overgeven van Geertmydenberg. (EoL I0-) 

Het geMVtIneert CrIIChfVoLCk bInnen GecrtrVIIdenbeiCh, 
GeVen die Had oVer aen den Vllanden boos en eich. 

DC Staten <Öcnecadï)cbben goeD geDonben / te# 
gen De obedeberaer£ Dec boojfs- fteDe / Dan Doen 

aen becgbcd$oper£ genoemt/ een pïaccact te laten 
nptgaen/DcfclDe boo? ecdoafe/ eetbetgeten fcïjeïmen/ 
rebellen / cn becraDer^ bcrblarenöe / ffdlenbe op eïlf 
Der felbcr 5 o en op De officier^ iooguID.enDefelbebe# | 
ïfomenDe / fonDer bojDec fcnrentic DaDdtjlten ter epe# / 
cutic te fïdïen. BedjalenDe tn ’t felbe placcaet in 
’t lange / al ’t gene met Defcïbc gcïjanDclt ig getoeefï. 

Rebben ooit Den pjoboofï ïBillem ïfug belafibp 
acte ban ben 3. üüunij / bateïrjlt tot executie met bec Dtge i!20; 

lioo?be te boen procederen/ tegen alle be gene Die frein ©fi 
gehangen in ïjanDen fouDen gefïdt too?Dcn/en in Den 
placcate genomincert toacen/ fonDer anDcr fententie iaft ?#«& 
tebertoagten/ en Dat fonDer eenige connibcntie. 

<5>itplaccaetïjebbenDeboo?f5 üf eerenStaten<6e# "(teilen 
nerael alom Doen publiceren en berhonDigcn / en De fonbet m 
lijfle ban alle De namen alom Doen acnplaclten / Ijeb# [JJJj 
ben boortjS IjetöubbelD ban’tfelbe placcaet ober ge# bijten, 
fonDen aen be IBaj. banCngelanb met öare bjteben. 

ï|et placcaet ïupbe ban tooo?be tot tooo?De aïDu^: 

DE Staten generael van de vereenigde Nederlanden, b®]aöcecact 
doen te weten : alfo de ruyteren en foldaten in gar- Staten 

nifoene geleyt binnen der ftede van Geertmydenberg, genttael 
(niet tegenftaende fy-luyden fo wel, ja beter getra&éert „jgtie^ 
waren,als anderen den lande dienende)op den 10 Mart. ücrlanöcn| 
in den jare 1588. by toedoen van eenige vyanden van PJofMbes 
den welftant defer landen , hen fo verre hebben begin- 
nen te vergeten, dat fy haren eed (daer mede fy-luyden mir/tfa; 
aen ons, en den Hooggeboren Prince Maurits,geboren 
Prince vanOrangien,&:c. als Gouverneur en Capiteyn tupf/an 
generael van Holland,&c.en andere hareOverigheden, tn folöaa 
waren verbonden)vergetende,den felven feer fchande- 
lijk en verachtelijk afgegaen zijn, hebbende hen eerft ttupDcn; 
tegens den burgers en inwoonders der voorfz. ftede, fo berg leg; 
in ’t ontwapenen van defelve, als anderfins , feer moet- Sl 
williglijk en gevveldelijk gedragen: en om haren fchan- boojft. 
delijken en verradelijken handel eenigfchijnfeltege- fteöe Den 
ven,defelve gepoocht te bedecken met den name van de 
Koninkl. Maj. van Engeland , in allen fchijn of fy daer cn obetJ 
mede defelve dienft hadden willen doen. Waer toe fy- öeiebert 
luyden te meer oorfake namen , overmits fowel den l)eöben« 
Baender-Heer van Willngby, &c. Generael van het fe- 
cours van hare Maj. in defe landen,als den Heere Rouf- 
fel Gouverneur der ftede van Vliflïngen,feer onlangs na 
haren voorfz.begonften,fchandelijken en verradelijken 
handel, den felven by hare brieven en het toefchicken 
van eenige perfonen befocht. Na welk befoeken fy-luy¬ 
den uytdruckelijk hebben verklaert met niemant als 
met den voorfz.Baender-Heer te willen handelen,refu- 
ferende over fulks fowel brieven,als gecommitteerden 
van defe landen, of van zijne Excell. te ontfangen,trec- 
kende hare cornetten , vendelen , en baenderollen van 
denftanders,ftennen en lancien,veranderendeharekle- 
dingen,en hengeneralijk dragende als openbare meyn- 
edige fchelmen en verraders. En hoewel’t felve feer 
vreemd, en den welftant van den lande (byfonderten 
opfien van de confequentie ) feer fchadelijk was : fo 
hadden wy, en zijne voorfz. Excell. nochtans, op hope 
dat voorfz. ftede en de burgers van dien geconferveert 
fouden worden,goed gevondemdat den voornoemden 
Baender-Heer van Willugby met hen-luyden in onder- 
handelinge foude treden , met fuiken verftande, dat by 
gene handelinge de voorfz.ftede van Geertmydenberg, 
‘nochte het gebied in defelve, van het land of gouverne¬ 
ment vanHolland foude worden gefcheyden.Welk den 
voorn. Baender-Heer aengefeyd zijnde, beloofde zijne 
Excell. daer na zijne handelinge met de voorfz. ruyte¬ 
ren en foldaten te fullen dirigeren. En hoewel namaels 
de articulen by den felven ruyteren en foldaten , fo wel 
in regard van hare betalinge als anderfins voorgeftelt, 
en de apoftillen van den voorfchreven Baender-Heer 
van den 9. Mey daer op gegeven , feer vreemd , en de 
voornoemde meeninge van ons, en zijne Excell. waren 
conciarisKsnde: dat pok de voorfz. ruyteren eofolda- 
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ten dagelijks van quaed tot erger gaende, en met het ne¬ 
men van de fchepen tuffchen Holland en Zeland varen¬ 
de, hen niet anders als der landen vyanden waren dra¬ 

gende, fulks dat kleyne hope was vanyetfekers met 
hen-luyden te mogen handelen : fo beloofde nochtans 
den voorfz. Baender-Heer van Willugby ( onder wiens 
gebied fy hen prefenteerden te Hellen) aen zijne Excell. 
ook by fchriftelijke adle, dat nademael hy by brieven 
van hare voorfz. Maj. was gead verteert, datfy haer met 
de voorfz. ftede niet begeerde te bemoeyen , hy defelve 
iledc voor zijne Excell. foude houden , en defelve tot 
allen tijden zijne Excell. weder in handen ftellen , en 
dede zijn fchoon-broeder Sr. Jan Winkfelt (die hy daer 
in geilek hadde om in zijnen name te gebiedenjdaer toe 
ook handtallinge aen zijne Excell. doen. Op welke be¬ 
lofte aen zijne Excell. hem betrouwende, bevorderde 
dat hen-luyden fulke belofte van penningen worde ge- 
daen, daer mede fy te vreden waren, bedragende boven 
alle afgedrongen penningen en leemngen , geduyrende 
haer-lieder voorf. rebellie,20 maenden folts,of200000 
guldens. Welke beloften fulks afgedrongen weiden,dat 
de Gecommitteerden der voorfz. ruy teren en foldaten , 
ten aenhoren vaneenyegelijk zijne Excell. aenfeyden: 
dat by gebrek van het beloven en opbrengen der fel ver 
penningen , zijne Excell. mochte denken de llad gehad 
te hebben , en dat’er wel andere waren die hen-luyden 
meer fouden geven , met veele andere trotfe , hooge en 
onbehoorlijke propooften.De voorfz. beloften gedaen, 
en dienvolgende dc penningen met grootemoeyteen 
fwarigheden opgebragt zijnde,vonde zijne Excell. met 
eenige gecommitteerden uyt den Rade van State , en 
den Staten van Holland, 'hen beneffens den voorfz. 
Baender-Heer voor Geertruydenberg met defelve pen¬ 
ningen ontrent den 14. Julij in den voorfz. jare,op hope 
dat de meynedige, eervergeten , en fchandelijkc verra¬ 
ders daer mede tot reden gebragt, en de voornoemde 
ftede behouden foude worden. Maer op defelve wijfe 
als de voorfz. belofte van de penningen was afgedron¬ 

gen , worde ten felven tijde afgedrongen het overleve¬ 
ren van dien, en alfulke poindten als fy-luyden voorftel- 
den.-feggende uytdruckelijk,dat in gevalle men die niet 
wilde accorderen fonder een woord te veranderen, fy- 
luyden willen anderen die defelve wel tekenen fouden: 
willende daer op qualijk een uyre wachten.By defe mid¬ 
delen wprden de voorgeftel de poindlen getekent,onder 
de gedane beloften van den voorfz. Baender-Heer. De¬ 
welke om defelve beloften des te beter te mogen vol¬ 
doen , zijne Excell. en den voorfz. gecommitteerden 
beloofde,dat hy hem binnen der voorfz. ftede foude be¬ 
geven,en beforgen dat van alle de ruyteren die in dienft 
begeerden te blyven , maer een cornet foude worden 
opgerecht, die namaels met geene andere ruyters foude 
mogen worden verkerkt.En dat op defelve wijfe van al 
de foldaten die begeerden in dienft te blijven, maer een 
vendel foude worden opgerechtrdat hy beforgen foude 
dat getrouwe, bequame en vreedfamige officiers daer 
over fouden worden geftelt: dat den officiers,ruy teren, 
en foldaten den behoorlijken eed foude worden afge¬ 
nomen : dat hare toekomende betalinge foude worden 
geaffigneert op de contributien van den lande van Bra- 
band , op alfulke ordreals by den Raed van State foude 
worden goed gevonden: en dat de voorfz. penningen 
in’tuytdeelen fulks fouden worden geadminillreert, 
dat niemand van delelve meer foude trecken, als hem 
was competerendc. Maer den voornoemden Baender- 
Heer met de voorfz. penningen in de ftede gekomen 
wefende, is niet een van defelve poindten gevolgt ge- 
weeft. Want in plaetfe van een cornette ruyteren, zijn 
twee opgerigt. In plaetfe van een vendel foldaten,twee. 
In plaetfe van vreedfamige officiers, zijn de meefte ver¬ 
raders, fchelmen en muytmakers geftelt. In plaetfe van 
den behoorlijken eed, is een eed na haren welgevalle 
gedaen. Voor de toekomende betalinge, zijn ook de 
middelen en contributien van de ftede van Geertruy¬ 
denberg, en andere Hollandfe plaetfen daer ontrent 
aengeflagen. Het geld (’t welk met feer grote befwaer- 
niffe was opgebragt) is fo onnuttelijk onder defe fchel- 
men en verraders gediffipeert, dat fommige van de prin- 
cipaellte wel viermael fo veel daer van getogen hebben. 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
dens , de landen gedrongen zijn geweeft, noch over de 
16000 guldens op te brengen. In plaetfe van hen tot re¬ 
den te begeven , zijn fy in hare fchelmerye en rebellye 
gebleven. Weynig dagen na het ontfangen der \ 001 fz. 
penningen, quam fekere tijdinge van de acnkomlle van 
de Spaenfe armade : en uyt Engeland worde verfochc 
affiftentievanbufkruyt, tot wederftant derfelver. De 
Raed van State ordoneerden dat een goede quantiteyÊ 
buf kruyt uyt het magafyn der voorfz. ftede ( wefende 
niet alleen tot defenfle der felve , maer ook tot der lan¬ 
den dienft in alle occurrentien daer io geleyt) tot dien 
eynde foude worden gelicht, maer den voorfz. Wink¬ 
felt met den anderen Capiteynen en Officiren (niecaen- 
fiende noch den dienft van den lande noch van hare Ma- 
jelleyt felfs) hebben *z felve gerefufeert,immers na haer 
eygen welgevallen , en noch by forme van gratie de ge- 
ordoneerde quantiteyt vermindert. Hetgefchuc by de 
ftede van Dordrecht tot eenige exploidlen van oorlog, 
en niet tot defenfie der voorfz. ftede geleent, en in de¬ 
felve ftede vooreen tijd gebragt, hebben fy gerefufeert 
te reftitueren. Seer onlangs daer na hebben fy den mge- 
fetenen van Holland en Zeland op de dromen der felve 
landen genomen en geplundert. Depublikeauroriteyc 
defer landen meer veracht als oy t te voren : de pafpoor- 
ten van den lande aen de galgegeflagen : den mgefete- 
nen van den lande gfcvangen,gelpannen,onder de galge 
gebragt, te hangen gedreygt, gecradleert en geranfoe- 
neert als vyanden, hare goederen op haer eygen autori- 
teyt prijs gemaekc en verkocht, en alle bevelen die hen 
gedaen zijn geweeft verworpen. In fornrna den voor¬ 
noemden Winkfelt met den anderen geftclde Bevel- 
hebberen hebben hen niet anders getoonc, dan of fy de 
voorfz. ftede, met al ’t gene daer in was, tot haer eygen 
profijt van den landen verovert hadden,en voor de vyan¬ 
den tegens defelve landen, en den ingefetenen van dien 
waren houdende. Hebben voorts op den name van den 
voornoemden Winkfelt, en den gemeenen Bevel heb¬ 
beren en ruyteren , fo van hare befoldinge, als voor een 
feer groot tradement voor den felven Winkfelt omfla- 
gen gemaekt fonder eenige ordre van ons, of den Raed 
van State te willen volgen. Hebben ook op haer eygen 
autoriteyt na haer eygen geval, en tot haer eygen profijt 
den vyand fulke goederen laten toevoeren als ’t hen ge¬ 
lieft heeft: in der manieren dat na het opbrengen van de 
voorfz. grote fomme van penningen meer als oy t te vo¬ 
ren bevonden is: dat defefchelmen en verraders niet 
anders trachten, dan te ruy ten, roven, moorden en an¬ 
dere fchandelijke feyten aen te rechten,de vooi fz. ftede 
voor een korten tijd tot een roof-kuyl,en moord-neft te 
houden : de autoriteyt van den lande en zijn Excell. on¬ 
der den voet te brengen: en ovei fulks geen Overigheyt 
te erkennen: den landen uyt te putten, en geen dienft te 
doen: de nagebuyre gai nifoenen tot gelijke fchelmerye 
en verraderye te brengemen ten laeften de voorfz. ftede 
en alle de frontier-rteden en llerkten t’elfens den ge¬ 
meenen vyand te doen overleveren.Om ’t welk te voor¬ 
komen zijne Excell. en eenige gecommitteerden van 
den Staten van Holland den voorfz. Baender-Heer van 
Willugby in ’c beginfel van de maersd van Nov. in den 
voorfz. jare hebben doen vermanen , dat hy op de appa- 
rente periculen foude willen letten , en volgende zijne 
belofte, de voorfz. ftede zijne Excell. overleveren. En 
was hare voorfz. Majelleyt ’t felve mede ten felven tijde 
geremonftreert, en hare ordre daer in verfocht. Maer 
op de vermaninge aen den voorfz. Baender-Heer ge- 
daen, en op de openinge van de goede middelen die ren 
felven tijde haer waren prefenterende , overmits van de 
300 foldaten te voet of daer ontrent, dier tijd waren tot 
Bergen-op-zoom ontrent 100. Dacderuyters dikwils 
op hare neeringe uyt de voorfz. ftede waren rijdende. 
Dat alle de burgers wel gewapent waren. Dat 
zijne Excellentie een goed getal volks by de hand 
hadde. En dat den Heere Johan Norits Ridder, 
als AmbafiadeOr van hare voorfz. Majelleyt van Enge¬ 
land, in defe landen gekomen was met lalt van hare Ma- 
jefteyt, om notoir te maken en te doen publiceren , dat 
den fchandelijken handel van de voorfz.ruyteren en fol¬ 
daten van Geertruydenberg, en van alle muytmakers, 
oproerige , en fedttieufe, hare Majelleyt grotelijks mis- 
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ren op de middelen, waer mede de voorfz. ruyterert en 
foldaten uyt de voorfz.ftede beft fouden mogen gebragc 
worden,overmits hare Majefteyt felfs beduchtende was 
dat fy in ’teynde defelve ftede den vyanden fouden 
overleveren : en dat over fulks den felven Heere Norits 
den voornoemden Baender-Hcere prefenteerde in’t vol¬ 
doen van zijne beloften teaflifteren. Is feer weynig da¬ 
gen daer na gebeurt, dat de voorfz. 100 foldaten van 
Bergen-op-Zoom by den voornoemden Baender-Heer 
na Geertruyden-berg weder zijn gefchikt: en dat den 
felve» .Baender-Heer van Willugby tot Dordrecht ge¬ 
komen zijnde, aldaer by hem gekomen is denvoor- 
noemden Winkfelt zijnen fchoon-broeder, die weynig 
tijds by hem gebleven zijnde, in haefte weder te rug is 
gekeert na de voorfz. ftede van Geertruyden-berg, en 
aldaer vergadert hebbende zijneOfficiren en Bevel-heb- 
beren, heeft na beracdflaginge met den felven befloten, 
en gewapenderhand korts daer na felfs met den anderen 
Officiren, fo van de Engelfe natie als anderen, geexecu- 
teert het ontwapenen van de burgers en inwoonders der 
voorfz. ftede : en hebben den voorfz. Winkfelt, en an¬ 
dere Officiers fo van de Engelfe natie als anderen den 
17. Nov. ftilo Anglico aen den voorfz. Heere Baron 
gefchreven onder anderen, dat fy’t felve gedaen had¬ 
den om hare verfekertheyt,en dat fy-luyden *t felve hem 
niet hadden te voren te kennen gegeven, overmits fy by 
cenige waren geadverteert,dat hy beloofthadde depof- 
feffie van defelve ftede aen de Staten over te leveren , en 
dat fy daerom beducht Waren, dat hy hen-luyden niet 
foude hebben gealïifteert, dat hen leed foude wefen dat 
hare Majefteyt ’t felve qualijk foude nemen: maer dat fy 
protefteerden liever alle te fterven,als den burgers hare 
wapenen te reftitueren : welke brieven getekent waren 
fo wel by den voorfz. Winkfelt, den Engelfe Capitey- 
nen , als den anderen Capiteynen , Officiren, en Bevel- 
hebberen. Waer uyt, en uyt veele andere ftucken die in 
de voorfz. ftede pafteerden tot nadeel van den lande, 
zijne Excellentie en den huyfe van Naflau, w'el te be¬ 
merken was, dat nopende het voldoen van de beloften 
van den voorfz. Baender-Heer en zijn fchoon-broeder 
Winkfelt,niet te verwagten waren eenige goede vruch¬ 
ten. Werde daerom goed gevonden, aen hare Majefteyt 
nader defe fake te doen remonftreren, gelijk ook aen 
den voorfz. Heere Ambafiadeur worde gedaen. En fo 
den felven uyt defe landen begeerde te trecken eenig 
volk van oorlog tot dienft van haer Majefteyt, weerde 
goed gevonden te confenteren, dat onder anderen de 
ruy teren en foldaten liggende inGeertruyden-berg daer 
toe fouden worden geaccordeert en geordoneert. Maer 
fy hebben hare Maj. den dienft niet alleen gerefufeert, 
dan daer mede genoeg gefpot. En daer na geordoneert 
zijnde, dat de ruy teren tot ontfet der ftede van Wach¬ 
tendonk , en in andere dienften van den lande fouden 
worden gebruykt, hebben ’t felve gerefufeert: en is ten 
laetften uytdruckelijk zijne Excell.by den voornoem¬ 
den Winkfelt aengefchreven, dat fy gerefolveert waren 
liever van den vyand fecours te verfoeken,als hen onder 
ons, of zijne Excell. te begeven. Middelertijd quamen 
verfcheyden advertentien, dat veele gemuytineerde fol¬ 
daten die als fchelmen hare vendelen verlieten , of daer 
van gejaegt worden , hen binnen de voorfz. ftede bega¬ 
ven , en onder de cornetten en vendelen aldaer aenge- 
rsomen weerden : dat fy van nieus begonften te dempen 
en dempen op hareaenftaendeafrekeninge: endatby 
den voorfz. Winkfelt grote banquetten worden gereed 
gemaekt, en de notelijkheden van dien over den huys- 
ïieden gereparticeert:dat in de maend van Januario daer 
na den voornoemden Winkfelt en andere Officiren den 
Magiftraten van Geertruyden-berg met hoge dreyge- 
tnenten aengingen,feggendehareaengellagen contribu- 
tien niet vorder te mogen ftrecken als tot twee derden- 
deelen van hare befoldinge.Dat hen belooft was alle fes 
maenden afrekeninge en volle betalinge.Dat daerom de 
Magiftraten voornoemt bevorderen fouden, dat fy hare 
afrekeninge en volle betalinge van de fes maenden,ver¬ 
vallende in Februario,mochten ontfangen,of dat fy hen 
noch eens fo qualijk traceren fouden , als fy te voren 
getrafleert waren gew'eeft En gaven tot dien eynde den 
voorfz. Magiftraten mede een copye van de articulen by 
hen-luyden voorgeftelt, met de apoftillen by hen-luy- 

den vervalft, nopende de voorfz. gepretendeerde be¬ 
loofde afrekeninge en betalinge. Met defe tijdingeen 
copye quamen twee van de Magiftraten in den Hage, 
’t felve remonftrerende, en daer op ordre verdoekende. 
Van wegen den Rade van State werden daer op na 
Geertruyden- berg gefonden twee CommifTarifen , met 
laft dat fy de voorfz. garnifoenen fouden af-eyfchen den 
ftaet van ’tgene fyluyden ontfangen hadden van de aen- 
geflagen middelen en contributien federt het ontfangen 
van de voorfz.216000 guldens.’t Selve is by hen-luyden 
gerefufeert, feggende ftraks betaelt te wallen wefen. 
Vermacht zijnde van hen te contenteren als andere ruy- 
teren en foldaten, den landen dienende, die in 48 dagen 
een maend folds ontfangende, het derdendeel aen den 
landen op hare afrekeninge lieten ftaen. Seyden precife 
alle 32 dagen betaelt te willen wefen: wallende den 
voorfz. Winkfelt boven zijne ontfangen grote trakte¬ 
menten, boven de 12 peerden hem op de rollen goed 
gedaen , en boven alle andere extorfien , noch 20 peer¬ 
den als paftevolants of blinde namen op zijn Cornette 
goed gedaen hebben: feggende voorts,dat fo verre bin¬ 
nen 4 of 5 dagen na het vertrek van de voorf. Commifla- 
rifen de betalinge hen-luyden niet werde gedaen , dat fy 
by aenhalinge van de fchepen over den Bies-bofch va¬ 
rende , en van de vrficherye van hetfterf-huys van zijne 
Princelijke Excell. Hoger gedachten , hare betalinge 
w'el felfs fouden halen , daer toe den voornoemden 
Winkfelt ook tevoren laft gegeven'hadde. 

Defen fchandelijken handel rijpelijk overgewogen» 
en de periculen daer in niet alleen de voorfz. ftede,maer 
al de andere frontier-fteden en fterkten,door den voort- 
gank van dien gefchapen waren te vallen , overgeleyd. 
En gebleken zijnde dat niet alleen by den voorfz. Baen¬ 
der-Heer Willugby, maer ook niet by den Heere No- 
ritz, nochte den Heere Bodley, (op wiens affiftentie tot 
redres van de voorfz. fake wy eenige maenden waren 
vertrooft geweeft) yet vruchtbaers was uy tgerechr. En 
verftaende dat den voornoemden Baron hem gereed 
maekte om te vertrecken naEngeland,vermaenden hem 
ernftelijk, dat hy tot w^elvaert van den lande,en conten- 
tement van zijne Excell. voor zijn vertrek de fake van 
Geertruydenberg volgende zijne beloften foude rech¬ 
ten. Daer op hy in effedeantw'oorde ’t felve niette kon- 
nen doen: en dat hy van advijfe was gew'eeft dat men de 
voorfz. garnifoenen met gew'eld tot reden foiuie hebben 
gebracht, voor het beloven der voorfz. penningen. En 
daerbeneffens gelet zijnde,dat te voren goede adverten¬ 
tien waren gekomen,dat van wiegen de voorfz. ruy teren 
en foldaten noch op den 2. Februsrij leftleden door 
hare Gecommitteerden met den Hertog van Panna in 
communicatie enhandelinge waren getreden: en dat 
fommige van hen-luyden dagelijks arbeyden om de 
omleggende garnifoenen mede tot gelijke rebellie, 
fchelmfen en verradelijken handel te brengen.Sulks dat 
de fake fonder leer groot perijkel geen uytftel mochte 
lijden, werde gerefolveert alle middelen voor te ween¬ 
den , en te gebruyken om hen-luyden tot reden te bren¬ 
gen , en alfo de voorfz. ftede (waer ’t mogelijk) te con- 
ferveren. En uyt alle voorgaende handelingen notoir 
zijnde dat met hen-luyden niet gehandelt mochte wer¬ 
den , fender apparentie van geweld. Begerende zijne 
Excel, met der daed te bewijfen , dat noch particuliere 
affedie, noch evgen profijt offchade in regard van de 
voorfz. ftede,en het recht hem en de voorfz. fterf-huyfe 
van zijn Heer en Vader H.G.in en ontrent defelve ftede 
competerende, hem konde bewegen,om na te laten het 
gene tot der landen dienft en wel vaert in ’t gemeen was 
ftreckende, brachte voor defelve ftede een goed getal 
foldaten,en eenige fchepen en jachten van oorlog. Waer 
mede hy tegens den uytval van defe fchelmen en verra¬ 
ders,en tegen fubite aenkomft der gemene vyanden,be- 
fette alle paffagien der voorf. ftede te water en te lande, 
’t Zijnder aenkomfte fchikte hy in de voorfz. ftede eet* 
tromfiager met vriendelijke brieven , inhoudende ad¬ 
vertentie van de voorgenomen handel met den gemee- 
nen vyanden : en dat Winkfelt en andere Officiers daer 
mede zijne Excellentie hadden gedreygt. Verfochte 
dat fy noch op haer eed en eere walden letten en tot re¬ 
den verftaen. Hen voor ogen {tellende, dat in hare fake 
eeen andere, als van drie een uvtkomfte konde vallen. 
b ' Te 



Vervolg der Ncderlandfe Oorlógen. 
Te weten: of hen eerlijk metaccoord onder zijneEx- 
cellentie te begeven \ Vwelk doende , werdc henluy- 
den belooft alle beftddrlijke en goed traélement. ÓF 
dat fy de extreme middelen van den landen moeften 
verwachten , die niet fonder pericul konden aflopen. 
Of uytterlijk, dat fy oneerlijk, fchandelijk en yerra- 
delijk moeften trachten , om hen , en de voorfz. ftede 
den gemeenen vyanden over te geven , daerbyfyhaer 
levens onfeker fouden wefen, en een fo fchandelijk 
ftuk aenrechten, dat gedurende den oorloge in defe 
landen by confent van de gemcene ruyteren en foldaten 
noyt van gelijken was gehoort. Op dit fchrijven werd 
by Wingfelt, et> eenige van de principaelfte fchelmen 
en verraders echter geantwoord, datfy liever van den 
vyand fecours fouden verfoeken als hen onder zijne 
Excel, ofte den Staten te begeven. Heeft voorts met 
den anderen officieren , ruyteren en foldaten tegens zij¬ 
ne Excel, en het volk van defe landen met het gefchut 
en munitions van den landen terftont alle aften van 
hoftiliteyt gebruykt. 

Daer na werdenoch met alle middelen,en namentlijk 
met brieven niet alleenlijk van zijne Excel, maer ook 
van der ftede van Dordrecht gearbeyd om henluyden te 
bewegen tot redenen : maer al fonder vrucht. De brie¬ 
ven van zijne Excel, werden gerefufeert, met grote 
dreygementen van om te brengen, den genen die defel- 
ve brochten. De brieven van der ftede van Dordrecht, 
werden fonder lefen by Wingfelt felfs openbaerlijk aen 
ftucken gefcheurt. Terftont daer na werde hare verra- 
delijke correfpondentie met'den gemeenen vyanden 
hotoirlijk aen den dag gcbragt,fo door vyertekenen van 
die van Breda,als verfcheyden geintercipicerde brieven, 
fo van den Hertog van Parma als den Gouverneur van 
Breda, daer uyt te meer bleek, datalharevoorgaende 
handel tot desvyandsdienft wasgefchied, en by hen¬ 
luyden niet anders getracht,dan om den landen en zijne 
Excel, hoogmoed , fpijt en fchade te doen, de welvaert 
der landen te beletten, te ruy ten, roven en moorden, de 
andere garmfoenen van hare behoorlijke gehoorfaem- 
heyd en vromigheyd mede tot rebellie ■, fchelraerye en 
verraderye te brengen , en uytterlijk onder het fchoon 
pretext van grote geaffeftioneerde dienaers van hare 
Maj. te wefen, de voorfz. ftede beneffens andere fron- 
tieren den gemeenen vyandetf over te doen leveren, en 
alfoallehetgeheelelandteruineren. En daeromrefol- 
veerde zijne Excel, alle extreme middelen van geweld 

v voor des vyands aenkomfte op de voorfz. ftede te ge- 
^ bruyken , maer eenfdeels door het tempeeftig weder, 

en eenfdeels overmids defe fchelmen en verraders hen 
na de gefchoten breffe veynfden tot reden te willen ko¬ 
men en accorderen. En dat daer opeentempeeft van 
ontrent vier geheele dagen volgde, in dewelke het wa¬ 
ter , gefchut en andere middelen niet te gebruyken wa¬ 
ren , is zijne Excellentie verhindert geweefthenmet 
geweld tot reden te brengen, hoewel alle de Hoofden, 
Cornellen, Capiteynen, Officieren en foldaten,den lan¬ 
den te water en te lande dienende, tegens de voorfz. 
meenedige fchelmen en verraders , ten alderuytterften 
waren gerefolveert hen vromelijk te gebruyken. So dat 
zijne Excellentie op alles rijpelijk lettende, en bevin¬ 
dende beter een ftede, by den landen over fo langen tijd 
genoeg verloren, te verlaten,dan by hazard van de befte 
en vroomfte foldaten van den lande , niet alleen de 
voorfz. ftede te verliefen, maer ook veele andere fteden 
en plaetfen te pericliteren. Refolveerde de belegeringe 
op te breken, op dat de fchelmfe verraders haerlieder 
Verradelijken handel vrywillig mochten volbrengen. 
Of dat (gelijk eenige van de Magiftraten van de princi- 
paelfte fteden van Holland zijne Excellentie hooglijk 
in confidentie ftelden) den vyand voor de poorten we- 
fende, de gemeenc foldaten ( die van den fchandelijken 
en verradelijken handel, fo wel niet berecht waren, als 
de principale auteurs ) hen bedenken mochten, en het 
volbrengen van defelve handelinge omftoten, daer toe 
by verfchcyden brieven fo van zijne Excellentie als de 
ftede van Dordrecht fy-luyden zijn verfocht, enver- 
maent geweeft met alle behoorlijke aenbiedinge. Maer 
de principale verraders hebbeh de fake fo vaft en feker- 
lijk beleyd gehadj dat niet tegenftaende de executie van 

* IV. Deel; 

haren voorgaenden handel eenige dagen opgehouden is 
geweeft, fy de voorfz. ftede in handen der gemeenc 
vyanden gelevert hebben , hebbende voor de gemeene 
ruyteren en foldaten alleenlijk bedongen half Judas 
loon , als i y maenden folds. Die fy al gelijk ontfangen 
hebben , en voorts in des gemeene vyands dienft geble¬ 
ven zijn : fonder dat van alle defe gróte gepretendeerde 
dienaers van de Koninklijke Maj. van Engeland, met 
goede ofquade middelen meer te bewegen zijn gewee'ft 
tot der landen dienft, als twee , die uyt de voorfz. ftede 
zijn gevallen. WAEROM en aengefien defen nïÊen- 
edigen, fchelmfen en verradifchen handel foleelijk, 
fchandelijk en verradelijk is, dat Van gelijken qualijk is 
gehoorc. So hebben wy verklaert en verklaren by de¬ 
fen, den Gouverneur,CapiteyneiijBevel hebberen,Of¬ 
ficieren , ruyteren en foldaten die in de voorfz.ftede ge¬ 
weeft: zijn , ten tijde van de ovèrleveringe van dien hier 
na genomineert, en alle andere hare complicen , meen¬ 
edige,fchelmen en verraders van den lande.Ordonsren- 
de en bevelende dat defelve tot alle plaetfen en tijden 
als die bekomen fullen worden in dienft van de «emee- 
ne vyanden,of fonder dienft,te water of te lande in han¬ 
den van onfen volke van oorloge ofanderen, fonder an¬ 
dere fententie als defc, fullen als fchelmen en verraders 
geftraft worden. En op dat fy te beter agterhaelt mogen 
werden, hebben wy gegunt en geaccordeert, gunnen 
en accorderen by defen, dat vooryderperfoon van de 
voorfz. fchelmen en verraders, den genen die defelve 
bekomt, en gevankelijk brengt, bccaelt fal worden yo. 
ponden van 40. groten ’t pond, en voor elks van de Of¬ 
ficiers 100. gelijke ponden. Verklarende voorts alle dc 
goederen van den (elven verbeurt en goede prijs.. Voor 
een derdendecl ten behoeve van den aenbrenger, voor 
een derdendeel ten behoeve van den Olficier en den ar¬ 
men daer de executie gefchieden fal, en vooreen der» 
dendeel ten behoeve van de gemeene fake. 

En alfo wy verftaen dat door toedoen van de gemeene 
vyanden, en eenige oproerige menfehen , vyanden van 
den welftant defer landen, het nodelijk devoir by zijne 
voorfz. Excell. en den Staten van Holland , vólgende 
hare fchuldige pligt,in defen gedaen,qualijk bedüyt,‘eii 
gecalumnieert word tot groot voordeel van de gemeene 
vyanden, en andere die den welftand der landen foeken 
te troubleren,grote ondienft van den lande,en feerfcha- 
delijke confequentierSO hebben wy verboden en gein- 
terdiceert, verbieden en interdiceren by defen allen en 
een yegelijk,foingefetenen van defe landen, als anderen 
defelve frequenterende, van wat natie, ftaet,of conditie 
die zijn, van ’t gene zijne Excell. en de Staten van Hol¬ 
land , om de voorfz. fchelmfe verraders tot reden te 
brengen , gedaen hebben, anders te fpreken als wel, era 
tot der landen noodlijke dienfte gedaen : op poene, dat 
tegens den genen die contrarie bevonden fullen wor¬ 
den met woorden of gefchriften na de publicatie van 
defen gedaen te hebben , geprocedeert fal worden als 
tegens den faulteurs van de voorfz. verraders, vyanden 
van den welftand defer landen, en perturbateurs van de 
gemeene rufte van dien. En ten eynde dat hier van nie¬ 
mand onwetenheyd foude mogen pretenderen , ombie¬ 
den en verfoeken wy onfen lieven en feer beminden, de 
Staten of hare gedeputeerde Raden , Stadhouders van 
de Provintien refpeftive van Gelderland en Graeffchap 
Zutphen , Holland, Zeeland, Uvtrechr, Viicfiand. ca 
Over-Yffel, en alle andere Officieren, Jufticiren en die¬ 
naers defe tegenwoordige alom binnen de voorfz. Lan¬ 
den en Provintien te doen publiceien, daer men ge¬ 
woon is publicatie te doen. 

Bevelende voorts den Advocaten Fifcaels, Procu¬ 
reurs Generaels , en alle andere Officiren en jufticiren 
der voorfz. landen defe na te komen en t’onderhouden, 
en tot onderhoudenifte van dien te procederen en doen 
procederen tegens den overtreders by executie van deu 
poenen voorfz. fonder eenige gunfte,di(fimuhtie of ver- 
drach: want wy bevonden hebben fulks tot dienfte en 
welvaert van den lande te behoren. Gedaen in onfe ge¬ 
nerale vergaderinge in ’s Gravenhage.;den 17. dag Apri- 
lis, 15:89. 

Ter ordonantie der voornoemde flceren Staten , 
C. AerfTenr■ 
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4X4 Ses en TwintichfteBoek, 

3o&an s&tttgfett ©ttgeiftö^ iRftmeeCto; 
3pïoji^ ban ®o?n aliag lange 3pïoo? Jtoïjtmeefïer. 

jfjjt,Tt€mihbanöcïtïefecomnïtaS«éeu^Huptenant. 
au Se n,u f* <Öccai*b Stbjaljarn# Hecfterbeétgen Cornet. 
nun öie bis Henaert ban Ö3aed aïiajS ^p^ong / fcl^ijbec. 
Siamuf* ^CQ?5e trompetter. 
wiaepjo* 3an panfenaer. 
t'ertucerr* Zacïjaria# Hanft Ijatc ban HDatpeft. 

Saclpriajs JOolDcr. 
<6üï$ Cljicurgrjn. 
Eoöcïy.tfi ban ièaunfhKjfe. 
3öljau ©ygc. 
^llnDjleg ban factie. 
Co^ndtè 3anfs. 
gieter 3DiHpaert. 
d^tcfjtcï öe hlepn bijïe. 
jföcrtcn mccfïcc 3anS- 
pijtltpSbauaroleu. 
<6cn.it ban Den S3ofd). 
3©alrabcu 3Dadj-bct1ir$T 
.©icoïacSDePaïle. 
JÉMcfjirt banduebam. 
panS Brdjagcu. 
3ia pcftHe. 
5fan Öe ©au. 
toaïijS ban '25;an5en. 
©inrent ban poile. 
petinft ban <6de. 
goitftïjert ban (£l)icl 
penrilt ban bittert. 
PanjS ban <25 elfen. 
tCtmaen ptoen. 
©neep ©aequlcè. 
penrift jPatrupt. 
Pang lloofe. 
<©jafbnpbeï ban iPcett. 
Hóeft ban 23jeöa. 
Sjilpt! ban <25tefï. 
jèeljenhljal^ banöclPcrrt 
3jan ban iMle. 
3&nD?ie$ ^Toppens?. 
Claeg ban bcc JPijl. 
pcnrsï* ©nebojn* 
llMem Hojffen. 
Cafen &tp?. 
3acob Hoclofg. 
3Ionen ban ïDaffenïJÜrc^ 
aTojitdig .{©icijieïg. 
Hmljonebanbct JBtjï. 
SSartfjd ban IPaefïricöt. 
3jaqurg ©cenung; 
3aqucST0tntcn. 
Hbltaen ban ben peul. 
Hlntljone ban ©ari. 
©ciö^cbfu ban Hecnöe. 
?inö2!c^ban23eet*. 
€acd Stunten, 
pang ban <6eelcu. 
padepne 23er(Teler. 
4)umteu ïöojfïcn. 
<l3iïïc BMcote. 
3>]uc£ in De&toacu. 
^tdi ban Bimtnagen. 
llobcct Ccffojt €o?pojacL 
Hödof ban Hier. 
CftoninS «©cigan. 
Pictec pubjecljtg. 
pang IPaeg boot. 
□laqueg Pool. 
peter jiPonj. 
jPadjtjS Contang. 
jPatbg-j ban félutnljotif, 
pang iPartutS. 
3Dabiö Ctreuft. 
Peter <tërinr. 

Cïaeg ^pangaert 
pang ban Pccentalg, 
peter ©erbïoet. 
Hobjecqt ban peïinonr. 
3aqueg IBtcljiclfs. 
phtyecljt 23ïanhaert. 
ftojig 3£oïlang. 
3]oU^ üeSMt. 

eter picbaert. 
ang $b?oeft boot- 

3Jan ban hongeren, 
paus ban «jfiPccïicïen. 
Cojnelig ban Hnttucrpeti, 
fSctfjurc JFouller. 
3jonbbIoet ban Congcrm. 
Tlan ban jlPaciïncJjt. 
peiirilibau 25jcba. 
Peter ban JBoiber. 
Cauöeben. 
Hangen pan??. 
Cïae^ bati óBnmebeit 
Sergeant ^tuffe. 
■^ntljonie ^traetmatt. 
paus ban ^crmonöe- 
jjpecten pcrerS. 
SiaqucS jPanfcÖGÏ. 
3|acob ©ertoer^. 
penrih ban XPeurS. 
pencilt ban hongeren. 
23ernaert ban perte. 
IBeïcl)to? ban .^untCÖGmajk 
3 au Cannneï. 
CtaeS ban iPaeflncljt. 
.HDarten ban HetlJi». 
ècljeucbtec ban (Cetermgnt, 
i$5aföeu^ Jreurreau. 
pan^ be <J3?upter. 
3an detcïcerS. 
panS be Hange Co?po^ael, 
.Jpagcr-pcpn. 
panS T©atl)Uf5- 
3ocl)J!n ban ?tecfien. 
pansl Hieflanber. 
Capttepn Claube. 
Peter bah €pnboben» 
^abtb Habe. 
penrib ban €ïfdo. 
pan^ banB^oll. 
pati|S 3$?Qcffelf. 
JPllicm ban 23eerfTei, 
jfian^ ban 2Öeeh. 
ïPtllein Pingel. 
€lae^ 3ühkl)oot. 
Peter 23outücn|f. 
3jan bc Htcbiie. 
I^ppcï ban ben ^3ofeI?. 
herrit ban pogacrDeu. 
<6uillen1 Houfcam. 
panjS ban €pnbobeh. 
3afpcr öe IPooj boet. 
PaitS ban ^Crancubo’ch. 

j Hoeft ban SB^eba boot. 
! <©emj£ potte. 
^lert ban 
PanS IPalcontent. 
Hntljoute Hccberbeefgeti, 
Capttepn «riet. 
3an ©erbu^. 
penctft ban (ötfïcrboüt. 
3acobban JBtjfieroo. 
3acouc^ beltege. 
Crtfptjn ban €urnï)óut 
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gait tftentg. 
9!an houtbon. 
tëÏÏjoma0 ©poon. 
3tan ban ^mböen. 
2facob ©2ient0. 
©ofqiu0. 
üan ©etit. 
©eter ©fom'0. 
«©cent ©eep. 
Han0 öe 25dfe. 
ï?an0 ©ijl. 
3prancop0 25ouïengier« 
Han0 ban 3£icfï. 
§an &cDelIen0. 
©eter Claef3. 
(£iïïe ©ïacque. 
©ogier ban Öcn 23ofclj* 
Hauren0 bart 20ercljeprt. 
<©?onïten Jpranfben. 
3£enrj0 ©rjffdact <£ojpetael 
Herman ban Ebnjbeïe. 
3femi0 ©obbt. 
Capitepn 3an ^eröcm. 
Capttepn 3[amtUc. 
Han0 öe IBooj. 
©eter 3©tt0. 
%abib ban $&en. 
2flbontnre ban &idjen, 
!Joo0 ban IBecïjden. 
©eteeban JBerDeïeti* 
§5ernaert öofbjouft* 
Httitifc ban itëaefidcljt. 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 4*5 

CÖoma£ 
A,©ö?ie0 <£oenen Huptenaut* 

3an ban .fBaeffn'cpt Cojnet* 
Sfiacob ^aelbeeh ïWetft. 
Han0 Cufïer0 jFourier. 
Ifeajeimfliaen öe groot trompet. 
3©ojenanït trompen 
JIHeefïer <©ilU0 Chirurgijn* 
9|oo0 öe ©en&er &mit. 
CUiflïiam 2Cö?iaenf3* Cojpojad* 
Coenraeö <©cüfften0. 
.HBulbee ban 23aetï* 
Han0 ban i€rid)t. 
Socljem 25fommart0* 
Jfenöjtft $©ner0. 
©ommen SBerten0. 
©enbiift ban ©?uncit 
©l)ilip0 &traetman0. 
#enö?ib ban öe &tceii* 
2l!ntljonp ^nö’icfTj. 
giaqueö ©autoeï0. 
bartel ïtnoop* 
Han0 ban ©offd. 
(Coufain Cjoman* 
Cojndi0 gianfë. 
.©iroïae0 ?Cnbpeff5* 
Han0 3©ageman0 
«öeeraerö ban Helfl. 
CMiaen ban ©effen. 
i£an0 ban Hobcn. 
3ÏÖ?iaen ban Cricï)t 
Ccafmu0 jDeef. 
©ieter 3^iren 
Han0 ban (2>iefï. 
©Dilip0 Hebdt. 
Co?ncii0 betten. , , 
Ct)7,iftiaen ban 3©ebeïffcoten. 
Cbjiftiaen ifenöjikffj* 
C>ab«eï 3©il!emff3* < 
Heu0 ban ©umonöe» 
Sjoofï 3©ageman0. 
2llntonp ban 4Mfe, 
3lan 25acl)obert‘ 
©affehier ban ben SSjanb Cotpoiaef 
Han0 ban ©abefïepn* 
#an0 ban bittert* 

Han0 banChflerhout» 
Sergeant ^aubatlj* 
Stlöam 3Iaröen. 
Hau0 ©00 ban 25ittett. 
Coni0 ban Cjabe. 
JBcrtïien ban 23?eöa* 
©affequir ban 23janÖe«. 
43o?i0 ban Elften» 
3fan <6angel. 
©erignon* 
Sjochim ban Utollt- 
leerman Cobofoen* 
Henrift ban Cpnöoben. 
JBarcelr0 ban 23jeöa boot., 
©eter Cafïedé* 
Sergeant ©eben* 
©auI0 ban «ZDieft 
ï©ijnant ban <0ttenbo?cïf 
JBidjid ©er Dagen* 
©eter 3£ïent0. 
gfan ©aqï. 
Ifan0 ban ^lepenbecft» 
SSartöel Camffó* 
©eter ban ICdfï. 
3|ojl0 (©möen0. 
Herman ban aiimbo?cD' 
3©iïïèm 23etmen. 
^oo0 ban ^Cnttoerpen* 
j®icolae0 (JBumcDie. 
.f©arq. 3liger0. 
©epn (^pen. 

Hommtfm ïlimict|ïer* 
SSafper Hi'ere. 
Han? Haccap. 
3©ilïem ban fCongcren* 
5Cö?iaenHanbDaer. 
jFran0 ban Htrft. 
©eer i^ourije. 
IBelfen cïleeff0. 
©obert èbjijt3. , - 
JFrancop0 Harroglere- 
23arrDolomeu0 ^togt5. 
Hupb^ecDt ban 23ommet 
Han0 ban ^tbcn. 
©ieter öe ^Untfer. 
Han0 ban ©umunöe. 
Hö^taen |Berten0. 
UBartQn ^eïarofs, 
23af!iaen ban©clt- 
^erarö <CDoma0. 
©ieter ©auI0- 
«Beraerö ban öet ^aef. 
3Ian ban ©op* 
©enö’ife ban ‘^rnelrop* 
^aque0 Huca0 
,ï©atDq0 ban Hiere. 
3Ian#üe 
Jfrancop0 Hcfebte* 
®Doma0 ©ietetff5. 
©autoeI0 iamotlj. 
©ieter ban öer Straten* 
^|an ban öer €1(1* 
Hert ban &cï)affcn. 
3|an öe ©tööcr* 
!Jan ©anieïfj. aïia0 23acDoben. 
Jlföarimiliaen 23oeröoeI €o?po?aeï. 
?fiert ban j©acftrid)t. 
Han0 ban 23ojcDïoon. 
cÉirolae0 ban^inteCrupÖen* 
3ian (©ermacDo. 
Henö?iït ban CpnöDoben. 
2|oa0 ipoireefï* 
J©eeu0 ban €ricDt 
©odoff Jieef. 
jBicïjid ban Hommel. 
3(aac B>eur0. 
Cdfptjn banï©efel. 
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Ses en Twiritichfte Bock, 
Hang üanBaüd. 
Hang üan iCurnïjout. 
Bnttjoni üan <£pnbï}oüen. 
©utnttjn üan Eocüen. 
ï5odof üan ©ecDeï. 
^>pchf)outoer üan ©iefïv 
pcoïaeg üan i£dcï)t. 
Hang Crcctlj. 
ïpltcm Bloem, 
jpcolacg ©den. 
Coindig Slettffs. üan Edft 

SEmpfon roüan Euptcnant. 
ïBicljüomn üan Den Bog ©enb?tcö. 

Hang Jbdjoüerbee üan ber Egp. 
llDitlcm tuffen banBoecfj Sergeant, 
ïfcnctfï Mlemfc. ^ambodjn. 
ïöaigrabc IHopg iSamborijn. 
Hanfben üan Haffdb iCambodjn. 
gieter B?otoinnc. 
San Elnbpcg jpouruc boot. 
Cojndtg üan ben Berg Chirurgijn. 
Kut Cojndifs. poüoofï. 
San Öobacct Corporael 
Eebufe jfrancopg. 
jennen' Sacobg üanbe^aüé. 
Henrift Cjocn üan fBecijden. 
Herman üan ©inbeu. 
Hang ftrijget üan beding. 
211 eiber tJBillemfs. Co^porad. 
JBoutcr üan Coden. 
Hang üan Bartinge. 
Sonübloct üan Bottel. 
Hang 3J)cüjcö banSdücn. 
©anüill Cuttjan. 
San bc Hiiptcr üan Batenbutclj. 
ptcr Eoüemg. 
©irfe pjïi. 
IPilem ©abig. 
<£5ernt pefe Cojporaet.' 
SBiïïem üan Bffdin. 
a©outct ban©02f. 
3*>c£cc üan 
Sloöan Claeffó. üan hamburg; 
Haulug <D?i f üan iCeüerbooim 
Hang hïepn üan Cnbïjaüen. 
SHntjjonig ^minberg. 
So?jcn üan kranenburg. 
Hennen üan Wfïen. 
5lbnacn üan be IHcpet. 
Eoutoig <£oüct. 
HcnriïtbanEijp. 
Eobctoyh üan ïHacrk 
Cgmont fCappcgieter. 
turner üan ifarpefïem. 
Ébjiaen ©ic&fTs. üan©o|t> 
Hang Eicfltcng. 
©idt pterg üan Eupït, 
Jplïdmt üan Hijtoï. 
Sacob üan ©o?t. 
<6yf bjceïjt frang ban B|cba. 
Soog üan ber IBon. 
Hangüankleeff. 
üöïaubc Bccjau. 
Heter bc JHaïg. 
S3aïtï)a3ac timmerman. 
5J!ö?taen üan ^tcljmbcU 
ptcr ÜDouterg. 
Batdjdmcug üanHaïb. 
iCljomag üan Bjcba. 
©erritpeterfs. üan 2tnttocrpcn. 
pjiïipg Honingg. 
Song bcHaeg. 
Hang ©eïittiang. 
«©uiïliam «Socffeng. 
San JDonterg. 
OPlïem SaniTs- üan BjeÖa. 
Hang kraeb üan Eter, 

Eicücn üan ©ain. 
Sacob ban bommel 
Eoüijg IBuIberg. 
<6ccracb <J3oüact)T5- 
MiclM B?upn. 
San iCamfón. 
HenbpfeCïmelinïïgv 
©irït üan Bommel 
Schonen IBieljid. 
$nbyeg üan Ham- 

Bicoïaeg ©aflette. 
Soog beBlofcg. 

etee be kofïer. 
cnctb .iBadjyfs. ban Bülletm i . 

Heter kemp. 
Eucag ©oïbemang. 
San üan &cï)cnbel 
peter beEasarug. .. 
Hang B5tfmaug. 
Cïacg^cöacrtant 
^irït üan kanten Cojporael» 
^ich üan Honnen* 
Hcnrib Sanf5- 
^ibpacn JBilïeing» : 
Cobiag dt»tigïit5. 
Sacob Copieïig üan 2Daecïj> 
Balt0a5ac Bïanb. 
So?)cn Co^t ban f uert- 
kliert ban ^ïoteïenburg» 
Bartïjolanicng üan IHeert. 
?tlïcranbcr iBarfart. 
H^tec baecSaeftüani|tmgcn* 
Hbtbipg llcïtcïtngc. 
So?gc 4!Hatöüf5. ban^tafom. 
€o?ncïig üan Coïcber. 
Bhiccnt Sacobg. 
Hang Sncen üan ^>tcenba6, 
<£3tullamme ban Stengen. 
Soof! üan Bergen, 
iïobcrt öntter. 
<Öutrijn Jltlïenig. 
?EntI)on tg OBerrttg. 
<J5eccit Hteterg ban B?ug~ 
OBerctt üan IDenftcnberg. 
<J3errit üan 0epnöo?p. 
Henrtb ®t)omag ban 3® erben. 
31ert ïuctng üan Batenburg, 
^enijg jFrang üan ben Bog. 
Hauccng <6oücrtg üan Der Htpöe. 
Haurcng üan 3©aeï)tcnöonb. 
Hang "ilauccng ban Curnüout. 
ifeattjtag Hemhen üan Hagefïcnn 
Eaurcng ©enfelï. 

I Hubert Hopct. 
! Hang bc JHiïb. 

San peterg üan itiemonb. 
<£5rafmug €cupman. 
^»ccbaeg Sanf3. banB^aefïctcÖt. 
Hanrben ban Harffclberg. 
Hang ban ben Btant. 
Sojjen €o?bemang. 
Hafqutcr ©ermep. 
«tamttamme üan €ngen. 
Heter OBcrritg. 
Clacg So?ift5. 
Soncüang üan ^tnben. 
y rang ^bjtaenfs. 
Ebpaen Hauïg üan ©ongen. 
San be jt)oo;. 
©aïentijn HnfTe- 
Co2poracï San Eeneiig .^cïjotftnan. 
.ïHteüteï IBonter. 
Herman üan B?aïteï. 
(éuinjn Cojnèïifj. 
HÖtlbpg Hcïnionb. 
^oefTen Batig üan Baïgoren^ 

CaüUepn Cïjatïté ^ontngg 
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$ang J©alieant 
SGIIcrt Hutpenpan^ ban floefbeït. 
$ang ©nbeftent ban 2$erfce. 
SSaftiaen fotamcr. 
Hambcrt &teber. 
ïSogiec tften£ ban IBtlfcn. 
©flleg ©erfïapen. 
23aïtu$S ^>tnbrr. 
ïian£ ©cmc£ ban ïtaffH. 
Sacob ban 2£5eaümont. 
ièrnion Cobert3. ban ^affeï. 
SflnDpeg ban Stïöcnbucg. 
ÏDctec ban ©cfelcc- 
fCDpaen ban 3tccnl)oIt* 
J^enrift ^uicijnfj- 
fCpomaö .ï!Becten£. 
Sacob jfranfs* upt Den ï^age» 
23artöolomeu£ ban &afïegen* 
?Cntom0 üBectcn£ ban Bergen* 
foeter IBillettifs* 
San Stroom ban Cemert- 
ïDolf l©epec banHipficp. 

<$uUUam 
Hi^pbjecpt ban€f5-3luptenant. 

Peter ban Strnpem ©cnöjecp- 
«iBcraect ban üenfbecg Sergeant* 
jannen ban iBaefïcicpt Sergeant* 
©ith ban23ucrcn#outiec- 
©irfc banden 23ccg 
©ieter ©erlancn* 
i?an£ ©irftf5- ban ©jfoutu poboofl 
Jiföami$ ban Den SDof'cp Cambojrjn* 
©cracD Sanf3> banilï&aefïrtcptiCambojijn* 
&itnon ban De Clbcn Rijpee* 
$an£ Cappu£ Co?po?aeI* 
3iaurep£ ©piïïip£ ban ^Ibmaec Co?po?aeï. 
3!©ecg ©?tcfT5- 
C pariet J^apton- 
ïfcnö^ft ban ï|enfberg. 
ffranfopg ban Der HinDen* 
$Hntpom©ot* 
«öcrarb Sonbbïoeb ban iCiffeïen* 
aienacö 3©ifiï. 
ièniit ban ©eneffen* 
^anji SonftbeDopien banSucpem* 
<©erarö ban ©ofierpout- 
Sacob Centenban ©utuerfcerfc* 
Sacob &teffen0ban©offerpout* 
ÏÏ^ipatb ©joef5. ban 3£ecro?tp* 
Sacob ban HermonDe. 
<Dtcfe ban Calhac* 
^enDjib <6otfcpaïft ban speten* 
peter 3fanf5. ban JBomeï 
San ban föecg. 
Uteben IBo^ttec* 
©abtD ban rlmfberg. 
Üan£ Hobbeng ban 25aerï- 
ïfenbnft ï^enö^hfj. ban fiabefê* 
San ©ertoeben. 
Saquc£ ban ©ctnfen* 
Cïac£ ban ©anupecDen* 
'SCbjapatn ban ^nttoerpen» 
San Sacobffë. ban ©ojfepot* 
peter Cïumcïi ban Öijffcb 
Cp^tfïoffeï Cberacö ban ^Cnttoecpen* 
9iD?iaen ©ieter£ ban JiBecpelcn. 
San ^[IbjiaenfTs- iUupper* 
J©atceït$S ©erfïegen ban ^nnmegen* 
CojneUg Sanfts- ban Sd^eöa* 
'Sfinöjie^ Pcoïat* 
Co^neït^ ^enD^ihfT3* ban SCnttoerpen* 
peter 25oen* 
2lntpam 1lamüectfl3' ban Bergen* 
^enD?|h CoeneacD ban 25juffel* 
JIBtcpiel Scofïen ban ©ofïecpout» 
ï|an$ fioDoff ban^urtep» 
San ïambeetffs. ban Der $ lag* 
peter ban Pae* 

©aem 23ijï ban25?eDa* 
Safper ban Den 25etfg* 
aauren^ ©igtnan£* 
ï^an^ ban ©ermonbe. 
Üang ban Jt©eerpout* 
SopjS ^enfhen^ 
Sacob ©ijfpanicc* 
Soctjim ^eeii‘ 
üencift &cïjeepDaeb 
£?an^ banr£tmncb> 
?Cect De ItëopebanSncöoït' 
ïöilïem ^cetenö* 
Cbect ban $oIÏ)èm* 
Üenciïi ban 23aïgope. 
getec ban Slijpen, 
<5eDeon CeccrjS* 
BDoutec ban réliel* 
JFcan^ ban l©aefïcicï)t. 
Cngel De ©lamtng. 
Cïac^ Sanf5- 
(Cfiomajl JiBojatt, 

Capitcpn. 
Cïae^ Cïaeffë-ban ©abel, 
^CD^acn ?UD?tacnff3; ban Den 23ofcf), 
^ecto^ De i^atDcbjijn* 
2HnD?ie0$icaIai‘ 
San Co^neïifT5. ban^eDa* 
^cent ban ©ongen. 
3loDntoicï) ban ©ülenbojdj Coipoiaeï 
So»ï^ 3laubjectfT5‘ 
4l©icï)ieï ^ectfT3* ban 23?eDa ^opften aïia^* 
OBobect SanfT5. ban 25jeDa. 
ï|enD?ift ©ojï ban tï©aefïricl)t* 
Jfêacten ^bteenbaclj* 
San^ Sanf5. ban©o?t* 
EenacD (Coebtngec ban j^pboig. 
Soofï De JF»el ban Söinffeï. 
ÈoDutbicf) ban 0anDe(coe> 
CïauDe l©o?te. 
Subert ban ©aïftenbutg* 
pietec ban<6o?cÖmn. 
§an^ 23o?Deeï. 
©Ubiec ©bfïaï. 
3©ijnant $ictecfl3> 
Sacob HenDpb^ ban Den 23ofcl> 
Cafpac Ceeït ban ©^pbucg* 
^enD?ib ban Der Jlocben* 
ï|an^ fóoïbec* 
#ietec CojneliT5 ^cljippec ban Capd 
JIEatïjp^Celbacbec* 
t)enö?ihban©|f5* 
(CïfomajS <6ecarDr5 ban Cinneïien* 
«IBacten ban ©ic(ï. 
JJfang ©etbeeït. 
Mepn jBjofpt ban ©eïtpoben* 
gieter banDec3|o?fl^ 
JFeanro^^anDeep- 
5Fcanfoi^ üMemfe. 
ü©tHem ban (Cucnpont* 
J^enDdït Sanf5. ban (Cpienen* 
^an^ ban ©icfï* 
<ï5onnnaec ban Bergen- 
Sacob Co?neIif5- ban ©ongen. 
Ifan^ Qupfcp* 
lEtcpieïban ï^ecentaï^* 
HÖelcpio? De ©ectoec- 
©tcb Sanfsban Den SSofcp* 
Jptetec ïanftfïcaet ban C?abetnocc* 
ifan^ ban Der ïDieï. 
Cecbjant ban Der tïSrebeen‘ 
?tntponi ^ieterfs 23acïtec ban Cmneftcn* 
^an^ ban©ermonDc* 
San De 3©inD Co?po?aeï. 
San Sanf5 ban Den 23ofcp* 
Cïae^ ban^lbmarc* 
©ontbout .ïi©attpeeuf3 ban%eDa- 
HDpaen S^»f5 ban Aaneen* 

^an^ 
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föottierö. 

giaï! Dc B|ic£ ban ?ï]cfd. 
ïDirfe üan^möcin. 
ülMïem ïïenfcc ban Dc ,^ant. 
€!a t$ ©accent ban Ifcntlöecpen. 
paulité ban ^nttoccpen. 
JBoïf (Sljeunifs. 
3iD?!acn »5 ban 3loon, 
$Üönam $upfmfin. 

(èonieliö Xöü!cmf5. 
€ïac£ tiBmnefecn. 
Cïac^ 3Bngcman£. 
Bietec ban Bergen. 
3J[afpec SHitigteftban Ooflerïjout 
i9an$ ^cïcn ban <£$. 
gieter ban 23?cöa. 
25afïtaen ban Babcï. 
pictec Barösit ban Ebbojcïj. 
JiBicïjteï3lacobf3 ban ^ntbucrpcn. 
^agucp ^becöijft. 
rüou|j£ ban Dcc Straten. 
3^an^ .^ftiact ban Sacöjouft. 
3Fcan0ban23ccgcn. 
§§an ^>pmcnf*5 ban HDcect. 
t&lencc ban Dcc Bccc. 
^an ban Dcc 3laah ban Boo. 
<6dcpn jBojtiec. 
(Sfjomaë 28anf5 ban beteringen. 
f£ö?iaen ^cïjcnijf ban 0Gfïciïjout. 
t€ljoma£ ban DBecftdb. 
3tent jlBidjidfs. 
ïBüIcm ban 23ergeii. 
$>icccc üuppn# ban 23|Uf]H. 
§ian l;)cnön[»f'5 foiiDcc <i3cïö ban SajcDa. 
<6 obert 31 anfs ban 25ad. 
i^an^ ban <&$. 
ü£ enDjife ^pmonft ban 'Jtnttocrpcn. 
Ctjjifïoffd Becmaiifs ban ^nttoerpen. 
9ian ©ecöouben ban ©ddjoben. 
Böjtacn Üafpot. 
gieter JDictccfsban ^naremont* 

<£n allen anDeren / ban Inat natie Die fpn / te 
pccröc of te boet / Die boapenen in De boo^fs- ftcöe 
tegen fpn <Êiccd!. en De lanöcn geboert öebben. 

©en b.ticf Der ï^ecccn Staten genccad / acn De 
llomnginne ban «èngdanö / baec meDe fp öct plac« 
cact boo^i'3. obee fcnöcn / üja$ ïupücuDc alöu$: 

a5'ie' öcï Ti/f E-vrouwe, kis ons van herten leet, datwyop 
^èertn iVi.de brieven aen ons gelevert den 14.. defer, op 
graten tien naem en van wegen uwe Majelleyt gedateert den 
futftrf ló- Martij, fprekende alleenlijk vankftukvanGeer- 
jjjlajcs truydenberg, geen fubjed hebben om aen uwe Ma¬ 
ft^ üatl. jefteyt te fchrijven ’t gene haer meelt aengenaem foude 
itaeu bp öe mogen wefen. Maer den cours in de voorfz. ftad , 
fciliE ©nis over ontrent 14. rnaenden geopenbaert , en daer na 
tcu :)£l van qnaeti tot erger komende, is in ’ceyndefogroot 
vUccott en exorbitant geworden , dat gcfchapen was, niet 
fnn ober alleen ’t verlies der voorfz. ftede , maer door den 
fettbaiüe, voortgank van dien ook van vele andere fleden en 

fterkten te volgen , en by confequentie de geheele 
mine van de landen , heeft ons over vele maenden 
doen prefagicren de tegenwoordige uytkomfte van 
dien, niet tegenrtaende het ordmaris fchoon pretext, 
der gener, die daer in waren, van uwe Majdleyts fon* 
derlinge dienaren te wefen > in de twee naefte jaren 
ook by verfcheyden andere verraders , oproerige en 
feditieufe inenfehen , fo in ’c feyt van de oorloge , als 
burgerlijke regeeringe tot ruine van de landen voorge- 
ftelr. En daerom hebben vvy.niet alleen wijlen den 
Heere Grave van Lycefter > den Heere Baron van Wil- 
lugby , uwe Majdleyts onderfaten , alhier tot afli- 
ftencie in den Rade van State gefonden , uwe Majc- 
fteyts Ambafladeurs den Baron van Buchorft , enden 
Heere Jolian Norits , fucceffivelijk alhier in legatie 
gefonden , maer ook ten laeften uwe Majdleyts Ra- 

*58?. 
en tot meermael uwe Majelleyt felfs ook in 

fpecie opkftuk vanGecrtruydenberg, en het faveur, 
’c welk de hoofden van de muytmakcrs , feditieufe en 
oproerige van defe landen , hen vanteerden van uwe 
Majelleyt te hebben , ernftelijk geremonllreert met 
aenvvijfinge van apparente fchadelijke confequentie en 
grote prejudicie , niet alleen van den wellland defer 
landen, maer ook van den dienlt van uwe Majelleyt 
felfs : en dat uwe Majelleyt op niemant minder in defe 
landen, als op fulke extraordinaris gepretendeerde, « 
geaffeétioneerde tot haren dienlle haer hadde te veria- . 7 
ten , hebben daerom langer als jaer en dach uwe Maje¬ 
lleyt feer inllantelijk gebeden daer tegens te willen be¬ 
hoorlijke ordre geven, en de aólien van uwe Maje- 
fteyts dienaers in defe landen te doen dirigeren ten 
felven eynde, als vvy met uwe Majelleyt hebben ge- 
tradeert, te weten : tot der landen welvaert, confer- 
vatie, eenjghcyd, defenfie, en overfulks tot mainti-(Fol.15.] 
nement (beneffens de ware Chrillelijke religie) van 

j der landen en fteden vryhedcn, gerechtigheden , lof- 
S felijke gebruyken, en de publijkeautoriteyr vaneen 

1 yegelijk in lijn regard ; daer in voorwaer toe noch toe 
| fo grote gebreken zijn geweell. Wat nu de procedu- Iren van die van Geertruydenberg en van ’cgene in 

hen-luyden regard van wegen defe landen gedaenis, 
aengaet , wy hebben goed en tot der landen dienft: 
nodich bevonden defelve by placcate notoir te maken, 

j als uwe Majelleyt uyt de bygevoechde copyefalge- 
j lieven genadelijk teverftaen. Wy verfekeren uwe Ma- 
\ jefteyt de adien van de principale dienaers der felver 

om vele goede confideraticn , met alle mogelijke mo- 
' deratie en difcretie daer in verhack te hebben , en 

twijffelen niet of uwe Majelleyt en alle de wereld, 
de comporcemencen van alle zyden , in den felven 
placcate verhaelt , wel examinerende , fal van ons¬ 
en fijner Excell. van Naftau goed devoirin regard van 
de voorfz. ftad en het garnifoen aldaer , hebben goed 
contencemenc. Biddende uwe Majelleyt op de com- 
portementen van hare onderfaten aldaar weiende» en 
hen in de voorfz. fake, foin’cbeginfelals in’tcyndc 
gebruykt hebbende, fuiken regard tc willen nemen 
en ordre geven, als de gelegemheyd van der fake is 
mericerende : wy hopen dat God de Heere almachtich 
( die onfe fake wonderlijk begonft heefe, en tot noch 
toe met fijnen Goddelijken zegen by geweell is) ons 
de genade fal doen, dat wy met uwe Majdleyts ge¬ 
nadige hulpe de voorfz. fchadefullen verwinnen. Al¬ 
leenlijk willen wy noch feer onderdanichlijk uwe 
Majelleyt bidden , gelijk wy altijd gedaen hebben , 
ordie te willen geven ,'dat uwe Majdleyts beloofde 
fecours, volgende liet Tradlaet, in behoorlijk getal 
en ordre rot dienft en in obediëntie van de landen mach 
gehouden en gecommandeett worden : dat op kon¬ 
derhoud en betaling van dien , behoorlijk mach wor¬ 
den voorfien : dat op ’trembouiftemcnt van de pen¬ 
ningen in den Briel aen uwe Majdleyts garnifoen ver- 
Iterkc (ten minden federt de ldte beloften van uwe 
Majdleyts Raden op onfe brieven van den 13. Apiilis 
in den jare 14S8. dies aengaende gedaen) piompteiijk 
mach worden voorfien; en dat de beloften fotolem- 
ntlijk gedaen , tot weeringe van confufie in dcnllaet 
van den lande, niet werde geilludeert en vuichreloos 
gemaekt by den ïreforier Schatley voor fijn eygen 
pretenfien , geluk tot noch toe gè'fchied is. Da: ook 
regens defelve feer grote en exorbitante fchade, die 
den ingdetenen defer landen by uwe Majefleyrs on¬ 
derfaten en uwe Majefteyts Rijken met het nemen en 
aenhalen van hare fchepen en goederen aengedaen 
worden , datdijk mach voorfien worden : dat uwe 
Majeftey t by publijke acte bdieve te doen defavoyeren 
alle defunien , muyteryen , fadien en fedicien , fo 
onder den volke van oorlog, als onder de burgerlijke 
regeringe, in de naefte twee jaren feer ingebroken on¬ 
der ’t pretext van uwe Majelleyt dienft te doen , en 
geen Faveur meer bewijfen, den genen, die met het 
vorderen van defunien, faflien, muyteryen enfedi- 
tien de landen hebben gefocht te ruineren, daer van 
wy over jaer en dach de principale auteurs uwe Maje- 
fteyt by onfe brieven hebben geriomineert, erl tot 

mccr- 
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meermaels aen uwe Majefteyts dietiaers haren ftaet, 
leven en conditiën geopent , met klaer bewijs dat 
fy hen alleenlijk veynfen tot uwe Majefteyt extraor- 
dinaris affedie te dragen , eenfdeels om hare pradij- 
ken met de gemeene vyanden des te beter te effedue- 
ren , en eenfdeels óm hare ambitie en avaritie met 
ruine van den welftanddefer landen te vorderen, wy 
verfekeren mtfe Majefteyt dat hier ineenseffeduelij- 
ken ordre geftelt zijnde , den ftaet defer landen in 
veel meerder verfekertheyt tegens de gemeene vyan¬ 
den fal worden geftelt , en dat wy met de andere 
Regenten en goede ingefetenen defer landen en fteden 
van dien uwe Majefteyts oprechte en uyt goeder her¬ 
ten en fonder particulire confideratie, geaffedioneerde 
dienaers , te beter middelen fullen hebben > om uwe 
Majefteyt dienft te doen, hare goede beliefte in alle 
occurrentien na te komen, en hare Koninklijke be¬ 
neficiën en weldaden voor den welftanddefer landen 
bewefen , dankelijk te erkennen : daer toe wy altijd 
dienftelijk fullen bereyd wefen , dat kenne God de 
Heere Almachtich , dien wy bidden , Me-vrouwe, 
te willen augmenteren uwe Majefteyts Rijken , pre- 
fenterende onfe ootmoedige recommandatien in hare 
góede gratie : uyt ’sGravenhage den 18. April 1589* 
onderftont , uwe Majefteyts onderdanige dienaren , 
de generale Staten der vereenigde Nederlanden , en 
noch leger, ter ordonantie van de voornoemde Hee- 
ren Staten, 

getekent, 

C. Aerjfen. 

De fuperfcriptie was 
jefteyt van Engeland. 

j-y Cccff c Die boïgcnbe bit jDIaceaet geepecuteert 

iDetbtjK 

^unf* 
ihk.. 

r \J té gelbeeff / toag genoemt lloöcmijft ban 
[iccaet 25?unfttnjft/ en ma£ pjobooff gemeeff binnen <tf5eet* 
1 it is tot trupbenberg / en i£ öe eïfbe petfoon in ’t |Ênaccaet 
iSfnai ban pjofcciptic genomineett/ ÏJP toa£ in ben Bage 
ï'tuip gehangen / en toecb ben 29. JBep albaer gehangen. 

<E5acr maren eenige ban fDncbjienbcn/ bie requeffe 
p?efentcccöen aen be Staten <©cnccael / berfoeftenbe 
bat Dp ban bc gaïgc morIjt gcbaen en begcaben met* 
ben / nabemad DP fijne fïraffc geïeben / en ben 
öoob ontfangen Daöbe / ban Ijct meröe geïjeeï af* 
gcfïagen / en moff alfa blijden Dangen / namad£ 
Sijnöec tot berfcDepbcn tijben noch bede ban befe 
SScrg-becftopcrp ( fo menfe noembe) gehangen / 
bcmdftc al teeffont fonöer eenige genabcopgcDan* 
geit boerben/ ten exempel ban anbete. 

3£e l^cccen Staten oBenetaeï Ijcbbcn ooft tet fel* 
bec tijb en tot betfepepben tijben bact na / aen Da* 
ten ‘Égcnt in <£ngdanb be ifecre 3[oacï)im (&?tel 
gefetjieben / bat DP aen Date IBajeffept en Date 
IBajcffept£ üïaben foube acnhouöcn/ omtefolutic 
te Dcbben op bc poincten en memotien bp Dcn-ïicbcii 

'■xém* aen Date IBajeffept bctfocïjt/ op mdftcponictcn/ 
l“n fcljnjft l)p ben 24. IBattij/ bat Ijp gcffaödyft aen 

5:telS 
liujiien 

raten 
betael 
in ben 
vilEiatt. 
‘9. 

gcDouben Ijecft / en cpnbdijft boot anttnoozbe ge 
fttegen Ijecft / fo ban Date IBajeffept al£ bet fel* 
bet Öaöcn/ bat befelbe opentïtjftfuffincccnbatDct 
fccouté nopt anöet£ ban altgbl compleet en bol ge* 
toeeff te 31311/ ’tmdft fp fepöcn te ftonnen betuijfen 
met be bethalen en memoden bp ben <Öencrad fdfé 
ban työ tot tgb gcDouben: al^metöcafccftcnmge 
en monffet-tollen tot mectmalcn beftoten ten bp* 
toefen en obetfïaen ban Date <£5cbcputccröe en 
Commiffartffénfelfé. ^nDoclnel (fcDnjftDp) niet 
te tmtjfdcn té of be fautenlbatcnmacctebceïebb 
bent / fulftg bat ooft om befelbe tebcbecftcnbcleft 
obetftomcnbc peetben / bic be Staten gefonben Dab= 
ben tot affilïentie ban be bopagic iia#o^tugael(üaet 
ban Difc na bteebec fal betDaelt tooien ) Inaten 
fcet fubgteltjft en eet fp bp na geloft maten afgebanftt 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogend 
jefïept^ töaben / gtene rebertdl bic DP D^ff^ ftcbbftt 
boojtb^engen / Dfbbcn millen aennemen / fo maten 
fp lupben met een booj-oo?bceï inpenomen boo? in^ 
buctie ban IDillugbp en anbete bic be lanben geen 
goebe gunfïe toe b?oegcn : fcDjftf raebe / bat D? 
boo? ben öacb in ^ngelanb in gtoot bebat geUomcn 
ma^ met ben (^tefotiec ^bit iCljoma^ ^>cDatlep / 
nopenbe be ingcDoubene leeningen in ben 2D^icl / 
3ebett ben 13. ^üp^il 1388. tot ben i3.Decemb?i^ 
baet aen bolgenbe / sebett mclftcn trjbt Dp (te me* 
ten JbcDatlcp ) fepbe be leeningen mebetom inge* 
gaen te 3gn / en ma^ obet fulft^ bc fautc opentlgft 
bebonben bat befelbe penningen bupttn meten/met 
alleen ban Date iiBaj. en be lanben / maec ooft bup* 
ten en tegeng b’ojbonantien en ^lipoffillcn ban ben 
ï5abe ban ben i3.^1p?ili^boo?fcD?ebcningÊDo«bcn 
te 3gn / en toa£ Dcm alfboen bp ben töabc in p?e* 
fenne ban dililojb 2DuftDo?|l en Dcm belooft / befelbe 
ontecDtbeerbige ingcDoubene penningen met ben 
lanben te liguibeten / en Date <£. j^ogenbe bact af 
te bolbocn : maec alfo DP baet tcgen£ fuffincctbe 
te millen bp bibetfe ?ïctcn / fiollen en èctfêiftcn be* 
mgfen/ bat bc lanben een bed gtotet^/ of ten min* 
ff en fo bede in Dcm gcDouben maten al£ befelbe ingc* 
Dcubcne leeningen bejoegen/ ma^ bc cctftco^bjc 
en bdafiingc mebet gcretcactccrt / en tjet bcmij^ 
en liguibatie ban bien geffdt in Danbenban€0111* 
miffatifen ten mcber5gben / om bacram bp beu 
ïfacb geo^boneett te meeben al^ na behoren. Doo,:t^ 
berDadt DP bede anbete faften / bact op Dp begcett 
bat be <15. JBog. l|eeren Staten vDeucrad md mil* 
len letten / en batfe Date cDcöeputeetbc bie albaet 
bctmacDt meeben / bolftomendpft millen ïajf geben/ 
om bic te mogen af Danödcu / mant (fcD?Dft Dp) 
öe faften ffaen nocD op cencn goeöeu boet / om allcj» 
nocD tod en genoccD ten beften af te lopen / ooit 
in fpijt ban onfe bpanöcn / te meet ift Date JSa* 
jeffept boojmact / boo^ fo bed aï£ Daet in particulier 
aengact / anöet^ niet ban met ijctccn genegen en 
entiec genoeg binöe / beu lanben gcnctaftjftcn en 
petticuIietlDfteu goeb te boen/ ten mare Date goebe 
inclinatie/ Daööe fjiec te botend / en mate nocD al* 
temetjl met befe balfcDe en fimfite rapporten / ja 
eenige ban ben onfen felf^ / geintetompeett. 

BerDadt mcöe / bat Date .ïBajeffept ban mee* 
ninge ma^ bc #offetlingcnöecDabigatie op J>pau* 
gien boo? ccnen tijb te beebieben / en bat fp te bien 
epube I ben f^ecte ban ^eDooncmal/ biet tuegen 
Dabbc afgcbaetbicDt / aen Darc JBog. en fyne 
Ocrcdlentie ban Baffau / fulft£ bat Dp niet tmgffdöe 
of Date <£. IBog. fouben bie^ acngaenbe alle gele* 
gcntDeöen in ’t lange monbding ban Dein fclfp uet* 
ffaen / alp ban cencn bic Dcm bocgioacr aïbaec in 
bet lanben faften altgb^ fcet affcctucïDfun nioöcta* 
teïijft Dabbc geöjagen/ DP mecnöc ooft bat fyn ^ 
ouöec anöcten ooft laff foube Dcbben ban mcgcu Date 
.flDajcffcpt met Date <5. IBog. te Danbcïcn op ’t re* 
ö?c£ ban öe mifüctffanöcn ban IfncfTanö/ MnttccDt/ 
H epben / (ïc. ï?et mare niet ongcraöcn / bat be bet* 
biaert^ ftoiiirnbc <£5ccoinmitteeröen / Diep' acngacn* 
bc mcöe aiuoritcpt Dabben / om alle befelbe faften 
(inöicii ’t boenlglt mate) fuïft£ inöcctcöeïijftSjeyïE 
tc aceommoöecen / bat bepöc Date JIBajefïcpt en 
umcIBog. en confequcntdDft elftsS in ’t fync ecu goeb 
en betet genoegen mocDtcn ftebben. 

<Dp ötdeefe Date JBog. en bet Staten ban ^oï* 
ïanö en Edanö boo|fcD:ijbcn in regatöe ban bet* 
fcDepöen Date ingefetenen fcftetc niacuöcn bet* 

aen hare Koninklijke Ma- 

macti^ meeff bifo^ödtjït cnmfoïcutdijftrctscc/ en 
onöcc bibetfe ftuffen bcfej> Boninftnjft^ berooft en in* 
gebjagt/ onbet pjetejet ban te mefen getoïlotcctbc 
en it>paenfe goeberen / Dabbc Ijp met fmacröcr 
moepten/ cpnödDftfobedbccfttcgen/ öatljun befe 
booddjen bagen met jüffitic reffitutic ma^ toege* 
mefen/ ban ’tgcnefp of bp Daet metften / biacDt- 

en ban malftanöccen betffeopt gemeeff / in plaetfe 5 bjieben of fuffifante getupgen ftonöcn üctonfcn ben 
batfe gegaen fouben Dcbben tot öe geöeffincetöc ingefetenen ban oHfcquattieteniepnbdDft toe tcfto* 
bopagie. 23dangcnbe<6eecttupbtn-bctgfcD?DfcDP/ men. 
bat niet alleen Date iBafeffept maec ooft Date IBa* j Cn acngaenbe Date <ï£. IBog. bloot gacnöc na 

1 25|na* 



42.0 ' Scs en Twintichfte Bock. 

S&juagie om fout/ bp lüc. ^aeRmeöe in De nam 
boer sec aengcponDcn en totpirpmoutft ingsb?acpt/ 
toaé ooR oiÖ|e gefleït / Dat Defeïbe fondec eenige boj* 
Der moïefïatie tocDcr fouöe toerden ontfïagm en ge* 
permitteert pare repfc te boïbtengcn. 

©o’bccé bccmaent pp Dat De #eerc 35 ’acR 0$ Den 
y. en Dm ifectc Bonté op Dm 6. ban Daec toarcn 
bertcocRen na De see-Ruflen ) m Dat Den ïtoninR 
35on 2üntonio Dan $)ojtugaeï met fpn fone ©on 
Cmanuel op Den 10. Dacc aen tuajS g <■- , ttgt / in ïjopc 
(fa fp pcmfcpDen) niet tocöec aen iautï te Romen/ 
tot Dat fp met Der ijiiïpc <tBoöcö / toinD en toebcc / 
fauöcn gearribcert toefen ter geDrfïineccDc pïactfem 
fijne IBajefïcpt paDDc pem gebeden fijn bjienöeïpRe 
recommanDatic am paer ïIBog. <Ö. te Dam/ ente 
becfeRerm Dat fp t’alïcn tpDen eencn goeden en pee* 
ff eten Liiicnö aen fpne iBajefïcptfoudm bebinden/ 
bcrfocRendc pare JBog.'üï. ban paecdccspden mede 
pem en De fpnc aïlc goede affectie te continueren. 
jlfnfgcïp'Ré padden pen 00R gebeden De BcccenBo* 
ricé en <2Jf?acR ban te toilïeu Doen pare DicnffeïpRc 
nxammarÏDatien / pp fouDe puunc IBog. <25. mede 
ober Degepeeïepjopojtieban defeïbe ^cmaDc / fulRé 
pem Die bp öcfeïbe ttoee ï$ceren toaé üepanDicpc / $e. 

(Foi.16.) %\\ pcbüe renen blief geflen/ gefepjeben bp Den 
Üitmeefïcc $auï 25a;e Dm 18. Hpjil 1589. aen ben 
ï^cece ‘Ébbocaet banifoïlanö jBr.c3iopan ban ©I* 
ömbarncbcït / mentie maRcnDe ban pet innemen 
Der fïab foptenen / Dacc ban top pier na bjerdee 
berpaeï inaRcn fuïïen / DetuelRe in Den boojfs. bjtcf 
ander anDeren booité alDué fcpnjft: J®p DenRen 
locï Dat moe <£d. bcDjoeft fpn óm pet bertteéban 

,Scij?tjbEii oSeericnpDmbrnj : maec alé moe <ï£d. fuïïen bc* 
bau Dei! ftmen ^ beDcuRcit / Dat pet maec een fpeionRc toaé 
ScSaui gttuajDm ban Dicben en moordenaren / Die Docp 
ïSd? üe; ten cpnDe niet beter Ronden boen aïéfp aïïe Dcdifci* 

pRne iniRtace fouDcn bedorben peböen gepaD / fa 
Deistoan bcpaebcit utoc aSD. pet bcclicé ban alfulRe ectfofe 
‘Ézzcrxm-, fcpeRncn niet te befeïagcn / paDDc Den mooibenaec/ 
tuners. jjjC |yU ^^clïentie pogec memanen bermaorde/ 

33Ranncn bertaeben en pemDaccfalberen/ pppaDöe 
b?p getoeefï en toeïRom / geïpR 00R aïïe fepeïmeit 

33 poeDanig fp toaccn/ nip DunRtDatpetgoeDtoace/ 
33 men aen atte fledcn cufo?tcufcp?ebe/ tcnepnDefp 
55 en pare naRomeïingen / met aïïe fuppïicien en tn* 
33 rarmpen snoepten beeboïept totgden/ anDeren ten 
33 ejcempcï / ineïR mpn aöbp^ u ma faï beïicben ten 
3> befïeii af te nemen, i^nfe foIDateu 3|jn tefamen meer 
35 op Dc boa^’5. fcpeïmcn gebeten af^ op DenbpanD/ 

top papen paefï eenigetebeRomen/ <|c. ^nineen 
anDeren b?sef ban Dm i9.?tlpjil|cpjpftDefcibenaep 
onDccaiiDeceaïDusS: 

35 iSijn gnarticrmeeflcr fouDe gifïerabonDgcgaen 
3:1 pebbm om De fcljunmi te bjanDen / ten toate gc« 
3’ tuccR Dat öc bccraDcrjJ ban aSeertciupDcnbcrgt’fai 
35 men bp Ciamppout mpnen trompetter ^neponi 
35 tuaren tegen gcRomcn/ banDctoeiRcDcboojïoper^/ 
33 namentïijf! .^piUcRen / Capitepn «ïcpclm €pomaf= 
35 fen / penciR ban ^Ifïoan en anöece pem b?aegDm/ 
33 toaerpem^ntponi* na pupjSfcpDcpn / gpRontfo 
33 niet meer leggen / mit£ gp meer toeep gegeoen pfbt/ 
33 afó .go « ïeben Root toimim / maec pebt gp al t’ {& 
33 mm Dupbel lijf en ^icï obergegebeni fepDepp/ €> 
33 InoccRcn feuDen eenige / pet if> on^ lect genoeep / 
33 maec top pebbm pet niet bonnen beteccn / pcb= 
33 bende De tranen in De oogm / tuacc cp pp anttooo^ 
33 De / pet iö geen bjcrecRen£ tocrRmccc / DcbzoeDecs 
33 fepap isS lipt / toacc iR w bjocDcc / iR moeite boo^ 
3’ tarn niet ü parten / en Daec fouDe inpmgnbelete 
3 3 feec af Doen / en anberc ptopoofïcn meer / Dm 43om 
33 bernenr ban Ifcrcntaï^ / fcpDc tegen rngn boojfs. 
3’ trompetter / men fepD Dat De bccraDcc^ pier Romen 
3‘liggen / namcntïpR pet boctbolR / en Dc pcecöen 
33 CepD men f ^nttoeepen / toaecom iR nip 00R bcccDig 
33 maRe om fo pacff te bertrecRcn / taant fcpDe pp/ Daec 
3 fuïR maec eencn fcpeïm in een |ïaD i^Dacri^Dege^ 
3’ peeïe Dil'cipRjn nuütaec beDojben/ taant fcpDe pp/ 
3’ paer gelD fai in Dc boiDeeïen niet lange tegen pouDen/ 
3> en fp moeten meer bctteecm aï^ Capitepnen/ en 

Daec faï booj paer niet meer te bccrabcn 5ijn / en poe „ 
fauöm fp pet Dan bonnen maRen. il^et Defe b^ieben „ 
peeft pp toillm betonen / poe toenniep Dc boo?ft. 
betraden» bp Dc pare felber geacpt tuerDen / na Datfe 
paer betcaöcrpe gepleccpt paDDen. 

ïlDe ifecrc ban öjfmacl llpipft 00R in eencn feRe? ^ijijen 
cm boef aen Dm Ifeete ban €Möen-barnebeït / ban , 
Dm 15. liugujri 1589 nopenDe De becraDer^ ban 
<^eertrupDcubcrg / Dat pem een baeRghenban |BiD; t^ere ^ 
öelburg gefoiiDcntoa^/ unfgegebm ban ïDilïngbp/ 
tegen pet pïaccaet ban Dc J^eerm Staten generael i?fere» 
ban Den 17. llpjiR'^ 1*89. tot fpn enfpneBiDDer^ kocaetw 
ïBingfdtö ücuaiitboaojömge / op ’t gene Daec in fp 
pen bcftuaect pebbm gebonden / Daec in fpn <£. l^etT 
met eenige gepaïïeerDe rcDencn Der toaccpepD com toetmbers 
tracic/ t’oncecptgetareerttbojD/ ’ttodR/fepÖpp/^J3-^ 
öacrbp met bepoejt te bïpben. ( Ban Dit bocRpRen ^g, 
fuïïen tbp pier na bzecdeu betpael maRen / alè top 
fuïïen fpjeRen ban De panDeïingc ban De geDepuceer^ 
De Der Ifeeren Staten generaeï in €ngclanDgefom 
Den 5pnöe.) ï}etioare (fcpjpfc pp) boo? JBUlugbp 
goeö (fo becce pp pen ïupöen fiun niet peeft geap« 
probeert) Dat pp loat beter Rofl foïberm Den toacr^ 
om Dat pp Den p^nttpaeïfïcn fcpeïm ©ierflot (na* 
Dien pp ban fpn i0euaöe Den <6?abe ban ^openlo ?a 
üeeï eeren paDDe ontfangen / en Den feïben Den lande 
fnlRen tcotjS en tueöerfpanmgpepD pnDDebetucfen/ 
en geïoeefï paDDc pjiiicipaeï auteur en pooft ban De 
mupterpe ban <8ecrtrupDenbecg / om Doo? fulRen 
occajle De fïaD aen DenbpanD te bjengen) paDDe ga* 
maeïit fijnen 3luptenant ban fpne bende ban cabal* 
ïerpe / sedert toennecr Den feïben ©ierflot meer en 
meer boojt^ gepiactifrect paööe/ Deboojfs.flaDm 
noep meer am Den bpanD te brengen / aï£ pn en fpne 
conform geDaen pebbeu. 02n ban fpnen Siööec 
ïBingfeït / taaer medé pp fouDe Rennen berant* 
tuoojöcn / Dat pp De ppncipaeïfïc oojfaRe i^ getneefï 
ban Dc contmucle toeDerfpannigpepD en onbepoo?* 
ïpRcn pandeï ban De boop's. bercaDer^tegm^fpne 
Crceïïmtie en De Staten / en Defelbe gefïetRt tot 
aïïe moctbttïïe / Die pp te meer peeft ge toont ten 
tpöe ban De beïegeringe / Dat eenige Officieert en 
geniepne folDatcn De üpeben niet in panden pebben 
Ronncn Rrpgen / Die ban fpn C^ecïïcntie Daec gefon* 
Dm toaren: maec in pïaetfe en biïipenöie ban Dien 
Defeïbe op 3t poofc hupten De fïaD in fïticRcn gefepeurt 
en in st bjatcr gebioipen / Daec noep pupden teil 
Dage ban öefeïüe fcpeïmcn/ pen totS^cdauptöen 
öienfï pouDenöc / pcuïupDcr DagtïpRgS syn beRla# 
geilde/ fo becrc fnïhp bp Den fcïoen SÉRngfeït niet 
geDaen ïoace gdocefl / en Dat pen De öpeben paDDen 
getoont getoeep/ en fp gcfien padden öat’ec noep 
genade boor panden UnoS (fo pen up Denfeioencn 
andere poofDen contrarie toajS üjp^ gemaeRt) De 
faRe nopt fo becce fouDe gekomen pebben / ’nocïR 
pem bn geïoof tueecDige perfooueu (Die ’t feïbe feïfê 
banpen ïieDengepoojtpaDDen) becRïacttlua^/ pp 
ïact fïaen (fepipft pp) Dat ïÉMnRfeït booibebeïe* 
geringe tegen pem (al£ pp Dacc bia^ getoeefl D002 
o^Donantic ban De ïf eeren) fo pp b’autoritept en pet 
refpcct ban fpn ^rceïlmtic en De Staten onder an* 
Der pjopoofïen bjaé bcdjaïmDe / pem met fpnen bm* 
gcr op fpn bojfï fïatenöe fepöe / iBancit^ / 
rité/ JbtcrD$/;5>teeb£: ïieber met Dm bpanD Dan met 
De Ibtecö^/ ’tüidR/ fepipftpp/ fouDe Rannenbe* 
toijfcn met Degene DiealDoeDacctegcntooo^Digtaa* 
ren / en in gebatte ban ontRenncn / pn ioiïöe en toa.^ 
00R bercpD / fuïR.ë met De loapenen tegen pem flaen* 
De te ponden fo begeïegentpcpDfuïRiberepfcpteen 
pem tocgeïatm taojbe/ of boegDen pem tegen fuï* 
Pen paeteïaecRen te fïetten/ en bid Dat ïjp pem niet 
guaïijR tuil af nemen fo pn pem in fpn coïece te bctöe 
ié berïopenDe / berpaeït booifé eenige anöece faRen/ 
Daec ban top pier na t3 fpnDèc tpD en pïaetfe berpaeï 
fuïïen maRen. 

Cm alpoetoeï pet pïaccaet tegen De berraöeré ban 
05certrupöenberg uptgegeben fïciRtcïpR onDerpou* 
Den toerör/ en Dat'er tot bccfcïjepDenrpöenccuige 
ban Defd^ fo pier tp Daec grttregen en gehangen 

fytvtim/ 



tpöettï 
tg geen 
metier 
(tOetoet; 
t ge; 
Ijöen / 
njer ge; 
tKtecrt 

i . 
>P6 

tottöcn / öetoeïfte tccfTout nfeftefc fcoojöe geftcaft rrt 
opgehangen toerden/ fo hebben öe Staten generael/ 
boben Dien naetmaelö / namentltjh öen ecrflen 
<£>ctobn£ ifSp. uocijteu JBlaccact Doen bcrftonöi? 
gen en boft in öjuft laren uprgacn / öaer in bethalen? 
De / öat al toa£ ’t fo öat fp-ïupöen bp haec placcaet 
ban Den 17. ?tlpnl tipt gócöe en toettelijhe reDenen 
öcn genen Die tuöec fleöc ban <0eecmipöenbecg te 
jacecöe of te boet geöient / en öefelbe fïeöc aen Den 
J»ectog ban Sarina berftocljt en berraöcïijft obec? 

-ni^De 8e^bect ijaööcn/ bcrbïacct haDDcn booj eerlofe fehel? 
men/ rebellen enberraDcr^/ cnbclaff öat öefelbe 
boot fulp bp een pegeïijlt geacljt / geljouöen en ge? 

apereme tractecrt fouöen too’öcn / opbafïbetroutocn / öat 
b uitben alle eerlijfte lupöen inficnöe Ijaren fcïjaöcïijfien en 
o achter; bercaöelijhen Ijanöel / fouöen een afftecr genomen 
IjSf hebben alfullic eerlofe fcljelmcn en berraöer^ in Ijaer 
h /in t gefelfcljap te lijöen: fo Ijaööenfp noc(jtan£ berfïaen/ 
8 ifctjap jjat fp onöcI. öen rupteren en folöaten öen gemeenen 
Saberxï bpatiö öicnenöe / toaren bethercnöc / en fegeng Ijct 
$ <5ecr; boïlt ban oorloge ban öefe lanöcn alle 25arbarife tp? 

rannie gebjupftcnöe. toaertcgen^totmeeröet 
fïraffe ban öe boojfj. fcpelnien / rebellen en berra?» 
öerjS te beefien/ fp met rijpe Deliberatie en na com? 
munitatie niet alle öe l|cercn <«Boubcrneur£ ban De 
berecmgöc föjobjntten geffatuccrt en gcojöonneert 
hebben bp öcn felben. <tDatbanöoe.boojt3aenöen 

JeS fc£ *l,yöcn ban oorloge of anöere perfonen / ban toat 
* natie of qualitept Die mochten 51)11 / Die bebonöen 

en aeïjtechacït fouöen toogen tooien met öe boo^fj. 
fcljelmen/ rebellen en bctraöcrj?/of pcmanögbau 
ïjen-ïupöen / in compagnie of gcfclfchap op fcher? 
«lutfïngen / tochten / conbopcn / ejrploictcn / befet? 
tingen ban plaetfeu ofanDecfmsHetoatctoftcïan? 
öe / geen quattiet gehouöcn fouöe toojöcn: maec 
berfionöen öat alle alfulfte perfonen öïe fouöen be? 
bonöen toefen in’t gefeïfcfjap of bp öe boojl'3. bccra? 
öeré / of pernanö ban Ijen lupöen / geljouöen en 
getracteert fouöen toojöen al£ öefelbe fchelmen en 
bctraöerg / bolgcnöe öen inljouöen ban öen boojf3. 
pïaccate/ bujbenöe Ijct boojf5- pïaccatetegertoöe? 
felbe fcïjeïmen / rebellen en bercaöer£ / en öe placca? 
ten en ojöonnantjen op ’t fïuft ban öe quarttccen ge? 
tnaehttegen^ öen anöeren in Daer geheel. 

3Baer i£ ooit een placcaet op öcn nacm ban öen 
Sop ïfeerc p?incc ban (©jangien / aï£ OBoubecnenc en 
' ■ Capitcpn genctaeï ban ïf ollanö / Eclanö / ©?ieó? 

lanö / en öe lanöen / fïcöcn en plaetfcn ban 25?abaüö 
^ en ©laenöcrcn / noc^ in öe linie en onöec motecrïe 

Sm tuf; ban öe genetalitept toèfcnöe uptgegacn / baec bp 
! itTen0,= 0?ö?e 9c^eït to0?0 tegen öe b?pbupterpe en roberpe 
1 land* öcp bpanö^ / op öe binnen fïcomen tufTcljen l^oïlanö 

en^elanö/ojöonnctenöe öat alle öe gene öie met Ijaer 
feljepen upt i^ollanö naEeïanö/ofuptSelanöna 
^ollanö fouöen toilïen baren / geljouöen fouöen toe? 
fen al£ fp in öe bloot bomen / om met Ijct getpe te 
baren/ ttoee ofö?ie tafelen ban öarcöcnne open te 
fetten / en öe obecöeltte fcöuptcn pact gepcel betöelt 
af te nemen / of booj ’t meefïcnöecl t’ openen. <£2n 
Öen, te betboegen bpöe lupöen ban ootïoge/ ombp 
öen felben bcficötigt te toojöen / en Itomenöe nut 
^oïlanö boot öe $lare of upt Selanö booj IBpanen / 
fouöen geljouöen toefen alöaec te titijbcn / Date öen? 
nen en beröecltcn open fïdlenöeafé boren / en niet 
t’fepï te gaen/ öan met getpe en conbop / op pene 
banif gulöcn^/ bp Den fcöipperg te betbrurenen 
öatelijlt te etccutecen / en Dat öaec-cn-boben aen 
öen fcDtppec faï toojöen berDaelt alle fcDaöc öie öen 
hoopman enbarenöe lupöen in haren petfoon ofgoe? 
beren fouöen mogen ïijöen.flBojöe boojts bebolen al? 
ïen fchipper^ / hooplnpöcn en allen auöeren öie tuf? 
fchen Ifollanö en Eelanö fouöen toiïlen baten/ öat fp 
t’ fchepe homcnöe met Den fouöen brengen alfulhe 
ïlBapenen al^ fp tet pïaetfe ban Dart tcfiöentie op öe 
otöinarifè tocljten en toacDten 31311 gcbjuphenöe / op 
pene ban te berbeucen öobbelc bjacDt / öieöatelqh 
geerecutecct en berteettfal toojöen bp Öen febippetö 
en anöete in’t felbe fcötp barenöe/ ^c. tocfenöe’t 
Uoojf5. placcaet itiöate öen p.^ep 1589. 

IV. Deel. 

tijèrfc?' 
Irtijepd 
lade 
iCheep- 
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5Be Staten genctaeï hébben ooft bóen bethonöi? 
gen cn in Djuh laten iiptgaen / fehec placcaet 
of berboö op De Jbaubcgaröen en beröingen mee 
öen bpanö mitfjaöer^ op’t bjehen banbenqnar? 
tieren / lupöcnöc aï$ bolgt. Dtl Scaten generael der vereenigde Nederlanden, plnccact 

allen den genen die dele lullen den of hooren le- ^ 
fen, Saluyr. Alfo toe onfe kennifijf gekomen is , dat ^QUÜC5 
veele ingefecenen van de vereenigde Nedei landen, fo garden en 
onder pretext van hare negotiatie , hanseringe, en ^ertDl"^,£n 
navigatie overzee, de ftromen en wateren te vryelij- ppand/ett 
ker te mogen doen als om ten platten lande vry temo- op ’ttje; 
gen fitten, enland-boinvingealdaer exerceren, he-n^cn'tuiacs 
onderftaen van den Konink van Spangien , den Her-ture, 
tog van Parrna., of van den genen die van den Ko¬ 
nink of Hertog , of van des felfs gecommitteerde 
commifiie hebben , te verfoeken , ontfangen , of hen 
laten geven brieven van Sauvegardc * paffeporte , ver¬ 
dingen , of diergelijke : waer door veele en Ontallijke 
fchaden den goeden ingefetenen der felver landen, 
fo wel te water als te lande, in den voorleden jare 
zijn aengedaen , overmits daer door de fchipperstover 
zee, op de rivieren en ftromen varende (volgende 
het exempel van den genen dewelke de voorfz. Sau- (Fol. 17.) 
vegarden of palfeporten hebben gehad) op hare be¬ 
hoorlijke defenfie niet genocgfaem hebben verfien % 

en over fulks niet alleen van fchepen en goederen be¬ 
rooft, maer ook gevankelijk genomen enfeerhoog 
gerantfoeneert zijn geweeft : en dat de gemeyne vyan- 
den komende te lande in de plaetfen onder hare Sau- 
vegardeh of verdingen fittende, en aldaer dagelijks 
vry èn onbefchadigt frequenterende, niet alleen den 
ingefeten van de naeft byleggende plaetfen en dor¬ 
pen geen Sauvegarden hebbende, noch onder ver¬ 
ding fittende , maer ook de paflerende perfonen fo 
ingefetenen defer geünieerde landen , als uytheemfe 
en vreemdelingen, gevankelijk genomen, weg ge- 
voert, en na haer welgevallen gerantfoeneert hebben, 
fulks dat daer door niet alleen de goede ingefetenen 
der felver lauden grotelijks zijn befchadigt,de frequen» 
tatie en navigatie verhinderd , maer ook denftaet der 
landen in’t gemeen feer verarmt en gekrenkt, enter 
contrarie degemeene vyanden verfterkt zijn. 

Om waer tegens te verfien, by ons, met a^vijs 
van den Rade van State der voorfz. vereenigde Pro- 
vintien , goet gevonden en gerefolveert is alle pafle- 
porten, Sauvegarden, brieven van verdinge, branc- 
fcharten , en diergelijke , die d?ingefetenen van de 
voorfz. geünieerde landen i het zy ten platten lande 
of in de (ledengefeten zijnde, van den vyand ontfan¬ 
gen of verworven hebben , generalijk over alle defel- 
ve landen, fo te water als te lande, hoedanig die ook 
zijn , en in wat manieren die verworven mogen we¬ 
len , het zy met onfe en der voorfz. Rade van State , 
of der particuliere Provintien Staten, Gouverneurs, 
Magiftraten, of Officiers believen en confent, of 
fönder. ’tfelve, te cafleren en te niet te doen., ge¬ 
lijk wy defelve caflëren en doerl te niet by de- 
fen : uyrgefondert eenige die fpecialijk by fe- 
kere lyfte in yeder Provintie by ons of die van den 
Rade van State gemaekt of noch te maken, gerefer- 
veerc fullen zijn. Interdicerende daerom wel fcher- 
pelijk by defen , dat van nu voortaen niemand van dc 
ingefetenen der voorfz. landen in zee of op de rivie¬ 
ren en ftrömen van de vereenigde Nederlanden , fal 
mogen gebruyken eenige Sauvegarden of paftepoor-- 
ten vanden Konink van Spangien, den Hertog van 
Parma , of van yemant anders van den voornoemden 
Konink, Hertog, haren Gecommitteerden, of an¬ 
dere die partyc van de gemeene vyanden defer landen 
is houdende, commiffie hebbende, en dat fo wel in 
regard van de Sauvegarden en palfeporten die alreedc 
verleent zijn, als die namaels verleent fullen mogen 
worden, ten ware om merkelijke en grote, yede- 
nen daer toe na date van defen by ops., of den 
hoo^ en welgeboren Heere Graef Mapritz van 
Nahau als Admirael generael van der zee, en over dc 
foete wateren defer vereenigde Nederjandeu, voor fo 
vele dc Saulfconduiccn of Sauvegarden te water aen* 

ÏÖ U gaet 
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gaet, èn voor fo veel het gebruyk van de paffeporten , 
Sauvegarden ef verding-brieven te lande aengaet, van 
ons of de voorfz. Raden yan State , met advi)s van de 
Staten , of der Staten Gedeputeerden, en Gouverneurs 
van de refpeftive Provintien,confent gegunt worde,op 
pene dat jegens den genen die bevonden fullen worden 
hen met eenige der voorfz. Sauvegarden , paffeporten, 
verding-brieven,of ander diergelijke befcheyt te behel¬ 
pen,oi die verfocht en ontfangen te hebben,fonder con- 
fent als voren , geprocedeert al worden, als jegens den 
hulpers,fauteurs,en roellanders dergemeynen vyandé. 
Des is onfen ernftigen wille en meyninge, dat de paffe- 
porten,Sauvegarden,brieven van verdinge ofander ge¬ 
lijke befcheyt, dat den ïngefetenen van de voorfz. lan¬ 
den na date van defe geaccordeert fal mogen worden 
van den vyand te nemen, ofontfangen, niet fullen wor¬ 
den verleent, dan mits dat fy onder het dekfel van dien 
den vyand in hare dorpen, vlecken,gehuchten of buer- 
fchappen niet en fullen lijden, ontfangen, noch in haer 
huyfen, bergen, fchuren,fchaepskoyen logeren,accom¬ 
moderen, noch binnen of buyten hare huyfen met kolf 
of drank ofander nootdruft onderhouden , met raed , 
met daed, noch anderfins affiileren , op pene van ge- 
ftraft te worden als fauteurs van de vyanden en ander¬ 
fins , fo voorfchreven is. 

Gelijke belofte en op gelijke pene fullen gehouden 
wefen te doen de dorpen , vlecken , gehuchten , en 
buerfchappen die by de voorfz. lyfte ipecialijk gere- 
ferveert zijn. 

Welverftaende dat fo verre den vyand fo (lerk komt 
dat d’lngefetenen van de voorfz. dorpen, vlecken , ge¬ 
huchten, of buerfchappen niet machtig zijn hem te 
keeren , dat fy gehouden fullen wefen’t felve te de¬ 
nunciëren en te kennen te geven den Officieren van 
den quartiere, of van de naefte (lede ofdorpe, ten 
eynde fy-luyden haer mogen affiliëren , en daer jegens 
behoorlik verfien , op pene als voren. 

Verbieden voorts en interdiceren by defen allen en 
een yeder van de Ïngefetenen van de andere dorpen 
van de voorfz. geünieerde landen, dien niet gegunt 
fal wefen in manieren als voren, paffeporten , Sau¬ 
vegarden of verding-brieven van den vyand te mogen 
ontfangen, eenige foldaten , vrybuyters , of andere 
komende van de gemeene vyanden , in hare huyfen , 
fchuren , bergen, of fchaepskoyen te lijden, ont 
fangen, logeren, accommoderen of anderfins, het 
zv binnen of buyten hare huyfen , metfpijs, drank, 
of andere nootdruft t’onderhouden, met raed, met 
daed of anderfins te affiliëren, of hen eenige gunile of 
faveur te bewyfen , óp gelijke pene als voorfz. is. Rn 
fo boven dien yemand in hare dorpen , het fy ingeze¬ 
tene van den lande of uytheemfe, gevangen , van lijn 
have, beellen , of andere goederen berooft ofander- 
derfints befchadigt word , en fy-luyden ’t felve niet be¬ 
letten, den gevangen ontfetten,vryen,en de afgenomen 
beellen of andere goeden ontjagen en ontnemen , fo 
verre fy des macht hebben, en indien nier, daer toe niet 
imploreren by klokflagenanderfints d’affiftentievande 
naelledoipen, Officieren, en van de Ritmeellercn , 
Capiteynen en foldaten ter naeller plaetfen gefeten , en 
garnifóen houdende : fo ordonneren wy dat fy gehou¬ 
den fullen wefen die perfonen te rantfoeneren, vryen, 
en los te maken, en ook de afgehaelde goederen,of de 
weerde van dien te reltitueren, of doen rellitiieren , 
en d’andere geleden kollen enfehaden te vergelden, 
tot feggen en arbitrage van de Staten of hare Gede¬ 
puteerde en de Gouverneurs van yeder Provintie; 
tot welke kollen van rantfoen , reftitucie van afgehael- 
de beellen of goederen , en vergeldinge van de geleden 
kollen en fchaden , wy ook willen dat mede gelden 
en contribueren fullen, de dorpen , vlecken , ge¬ 
huchten en buerfchappen die by haer weten den vyand 
vry door hare dorpen hebben laten palferen, fonder 
hem des belet te hebben , of den anderen dorpen , 
naeftliggende Officiren , Ritmeefteren, Capiteynen 
en foldaten daer van gewaerfchout, en des tó kennen 
gegeven te hebben. En op dat de voorfz. dorpen, 
vlecken , buerfchappen en gehuchten , of Inwoon- 
ders van dien te min oorfake mogen hebben van excu- 

fe, fo bevelen en belaften wy wel exprefielijk mits 
delen , allen Droften , Landt-drollen , Calteleynen , 
Maerfchalken , Grietmannen, Schouten en allen an¬ 
deren Officieren, Jufticieren, Gerechten enlngefe- 
tenen van de platte landen, dat fo haeftfy by eeni¬ 
ge van de naefte dorpen, vlecken , buerfchappen 
of gehuchten , het fy by klokflag ( dewelke hen in 
defen gevalle fonder ander confent of oorlof tever- 
foeken , toegelaten word te doen) of by ander ma¬ 
nieren ter hulpe en affiftentie tegen den vyand te ko¬ 
men, verfocht of gefommeert worden , fy’t felve ter- 
llont fonder eenig vertrek doen, op pene als voorfz. 
is. Bevelen ook allen Ritmeefteren , Overften, Ca- 
piteyne i , Lieutenanten , Bevelhebberen , voorts 
allen gemeynen foldaten jegenwoordig in dienft van 
de geünieerde landen wefende , en die noch hier na- 
maels daer in aengenomen fullen worden , dat fy van 
de voornoemde Officieren van den phtten lande, of In- 
gefetenen van de dorpen, vlecken, gehuchten en buer¬ 
fchappen der fclver , insgelijx ook van de Officieren, of 
Magiftraten van de fteden verfocht zijnde, om den In- 
gefetenen van de platte landen , of inwoonderen vari 
den fteden tegen den vyand te hulpe te komen en c’ affi¬ 
liëren, ’t felve fonder eenig dilay of vertrek doen , met 
fuiken getal van ruyteren en foldaten als fy verfocht 
fullen worden , en den nood en gelegentheyd van hare 
garnifoenen en der faken fal mogen lijden , op pene dat 
by gebreke van dien, en fy in weygeringe gevonden, fy 
datelik gecafleert of anders gecorrigeert fullen worden 
na gelegentheyd der faken. Verbieden voorts wel exs 
preffelik allen Schouttetten, Gerechten en ïngefetenen 
der voorfz. landen, te reyfen inde fteden by den gemee- 
nen vyand geoccupeert, om gevangens, beefter. of an¬ 
dere goederen te rantfoeneren , of yet anders aldaer te 
doen, fonder confent en op gelijke pene als voren. 

En aengefien de foldaten van de gemeene vyanden! 
haer des te vryelijker op de zee, ftromen , rivieren, en 
in de landen van de voorfz. geünieerde Provintien be¬ 
geven , om den pafierende luyden hare fchepen en goe¬ 
deren te nemen, den huysluyden en andere paflerende 
perfonen, fo ïngefetenen als uytheemfe. te lichten , 
en weg te brengen, overmits fy pretenderen dat hun 
quartier gehouden behoort te worden, om meteen 
maeml folds los te gaen , en dat daer door de meefte 
fchaden worden veroorfaekt, fo hebben wy verklaerc 
en verklaren by defen onfe meyninge en verftant niet 
te wefen, dat jegens den genen die in dienft van de ge- 
meene vyanden zijn , en in zee, of op de ftromen , ri¬ 
vieren , of te lande binnen de voorfz. geünieerde Pro¬ 
vintien gevangen fullen worden , het zy by volk van 
oorloge in dienft der landen wefende of yemand an¬ 
ders , quartier gehouden fal worden , maer dat de luy¬ 
den van oorloge yemant gevangen hebbende , te water 
of te lande, gehouden fullen wefen den felven of in’t ex- 
ploiól om te brengen , of de gevangens te leveren in 
handen van de Staten in yeder Provintie , mits daer vo¬ 
ren ontfangende een maend folds, om jegens den fel¬ 
ven geprocedeert te worden, als tegen openbare rovers 
en ftraetfchenders. En indien andere ïngefetenen van 
den lande geen foldaten wefende eenige van de voorfz. 
vyanden vangen, fullen gehouden wefen defelve over te 
leveren in handen voorfz. of van de ordinaris Officiers 
hals-gerecht of jurifdidtie hebbende: den welken, mitf- 
gaders allen Jufticieren, Rechteren en Officieren van 
de voorfz. landen,wy belaften en ordonneren daer over 
exemplare ftraffe te doen in manieren als voren. En dit 
al ten ware dat de voorfz. foldaten van den vyand in de 
voorfz. geünieerde landen quamen of bevonden wor¬ 
den in merkelijk getal met vendelen , of fonder ven¬ 
delen, ten minften van vijftig foldaten te voet, ofte 
peerde, of t’ famen vermengt by den anderen wefende „ 
geweert met fuik geweer als fy gemonftert zijn, ofruy- 
ter en foldaten gebeurt te dragen, en fy by haer hadden 
een Capiteyn, Lieutenant, of Vendrager met zijn 
vclctijken, of dat fy-luyden in minder getal bevon¬ 
den mochten worden met een Capiteyn , Lieutenant, 
Vendrager of Sergeant, doende eenig convoy of 
ander exploiét van oorloge , en in fuiken geval¬ 
le by haer hadden een pas-eedul van haer Overfte, 
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Capiteyn of ander commanderende ter plaetfq daer fy 
van daen komen , in welken gevalle ert anders niet 
’t quartier gehouden fal worden , gelijk voorheen ge- 
daen is. 

En op dat de vyand te beter uyt de voorfz. geü¬ 
nieerde landen gekeert , vervolgt, en achterhaelt 
mach worden, hebben wy geconfenteerten confen- 
teren by defen , dat fo wel d’Officieren en Huysluyden 
van de Provintie, als deRitmeefters en Capiteynen, 
Bevelhebberen en Soldaten in defelve liggende, en 
garnifocn houdende , den vyand ook buyten hare Pro¬ 
vintie inde naeft-by-liggende plaetfen, fofyhaerdaer 
begeven, of bevonden worden t’onthouden, fullen 
mogen foéken , vervolgen, apprehenderen, vangen , en 
anders daer mede procederen fo voorfz. is : onver- 
mindert nochtans een yeder van de Provincie in al¬ 
len anderen faken hare gerechtigheyd, en Tonder 
dat defelve daer door in hare limitie of jurifdi&ie 
eenich prejuditie fal gefchieden. 

Welke voorfz. Ordonnantie en Placcaet, wy wil¬ 
len dat ingaen fal en achtervolgt worden , teneynde 
van acht dagen, na date dat’t felve in elke Provintie 
gepubliceert fal wefen , fonder dat van node fal 
zijn den vyand daer van eenige andere denunciatie 
te doen. 

En ten eynde hier van niemand ignorantie preten- 
dere, ontbieden en bevelen wy dat defe alotnme in 
de voorfchreven geünieerde landen fa! worden gepu¬ 
bliceert ter plaetfen daermen gewoonlik is publicatie 

(Fol. ijjj te doen. En belaften den Gouverneurs en Capiteynen 
generaelvan derefpedfiveProvintien, mitfgaders den 
Admirael generael onder wiens gefach defe Ordon¬ 
nantie overtreden fal zijn , ofanderfints indien,defel¬ 
ve daer van in gebreke of abfent fullen wefen , by pre¬ 
ventie den Rade van State, of Collegien fo van de Ge¬ 
deputeerde Raden van de Staten in een yeder Provin¬ 
tie , als van de Admiraliteyten : ook den Gancelier, 
Preftdenten en Raden Provinciael, Advocaten Fifcacl, 
den Procureurs generael , Droften , Cafteleynen, 
Maerfchalken, Schouten en allen anderen Officieren, 
Rechteren en Jufticieren van de voorfchreven Provin- 
tien, criminele Juftitie hebbende (dierilen daex toe 
refpe&ivc autorifeert, fo men verftaet dat de Privile¬ 
giën militaire en anderen in defe cefterën en geen 
plaets hebben) mitfgaders allen Overften , Colo- 
nellen , Admiralen , Viceadmiralen , Ritmeefteren , 
Capiteynen , Officieren en Bevelhebberen, dat fy 
d fe onfe Ordonnantiën en bevelen achtervolgen en 
doen achtervolgen, procederen en doen procederen 
jegens den Overtreders van dien, fonder gratie, fa¬ 
veur, diffimulatie, ofverdrach, tot executie van de 
pene in defe vervat. Ordonneren mede wel exprefle- 
lijk , dat in alle defe queftien en proceflen die ter oor- 
fake van de contraventie tegen defe onfe Ordonnantie 
fullen worden gernoVeert, fommierlijk fal worden 
geprocedeert. Recht en Juftitie geadminiftreert, of 
anders en byfaulte van dien , by ons of den Rade van 
State, defelve fullen worden gedetermineert en ge- 
excuteert tot koften van den genen die daer Van de 
ltenniflc heeft begonft te nemen, of behoort genomen 
te hebben, die ook boven dien in fulkemuldten fal 
worden gecondemneert als wy, of die van den Rade 
van State fullen arbitreren. Alfo wy’t felve tot der 
landen welftand nodich bevonden hebben. 

Aldus gedaen in’s Gravenhagc den 27. dagh Aprilis 
1589. 

was geparapbeert 

f. Materiele SU 

Ende beneden ftond: uyt bevel van mijne Heeren 
Staten generael der vereenighde Nederlanden. En 
noch leger ftond: ter relatie van den Rade van State 
der felver. 

Ondertekent 

Chr. Huygent. 

iïlocïj ïjebben öe Staten generael een pïaccact 
uptgegeben op ïjet uptïopen en ölfo?ö?e ban ben 
hm$*o\hzl ban bate ben z4. 

IV. Deel. 

Rebben Ijtcr boren bcéïjaeït bat ben 3Egeht 
O’tel / unt Chigeïanö aen bc Staten generael ben 
24. JDartp gcfcljjebcn ï)aööe / onber anberen bat 
l)aee jiDajcffcpt ban Cngelanb / ben i^cere bah 
£>cI)oneluaI jfëod be Caron / aen ïjaer niogenbc «5. 
gefonben Ijaböc/ om befdbc bccfcöcpben faltciue 
remonftcercn. «ZDefclbc ïf cere ban 5>cl]onelual nu m 
^oIIanögeïiofuen3ijnöe/ en bcrfbdjt {jebbenbean* 
Dtenrte / [jeefc in De Staten boojnoemt ben 27. 
Hpjil/ naergcbanereconimanöatieaen befdbc gc* 
rapporteert / en Daer na ’t gene l)ier na bolgt bp 
gcfcffêifte obergdebect. 

EErft hebbe ik mijne hooggcmelte Heeren voorge- Kappot* 
houden, dat alfo hare Majefteyt wifte dat ik van 

meenihge was herwaerts over te komen , enwefende ten gencs 
voor de leftc reyfe by haer den 28. Martij vetert *ael 3*® 
leftleden , dede hare Majefteyt my de eere en begoft te 
feggen, dat fy dikwils van fins was geweeft my te com- 1789. bp 
municeren de oprechtigheyt van hare intentie in alle 
hare adien, tot confervatie en gemeene welvaert ban tofs 
van den ftaet des Nederlands. Derhalven fo was hare gcnbedTos 
Majefteyt wel begerende , dat ik de hooghgemelte 
Heeren Scaten foude te kennen geven felfs,’t gene ik geinnb, 
foude oordelen behoorlijk te wefen , ’t welk ik van 
haren monde foude verftaen,en ’tgene fy my veel bre¬ 
der foude geven by memorie, en is in fubftantie als 
Vólgt. 

Hare hóoggemelte Majefteyt fegt dat fy nietgenoech 
kan doleren , dat de Staten haer fo kleynen refped toe 
droegen,en dat alle de wereld wel hadde konnen fien , 
hoe veele wederwaerdigheden hare Luytenanten en 
andere Gouverneurs, die fy van harent wegen hadde 
overgefonden , hadden moeten verdragen. 

Dat niet tegenftaende men met hare Majefteyt was 
overkomen datmen niet foude handelen van’tgene con- 
cerneerde het gertieene welvaren in ’t ftuk van den oor¬ 
log, fo te water als te lande, fonder den Raed van State, 
dat aller faken van importantie buyten defelve Raed 
wierden getradeert, fonder dat hare dienaers eenige 
kennifle daer van hadden, daer door het tradaet ai¬ 
redelijk was gecontravenieerr. 

Dat de Staten al te kleinen werk maekten van dein» 
terceffien , die hare Majefteyt by hen-lnyden hadde ge- 
bruyktin faveur varï eenige particulire perfonen, en dat 
fy defelve in’t minfte noyt eenig faveur hadden betoont. 

Dat hare Majefteyt haer hielt geoffenfeert vermits de 
kleyne forge , die de Staten droegen on) de Steden van 
Bergen op Soom en Ooftende te fortificeren : en dat fy 
daer uyt niet anders konde afnemen , dan dat men de¬ 
felve fteden in fo quaden geftalte wilde laten blijven, 
op dat hare onderfaten , die daer binnen zijn , eenige 
defaftre en oneere foude komen te ontfangen. 

Dat hare Majefteyt was geinformeert dat uten menig¬ 
vuldige lofe treken en pradijken hadde gebruykt om 
hare onderfaten by’t volk der yoörfchreven Provin- 
tien in haet te brengen. 

Dat de Staten op de laetfte propofitien die den Hee-i 
re de Budly hen van wegen hare Majefteyt hadde ge¬ 
daen , al te onweerdiglijk en met al te ongerijmde 
woorden en onbillike redenen hadden geantwoort. 

*Eyndelijk feyd hare Majefteytdatfy niet kan begrij¬ 
pen, waer uyt haer dit mifverftant procedeerden , en 
waerom de Staten op haer fo kleynen regart namen, en 
niet tegenftaende hare Majeft. hadde verftaen dat fy 
fteunden op twe maximen of hoofc-poinden,hen felven 
perfuaderende en inbeeldende dat hare Majeft.hen-luy- 
den in fodanigen graed van noodvvendigheyd was aen- 
gehecht, dat fy hen met hare eygen verfekeringe niet 
konde abandonneren , en ook dat fy felfs wél fo mach¬ 
tig en wel gelegen waren tot haer eygen defenfie, ten 
aenfien van hare fterke fteden en fituatie hares 
lands, dat fy hen felven wel konden befchermenen 
alle de wereld het hooft bieden. 

Hare Majeft. feyde dat defe redenen en hooft-poinc- 
ten feer krank waren, en dat na devernielinge van de 
Spaenfe vloot, daer eenige Princen van grote quali- 
tey t, geallieerden en vrienden des Coninks van Span- 
gïen waren geweeft , die aen hare hooggemefte 
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Majefteyt openitige hadden gedaen van een volkomen 
en verfekert acccort tuftchen haer en den voornoem¬ 
den H.onink , met fodanige apparenrie van oprechter 
frieeninge en goede völbrenginge ( mits dat fy laad¬ 
de willen fcheyden van haer feconrs aende voorfz. Pro¬ 
vinciën ) dat fy haer fonder twijffel, fonder henluyden 
wel kofte beviyden, en fuiken verfeekerden vrede heb¬ 
ben voor haer Rijke , als fy foude mogen wenfchen. 

Nopende de perfuafie die fy hen felven fouden mo¬ 
gen doen , van hare eygen macht , feyd hare Ma¬ 
jefteyt , dat fo de Staten met goed regard wilden 
aenmerken , de partydigheden , die midden onder hen 
regeren, fo mede in de particuliere Provinciën , en dat 
veele Steden in quade geftaltenilTe zijn, ftaende de eene 
tegen de andere, en dat menichwerven ydere Provin¬ 
cie door een byfondere humeur word getranfporteert, 
fulks dat fy om een heel geringe oorlake nieuwe partij¬ 
digheden zijn opwerpende : en van dage tot dage meer 
en méér tegen malkanderen vervreemden , fulx datmen 
niet kap wefen in een ander redelijk difcours ,of daer 
tegen is datelijk feer grotecontrarieteyc van opinien en 
nfienichvuldige tweefpalt, daer de voornaemfte kracht 
van alle (lijken is beftaende in een goet eendrachtich 
accoort rdaer door alle d’ingefetenen t’famen in goede 
eerygheyt mogen worden onderhouden,als of den ftaet 
der vooifchreven Provinciën machtichgeuoech is om 
fich te cooferveren en ftaende te houden tegen ’t ge¬ 
weld van eenfo machtigen vyand , als daer is den Ko- 
nink van Hifpanien . met cegenftaende de fterkte der 
fteden,by komende door konfte of door nature, voor¬ 
namelijk als die van alle Iniy ten hulpe en fecours gede- 
ftimeei t foude zijn. 

Dit alles in confideratie genomen zijnde, is hare 
Majefteyt noch verhopende dat de gemelte Heercn Sta¬ 
ten fulleii overwegen hoe veele haer eygen welvaert 
daer aen is gelegen , dat fy delibereren en foeken door 
middelen van advijs en goeden raed te doen affbpieren, 
fo veel als mogelijk is , de differenten en querellen , die 
onder hen zijn , en in toekomende tijden te ftabilieren 
een fodanige forme van gouvernement, die geene con- 
fufie en andere inconvenienten, die fy nu dragen, Zy 
onderworpen. 

Daer door hare Majefteyt foude mogen ontfangen 
contentement en moed om hen haer fecours te conti¬ 
nueren, of te beraetflagen door hare voorfichtigheyd 
en fonderlinge goetheyd, om hen in haer favoor en 
haren befte te geven fodanige andere addrefte, als beft 
dienUjk fal wefen voor haren ftaet. 

Ën te defen eynde heeft hare Majefteyt my wel ex- 
preflelijk belaft, mijne hoochgemelte Heeren de Staten 
te verklaren , dat fy wilhch is hen te continueren alle 
goede en fincei e afte&ie , en dat fy ook wel wilde dat fy 
hen op haer betrouden , gemerkt fy verklaert dat haer 
oogmerk noyt is geweeft of fal wefen anders, als te fien 
henluyden vi el gemainteneert en bevrijd van tyrannie. 
En de refte belangende, wenfcht fy henluyden alle te 
famen een goede eendrachtigheyt en unie, tot confufie 
haerder vyanden , die fy ook houd voor de hare. 

Ondertekent 

JNuel de Caron* 

3^icc op pebben öc Staten rrr nt rad ter gdcgcnöer 
tjjö geanttooo?t / fo bp gefepufte/ afê öoo? pare <£c> 
Deputeerde / gdijb top ter gdcgcnöer plaetfe fullen 
berpaïeu. 

D€\\ toerden öe Staten geueradgeaö* 
Dcrtcert / Dat Den bpanö fecretcn aenfïacp op 

CanipcH boo* Ijanöcn paöööc / toaer ban fp öc fifóa* 

giffraet (eiber inpacdberaöbcrteeröen/gdijhöcliBa* 
gtflratcn ban hinderdam gebjbe aöbertentie aen 
pact Dtöcu / ten cpnöe fplnpöen goeöe toacpt en tor* 
dept nemen/en op öe toccmöc öie möe&taö ona* 
toen/ tipt m in gingen goede ad)t fïaen fouöen. 
<©e JDagiftract ban Cainpcn / gebjbe aöbertentie 
gcfircgeu pebbeuöe ban bcrfcpepöenpïaetfcn/ öatöe 

bpanö een aenfïacp op pact flaö paööe / pidöen De 
pookten Der ffaö gefloten / öeöen pupgfoebinge ban 
pup£ tot pup£ öoo? öe ganfepe flaö / en öeöcn allé 
b^ccinöe perfonen booj pact bomen / öan bonden 
geene öaer ccnige fufpitte ofatdjtoacn op föuöc peb* 
ben mogen ballen / fielden boo^tjj alle goeöe o?ö?c op 
öe inbomenöc perfonen / bpfonöer bande gene Die upt 
©ebenter getoeben/en alöaer metter luoon gebomen 
toaren / en fepjeben ober tot anttooojöc / öat fp met* 
ter pulpe <8oöc£ öeg Stlmacptigen berpoopten öe 1 
flaö tegcn.é alle acnflagen dc£ bpanö$ bod te Oetoa* )\ 
reu/ ten toarc fabe öat onder cemge foïöaten ban pet 
garnifoen (’ttoejbnn fo lange tijd fonöer bcranöe* 
ringe öaer gelegen paööen) pet fcptipïen moepte / en 
öie öaer toe banden bpanö moepten gccojrumpccct 
5ijn/oföenaenöefc5ijöem öicnfl ergeben fjcbücn / 
(|c. tbaerom öe heeren Staten 00b goed bonden ört 
garnifoen te beranöeten / en bleef Daer meöe öien 
acnflad) acïjtec tnegen en öe flaöbetoacrtenberfe* 
bert. 

©en iS.Hjpplfontöcntïitmeefler^anï^arïig^ 
genöc binnen öer flaö bergen op Eooin/een folöact Se {la™ 
met eenen bjief aen öe l^eecelBeefler^oDan ban©b ctitenen 
öcnbarnebdt / en liet ijem toeten / ijoc öat 130 foï 
daten ban Ijet garnifoen ban 25ergen-op-Eoom / i;«boik 
en febere ïlnpteren ban fpne^ b?oeöer^ IDarcdi^ teggenbe 
23aer compangtc / liebbenöc t’ famen een acnflacjj 25"rninn 
gcljaö op een flaö genaemt 23c?cDïoon/ gelegen m’t 0y zoon 
land ban 3lupb/ öie Ijaer toa^ gemifl: in ’t tocöcrom 
beeren na pact garnifoen / ingenomen paööcn De 
flaö ban iCpicncn in S^abanö/gdegen aen een blcpn 
ïïibierben genaemt öe Ó3ecbe / ’t toeïb öoo? öe flaö 
loopt / en lepö öcfdbe flaö omtrent öjie mijlen ban 
Hobcn/en 00b fo becre ban ^t. (Crnpcn / Dcfe flaö (Fol*,9 

een grote flaö/ begrijpende een ure gaen^ infpn 
ommeganb / $ eertijd^ een bermaeröc flaö getoecfl/ 
maer i?l öoo? pet opbomen ban ^ertogenbofep 
feer afgenomen, ©e boopioemöe Öupteren enfoD 
daten / niet jegenflanöe binnen öer fdber flaö lagen 
5 of 6 ©enöelen ^pangiaröen / geraebten inöefeD 
be flaö / en obeebiden öcfdbe J>pangiatöen met 
fulben fneïligpepö/ paefl en furie/ öat öe&pan* 
giaeröen niet toetende poe flerb öe ingebomene 
toaren / en pact niet bonnenöc in o?ö|e (lellen / met 
een berfeppeben upt öe flaö berliepen / öaer toet* 
ter bede ban öooö gefïagen / toepnige of geene ge* 
bangen genomen / en fp bregen 3 &panfe ©enöe* 
len / boo?t$ plonöcröcn fp öe flaö en namen fo bede 
bupt£ meöe aps fp laden bonden / en paeflen paec 
toeöcr ter flaö upt /toant fp bjeeföen öaer in befet 
te tooiden ban öen bpanö/en fp enbonöenöeflaöi 
niet pouöen/aï£ leggende rontom in bpanödt land/ 
en togen alfo metten bupt en öe ö?ie ^paenfe ge* 
nomene ©cnöden na 50ergen-op-Soom / De bpan* 
öen namenfe tuffepen toegen toaer met omtrent 
400 mannen / öan fp gerefblbeert 3pnöe öen bupt 
niet te berlaten / flaenöer met getoelt boo? / en 
bomen tocöerom tot Bergen / altoaer öc Öjie 
^paenfe ©enöeïen toerden bebent / bat fp öie al* 
Daer gefien paööen booj De (lab inbe bdegetinge, 

©en ïeflen Hp?iï befc# jaer^ guani Den ©?abe ©e<©?a 
^pilip^ ban l^openlo toeDerom in Defe Eanben 
upt ©nptfïanD / pp toa^ met De andere Ifeeten i;omt t» 
©cöcmitccröe ( gelplt top berpadt pebben ) eerfl öcrom u 
in ©enemeeben getoecfl / en toa^ öaer na boo^tö 
gerepfl bp öen hertog ban &aren en andere ©uptfe ' 
©o?flen ten. diende ban öefeïanöen/ en boo?tg 
00b bp fpue moeöee en beenden om fpne cpgene 
affairen. 

JBp pebben pier en öaer aïtemet^ berpadt ban 
betfcpepöen mifnoegen öat öe 'Coningmne ban 
ingeland paööe op De Staten ban öefe Xanöen/ 
toeöcrom 00b pet mifnoegen öat Öc Staten gene* 
rad en particulier paööen / om öat pet tractaet 
met paere JUDajefiept gemaebt/nietfulrtoeröeon* 
Decpouöen al^ ’t tod bepoo?öe / bo?öer£ öat ban öe 
Cngeïfe öe fiipepen ban Defe j^eöedanöen/fo^er Mee 
alé in; ingeland toerden gearredeert en ajttigetad/ 
onöer Debfel ban ömpaubdbieöej^öedanöfeCoop* 

lupöen 
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ïtipöcn op föcftm of op ^pangïcn toarcti iijijbcnöe/ 
en mccc anöcre f toarigöcDcn bic öagdijfcg üoo^ bie* 
len. ©m alïc ïuelfic m$-bccfïanüen ter neder te leg? 
gen / öe Staten gciictaeï goeö gebmiöen öebben eene 
legaticte fenöenacnöaccHöajcfJcpt; pier toe toer^ 
ben genommeett en gecommittectt^fonUet^acob 
ban ©gmonö / ï^eere ban ïscnenbuccf) / IBcefïcc 
^ebafïiaen ban üofen / cn 2Sacob ©aïb / Üïabcn 
ban &tate. ï^aec bjeeben tnebe gegeben b?ieben ban 
cccbentte aen pare IBafcfiept / mit£gaDcr0 ber= 
fepepben particuliere b^eben aen ccnige ban be booj* 
naemfïe Heeren in Cngeïanb/ bie fpmeenbenbat 
be geumeeröe ïanben be jï toegebaen toaten / öaer fp 
fabeuc bp beefoepten/ om aïle£ tot een beter epnbe 
te mogen brengen, ©en bjicf aen paté HSaje|ïept 
üjasïupbenbca^boïcpt: 

Onder ftond , u Ed. feergeaffe£tiorieerden de Staten 
generael van de vereenigde Nederlanden, lager ftond,, 
ter ordonantie van de voornoemde Heeren Staten , 

ondertekent, 

C. Jerjprnr. 

©e inficuctie ben boojfepjeben (Öefanten mebr 
gegeben toaj» ban ben nabolgenbcn mpoub: 

Inftruótie voor den edelen, erentfeften Jr. jacobvati 
Egmont , Heer van Kenenburg , Sebaitiaen van Lo- 
fen , en jacob Valk, Raden van State der vereenigde 
Nederlanden, van ’t gene defelve Heeren lullen heb¬ 
ben te retnonftreren aen de Koninklijke Majefteyt 
van Engeland, en de Heeren van haren Rade in ’t ge- 
nerael en particulier. 

Sfytebeu 
ban crc; 
ijentie ban 
be,Staren 
Igenerael 
flcnbtöoï 
mngmne 
ban Cn: 
gclaiia 

E-vrouvve, wy fenden tegenwoordich in Enge¬ 
land, de Heeren Jacob van Egmond, Heere tot 

Kenenburch , &c. Sebaftiaen Loten en Jacob Valk, 
Raden van State, om van onfent wegen aen uwe Ma- 
jefteyt te doen eenige remonftrantien van feer groten 
gewichte voor defe landen, behoudeniffe van onfen 
Staet en dienft van uwe Majefteyt, fo ten aenfien van 
’t gevolg van de daed als anderfins, biddende feer de- 
moedelijk dat uwe Majefteyt believe defelve goed ge¬ 
hoor tc geven, genadelijk daer op ts letten, en op 
defelve remonftrantien te geven een goede vruchtbare 
en kortbefluyten refolutie , fodanichals wy verwach¬ 
tende zijn van uwe Majefteyt, en machgeenfins uyt 
geftelt zijn, fonder ’tgeheele verderf van defe landen 
en ondienfte van uwe Majefteyt; hier roede kullende 
uwe Koninklijke Majefteyts handen, bidden wy den 
Almogenden Schepper, Me-vrouwe , te bewaren den 
Troon van uwe Majefteyt in grootheyd , billikheyd, 
fterkte en gerechcicheyd, in den Hageden i^.Mey, 
1*89. en 

was geparapheert, 

f. Oldtnburnevtlt, vt. 

Onder ftond,uwe Majefteyts feer ootmoedige diena¬ 
ren , de Staten generael der vereenigde Nederlanden, 
lager ftond, ter ordonantie van de voornoemde Hec- 
ren Staten generael, 

en was ondertekent, 

C. sderflenr. 

Het opfchrift was aen de Doorluchtichfte Konin- 
ginne van Engeland» 

©e IBiftïbe acnbe boomaemffe Houten in ’t Hof 
ban paté JBajefïept m <£ngelan&/ tuag ïupbcnöe 
alötté: 

ftbe X A Yn Heeren, de noot die dwingt ons om aen hare 
IVj Majefteyt over te geven een remonftrantie van ge- 
wichte, fo ten aenlïen van ’t gevolg en debehoude- 

il nifie van onfen ftaet, ten welken eynde wy in Engeland 
gefonden hebben de Heere Jacob van Egmond fchild- 

e knaep, en Heere van Kenenburch, &c. Sebaftiaen 
fn van Lofen , en Jacob Valk, Raden van State. En 

wy zjn verfekert van de (onderlinge liefde die uwe E. 
jan tot de behoudeniffe van onfen ftaet zijt dragende, wy 

bidden uwe Ed» feer hertelijken dat uw’E. believe de 
voorfz. onfe Gefanten behulpelijk te zijn en de goede 
hand te bieden, op dat hare Majefteytgoedertierlijk 
believe hen goede audiëntie te verleenen, endathaer 
believe een genadich befluyt en refolutie te nemen op 
ons verfoek na den nood van de faken en den tijd (die 
geen uytftel noch weygeringe toelaet) vereyfcht, ge¬ 
lijk onfe voornoemde Gefanten u Ed. breederte ver- 
ftaen fullen geven, die wy daerom met behoorlijke 
credentie voorlien hebben, en ons hier op betrouwen¬ 
de , bidden wy den Almogenden Schepper, mijn Hee¬ 
ren in een lange gefontheyd en in een gelukfalig leven 
te willen behouden, in denHagedenij.Mey 15S9. 

IV. Deel. 

en was geparapheert 

f. Qldenbameveh, vt. 

DE voorfz. Gefanten fullen voor-eerft en voor-al 
aen hare voorfz. Majefteyt van wegen de Statera 

van de geünieerde Nederlanden doen behoorlijke gc- 
biedenifie. 

En overleverende hare brieven van credentie, ful¬ 
len voorts verklaren, dat de Heeren Staten generael 
der voorfz.Provintien zijn onderricht en geinformeert, 
hoe dat alle de fchepen defer landen, onderfaten en 
koopluyden, öp Wellen trafïquerende , komende van 
Wellen , ofderwaerts varende, vallende in handen van 
eenige fchepen van oorloge van hare Majefteyt, of de 
gene die by hare Majefteyts dienaers of onderfaten toe¬ 
geruft zijn , worden gevoert na eenige havenen vaii 
’t voorfz. Koninkrijke. 

Dat van gelijken alle de fchepen, die door gelegent- 
heyd van de wind , of om andere redenen in Engeland 
bedwongen zijn of begeeren te havenen, aldaer wer¬ 
den gearrefteert en aengehouden. 

Dat daer-en-boven ’t mcerendeel van de fchepen , 
die in der manieren voorfz. aengehaelt, gearrefteert» 
en aengehouden zijn, worden ontladen , eenige van 
d’eene haven in d*ander, de eygenaers of hare agenten 
ontvoert, en anderfins gehandelt, min of meer als o£ 
de fchepen en ingeladen goeden waren verbeurt, era 
den eerft-nemende toegeeygent. 

En alfo de voorfz. Heeren Staten generael niet kon- 
nen weten de redenen van de voorfz. onbehoorlijke 
proceduren, dat fy daerom zijn veroorfaèkt geweeft 
aen hare Majefteyt hen-luyden af te veerdigen, om haer 
Majefteyt te bidden, dat de kooplieden en (chippers 
haer afgenomen goederen en fchepen , kolleloos era 
fchadeloos werden gerellitueert, en dat ordre gegeven 
werde, dat voortaen geen fchepen of goederen meer 
werden ingébracht, aengehouden , gearrefteert, of 
anderfins in haer reyfe verhindert. 

Tot welken eynde fy haer Majefteyt fullen vertonen, 
dat de Nederlanden van alle oude tijden hebben be- 
Itaen in negotiatie en trafijke over zee. 

En dat generalijk het welvaren van defelve Neder¬ 
landen , ook in tijde van peys , geheelijk dependeert 
van den vryen cours en voortgank van den koophan¬ 
del met vremde natiën, infonderheyd van den lande 
van Holland, Zeland, en andere, die t’famengeuni- 
eert wefende , d’oorloge tegen den Konink van Span- 
gien moeten voeren. 

Want alfo defelve landen begaeft zijn met goede ha¬ 
venen en rivieren, fo om in de landen de koopman- 
fchap te brengen, als om voorts defelve by middel vare 
de rivieren en havenen te diftribueren. Dat defelve ter 
oorfake van dien zijn gepeupleert, niet na advenanc vara 
de plaetfe, maer van de fchip-vaert en koop-vaert, daer 
by het meerendeel van de ingefetenen van de voorfz. 
landen haer onderhoud hebben gehad. 

Sulks dat defelve landen ontbloot wefende van de 
(chipvaert en van de koophandel, mitsgaders van de 
manufacturen cn andere laken daer afdependerende, 
ook in tijde van volkomen peys en vrede niet foudera 
konnen in profperiteyt en welvaertfubfifteren, noch 
haer felven voeden en onderhouden. 

Dat de landen veel min konnen verdragen in defe te¬ 
genwoordige inlandfe oorloge gefruftreertce worden 
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van de navigatie en trafijke, daer in hetmeerendeel 
van de middelen en macht van den lande beftaec. 

En allo de Nederlandfe Provintien in ’rgenerael en 
befonder altijd feer forchvuldich hebben ge wedt, om 
in ’c ontfangen en hulden van dc Princen en Heeren 
der felvetebefpreken, dat haer privilegiën en gerech¬ 
tigheden fouden werden gemainteneert , fo hebben 
in ’t befonder ook defclve Princen doen beloven en 
fweeren de conditiën, ’t welvaren van den lande , en 
de vrye navigatie en trafijke concernerende. 

En fo wanneer de Pi ineen yet ter contrarie hebben 
willen doen, dat de voorfz landen hen altijd daer te¬ 
gen hebben geopponeert, en fo veele gedaen dat de ver¬ 
hinderingen en belerfelen van dentreyn van de koop- 
manfehap werden afgedaen. 

Welke aengemerkt, en befonder dat de natuyrlijke 
redenen en wetten mede brengen, niet alleenlijk dat 
de navigatie en trafijke behoort vry te wefen, maer 
ook dat een yegelijke Provintie, ftad en privaetper- 
foon foekt fijn welvaren, en fijn ruine cn bederffenis te 
verhoeden. 

Dat daerom de Heeren Staten betrouwen , dat hare 
Majefteyt wel onderricht wefende van den ftaet en ge- 
kgentheyd defer landen, geenfins fal gedogen, dat 
de fchepen defer landen eenigen hinder of beletfel 
voortaén fal worden gedaen , en dat by hare Majefteyt 
fulke ordre fal werden gegeven , dat de geinterefieerde 
fchippers en koopluyden lullen hare fchepen en goeden 
wedergegeven werden , en voorts van ’t gene in eeniger 
manieren geaheneert is , vergolden en gerecompen- 
feert, ’t welk de voornoemde Staten haer Majefteyt 
ootmoedelijk bidden. 

En voor fo veele daer cegen foude mogen gefeyd 
worden , dat haer Majefteyt niet begeert te gedogen , 
dat op Spangien ofPortugael, en andere landen die 
den Konink van Spangien zijn onderworpen , worde 
gedaen eenige toevoer , trafijk, of koopmanfehap, 
nadien haer Majefteyt uyt oorfaek of ten verfoek van 
defe landen foude met den Konink van Spangien ge¬ 
treden zijn in vyandfehap en oorloge. Sullen verklaren 
dat fy laft hebben van wegen de Heeren Staten haer 
Majefteyt feer hoochlijk te bedanken, dat haer belieft 
heeft tot bewaernifle van haer Koninkrijken, tot be- 
fchermenis van de geünieerde Nederlanden , en de 
geheele Chriftenheyd ten beften, de wapenen tegens 
den voorfz. Konink aen te nemen. 

fFol. ïoO Maer dat daer uyt ( onder corredlie van haer Maje¬ 
fteyt ) niet kan volgen, dat fonder openbare verkon- 
dinge van oorloge, en verbod van de trafijke, de koop- 

, luyden haer goeden ontnomen fouden worden , die 
daer van hebben rechtveerdige öorfake van ignorantie. 

Behalven dat gelijkewel, of fchoon openbare ver- 
kondinge gefchied ware . niet konnen aengehaelt of 
verbeurt gemaekt worden de goeden, dewelke by ma¬ 
nier van retour uyt Spangien komen. 

Niet alleenlijk mitfdien in Spangien geen adverten¬ 
tie daer af is gedaen , maer ook door dien dat geen re¬ 
den is, dat de vyand in Spangien verfterkt foude wor¬ 
den met de goederen die allo uytgevoert zijn, en de 
koopluyden van defe landen toekomen. 

Dat de fchippers , koopluyden , en onderfaten van 
defe landen des te meer reden hebben om te klagen, 
aengefien dat fy bevinden , dat die van Dantzik, De- 
nenïark, en generalijk de oofterfefteden , mitfgaders 
de Franfoyfe , Schotten en andere, vryelijk zijn dc zee 
frequenterende, en op Spangien of Portugael varen , 
fonder dat defelve bekommeringe of beletfel, als dien 
van defe landen , by de fchepen van haer Majefteyt, of 
in haer Koninkrijk gedaen word. 

Waer door, boven de ruine dewelke door d’oorloge 
van felfs word gecaufeert, ook diverfie van neeringe, 
en vertrek van de koopluyden , fchippers , boots- 
gefellen , fchips-timmerluyden, fmeden, lijndraeyers, 
feylmakers, en volgens alle andere manufadfuriers en 
neermgen daer aen dependerende, met de fchepen, 
gefchut en andere toebehoorten, uyt defe landen werd 
veroorfaekt. 

Sonder dat den vyand eenige afbreuk of fchade word 
gedaen door de voorfchreven beietfelen, en verbie¬ 

den van te negotiëren en te handelen voor defe tanden 
alleen. 

Want ’c is notoir, dat evenwel de handelinge en tra¬ 
fijke werd gedreven, als andere natiën toegelaten word 
op Spangien en Portugael te traóieren , en dat alfo 
door den felven de Konink van Spangien gedient word 
van allerhande goederen, fchepen, fchipsvolk, ge¬ 
fchut , ammonitien , en andere nootelijkheden ^eer¬ 
der dan uyt defe landen foude konnen worden gedaen, 
cn daer boven geaflifteert in fijne rollen en ongelden, » 
te meer aengefien hec meerendeel van alle foorten van / 

koopmanfehap, die op weften gevoert worden , uyt 
de oofterfe landen komen. 

Maer gefchied den Konink van Spangien daer aen 
groot voordeel, dat fyn vyanden by alfulkeindire&e 
wegen en middelen fo grootelijks worden gekrenkt, 
en haer inkomen enmachtverminderr. 

Sulks dat in allen gevalle de ordre foude behoren 
gegeven te worden , dat generalijk een yegelijk de 
vaert op Spangien en Portugael verboden word , en de 
voorfieninge gedaen dat defelve ook met effeót belet 
mochte worden. 

Maer nadien haer Majefteyt die refolutie niet heeft 
belieft te nemen , en dat hare Majefteyt redenen en 
confideratien heeft, waerom fy niet raedfaem foude 
vinden gelijke refolutie te nemen, en datdaer-en-bo- 
ven niet wel mogelijk foude zijn defelve generale refo¬ 
lutie ter executie te ftellen , befonder in regard van de 
vaert achter Schotland om, dat die niet mogelijk is te 
beletten, als van ouden tijden is verftaen : dat ook 
geene reden is dat hare Majefteyt de geünieerde Neder¬ 
landen, die fo langdurigenbloedigen oorlog hebben 
gefuftineert, en daer door den Konink van Spangien 
verhindert van andere Chriftelijke Koninkrijken en 
landen te invaderen, alleen belet foude willen doen 
in de vrye trafijke en navigatie, heteenigfteunfelha- 
rer faken , daer in fy over fulks boven andere behoor- 
den gebenificeert te worden. 

En voor fo veel voorts aengaet, dat defer landen 
ingefetenen, tegens den Konink van Spangien in oor¬ 
loge wefende, niet behoren op de landen in zijn fub- 
jeótie wefende te negotiëren. Dat d’ervaremheyd van 
de tegenwoordige oorloge defe landen heeft geleert, 
dat fy hen, niet tegenftaende de vryheyt van de trafij¬ 
ke , wel hebben konnen mainteneren. 

En dat nietalleen de voorfz- trafijke met voorgaende 
confent en ordre van den landen onderhouden, daer 
in geen hinder of prejudicie heeft gedaen , meer veel 
eer dat de continuatie van den handel en trafijke is den 
eenigen middel geweeft om defe landen tegens dege- 
meene vyanden te befchermen, en de gemeene fake 
ftaende te houden. 

Dat fy daerom ook noyt hebben konnen verftaen , 
dat fy het middel, ’t welk hen geefc God de Heere 
door nature en gelegentheyt van den lande, fouden 
behoren te verwerpen, en dat fy niet fouden trecken 
de commodneyten, die fy van de vyand tegen zijn wil 
en dank komen te genieten. 

Befonder nadien het geheel evident en notoir is, 
dat, ceflerende de negotiatie en trafijke, ookfullen 
uyt defe landen getranfporteert worden, alle de fche¬ 
pen en macht van defelve , en daer-en-boven het land 
van de inwoonderen ontbloot, en de middelen van 
gelde bekomen. In alle welke faken niet alleen het 
welvaren, maer ook de defenfie van defe geünieerde 
landen beftaet, alfo fonder ’t fclve de landen hen niet 
fouden konnen befchermen tegens d’uytterfte ruine 
en bederffenis, daer mede fy fouden overvallen wor¬ 
den als boven. 

Behalven dat niet alleenlijk belet en aengetaft wor¬ 
den , de fchepen komende uyt Spangien en Portugael, 
of derwaerts varende : maer ook de fchepen die na 
Vrankrijk gedeftineert zijn. 

En kan by pertinente declaratie bewefen worden, 
dat de fchade, dewelke d’ingefetenen defer landen , 
by ’tgene voor verhaeltis, hebben geleden federt 3 
jaren herwaerts, bedraegt meer als 3000000 ponden, 
en dat behalven dcconfequentie, die daer uyt volgt, 
voor fo veel daer uyt word gecaufeert de notoirlijke 
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grote verminderioge en diverfïe vari alle handelinge 
en trafijke. 

En om ’c Telve tebewijfen, Tullen de voorfchreven 
gefanten in handen van hare Majefteyt overleveren de 
voorfz. declaratie van alle devoorfz. befchadigtheyd 
pertinentelijk verklaert en gcdiftinguecrt, die hen by 
de kooplieden Tal werden geadminiftreert. 

Haer Majefteyt Teerinftantelijk biddende, dathaer 
believe de koopluyden refpeótivelijk haer fehepen en 
goederen te doen en laten volgen , kofteloosen fcha* 
deloos , en daer over in Taken daer ’c Telve van node 
wefen Tal, deTelve laten wedervaren korte en goede 
adminiftratie van juftitie. En dat hare Majefteyt believe 
op de navigatie en trafijke fulkeordre te ftellen , ten 
èynde alle de voorfz. beTchadigtheden, mitsgaders de 
disordren en inconvenienten, die daer uytgeTchapen 
waren te volgen, worden geweert en verhoed : im¬ 
mers dat defer landen onderTaten in de voorTz. navi¬ 
gatie en trafijke niet meer worden verhindert nochte 
belet, als de onderTaten van den Konink van Denemer- 
ken , Oofterfe fteden, Schotten en Francoyfen , niet 
verTwijgende hare Majefteyt dat de excefien en fcha- 
den die den IngeTetenen van defe landen alreede aen- 
gedaen zijn , en dagelijks aengedaen worden, Togroot 
en exorbitant zijn, dat deTelve langer niet zijn te to¬ 
lereren. Aldus gedaen en gereTolveert ter vergade- 
ringe van de voornoemde Heeren Staten in’s Graven- 
hageden ij. dachMey, anno 15 89. 

wasgeparapheert, 

J. van Qldenbarncvelt vt. 

Beneden ftont, ter ordonantie van de voornoemde 
Heeren Staten, en 

was ondertekent, 

C. Aerfenr. 

^3eïjaït>cn öefe boojnoembe infïcuctie Öebben be 
Staten boojnoemt / ïjate dBecammitteecöe noef) 
tncöe gegetom feftece raemocien / om gen baec na te 
reguleren in gebaïle ïjun pet moc&te bejegenen ban 
ïjaee iBajefïept of bc Zeereu ban ïjatentöaöe/ in 
’tgcncuaeï of in ’t particulier/ en batopbetfclfiep^ 
ben pometen en acticulcn baec inaïtemet^tegen^ 
beftlbe ïfcecen Staten genecaeï ftnangbeben en 
quefïten gemoüeect toaren/ met ïafï om be actiën 
bcc ï^eecen Staten genecaeï in aïlen typmocöelrjften 
en bpfonbecïtjfi te juf! ificeren / baec toe befeïbe mebe 
gegeben biojDen / De flueïten / acten/ infojniatien 
en gcfdjtiftenbaectoenobigbjefenbe: en biacen be 
boo?fclj?èben memocien begrijpende ’t geneïjierna 
bolgt: 

tV Atftien van de Heeren Staten Tullen Ty-luyden in 
45efatk U allen vrymoedelijk en befonderlijk juftificeren en 

|1 Dcc verdedigen, fo uyt de remonftrantien aen den Heere 
.M-eit Grave van Lycefter, in den jare ifStf. tot verfcheyden 
neraèl/ tijden by de Staten gedaen, uyt den inhouden van de 
fonben brieven van den 4. Februari) iyBz.uyc derefolutien den 
nMHte0ï HeereBaron vanBukhorft opfyn overgegeven poinden 
Cïajcfl. gegeven, uyt de nader declaratie op de voorfz. brie- 
in€n# ven van den 4. Febr. aen den felven Heere gelevert, 
:lanö, Uyt je remonftrantien by de Heeren Staten van Hol¬ 

land ter wederkomfte van den Grave van Lycefter in 
den jare i?87.gedaen, en de gedrukte juftificatie van 
dien, uyt de eygen juftificatie van de complicen van 
den feditieufen handel binnen Leyden voorgenomen, 
uyt de memorie van den Heere Ortel, in den jare iyBS. 
mede gegeven: uyt de miflïven daer op aen haer Maje¬ 
fteyt gevolgt, uyt de antwoord gemaekt en overge- 
levert op de propofitie van den Baron van Willugby in 
Martio anno 1588. met de deduttie gemaekt op de 
proceduren van Sonoy en Tyne adherenten , uyt de 
confelfie van Sucquet, uyt den placcategemaekt te- 
gens de verraders en fchelmen van Geertruydenberg, 
uyt de geTchriften gemaekt To op’t gene by den Heere 
Willugby, als by den Heere Bodley, en ten beften by 
den Heere Garon is overgelevert. 

En hoewel notoir is door wien en órrt wat redenen 
alle de onbehoorlijke proceduren , populaire fadhen 
en Teditien onder den eemeenetl volke, muyterye, al- 
teratien en ongehoorfaemheden onder den volke van 
oorloge in defe landen gebruykt zijn, en datdefelve 
principalijk hebben gedient om te verdrucken het 
recht en d’autoriteyt van de Staten, To Tullen nochtans 
de voorfz. gecommitteerde niet nalaten uytdruckelijk 
en vrymoedelijk te verklaren, dat de brieven van den 
Grave van Lycefter van den 10. Junij 1587* aen Junius 
*t Telve zijn medebrengende, dat daer aen geen ander 
bewijs is gebrekende. 

Het gene den Gouverneur Ruftel To in de ftede van 
Middelburch als in de ftede van Vliffingen , dooree- 
nige Teditieufen , in conformite van den felven brief, 
heeft geattenteert in den jare 1^87. heeft ’tfelve ook 
genoechfaem aen den dach gebracht, fovcele de po¬ 
pulaire faótien aengaet. 

’cGene met de garnifoenen van der Veer en Armuy- 
den , ook met de garnifoenen van Medenblik, enten 
leften met dengarnifoen van Geertruydenberg by den 
voorTz. Ruftel, To in perfoon als brieven enGefantcn 
is gehandelt, heeft genoechfaem mede gebracht, door 
wiens toedoen de muyteryen onder het volk van oor~ 
loge zijn veroorfaekt. 

En hoewel deTelve alteratien en muyteryen hebben 
gehad een pretext van hare Majefteyt daer mede dienft 
te doen, ToToudenochtansteTeerflechtzijngeweeft, 
dat men niet te voren foude hebben overdacht , dat 
den gemeenen vyand daer onder zijn profijt (oude 
doen, als gebleken is, To in’tftuk van Willemftad , 
met de handelinge van Sucquet, het voornemen van 
Renchy in Naerden, en ten leften met de fchandelijke 
en Tchadelijke uytkomfte van de ftede en hetgarnifoen 
van Geertruydenberg. 

Sult ook uytdruckelijk verklaren dat de gene, die 
alderbeft in deTe landen tot hand-houdinge van dege- 
meene Take en hare Majefteyts dienft zijn gereTolveert 
en geaffedioneert, van het begin der onbehoorlijke 
proceduren , niet anders hebben konnen oordelen, 
of ook als noch niet anders oordelen konnen, ofin alle 
de fteden, in dewelke de populaire fadien tegen de 
wettelijke Overheden de overhand gekregen hebben, 
als van gelijken de frontier-fteden, in dewelke de fol- 
daten hen tegens de Staten van den lande en hare wet¬ 
tige Overheden in muyteryen en alteratien geftelt heb¬ 
ben, zijn in notoir en evident perieul geftelt geweeft 
van te nemen een gelijke uytkomfte, als die van Geer- 
truydenberg genomen hebben, daer van niet alleen 
haer Majefteyt en de Heeren van haren Rade, maer 
ook hare Majefteyts onderfaten in defe landen gefon- 
den tijdelijk genoechfame remonftrantie is gedaen ge¬ 
weeft , gelijk niet alleen verfcheyden brieven aen haer 
Majefteyt en de Heeren van haer Majefteyts Rade, 
maer ook der Staten geTchriften aen den Heere Grave 
van Lycefter, aen den Baron van Willugby, den Ba¬ 
ron van Bukhorft , en den Heere Johan Norirz fuccef- 
fivelijk by de Staten in ’cgenerael en particulier over¬ 
gegeven , mede brengen, en daer beneffens de mon- (Fol.ü.j 
delinge conferentien met defelve Heeren tot meer- 
maels daer op gehouden. 

By wat wegen de wettelijke autoriteyt van de Staten 
en van de Gouverneurs der particulire Provinciën is 
geimpieteert geweeft , om tuflehen de principalen 
fcheuringen, divifien en jaloufien te doen waften, is 
gebleken uyt de doleantien by zijn Excellentie van 
Naffau en den Heere Grave van Nieuwenaer,den voor¬ 
noemden Heere Baron van Bukhorft overgelevert, en 
uyt de brieven van den Heere Graef Willem van Naf¬ 
fau en de Staten van Vriefland aen hare Majefteyt ge- 
Tonden, waer uyt niemand foude konnen oordelen 
anders te konnen volgen, dan der landen ruine, door 
de proceduren die by eenige dienaren van hare Maje¬ 
fteyt , en door eenige gepretendeerde geaffedtioneerde 
tot haren dienft , in defe landen zijn gedreven ge¬ 
weeft. 

Dat de Taken niet gerecht en tot eenigheyt gebracht 
werden. Tullen Ty-luyden verklaren te gefchieden om 
tvrec principale redenen. Als in deneerften, dat op 
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fo langdurig vervolg van de Staten aen hare Majefteyt, 
om te hebben een publijke aöe van defadvoy van alle 
populaire fa&ien en feditien onder den getr.eenen 
volke , en van de muy teryen , alceratien en ongehoor- 
faemhcden onder den volke van oorloge ( als niet 
konnende ftrecken dan tot haer Majefteycs ondienft en 
der landen ruinc) de Staten’tfclvc niet hebben kon- 
nen impetreren. 

Ten tweeden, dat men fiee dat de principale auteurs 
van alle het quaed, f© wel in Engeland als in defe lan¬ 
den van wegen haer Majefteyt worden gefupporteert, 
en de oprechte geaffedtioneerde tot den dienft van 
hare Majefteyt en de landen , van alle conditiën en 
qualireyten, met menichvuldige reprochen verdrukt 
en geinjurieert worden. 

De remedien om alles te rechten (uilen de Gecom¬ 
mitteerde uyt de voorfz- fchrifcen , en fommierlijk uyt 
de lede brieven aen hare Majeft. gefchreven op ’tftuk 
van Geertruydenberg openen, msefgaders uyt het lelie 
poinftj van de antwoorde den Heere van Caron ge¬ 
geven , en daer by perfilleren. 

Op ’tgene hen-luyden van eenige handelinge met 
den vyanden foude mogen voorgeilagen worden: 
fullen fy-luyden hen behelpen met de voorgaende de- 
pefchen daer op gedaen, en met de befte redenenju- 
ltificeren, dat de Staten haer Majefteyts begeerte daer 
in niet hebben konnen toeftaen. 

Nopende de verandering van den inhoud van ’t tra- 
ftaet: fullen verklaren dat de Staten niet anders be- 
geeren , dan dat ’tfelve punétuelijk v'ord onderhou¬ 
den en achtervolgt, en dat aen haer fyde daer in geen 
mangel fal welen. 

Sonder dat fy-luyden tot eenige veranderinge in ’t 
kleyn noch in’c groot fullen verftaen, nocheyndelijk, 
noch op believen, dan fo verre haer Majefteyt belieft 
hen-luyden yet te openen, fullen’t felve begeerenau- 
tentijkelijk by gefchrift, orn overgefonden te worden 
aen den Stacen. 

Sullen infifteren ten eynde het fecours compleet ge- 
maekt , in defe landen, compleet gefonden en ge¬ 
houden worde , in conforrnite van het tradlaet, en dat 
met den aldereerften, alfo de maend Junius is aen- 
ftaende, en dat tegen den i.Junij in defe landen word 
verwacht het volle getal van het beloofde fecours, fo 
te peerd als te voet. 

Sullen uyt de ftucken hen-luyden mede gegeven, 
van ’t gene gehandelt is geweeft met den Heere Norits, 
juftificeren de handelinge der Staten dies aengaende, 
en verklaren, dat hoewel noyt refolutie genomen of 
confent gedragen is om eenige fchepen van oorloge 
tot de voorfz. fake te fenden uyt defe landen , over¬ 
mits de grote laften, die defe landen tot refiftentie van 
de vyanden te water moeten dragen , nochtans daer 
toe goede hope van vmchtbarige refolutie was, ten 
ware het nemen van de fchepen van defe landen in En¬ 
geland , tot fo groten fchade van de landen , vele goe¬ 
de luyden hadde gedegouteert, en der landen macht 
feer gekrenkt en vermindert. 

Alle welke poin&en , of eenige van dien , de ge¬ 
committeerde fullen gebruyken , na gelegentheyd , 
en tot haer difcretie. alleenlijk by forine van infor¬ 
matie en advertentie, en anders niet, alfodeStaten 
niet verftaen der landen faken , elders dan binnen de- 
felve landen, by conteftatie doen juftificeren. Aldus 
gedaen ter vergaderinge van de voornoemde Staten in 
*s Gravenhage, den 12. Mey, 3111101589. 

was geparapheert, 

jF. van Qldcnbarnevelt vt. 

Onder ftont, ter ordonantie van defelve, en 

was ondertekent, 

C. Aerffens. 

toekeren \T hebben öe boomoembe Oreren Staten 
Staten V genetad gecommittecct Herman Bobenbuccb 

Hoopman / en &pmon 3(afpecfy. $ecDupn BaeD en 
kn cenigé rêlcefotiec Dcc ffab JBibödbutg / om ben mebe te 

berboegen na <£itgdanö / beiteffeti^ be <£*. petten Mopii* 
gecommitteeet boo?fy. bte ban defelanben Dertbaertg £lmöt 
toecöeii gefonöen/ om öe Heerm «Öefanten te affi* <sefahtcn 
ffcren met goebe inffcuctiem’cgenefpbarejflBaje# t* afftiïec 
ffepe te laffe babDen te becftlaten / raftenöe be nes 
gatiatie cn trafgfte ban befe ïanöen / mitfgaber^ De tonen* 
particuliere Deductie en bctmj£ ban be fcljabe / bieöe 
D’ingcfetenen ban befe ïanben 1? aengebacn / ban De ti&lm 
onbeefaten ban bare JBajeflcnt hoo? tyt atnbaïen / ban neet ( 
beroben en pïunöcren bau bare fchepen en gocöen. eit‘ 

©e petten staten genetad abbertentie geftres Sériën ' 
gen fjebbcnbe bat bate JBajcffept ban Cngelanb bantueu, 
ban meeninge toag een ifecre ban quaïitcpt her* 
bjaert£ ober tefenöen/ bic tegen ben 25. iHepftüo 
veteri in ifoïïanb fouöe yijn / bonben racöfaem bat 
Dicg niet tegenffaenbe be boo^fy. baretöefantcnm 
alle Diïigentie fouücn bojöetcn / acbtcnbc Dat be 
boojfy. obeeftomffe Daer öao? nietberaebtert/ rnaec 
beel eer gebojDect fouöe Irngben / en bat alfo alle 
mi^decfïanDcn te betec tet neber geïcpb fouben toet* 
ben. yijn be boojfy. OBefantcn ben 18. IBep onts 
fangen Ijebbcnöe alle öare öepefcöen upt ben Bage ©e<su 
bercroeïten/ en ben *u öaet aen tot IBiÖbellmcdj fhmtnün 
geatcibectt: atoaec fp öebolcgebaenöebbentotbe 1SS 
toeenffinge ban be fepepen ban oorloge tot l)ate utrtrechtn 
tepfe nobig/ mtböeletnjb fo jijn fp fo bp be f ceren »Ptöen 
gecommitteecbe Baden ban De Staten ban Zt* 
land / aï^ bpöecïlBagifftaetbanlBiööfïbtii:cïïaens umti. 
gefoc|)t getoeeff/ om tetoillenremcbietenop fehcc 
Different / gerefcn tuffcöen ’t fyof ^obintiaeï ban 
Jj^ollanb en bie ban .ïfBiööelburg: gefpioten yijnöe 
upt fabe ban bat bie ban ben ï^oüe ban ifollanö ber< 
flonöen / bat be juffitie al te feer toa£ gebilipenbeerc 
en te ïtojt gcbaen / Daer öoo? fp eenen SSutgemcc* 
ffer ofanöcc ban be IBagiffcaet / boo? eenen ^eiics 
toaecbec genaemt Schouten / albaec boo? 
.ïlBiöbeïburg tjaöben ban be ftacpe boen nemen en 
gcbanftelp toccö boeren na’£<é?abenöage/ Daer 
tegen bie ban IBidbelburgtoeDeteenlgcanDetege* 
app^eljenöeert öabben / op toeïft berfoeft fp-ïupben 
be ^eeren Staten gencrad/ Baeöban^ratc/ en 
Staten ban ^ollanb geabbertrert ïjebben/ bpbijf 
mifflben. <ön alfo be Zeereu Staten generad nef* 
fen^ Herman ban Bobenburg / IjaDöen gerommiüs 
teert ban ben ItoopïupDen ban toegen gdanb^ps juinen 
mon Safperfy. perbupn / en bat Defelbe öemtoap SkaiVeta 
emiferenbe met UJcttdrjbe redenen/ fo $ bp be ftoops t 
ïupöen berbjiïïlcöt ©ietec ban JBoucDeron ftoop» ijem ba« 
man/ om m be boc^fy. ^eröupn^ plaetfe mebe te ke«pfena 
repfen/ baer ban fp be Staten meöegcabberteert laSr.m 
bebben. ©en t.6. JBep be bjinb goeö loefenbe / yijn iïn Suiaet* 
fp metbeboojf3.boopïupöcntotBlifTmgent’fcbrep 
gegaen / cn ben 28. tc OBjabefcnbe aengeSomen / nutreert 
en boo?t^ beg anöeren baecb.é tot Honden gcarrü Pte«e 
beert, ©enttuecöcn ^miijybnfpöoo?IBr.©anid Hin0Ufh(!< 
Bogier^ öe^ achternoen^ omtrent dp ween met ion. 
een ftoetfc te^obegebadtenbpöare.f!Bajeffeptges 
introöuceert / bic ïjm-luyben minlp ontfangen / £{S“ b„ 
goebertierlifb aengdyoojt batc-lnpöen pjopofitle ijnrejaa. 
(confo?m Ijare inffructie) mondelinge geöaen bp (jOTfau< 
jDBr. ^ebafflaen Hofen / cn öaec op geanttooo?ö /DtE1,tte* 
met feer goebe en Dcquame redenen/ en batfpöle 
ban baren Babe fouöe ïaff geben met ben-ïupöen no? 
penbe öe berfoebte faben In communicatie te bomen; 
bit gcfcblebe tecpjefentle ban ben réTcefociec JIBipö 
2Bucl)ïep / groten Hiömi'cael / jBllo?b ^ontoarb/ 
ben <è?abeban©ecbp/ benóBjabebanlBoimant/ 
ben groten Cbambcclacn lBilo?b ^nnföon / ^>ic 
gcan Baret/ £>lc ben^ecretari^ 
iBollep en eenige andere $eecen/ en onder anöec 
ooft ben ^aron ïBiïïugbp. 

©en 4. 3|unö / tuefende maenbacb / 5b« Dc comtmb 
boojfy. gecommitteerDe In communicatie getoeeff nkat‘e 
met Dc ï^eeren BaDen ban bare IBajefïept/ namens Sen 
lijft: met Den groten Cancclicr / Den groten iCrefos ban tiaw 
tier/ Den groten ^Dmirael / .HBipD ifunf Don / jiBis aiKaie* 
lo?D ^obbarn / 4Bilo?D SBuftöojff / Den Jjceretang 1 p * 
3®olïep/ IBilftejS en Bogier^/ cn boo^tingaentot 
bc communicatie / beeft Öcn groten 4rcfcrier ge^ 
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fproften öp Den petfötm ban öen ^«tcban#?tel / 
(Die fp met paec genomen paDDoi) feggenDe Dat pp 
in De cteDentte niet toa£ bermeït / begerende Daer# 
om Dat Defclöe pem met afé gecommitteerde fotide 
Dragen : maec alsi affifïmt / niet tcgenffaende pp 
padde commiffi* ordinacté en genccari ; fulft£ ge# 
fepied i£; Daer na peeft Den Cteforiec berfodjt Dat 
fp fouden betïilaten; bermogené Den brief ban Den 
ïïacd ban j&rate/ daer fp upt betffaen padden Dat 
fp Dact gefonDen toacen om paec JNajeffeptmöc 
ïjeecen te informeren ban Den fïact ban Den lanöe: 
Daer op fp fepden dat fo pare Cd. pen pet beliefde te 
bragen/ bat fp daec op fouden anttooor&en na pare 
beffe toetenfepap / en Dat Den brief toa£ in Dier mee» 
ninge gefepreben / en niet Datfe gefonDen toacen om 
ban paec felben pet te berftlaren/ en Dat’t felbe te 
toptloopicp fouDêjtjn / <£c. ©at fp ’tfommiec ban 
paren laff/ Daer mede fp ban De J^ecren Staren ge# 
nerael gefonDen toacen / paer jNajeffcpt padden 
mondeling becbïaert en fcpriftelpb obergegeben / 
en Dat fp nu Daer toaren om te becffaen toat paer 
CD. pen fouDen belicben te feggen / becfefiecDe eene 
goede refolutie / conform De meeninge ban De Sta# 
ten. ©aer na braegden fp of fp geen ander laff pad# 
Den / en of fp geen commiffïe padden / Dan alïeenlpb 
’c gene de credentie brieben (lipt fcracpt ban Dctoelbe 
fp toeï moepten communiceren en fpreften/ maer 
niet negotiëren of beflupten) meöe braepten: Dat 
te beemoeden toa£ dat fp breeder laff moffen pebben/ 
als toefendc ’t gcejcljiüecrde / belangende De reffitu# 
tic ban De fepepen en befcpadigtpcDen / niet Dan eene 
foHicitatie / en geen fabe dan State/ Daec fp mede 
afgebceröicpt fouden 5pn / en ober fuïft£ ontoaerdig 
fnlften folemnele ïegatie; bragende met een / of fp 
00b gelaff toacen t’anttooordenenfatiffactiete ge# 
ben op ’tgundparcCD. tegenp De landen in Dierge# 
Ijjfcc faften fouden toillen pretenderen / Daer toe fp 
fepden becï ffof en oecaffe te Rebben / fuïbö pare CD. 
berffonden toe! te bedoren / Detople fp quainen om te 
becepfcften De befepadigtpeden Die De Nederlanden 
gedaen moepten 3pn. ÏDaet op De boorfó. ©efanten 
fepden/ De ereDentie-brief aengaenDe/ Dat in Dier 
boegen 00b aïleenlph bp pare JBajeffeptg ©efanten 
in De Nederlanden Difttoifêtoaggenegotieect en ge# 
pandek / en fo pet te beflupten toare bermogen£ 
pare inffructie Dat fp ’t feïde fouden geffant Doen ban 
toegen pare 4INeeffecg : Dat pare laff niet toag te 
nepten boor een ffmpele foHicitatie: maec boor een 
fabe ban ffate / en Dat ban fuïbec importantie / Dat 
fonder Daer in ((onderlinge De libre tcafpbe bp De 
3ee aengaenDe) bepoorïijft doorfïen te toerden / Den 
ffaet ban paren lande niet bonde beffaen / en Dat 
ffub ban bepoorlpbe competentie ban ’tfecourjS ban 
pare Hajeffept 00b groteïpb^ Den ffaet toa£ ia# 
bende / Dat De Staten pen lupDec JINeefferg niet 
prefupponecen of toeten dat bp Den puimen eenige 
Cngelfcpe natie toacen befepadiept getoeeff/ offp 
toaren geeontenteert: Dat 00b Daerom tot fulftg 
geen laff gegeben bonde toerden / futhg 00b niet ge# 
brupbeïpb 3pnde / na eenige andere Difcoutfen bp 
paec CD. gemobcert/ nopende De baertopspan# 
gien/ Dat pare JNajeffeptomDelanDentoilbanDe 
Üeeten Staten in de oorloge 5pnde / paer met pare 
fepepen moept bepeïpen / Dat Daer in bidreg en mu# 
nitie ban oorloge / Den bpand toegeboert toordende/ 
toacen gebonden / en Dat fp Daerom padden gedaen 
al£ bp Den paren met Colffontoag gedaen getoeeff/ 
en Dat pare INafeffcpt 00b middel padde tot een 
goede pepg te gecaben fonder pen lupden/ $c. ïNaer 

toi.jï.) op bp De boorf'5. Ccfanten geanttooord toerde / na 
geïegentpepd ban faben / difcourerende op De Di# 
ffinctie die Daer in gepouden foude mogen toorden/ 
en Debatterende pet geallegccrde exempel ban Col# 
ffon/ met beblacp Dat De fepepen ban De geunicet 
De N?obinticn acngeffagen torerden / en niet Die ban 
©offlanD/ ©ranbrpb/ $c. ©aer op gefêpD toerde 
De toaerpcpD andere te toefen / en 3pn epndelpb Daer 
op boor Die tijd gcfcpepden / Dat De ©efanten Der 
Staten partieulierïpb fouden bpgcfcprifteffellen/ 

en etpiberen toaer ban fp reparatie en orbic toarert 
berfoehende/ beroerende DefabeDerbooplupdenert 
negotiatte / alfo De booplupden noep niet gereed toa*= 
ren getoeeff om de pertinente declaratie ober te lc# 
beren : mitfgader^ toaer in pet Defect ban pet fe# 
coUcjS ban pare jNafeffept Daec bap fp De bctbullinge 
padden berfoept / foude beffaen / om ’tfelbe ge# 
ffen/ fc Cn fo fp daer toe allegeerdcn boo? een prin# 
cipael ban de zooo mannen en <500 peerden boor de 
repfe ban Nortugacï gccmplopecct / toaer ban den 
tpd toajl geerprceert / begccrcndcdcfclbctoedcrge# 
fonöen te toorden: fepden eenige Zeereu Dat fp meen# 
Den Dat Den tpd noep liep / en in allen geballc Dat De# 
felbe tegen pare bpanden mcDegcimplopcetttoiec# 
Den. Cn boor ’tfcpepDen quamen mede op’t beleg 
ban ©eertcupdenbrcg/ ’ttoelb fp fepden ontopffe# 
Itjb aengcgcepcn te spn getoeeff / fonder bennifle 
ban pare .ïNajeffept^ iiiptcnant en andere Die# 
naer.3/ en 00b ban Den Öadeban^tatcfclfë/ De# 
felbe fabe feer eraggccecenDe / enfeggenDcDatpare 
.JNafeffept/ pebbende fo groten intcreff in Den ftaiit 
Der NeDecIanDfe faben / begeerde bolbomentlijb 
ondccricpt te 3pn ban de geïegentpepd dcc fclüec fle# 
De. JNaec op deNcdfclandféCefaiucnfepden/ dat 
’t berlic^ der feïber ff ede ©ccctcupdenberg / de dtua# 
ten en Jt pupjS ban Naffan / nacff acnginb / en dat 
toel foude blpben door toien^ fautc ’t felbe toare ge# 
beurt: doep dat De fabe niet ffont ter bemiiffc of ju# 
öicature ban pare iNajeffcut of pare Cd. maer dat 
daec af in De geünieerde N’obinticn foude moeten 
gepandeït toorden/ bolgené de reepten ban De lan# 
Den/ en 00b De fabe Daer geballcn 5pnde / De bont# 
fepappen ban alle£ Daec 00b moffen gebonden en 
genomen toorden: prefcntcrenöe niettemin paer CD. 
bp toege ban onderrieptiuge te Deduceren De gele# 
gentpepd ban ’t fucce$> ban De faben / toaer bp fp 
fouden ffen Dat De Staten goede redenen padden ge# 
pad / ban te Doen / Dat fp gedaen padden: en 51311 
alfa boor Die tpd gefcpepDen / en pebben De t?cccen 
Staten ban alle ’t gene pen-ïupden bejegent toa$ / 
obecgefcpreben. 

Cec top nu border pandden ban ’t gene De boorfj. 
©efanten ban toegen De üceten Staten alDacc bor# 
Der pebben uptgecicpt / fulïen top pier eenige ge# 
fepiedeniflen tuffepen en omtrent Defctpöcn geballcn 
berpaïcH. Na Dat De ïjectog ban #acma met pet r 

gatmfoen ban ©eertrupDenberg beraccordeect toa^/ fhnje jnin 
gelpb top bcrpaeït pebben/ en Datfe pet loon en be* benomog 
tafinge ban paecberraDerpcontfangeupadden/ fo ^an^r; 
3pn fp Daer upt/ eni£©r^bctlardban jXranfbelt mlgcbcic 
ten felben Dage Daer in getogen/ pceft Daer inde germge ce 
.fNagiffraet berandcct/ en boort^ op aïlc^ ordrc gc#öoen* 
ffelt? de ffad bccffccïitendcgrfepotenbretTebolho# 
mentïpb doen repareren- ^epan iDingfclt die daec 
binnen padde gccommandcert / en fuffincerdc dat 
pp geen geld ban den ïferteg ban ^arma padde toil# 
len ontfangeu / en dat pp met 30 földatcn toa^ 
betoaert getoeeff / ten tijde al$ fpn Crecïlentic de 
ffad befepoot / alfo De muptmrerDer£ pcm niet bc# 
tcouden / toocp binnen altoacr pp ban fpne 
creditcucen gearreffeert toerde / en i£ cpnDclijft Daec 
na brp gelaten en in CngeltwD gcPomen / daer pp 
door fpne goede beenden fo berie pceft toeten te toege 
te brengen (aïö ooit Cparlep; ^ouingsi) Dat pp daec 
brp gebieden ijs en pem onfcpuïdrgt / leggende dc 
fcpulö allcff op dc jötateit / pp i£ an. 1597. tot ©aï$ 
in Wnöolofpen dood gefepoten / dctoplc pp pem al# 
daec toat te ïicptbcccdeïpft ongetoapent bloot be# 
gaf. Na dat JHÖanfbelt nu allep binnen ©eertrup# 
öenberg in ordrc gcffclt padde I' fo bergen dc Staten 
adbertentie dat’cr groot apparaet gemaebt toerde 
bp Den bpand om De ffad ban ^cufDcn te belegeren/ 
toant pp becle toageu£ met bu^-brnpt / fdjeep^-< 
bruggen/ ammomcic ban oorloge bah 3Cnttocrpeii 
af fond binnen Ijertogcnbofcp ttoee nipten daer 
ban Dacn gelegen / dicban’^^ertogcnbofcpdedns 
al paec grof gefeput op drmerbt brengen / en men 
berffondooïi Dat upt ’c land ban jluph tc toater ge# 
braept toa^ tot ©rabe / cm groarc meuiepte ban 
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hmpt en ftcgeï^ bic ban baer boo?t£ met 40. gacn bcfp?ingen / gebiecht bc gtoote itiacï)t ban 
toagen£ gcbiarbt toaccn binnen j/H'ttogcnbofcb / gclD / bic bP te toege toifï te brengen / boo? ben ban* 
aïtoacc ooh meer Dan 3000. hlcpne nianbcng Dcï op fjnbicncnbe fSrefbrcn öle bp baer taan baen 
gemaeht toaren om accöc mebe te D?agcu / fulh$ 
Dat men taco? fchcr öicïö bat bc bpanb ban meninge 
toa£ eene bclegctinge boo| be ïjatiö te nemen / bet* 
ïjaïben bc Staten DcpïaetfenbaetonitccHt/ te toe* 
ten / Jjfeufben / Bommel / <J3o?cuni / en be Jichan* 
fen/ ïiafïeeïen/ 3po?tcn/ a!£l©cchenbam/©ou* 
beten en anöere met taoojcact taan rogge/ anima* 
niti'e en anbetc nootbuift fa bde fu inbet baefï bons 
ben en machten / taao?fien Rebben / toaut t}ct febeen 
Dat bp ’t cp bic quartiecen gemunt babbe: bc ,êta* 
tm baöbcn ben Commiffaci^ ban be ntonfïctmge 
3!pï)et ban ©ijh gefonben tot <j5o?cum / om be 
©ompagnietaan hopman ©oofen Baeb /ïcggenbe 
binnen <6o?cum / te monfïeten / en Dact natjem te 
Doen tereften binnen l!trecï)t/ toclhemanfïetinge 
gercilieb 3ijube ben 17. iBBep be^ mojgcng tajoeg / 
fa biarm fp baet na aï geceet om te bettteeben / beb* 
benbe bate pajchcn£ op Ijate ruggen bangcube/ 
maet öc Butgemeciïcrcn taan ©G|cumljcbbcii ben 
Commiffari^ aengefegt / bat fp geenftng bobben toe 
ïaten bat bp boa? bic tgö bc foïbatcn baet upt nemen 
foube / Detoglc ben tapanb alcceöc fcct fïerh gdiomen 
toa;d taoc? be fdjan^ ©oubeten / en bat bp befdbc 
fïcrhclgh toaë befcöietenbe / Daecombatebo?ger$ 
feec oncfïcïc en onrufhg toaren / en fo bc folöaten 
lipt tcochen/ bjecföcn fp bao? meerder ourufïe on* | 
bet be bojgeten / en ïjoebod ben ©ommiffan^ ben 
23 ucge mee fleren acnfepbe liet ernfïicb bcüeï bat ïjp 
babbe om öc hneebten na lïtcecbt te fenben / buil* 
öenfp’t fdtac gccnfIn$taeïatcntooo?cnalcctfpna* 
bet fcbhftelghe tijbinge fouben Rebben ontfangen 
ban fijn ©cccïïeutie en De l^ecccn Staten / aenben 
todhen fp-ïteben alcceöc eénen bobe met fcbigtacn 
ïjaböcn gefonben / en alfo bc ©omnnffatip öieg niet 
jcgcnjïacnbe met fijn betacl begeerde boo?t te baten ƒ 
fepben fp alfa gercfoïüecct te 3jjn / batfc bic niet 
toilbcn Haten tacctrcchen / en gaöcn ïjem tot bien 
cptibe acte om bem mebe tc mogen becantbooojöen. 
©c£ anderen öaeglj£ gitam bc tijbinge bat bc taoo?* 
fdjjebenfcöanfe ban ©outaeccn ban den tapanb met 
appointcmentebctoücrttoa.3 / ’ttoelhfulhen ta?eefe 
machte / dat hctarbcpt^bolh/ bictoatentocchen* 
De aen ’t fo?t HDerhenbam/ a! bcgouDcn te tacrlopen. 
©aec na beeft men betfiacn bat bc bpanbenben 
aïom baet omtrent en boo?t$ na ï^euföcn bebben 
bctfpicpt/ in meeninge om befdbc flebe te bermen 
fleren/ en boa? ïangcbeletrcriiigc ben tot otaccgaen 
te btomgen/ bet $iafkelilQctae#epn en alle andere 
jfoitteffen in bien qiiatticre in te nemen / Docb top 
fuïïeii bier naöaetbjeebetbanbanDden/ enbege# 
ïegcntbcpb bet fahe hïaerhjh tc hennen geben. 

313p bebben becbaeït bet fuccc^ ban be ^paenfe 
©late tegen be fóaningmne ban Cngdanb en bet 
fdbc ilijbe. ©en llaeb ban ‘Êngdanb in Deliberatie 
gdepöbebbenbc/ op’tacngebcn ban ben berjaeg* 
Den iiouinh ban ©o?tugad 3£»on Biuonio / om ben 
ïtomnh ban ^pangien fdfjl tocrh te geben in fqn 
epgene ïanben / en ’t bier tc cntfïchen in fijn cpgen 
ï)up^ / fijn cpïanben in te nemen / be^ Detrafghe 
ban 3i)iöien te beletten / en fo ’t mogdijh toare 
|5o?tugad tc boen reboïteren/ baer toebeboojf). 
lïoninh ©on 'JÜntciuo grote Ijope en bcrfcbcpbcne 
rcmonfïrantten ober gaff en meenben battet nu 
Den redjeeu tijb toa^ om fuïr te boen / acngefien bc 
^paenfc ©ioot bic men onbertoinïqh gcadjt babbe / 
öoo? ©obe^ hracljtige b^nD tc niet gdiomen toa^ / 

Z5cmct; fjjnc Capitepncn/foïöatcncnbootfgefcïlenmeefïen; 
oiuDcuo- bed omgehomen / bede gebangen genomen / en 
ntnk ban ooft fijn bcoicaeb ban bictualie / artillerie / buf« 

hrupt en alle anber gercetfcbap bedoren en te fdjam 
Iiouinh-" De gemaeht / en De Ijerten ban fijne onDctfatni ber* 
njKente (lagen/ fo ió na berfcbepDene beraetfïagingcgocD 
betoenen gcbonDcu (boetod De opinicu ccrfl feer berfdjcpDen 
loge acn te toaten / alfo baer feer grote ftuarigbepb en pcrijhd 
öoèn. mfcbcengdcgcutctocfen/ eenenfomaebtigen^ 

tentaet en jDnmx in fijne epgene ïiomnhtbben te 

hreeg/ en baer tegen begrote hofïen / bic be ilïo? 
ninginne baer aen foube leggen / een ©lote Der* 
toaert^ tc fenben/ ’t toeïïtfonberh'ngc gebjeben tocrb 
boo? ben liibber SFrancopp ©?aeh/bie feite bermaert 
toa£ Dooi be feer b^erlijhe bopagie bic bp ter ^ee ge* 
baen babbe in be Jaiubcc-5cc/ enbanbacrboojt^ 1 
rontom be gebeeïc hïoot be«S ^terbegh^/ bie ooh ‘l 
baer toe betoccgt babbe ben töibbct èi?^oban ; 
,ï^odt5/ betodhe fo bernaemt toa^inbe©o?loge 
te lanbc al^bcn anberen ter 5ec / befe ban meenben 
bat fp tot ©hffingen ban be Itioninginnc fdbe een ta* 
meïghe ^irmabe fouben toeten te toege te bjengen/ 
bp alDien be Iftoninginne maec baer toebentoilbe 
leenen eenige febepen/ mitfgaber^ cenfommeban 
2 of 300000. gulbenö aen gelde / berefïebcrboop* 
ten fp boo? baregoebeb?ienbcnen mebc-recberö te 
toege teb?engen: enaï^nnbetconfenttoa^ geb?a- 
gen / fo bebben fp ooh acngeboubenombjiebente 
bebben aen Deüfcercn Staten ban ^ebcrlanb/ ten 
epnbe befdbc mebe be banb baer aen fouben bouben/ 
om alfo be ©o?loge ban baer te Dibcrteren na bet 
erempd Der ilomepncn / betodhe in bare meefïe 
finangbeben en ©o?ïoge bie fp op baren boDcm in 
fitalien moefïen boeren / Jbcipio in ^Ifcicam fan* 
ben / om bie ban €anbago te bebtoingen / en ba* 
ren Sambal tbup^upt ^taliën teöntbiebcn. 

©e üioiunginnc ban ‘Ëcngeïanb beerbigbe baer 
toe af na ^cbcrïanb om bit te beneerfïigen ben ï5ib* 
Der Montg/ aengcfïen bP fdbe in meeninge toajS 
befe bopagie aen te nemen/ adjtenbe batbpDaer* 
om tc beter fgn beboir boen foube in befe fahe. Üp fê 
in ^ebcrlanb gchomen en bteftfgnepiopofïtieal* 
baer gebaen in ben töabe ban Staten ben 16. Ba* 
bemb?té / gelgh top in ’tboojgacnbeboehberbadt 
bebben. ©en 12. ©ecemb?i^ baecnabteftbpooh 
in bc Staten generad be naboïgenbe pjopofltie ge* 
baen. 

MYne Heeren, hare Majeft. my aïj AmbalTadeuf 
hervvaerts over fendende, heeft my bevolen U 

E E. van harent wegen hertelijk te begroeten, cn öeuc 
duyfent fout te bedanken , van de goede forge die 
gy-luyden gedragen hebt, van in d’abfentie van de If^e 
vergaderinge van dit Collegie dien laft gegeven en ge- Staten 
laten-te hebben, aen den Kaed van State , en andere 3*ner*tól« 
(dewelke toeftaet goede correfpondentie te houden 
metdefelve, en welke te vreden zijn geweeft met een 
veerdige vlijtigheyd ten verfoeke van hare Majefteyt, 
van hier te laten vertrecken en van hier na Engeland 
tegen de Spangiaerts te fenden feker getal van foldaten 
behalven haer ordinaris fecours, fo mede om ’t vorde¬ 
ren van de krijgsapparacen, en’t fenden der oorlog- 
fchepen tegen den aenftoot en geweld des gemeenen 
vyands , waer door met finguliere voorfienigheydeti 
goedertieren genade van God, zijn des fins verhin¬ 
dert en fijn krachten als verdelgt zijn, fo dat hare 
Majeft. de gedachteniife daer van behouden, en in een 
gelijke nood fich betonen fal veerdig en gereet te zijn 
om u-lieden te allifteren , gelijk alle de wereld bekent 
is, de fingulire affeólie van hare Majeft. tot defe ver- 
eenigde Provintien, door een veerdige wille om u- 
lieden een fo treffelijk fecours te verlenen, dat het 
felve met u eygen krachten vervoegt zijnde, baftanc 
fal wefen om defe landen te befchermen tegen de 
macht van u dood gefworen en machtigen vyand , en 
van gelijken die te bevryden van de tyrannye en jok 
deflelfs. Behalven dit, om niet onbeproefr te laten 
eenig eerlijk middel, welk foude mogen ftrecken 
t’ uwen goede en behoudenifle, en totrufte van defe 
goede Provinciën, na fo lange bedroefde troubler., 
gedurende dewelke, den goeden God hunmiracu- (F°l*;!5*. 
leufelijk heefc befchermt, fo heeft hare Majeft. niet 
onderlaten , op’t inftantelijk verfoeken van de vyand 
felfs , te treden in communicatie van een vredehande- 
linge , na voorgaende advertenfie door een exprdfen 
Ambafladeur acn UE. gefonden, van de oorfake en 

redenen 
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redenen defelvedaer toe moverende, met hope die te 
effectueren ten goede en vrede van defe landen , en 
door dien middel alle achterklappers alle occafie te be¬ 
nemen , van calumnieren en lafteren , gelijk of defel- 
ve onder den fchijn van u-lieden te befchermen , niet 
anders gefocht hadde, als defe landen onder hare fub- 
jeCtie te brengen , of gelijk den vyand haer heeft wil¬ 
len abuferen met defen aenfienlijken vrede-handel, 
meenende defelve op fuik een wijfe in flaep te wiegen , 
dat fy haer faken niet verforgt, nóch tot haer defenfie 
ordre geftelc foude hebben, voor dat hy fijn aenflag 
op haer Krone en Rijke foude hebben in’c werk ge- 
ftelt. Gy zijt daer van genoeg geinformeerc mijn Hee- 
ren , volgens ’t gene, dat u-lieden door den Ambaf- 
fadeur en anderfints van fijne intentie is geadverteert, 
dat defelve fich op haer hoede houdende , invreefe 
en vermoeden van *c genedaer na op de vrede-hande- 
linge gevolgt is, fich heeft geprepareert ter defenfie, 
en om te voorkomen de praCtiquen en aenflagen van 
alle hare vyanden .inlandfe en buytenlandfe, gelijk 
metter daed voor alle de wereld gebleken heeft, en 
dat den goeden Godt ( die fijn verkorene noyt heeft 
verlaten) kennende d’oprechtigheyd van’t heroique 
en vromoedige harte van hare gemelte Majeft. als een 
ware befchermerfle van fijne fake, heeft belieft door 
de krachten deffelfs, als inftrumenten gehecht aen 
fijn Goddelijken wille en voorfichtigheyd hem te laten 
dienen, die met fijn fterke hand fuik een vreefe en 
verfchrickinge heeft gejaegc in de harten van fijne 
vyanden, dat hy hen "alle niet tegenftaende haer on- 
verwinnelijke macht, als gants vermorfelt, verftroyt 
en te gronde geworpen,en haer vrefelijkearmeyete 
niet gemaekt heeft, vernielende het meeftendeel on¬ 
der de kuften van haer Coninkrijke van Yrland, be- 
tuygende dat de Heere die heeft willen werpen inde 
handen van hare voornoemde Majeft. waer door haer 
pernicieufe aenflagen te fchande gemaekt en van haer 
ontdekt en aen den dag gebrocht zijn, haer bedrogen 
boosheyd , welke alcansookaen alle Frincen des we¬ 
relds genoeg bekent zijn , een fake die metter daedfo 
veel voordeels by brengt als de vernielinge van haer 
krachten. Hare voornoemde Majeft. dan fiende , dat 
het jegenwoordelijk tijd was om nieuwe raetflagen te 
maken, en dat fy geadvifeert wefende, fo wel van 
hare als uwe fyde over de befte middelen om defen 
Spaenfen hoogmoet te dempen , en die inhabil te ma¬ 
ken om weder yetwes fulks teattenteren , en defe fa¬ 
ke verfcheydenmael met haren raed in deliberatie ge* 
leyd hebbende, na dat fy die wel onderfocht en over- 
leyd hadde, is fy van advijs geworden : fo om de 
macht des Spanjaerts , als in regard van fijne fchat en 
middelen met de avantagie of voordeel, dat hy in de¬ 
fe Provintien heeft, diehybefit, en om de krachtige 
fteden die hy herwaerts overheeft, fijneintentien 
herwaerts over niet te breken, overleggende de krach¬ 
ten , onkoften en langen tijd , die men moet hebben en 
employeren om defelve te wege te brengen, ’twelk 
der ervarentheyd van’t voorledeme ons klaerlijk heeft 
bewefen : Maer ter contrarie dat het eenige middel 
om hem in macht te boven te gaen, enhemminont» 
fien te maken van alle fijn nabuyren, is hem te atta¬ 
queren in fijn eygen landen, hetvuyrte ontfteken in 
fijn eygen huys, fijn eylanden in te némen, hemde 
trafiquen van de Indien te beletten , en fo’t mogelijk 
is, Portugael te doen revolteren. Het is waer dat het 
in fchijn wel grote fwarigheden in fich hebben fal, 
een fo machtigen Princc in fijn eygen Coninkrijken te 
gaen befpringen , gemerkt de grote verfpveydingeen 
nytfpanningc fijner domainen , de menichte van fijn 
bondgenoten en aliantien, en’t goet fucces van fijne 
proceduren. Van gelijke foudet een fchandelijke 
traegheyd wefen , onvetfocht te laten eenigenaen- 
flag, die foude mogen ftrecken tot prejudicie van een i 
fo dangireufen en peftilentialen vyand , endatprinci- 
palijk, nademael de fake tot noch toe fo goeden 
voortgank heeft gehad, tot dat men heeft gefien den 
©ndergank en vernielinge van de Vloot, die men 
meende onwinnelijk te zijn, en de Capiteynen , fol- 
dacenenbootsgcfellen daervan gevangen genomen en 

omgebracht , fiet ook fijne vidtuaille , artillerie, 
boskruyt en alle andere voorraet verloren, en te 
fchande gemaekt, en de harten van fijne onderdanen 
gants veiflagen, in voegen dat het te denken ftaet, 
dat fy haer leer fwaerlijk wederom fullen laten tot fui¬ 
ken dans lijden. De hiftorien getuygen ons mede, 
hoe lichtelijk men Hifpanien heeft kennen invaderen , 
felfs als daer fuik een apparencie niet en was om geaili- 
fteert te werden , gelijk als nu. Aengefien het mifcon- 
tentement dat men heeft in Portugael en andere toe¬ 
vallen van fijn Koninkrijken : uyt oorfake van ’t on- 
rechtvecrdig befit der landen, die hy door bedwank 
onder fijn jok houd, en om de tyrannie in ’c werk ge- 
ftelcdoor d’inquifiteurs en andere, in alle fijn gouver¬ 
nementen en landen. En derhalven , dit alles geconfi- 
dereert zijnde , heeft haer voornoemde Majeft. als een 
Princeffe, dien uwen tegenwoordigen ftaet bekent is, 
en verftaen en door de uytkomfte gefien heeft de pro¬ 
ceduren en’t fucces van uwe faken, kennende uwe 
middelen, macht en begeerte, u-lieden fo wel mee 
haeradyys cf raed , als met hare middelen weet te afli- 
fteren, my belaft u lieden re vertonen, mijne Hee- 
ren, defe hare opinie van de occurrenten en voor- 
ledcrie faken , gelijk mede van’t gene, dat noch vol¬ 
gen mag. Met famen ’t gene haer ’t raedfaemfte 
cn voorderlijkft dunkt te wefen , en voor defe reyfe 
voorgenomen heeft een goed deel van uwe krachten te 
employeren tot defe over zeefe oorloge, welkers uyt¬ 
komfte, met de hulpe Godes , u-lieden niet als een 
merkelijk voordeel kan toebrengen. So dat hare ge- 

. melte Majeft. alle faken, met een uytgenomen , met 
behoorlijke confideratie overwogen hebbende, fiet 
en bemerkt, dat na dat fy herwaerts over de onkoften 
van een fel en langdurig oorloge heeft gedragen , niet 
fonder menigvuldige innerlijke confufien, fy noch 
het hooft bieden en haer oppoferen moet tegen alle 
aenflagen en invafien des vyands, uwe middelen alleen 
zijn met fuffifant, fonder veel tijds en goede occafien 

‘te verliefen, om in’t werk te flellen, een fo groten 
cn fwaren aenflag. So ift dat defelve hare Majeft. om tc 
tonen de continuatie van de vlijtige forg, die fy altijd 
heeft gehad, en noch is hebbende voor u welvaren, 
en de behoudenifle van dat goede befwaerde volk , en 
haer refolutie van te aflifteeren en mainteneren voor fo 
veel als God Almachtig beli “ven fal fijn genade uyt te 
ftorten over degereformeeide Kerken , en diegene, 
welke profeflïe doen van het Euangelium : van gelijken 
de goede hand daer aen te houden, ten eynde defe 
Provintien mogen werden gemainteneert 'in hare pri¬ 
vilegiën en vryhedcn : en met alle goede vrientfehap 
en correfpondentie, tuffehen haer Koninklijke en 
defe Nederlanden, en d’onderfaten , van d’een en 
d’andere fyde, fonder te trachten na eenigeambitie , 
glorie , nydigheyd , of revenge. Haer voornoemde 
Majeft. is van meeninge u-lieden te ontlaften van dc 
grootfte onkoften, van den eerften aenflag en krygs- 
tocht, employerende daer toe haer eygen krachten , 
enfinancic daer toe van node zijnde , fonder u-lieden 
meer te perfien , als den ftaet van uwe middelen fach- 
telijk fal konnen verdragen : niet twijfelende goede 
vrienden, of gy-luyden lult hier in voort2en betrach¬ 
ten , ’t gene de importantie van eene fo hoogwigcige 
uytkomfte vereyfehen fal, en defe oorloge continue¬ 
rende , u devoir en uyterfte befte fult aenwenden , 
om die met haer goet beleyt te voeren. Op’c welke u- 
lieden believen fal my te verklaren uwe opinien en in- 
tentien, op dat hare Majeft. met den eerften daer van 
verwittigt mach \Verden, nademael defe fake geen 
dilay lijden mach , en op dat fy mach fien den berey- 
den wille en veerdigheyd van UEE. om te vorderen 
de verloflinge van defe geaffligeerde landen, en om 
het gemeene volk te foulageren enteverfterken , mee 
eene fekere hope, tot eenige goede uytkomfte , van 
defe lange en bange troublen , en bloedige oorloge , 
ftreckende tot een ruyne defer landen. Waermedegy« 
luydcn , behalven de eere, lof en credit, welk gy» 
luyden hier door verkrygen fult, een fingulier con» 
tentement aen hare Majeft. en alle Koningen , Prin- 
cen, en Republijken, houdende de partye van dc 
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voornoemde fake» de occafie fult geven, om defen 
loffelijken handel ce fecoureren met fulke middelen 
als haer ftaec en quahteyt fal mogen verdragen. 
Gedaen in den Hagcs defen 12. Decembris 1588. 
Jhlo nova. 

en was ondertekent 3 

J. Nurks. 

WjW pebWn in?t boojgaenöe boeit gefeptöatöe 
W Hoeren Staten tot bojöeuugc bau Defen toept 

paööcü gcaccojbcect boo? ben tpb ban bpf maen* 
ben: te wetenI bat ban öe iooo rupteren ï)icctc 
ïanbe alleen blijben fouben 400/ en ban bef 000 fob 
Daten in SSergen op-Soom 1.000/ en in ©ogenöe 
1000/ De tcfïecenöe 000 rupteren en 2000 boetïtnecps 
ten fouben tot bef en toept mogen gebjuplit toojöen / 
al$ ooit inebe be rupteren en bneepten binnen ©eet* 
trupöcnbcrg leggrubet mitfgaber^ ooit öcbaenbes 
ïen ban Bicïae^ ban iBcetïtecbcn / Cfelfïal/ en 
noepa af i ban beu genen öie onbet pet©aubcrnes 
ment ban ben ©bceften ^onop paböen gelegen bim 
ncn jüSeDcnbïift: öe l^eece 3Sopan «JiSorttsS öeöe 3pn 
öeboit om bit boïb na ©ngelanb te fenben / en bleef 
Daerom langen tpb pier te ïanbe [ fenöenöepctge? 
accojDecrbe fccomg obet / be Staten bepouöcnbe 
alleen compleet öe 400 paerben / en 3000 boetbop:/ 
fantam be rcflc ober/ Dan pet toa£ beröebanbaer 
bat bet getal ban 600 bol toaö / al£ 00b pet boet* 
bolli/ gelijlt men alttjö geroepen paöbc/ toanc pet 
fepecïbcfobcelbataïéöcpaeiödi quatuen bat men 
öie / om öatfe fa toepnig toaren / ban be panö fant en 
caftèetbefe / poctocï toeber eenige aengenomen en 
boojt gefonben toerben met beanbere/ pet gattin 
focn ban ©eertrupbenberg en Cppgal toepgerben 

* benbtenfttcboen/ entocrbCp|igalDaerombönbe 
staten grcaflectt/ en bie ban’t gatnifoen ban 
<6ecrtrupöcnbcrg / berhoepten be ffab en gingen 
acn ben bpanö ober/ geïijlt aïled berpadtrê: %b 
coïacg ban .ïfèeetherben fonc ban ‘$bolpp bau 
.ïfèeedicrben bie certybp ^efibent ban ©laenöecen 
toaj> getoet# / luerb ©berge gemacht ober een re? 
girnent Scbcrïanbfe folöaten / en toog mcöe alg 
alle be ©ngelfe mebe gercet toaren met fijn tïrgi* 
ment op öefe bopagic/ Docp liep pet noep lange eer 
alïcg bat tot ben roept ban nobe toag bonbe gercet 
lno|ben / öaer ober onber ben poogcu t$acb ban 
«éngclaub uoep bctfcpepöen opinien bleien / pet 
todfe ooft beeïe gctoilftgc mcöc-rcöcrg toeber ontoil* 
ïigmaelite/ noeptang ftreeg eunbelpli öefe bopagie 
paren boo?tganïi / öooj Dien Defe boo^fs- ïsibüercn 
jöoritg en ©jaeb / Dacr ferr op aenpieïöen / öje* 
ben en betoefen Dat pet booj pet gemeen befie beel 
pepïfamec en beter toagbc oorloge enmifectenban 
bier! op öeg bpanbg bobcm te tranfpo2tcrcn / en bat 
petgrooter ccre en glorie beo? ben «öngeïfm fottbe 
toefen bat pet Cngelfc leger boo? öe pookte ban Hifk 
febon foubeleggen/ banbatfeöebpanbenbaerbccs 
Xuacptcnbc / ban pare muren en befïen fouben af? 
Dïpben; onbertufTcpen bctlicpöcii tijö :cn öcfitö? 
ber^ paöben bed ertraojöiuarife obergroote (söfien 
Do02 bit bilaucrcn / bau bolli acn te nemen / fulp 
bat al’t gene fp upt pet pare maliën / of ben paren 
ontleencn of bcrpanöen bofïen / ’t fclbe tuaren fp 
gcD^ongen te Doen. Cpnbelplt aï^ bau öebonagie 
obecïtoinen en bcflotcn tnajS / i$ öact een anbee que? 
fiie gerefen / namentlijb / of’t beter tuaé ben cour^ 
te nemen na&paitgich / )Do?tugac( / ofbe^ubieb: 
ttiaer Dm Conmlt <2>on ^ntonio ban ^oitugael 
bic ban ben ^oninlt ban ^pangien upt fpn rijft 
berÖ2cbcn toa^ / pielt fecr acn Dat men De bopagic 
na ïtojtugacl foube boen / bcrbïarenbc bat ben 
3Übdbom/ pet gemeenc bolli/ en alle be po?tm 
gefrn pem fcer roegcDaen tuaren/ en om paren 
<£omnfi nepen / en bat fa paefï fp ben boet albacr te 
ïanbe foubenpebbengefet / öe poitugefen pem fou? 
Den bpflaen / met gclb / tuapciieu / en pjobianöe / en 
Dat pen niet foube ombjcïicn / en bat pu niet anöerö 
en begeeröe Dan bat fppemflfcptopfpnbaöcrïijlie 
boücm acn lanb fouben fettem ^efapetwcölang J 

ober en tueöcr o'iec gebjeben; epnöclijfi aïïe t’ fa? (Foi.14.) 
men betoeegt jijnbe met commiferatie ober ben 
berö?eben lioninli/ bie upt fijn baöerïpïte llijlte 
öoo,? tprannpe / pg en pjactplicn bcrbjcücn toa^ / 
gaben fp licpteïtjlt pacc ftenmic tot fijn geboden/ 
öojöelenöc bat pet bilïpli toap en in rében bejïacnöc 1 
bat fp gdooföen bat Depo?tugefenban,cenb?emt 
joft en tpran een afltcer paööeii / en begerig toacen 
tot paren aengebocenenooïiberïtorenengcfbjoccii 
lüoniuli enouöebjpbom/ enbacr-en bobenpopen^ 
De Dat fp Den üoninït ban ^pangien in öe $o?tuges 
fe oojloge berUiart pcbbcnöc / met minöer moepten 
in ^paugien / of ^nbien pet boojnamtïijb upt 
reepten foube mogen. ^jopanBocitpcnfrancopp 
<!D?aeïi toerben ©bergen bau be bloot gemadit/ t.ui<©bcrfl 
boo? aiitontept ban beïtpninginne / euallep baec ggLj* 
toe ban nobe spnbebeetbiggemaeïittocfenbe/ besu 
gont pet ïicpg^bolli in i^ilegimenten/ baecban 
eenige tien/ eenige aept compagnie gedUnaren/ 
nofcpfanjS in fulber boegen bat pet grogtge ilegis 
met niet boben 1000 man geelt toaë/ anbecc niet bqf 
ben be 500man/ bieeilteenbcfonbecCoïondpabs 
ben / onber öe indlte / bepaïben be ©encracl^ / 
©uaïter ©eborcur eenige bpcöec ban ben ©tabe 
ban 'öffef: cene toa^ / befe.toa^ meö.c ©cneratl ban 
öe ruptecte/ ïSogicr 3©iïliam^ tiibbec / Coïoneï 
ban een Regiment boet bolli / bepöe öe b,wber^ 
ban Jforit^ €öoartenl$cnrtlitöiööcr$/ baerban 
bcii eergtn ©encraeï ban ’t gefepnt en ammunitie 
toa£/ Siacob ï^apUlibbcr en fvErêfödcr / CpomajS 
^ibiiep (öjoeber ban JDptïip^ ^iönep öie tot een 
ongdoopplie öjoefpcpb ban beden buEutppen ges 
quetg en ban De quetfuregegojbentoag) €öoart 
ÏÖmgfelc bibber / Haen Commiffad^ bèn be 
mongertnge / ümpton / 23$et/ ifuntlep en M' 
colae^ IBectfecdten / pet pep?-Ieger alfa toegcrug 
en pöcr eegiment in compagnun berbeeït 3pnbe / 
teerb ober pbec compagie ooit een Capitepn en 
anöere ©fficier^ gegelt/ öe namen beg fclber fons 
Den alle te lange toefen te betpalcn. ©e falten alfa 
gegelt jijnbe ttoefeen Sodt^en^adihiDcrpaeg 
na ^oeber / baec ter feïber tpb omtrent 70 l^oï^ 
ïanöfc Coopbaeröp-fcpepen / tod geequlprert / 
toiïïenbc na ïSocpdle om fout baren/ onber toacpt ^"„1* 
toaren gcarribcect / met öefe fepepén pebben öe baeröpi 
©cneraeïg pact toilïen bepdpen tot pet ober boeren jjj*ww»w 
ban’t bolli ban oojloge in öefe bopagic/ tottoelften ^amfnö 
epnbe fp aïöaer gearrefïecrt toccben / enpctiöenöe iteettom 
(èeneraeï^ met be inceget^ ban ben fepepen toillen te D^ne™ 
panbeïen öatfe pare .ïiöafcgept fouben Dienen op öefe Er. 
blote en bopagic/ boo?gdïcnöe een pegdgli ^epips 
per öefe nabolgcnöe articulcn. ©at ben ^epippet snwindai 
en fpne üootfgcfelïen pare .E)ajcgcpt fouben Dienen 
ben tpb ban D?ie maenben/ ingacnbe ben 15. Dag ^0! 
Der macnD UÖactp / en bat ter maenö op fullteit aoijaa 
folöpe aï^ pier na boïgt: te toeten / ben ^epippee 
24 guïbcn/ ben Stierman 22 guïben/ öcn^cog^ f0öa 
bootfman iogulöen/ ben 5>cpieman 9 gnlöen / ben ®?aeh m 
€oïi 10 guïbcn / ben (Cimmerman 12 gulöen/ ben eJ^nte 
23n{lcpïetcr 10 gulöen / ben Söootfgefellen 6 gul? fteerbe 

ben / ben $utgcc 4 gulöen / en ben jongen 1 guï< ^tbtppes 
rcn üaa 

MUI» fóoïlüllö 
SÖcpoubclijli bat inbten bebonben toó^be bat öe ter anörtt 

Staten ban ^ollanö minbcrgabcnbanboo?f5.i^/ ipöen. 

bat men inbieu gcbaïle pen Daer na mebe foube re? 
gnleren / om be boojfs. gagten ronfojm ben fdben » 
boet ban lloïlaub te betalen- 

©at be boojuocmöe ^djipperen boo? pbec ïatë >» 
betaelt foube too?bcn ter maenö 2 guïben. 

©at pare pjobiaiiDc gcconfumcectfeöcttfptoas » 
ren tot ©oubeten gcarregecrtofnorptcconfnme? >» 
ren / pen geremboafcert foube too?öcn/ na’t fcg* » 
gen banlieöeu^pcnDieöbergacnbc/ ofalp bemees» 
fïcr^ in gocöc confcientic bedilarcn fouben baec « 
booren betadt te pebben. « 

©at be pjobiaube bie ben J>rptppcr£ gebjeben » 
foube om be bopagic te bolbjengen / pen gcöigri# >» 
bueert foube too?bcn op beu boet / aï£ men ptobi? 
beert petfepeep^ bolltbanpatcl^ajcgept^oojlog* » 
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„ fcöcpennaaöftetiam begrote ban elft fdjip/ en fcet 
,, getal banbe lieöen Daer op fcuefenbe. 
„ ©at De p^opianbe Die Den ^cïjipprc oft 3ijnc 
„ bootgefellen Doen föubentotï)Unepgen beftoef / dit 8j, ban öuti in ’t patricuïier / bobert D’ozEnuartfe anima? 
„ ttitie/ öenniecaföanöidjgemadit YouïieUiojömni 
„ eenige manieren. 
„ ©at De ïfcecen ©encrael? tuben name ban fjare 
„ JïSajeflept Udoftc Doen be boo^uoemben folöpe / 
,, fcöecp^-lflon en gcconfuincetöc p^obtanbete betalen 

ten epnbe ban be boojnpemöe 3 maenben, en bat men 
55 alfttan be £>djipper? en fcljepen pafpoojte geben fou? 
,3 be / om te beetheeften na Ijen bdteben. 
,, ©at De booptoembe feftippee? bitecenbe bc bopagie 

en 5t)ne bootfgcfellcn ’t geniet- en gebpiph fouben 
ftebbenban ljunne Caftutten/ en bat m’tfcplenfp 

,3 ftuu fcftepeii fullen befïiccen cn cegecen al? fp at' 
j3 tooanlrjft 3ijn te boen. 
33 «Ên of ftun Daer tn cenig belet gebacn toogbc/ Dat fp 
33 ’tfcfbefUllcn mogen aenöienenaen bc 3ce-<Capitep> 
J3 tien of andere Officier? op 3t)it fcfttp te fïtllen/ toelfte 
3» ©ffïcier? gelaft foubc toojöen goeöe o?b?e cn politie 
33 te onbcdjouöen/en tefïtaffeii Den genen bie contrarie 
»3 belt atticulen beben/ na gdegentljepö ban be falten. 
3» ©ie? bjojbcn be booptocmöe ^eftipper? cn ftare 
33 bootfgefdlcn geftoubeneeö of gelofte te boen ftare 
53 jfêaj. ftou en teott te toefen / ben tgb batfe in Dienfte 
33 50U. I&lbu? gcbaett tot jMepmautb in 2^.1589. 

.IBaec alfo ccnige ^efjipper? en bootfgefcllen on? 
toilltg maren befe bopagte te öoen/bpfonbec opgeroc? 
tiejit 3TjnDc boo,? cenen genoemt Éeenman / fo be 
©encracf? bccltfaccben / fuftiuerenbe bat be©ene? 
tacï? be macftt niet ïjabben ftun ep te bouDen in Ijare 
boonenomen repfe / Daer tegen De<6eneracléfufïij 
neeröen bat be Coningmne macljt Ijabbe/ be fcljepen 
ban Ijarc nageburen te gcb^upften al? ?*p bie ban boen 
fjaööe / op rebelijlte fattffatte öaer ban te boen aen 
Decpgcnaer?/ gelrjftfp pjefenteerbe / cnalfofp bie? 
niet iegenflaenbe feftenen ontbillicl) te blijben / l)eb? 
ben be ©eucrael? baec tegen gebaen !jct nabolgenbe bp?ote(l/cn’t fcïbc op be öoeften bec ftab boen pïacften. 

pUjjj. "«'KT Y Johan Norits en Francoys Drake Generaels 
ïani VV vande Armadeter zee, vande grootmachtichfte 
■33c? cngrootdadichfte Coningmne van Engeland , Vrank- 

__* rijck, en Yrland : Allen Kerften Coningen, Vorften , 
©tante en Heeren, en generaelijken allen Overicheden. Naer 
'j©®0»»' behoorlijke eerbiedinge eenen yegclijkenfo hem toe- 
lKitóte\ie " kome voor eenen fruntelijken groet altijds te vooren. 
onlatfirgs Alfo federt onfe aenkomfte binnen defer haven Pley- 
be^geafre mouth3den Schippers vanden Nederlandfen Vliboocs 
(teerQe h*cr tegenwoordelijk aengehouden , aengefegtis ge- 

wee^> den hoogdringenden nood daer mede hare voor- 
tn^Eig^” fchreven Majefteyt veroofaekc is in dienft te nemen 
iani», " haerlieder fchepen , doch niet fonder behoorlijken fa- 

laris en befoldifige. En dat wy dierhalven begeert heb¬ 
ben niet eens maer meermaels te maken mee de voor- 
fchreven Schippers eenige bequame poin&en en arti- 
culen te ramen, uyt krachte van de welke fy niet al¬ 
leenlijk hare befoldinge en verteerde proviande fou- 
den konnen bekomen, maer ook bevry t werden van al¬ 
len overlaft van de moetwillige foldaten. Ook om 
daer mede hen te verweeren tegens hunne Reeders. 
Beneffens meer andere voorwaerden,breeder inde arti- 
culen als noch in wefen zijnde begrepen. Endefelve 
te trakteren als onfe goede vrienden en naburen, ja als 
hareMajefteyts eygen onderdanen, hadden wel ver¬ 
hoopt dat de voorfchreven Schippers hen daer mede 
fouden hebben laten genoegen , om tot een gemeyn ac- 
coord te geraken,dan heeft fich bevonden dat men met 
hen niet heeft konnen uyt-rechten dat foude verftaen 
werde tot finale refolutie,als niet voortsbrengendc dan 
weygeringen en dilayeringen fonder eenige pertinente 
antvvoorde van doen , noch laten : waer uyt nier anders 
heeft konnen gefpeurt werden , dan een onwillich ge- 
Rioet rot hare Majefteyts dienft, tot achterdeel van de 
gereformeerde Chriftenheyd, daer’e nochtans een yder 
(yerftant hebbende ) notoir is wat grooten en tnerke- 
hjken weldaed , devoorfchreven Chriftenheyd,ien in- 
fonderheyd den Nederlanden overkomt, fo verre God 
gratie geeft dat hare Majefteyts hoge voornemen eenen 

IV. Deel. 

geluckigen uytgank heefc,gelijk door grote apparentie 
(te lang om te verhalen) te verhopen is dargefchieden 
fal. En mitfdien door onverftand vande voorfz. Schip¬ 
pers , als die gene die hen geen ordre noch policie heb¬ 
ben willen Onderwerpen , gefchieden mocht dat hen¬ 
lieden ofhare fchepen eenige ongeluk oflchade foude 
mogen overkomen. 

So ift dat wy voorGod en alle de wereltsOvericheyd 
hebben geprotefteert,en protefteren mitfdedemSo ver¬ 
re fulx gefchiede (’c welk God verhoede ) dat wy daef 
van onfchuldig zijn, gelijk wy verhopen door de rede¬ 
nen voorfchreven van een yder voor onfchuldig ge¬ 
houden te worden. Ontbieden en beveelen daerom 
den Sargiand Major deferArmade,defe jegenwoordigc 
brieven van proceftatie te doen publiceren , en defelve 
opde hoeken defer Stad te doen plaken, op dat een ye- 
gelijk van onfe meyninge mach hebben kennilfe. Ge- 
daen tot Pleymouth den April, in ’t jaer 15 S9* 

D<6 Uoojf5.«iBenerael? ftebben ooft informatie boen 
nemen ten laffe banben boornoemöenlleenman/ 

toillenbe Den felUcn boen ffraffen al? een opcocr-ma? 
ftee / ’t toelft becfïaenbc becicp ftem befeïüc op beu 
gent©rtel/baec Dooj f)P bc booigenomen ffcaffe ont? 
ginftj cn bc <i5enecael iSorit? fcljjeef Dien acngaenbe 
aenben boornoemben©rrel: boclj be 70 j^ebecïanbfe 
feftepen of blieboot? albaer tot ©oebee geatceffeett/ 
toetben gcemplopcett cn gebtoongen öaec ïtrijcl)?- 
boïft te boeren op befe bopagie. 

©en b?ief bie DcO&cneraelBorit? befen acngaenbe 
fcöreef aenben 9Hgent ©rtcl fna? al? bolcftt. 

MOnfieurOrteljik achte wel dat het al eenige dagen Jïïtftihc 
geleden is, dat U E. verftaen fal hebben , dat wy 

hier hebben doen houden eenige Vlieboten van Noort- ”ïts ifyC0:: 
heiland, om met ons de voyagie te doen. Maer verfe- Ww* 

kereUE. dat fy niet anders als wel getradleert fullen 
worden, hoewel eenige quaetwilligegeeften de mee- agent 
fters daeC van anders hebben willen doen geloven. 
Aen ’t welke voornamelijk fchuld heeft, eenen ge- 
naemt Leenman, dewelke federt zijn komfte alhier, 
onder de bootfgefellen van Holland een commotie of 
mutinatie heeft veroorfaekt. En volgens de proeve 
die wy daer van hebben (zijnde geconfronteert door 
examinatien van fijne complicen) heeft hy wel een ex- 
emplare ftraffe verdient: maer wy hebben foftrenge- 
lijk niet willen procederen , als in fuiken gevalle wel 
vereyfcht wort, ter liefde van U, E. daer van hy hem 
beroemt goede kennilfe te hebben , U. E. fal fien uyt 
de ftucken hier annex, den redelijken en voorderlij- 
ken weg 3 en maniere van doen , voor de voorfz. mee- 
fters, die wy hebben geobferveert, om hem te indu¬ 
ceren , om de voorfz. voyagie te doen. Gelijkfyfon- 
der de tulfchen komfte van de voornoemden Leen¬ 
man . en naeen proteftatie aen hen-luyden gedaen , fy 
te vreden waren ’t felve te doen. Ter oorfake van 
’c welke ik gelove dat mijne Heeren de Staten niet an¬ 
ders , dan in’t goede fullen nemen , het gene van ons 
te delen aenlien is gefebiet : gemerkt de dringende 
rood, die ons heeft geparft , ter Oorfake van’c retar- 
dement der fchepen , volk en ammunitie , die men al 
van over langen tijd heeft verwacht van dervvaerrs 0- 
ver. En dat eenige fchepen , welke te Marigac eenige 
paerden en foldaten hebben geloft , in fo povren 
ftaet zijn gearriveert, zijnde out , lek , en onvoor- 
fien van alles dat haer nodig was , dat het te vet won¬ 
deren is , hoe fy tot hier toe hebben konnen komen. (p0j. 
En felfs ook gemerkt, haer land daer door veel goets, 
en folaes fal genieten , fo verre onfe reyfe wel gelukt, 
gelijk wy verhopen te fullen gefchieden , als hebbende 
by de hand een fo fchone en frifiearmade. Ik bidde 
U. E. te willen arbeyden by de Heeren Staten , op dat 
fy contentement hebben , van onfe afben, dewelke 
niet fullen konnen redonderen anders als t’haren goe¬ 
de profijte. En op dat daer geen mifverltand gefchie¬ 
de , daer in U. E. veel fal doen voor zijne reputatie , 
en voor den dienft van hare Majefteyt, dewelke gelijk 
ik my verfekere, uwe goede en officieufe beleefthe- 
den , geern fal gedenken. Het foude beter zijn voor 
de gemelte Heeren Staten te prefereren , de goede 
correfpondentie van hare Majefteyt (en van ons die ha¬ 
re dienaren zijn) begeerig zijnde om hem te ver- 
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loiïen van de wreede tyrannye desSpanjaerts, als 
te fien op de gemeene opinie van’c gemeene peupel, 
welke ordinaerlijk niet en ftrekc, als tot haer eygen en 
particuliere winft , daer men in plaetfe van dien het ge¬ 
meene befte altoos behoorde te vorderen,gelijk ik ach- 
te dat van uwer zijde gefchiet,en om de andere daer tce 
te induceren, de befte middelen fult gebruyken, die 
U E.mogelijk Tullen welen.Nopende de twee fchepen, 
daer van U Ë. aen my heeft gefchreven , de meefters 
daer van zijn vertrocken, en hebben daer in niet anders 
konnen doen, vermits daer niemant is, die commande- 
ment heeft. Hier mede my recommanderende van goe¬ 
der haiten, in uwe goede gratiën , Tonder te vergeten 
Me-Vrduwe u gemael. Bidde ik God mijn Heer Örtel 
U E. te willen Tp3reft in volkomen gefontheyt, en te 
vergunnen de vervullinge van uwe goede begeerte. 
Uyt Pleymouth, den i^. April 1389. Lager ftont U Ë. 
wel goede vrient om UE. plaifier en dienft te doen, 

ondertekent 

3ohan Noritt. 

Noch lager ftont: ik bidde U E. wederom dit alles 
te communiceren met mijne Heeren de Staten van 
Holland, op dat Ty weten wat voet wy houden. 

]r\€©encraepS gingen ben iï.,l©artptot©ocbet 
btrtrcdit U* t’fepcep en beholpen pen bequamdpk met öc 
ban ©oc* boo^fep^eben Itoctp-bnerbcrj» / om ’t ©rpggbaïk na 
p “a pkpmoutp tc boeten. ©e ©eneraefé toerden bergen 
wantij, fdfepapt met Den ütonink ©on ^tntanio / ©on ©* 

mamtd ©nnee ban gkutngacÏ3pncu Jtone/ ©on 
©lego SDofd / «ïIBiïcyö 25mg een jferfep 25aton / 
©rorntod / 3©aïbarton en noep bede andere ©beien 
mccc/cn arnbcctöeii met tenen noojDcn toinö na öpc 
Dagen re pepmoutp / albaet Öatelpk bc ©oïoneftf / 
en ©apitepneri Op een betgabert 5puöc / toicröc een 
pöer 3yu fcpipgcöcfïgnccrt/ be pjobianbe gcöifld* 
buccrt / en pet itrygë bolk aen lanö gefet / goeb bin* 
ödiöe / alfo ben toinö npt ben 3upö tocfïcn toaepöe / 
ïjet ï&rpgg bolk te monfieten / öê jonge foïbaten te 
oeffencu en eciipbcrteberquiekcn en te berberfrpen. 
©c l'olöaten ban etïykc bagen lang gc-eyercecrt toe* 
fendc/ ben toinö aïtoo£ contrarie bïpbenöe: fo beben 
öe ©enecactë boot alle pet ïstpg£ bolk uut roepen / 
bat niemant op lijf fïraf/ öe uut-peemfé foïbaten aen 
ioaojöen of toedien foubc mifooen/ en niemanb pem 
bcrjlourbansijnbacnbdteabfcntfren / tebertree* 
Itcn/of pem onber een anber baenbd te begeben/ fan* 
ber pare pafpoojtc / confcnt of berïof/ bacr toe tuier* 
Den aen alle kanten rupter£ nptgcfonben en opfrpilt- 
toacpte geflcle om öc bctïopcr^ en tipt blpbcrj» aen te 
tafïcn. ©cctoyle fp ban te fbïepmourp meer ban een 
gepede maeuö mofien bïpben leggen: tuierbe paer 
pjobiaiibcgccoufumeert/ bede foïbaten bediepen/ 
riibere toaren fielt / bacr boot ben bpaub yoeöe gele* 
geutpcyö kreeg om bolk aen te uemen/een pepj-ïeger 
te formeren en 3pnc 51’c-fïcöen niet gatnifoen te 
baorflen/ onbertuffepen Ijicïbcn be boo’naemfïe^ee* 
ren ban ©ebonia en ©ometoallia bergaberinge/ om 
granen te bedepaffen: Daer in Wdjïcp ^ccrctari^ 
ban beu kaninklyken ©abc met 3pne komfïe groot 
boojöed Debe/ en tuerö ban ben prijs en anber^ geac* 
coröccrt en ober bomen, ©it Dan beffeït 3pnöc begofl 
fo nu ben ïiaojö-oofren en ban ben nootö-toefïcn tuint 
tetuapeu/en ben ^ömiracï ©pomaé ffennee borgde 

©e <©?a; pem met 22. fepepen bp öc ©loot.Biet lange bacr na 
ohit.'cV ^ ^aüc ban €ffcy/öie bp De ïtomngmnc/ ben ^bd 
geeft ijein en (jet ürijg^ bollt fecc lieftalig tua.0 / een f eerc ban 
nar cm een fecc groot cu öoo|-ïnc!]tig gemoeö / en ban bcïli* 
nioeffo!!* nurutc oubeccn gcfpujorcn/ijaöDc booj-genomen en bp 
bcrceaig Ijem beflotcu fldj geene pcdjlidcn tc ontflen / om bp 

öefe treffelijke bopagie tcgcutooojbig te 3jjn/cn milde 
BK ba Ïïsdcc al^ een pnbe perfoon / fonbee commanbemcnt 
ht üiote," te Ijebbcii bacr bp lucfenöe/sijn beflc Docn/al^ t’ ljupö 

met een Ijoop Ijobdingen omdngdt 3fjriöc / ïebig te 
bïyben: becöalben Ijp te pofïe/fonbet pcmanb bacr af 
tc féggcu / upt Ijct pof na öc ©loot reéö/ en op bat Iju 
nitffc^ten bao? honinMyfse antocitcptnicÊ foubeop^ 
geljoubcn tuo^ben / begaf pp pem te faïmautljbp 
pepmoutp in ’t fepip ban ©ogicr iBiïliacmö en 
©nalter ypnen bjoeber/ en pet anker gdtept pebben* 
öe / ging pp öafdpk t’scpl/ ben 5 .^pui met een on* 
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balie tuinb/cn boo? beïfcpepöen flotm blagen.aenge* 
Poepten tucfenöe / bcgofl na eenigc bagen ben bamö 
bctcrtcmacpen/ en boen bebenöe<6cnerad£ op lijf ^2bIott 
flraffe met ben trommd-flagentrompcttengclupögantiEe 
berkonbigcn bat een pöer t’fcpcpe foubc gacn / en De agaten 
fepepen npt öc paben bjengen/ en gingen ben 18. II*a1- 
pjil met bolle $epïen t’scc met een jupö-tucflcn tumb. 
©c ©loot befïont upt 6 konnikïpke fepepen/ 20 ooi* Hmftafe 
log fepepen en 140 tod ge-eqiiipcerbe €ocpbaeröpe ^ ®"5teuj 
fepepen: öc^Eömirad^toareniCpomag/en3©iUembja^. /, 
3fcnncc/bcn eerflen ©pper/ Den anbcrm©ice^llbmi< 
rad/öe Colondlen ban ’t fcljccpg bolk toaren De <JSe* 
ncrael^ fdf^/^poma^ f ennet/ ïïogier 2Bilïiamg en 
€öuatt jf^orit^: S5ope toaji oppcrflc toacpt-mcefler / 
en ©ard v£omm$ ©cuerad ban bc bib|e£/ in ’t af* 
baren riepenfe al t’famcn J>pangicn/^paiigicn/met 
een groot^rumoer en ïufligljepö; öe^ anderen bacg^ 
omtrent ben abonb ontdekten fp ^ranta / ban toaec 
fp be^ anderen öaegs ben toinö upt ben noo^b-toeflen 
toapcnöc / latenbc ‘Éyanta liggen/paren cour^ reept 
na Japangien toe namen: be^ anberen baegö ben 
noojb-ooflcn toinb / en bie met een feilen flojm toa* 
pcnöe (ben toinö paren kour^ na’t oeflen bdcttenöe) 
fo toieröen fp na ©arunna toe gebjeben. ©en 2 3.B* 
pyï/ouöe fïpl ben 4-lBep ontdekten fp be©apo ö’©?* 
tnigaï in ©aïlicien en toaren niet b oben 12 000 paff^n 
ban land: en öatelpk lïcijg^-racb gcpouöen pebben* 
öc / bcfïoten fp ben ganfepen nacptmctïofrescpïcn 
bacr te bïpbeu/met ben Dage/3pnbe öetoinb toatgaen 
leggen/ boeren fp boo?t^ na ©orunna / en 11a öe miö* 
öag gingen fp aen öe oofl-jpbc ban beJ^abcn aen 
anker liggen: bacr öe ^pangiaerben uptöeflaben 
pet ©afïeel bede fepoten (öoep te bergeef^) met gcof 
gefeput op pacr beben: fp fetteben bp be Soooo man 
aen ïanö/ f onber bat pacr pmaiiö cenige toeber-flanb 
öeöe/o?öonneerbcnpbec5ijnguartiec; en acnflontp galmen 
ïcbcrbe’t garnifoen ban be flab pen niet een poop upt* ^ 
gdefen bolk eenigc fcpcrmutfeilnge.^llnöe^abenbp *3, p* 
’t23oïtocrk/ paöbcn cenige fepepen bande &pan* 
giaerben op be ïftccöe gelegen / onber anberen een 
groot ©aïjoen/ ’ttudkpet oppctfIe?5!bmiradfcpip 
getoe efl toa^/in be ^>paenfc ©loot tegen ©ng eland / 
öaer IBartin De ïliralöo / opperfïc ^Cbmirad in öe 
fcïbe bloot ober commanöeeröe/met noep ttuee anbc* 
re 'oodog-fepepen en tluce coopbacrbp fepepenmet 
krp'gh mflrumenten en p?obiaubc geladen / en noep 
ttoec ©aïepen/öie bermitj? bc kalmte/ ober en tocöer 
roepenöe/ pen moepten foeptente maken/ en be aen* 
komfle na öc flab te bcrptnöercn.©e0 anberen öaeg$ 
fmo?gcn^pïanteöcnfp op’t pangen ban eenen berg 
tegen ober be flab gdegen/met groote moepten ttoec 
fluckcn gefeput^/ ter topten fp uyt be ^>taö/ ©afled/ 
25oïtoerk / ©aïjocn / eii ©alepen feer op pen lupöcn 
fepoten. ©e©aïcpen toerden terflont berbjeben/ pet 
©aïjoen toecö ban b’Cngdfe beur boo?t/eriïict noep* 
tanö niet op pen ïupöen te fcpicten. ©e ^paugiacr* 
Denquamrnpenfomtpt^mef fepeemutfden aen en 
retireeeröen öatelpk toeöer. ©ócp Sorep$/ bic in 
ïïrpgë faken feer erbaren toaj / en acptenöe bat men 
mofl paeflen / fïclbe pem om öe flab tc bermeeflercn. 
©orunna ib in ttoec fïcöcn berbedt/ een pber met 
3pn muereii af gefepepben: ö’eene op’t pangen ban 
ben berg/ ’t toclk öe boben flab genoemt toerö / ronb 
om met mncreii omemgdt / öe anber in ’t blackc ge* 
ïcgcii/öaer be jec aï^ een J^binfuïe(öat iji een plaetfe 
bic bp na met toater omcingdt i£) ban ttoec $pdcn 
komt aen fpoeïen / acncene3pöc aeu öc boben flab 
gepegt/ met een muec omciugelt/ i$ be ncöcr jïab ge* 
peeten. Jbi fo refoïbcecöcppDcncöcrflaöaeü} ber* 
fcpcpöni ooiöen aen te ballen / aï£ tc toeten ban ber 
3ee / en aen ttoee 25oïtoedien / öaesbanpet eene na 
pet ooflcn en pet andere na pet toefleu lag penner 
en ©linden toerden bdafl Dat fpmctiyoo upt-gde* 
feu folöatcii in bootsen kïepnefepiiptjep geflélt 3pu* 
öe ben flrtjö fouöe aenbangen/ cri öaer ban ’t betoiïit 
pebbnt: ÉSiet en Umpton met^oo’toofï/ ilirpait 
3©mgfdt cii ^arnfon ’t toef! bol-tocrk met ïaböer^ 
fouben beklimmen, ’t J©dk alfo gcojbineert en 
P’obifle en bufpoeöer upt-gcöedt 3pnbe / klom pet 
kepg^ bolk öe$nacpt$ met een fonbediuge beerbig* 
pepb in be baten/met Den Dage pet bolk gccomagccct 
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ten ook 
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men Doel) 
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( Fol. 16>) 

m pet teccftcn gegeben 3tjnbc/ fa begaben fp prn alle 
tTamcn met eenen upt-nemcubepbec/ toie cecft in be 
ftab foiibe ftotnen/na be befte» / Ijcr gatnifoert op pet 
SBoItoerft en De fepepen ben alarm ftaenbe/ toeöer* 
ftonben IDmgfdt eu jbampfon ftloeftelpft en ftoegen* 
Te af / en alg fp anbermael met labberg nen quanten 
en be niueren beftlornmen /b?ebcn fpfe toebet af / om 
Dertuftcpen ban bat befe ’t getoeïb Der bpanben op 
ïjtelben/ benneteni^untïep bate boten bp een ne* 
boegt Ijcbbenbe 1 too?öc» aen be jec-bant ftloeftrlijfte 
meeftee ban bet ftab: en 23?et met Htnpcon ober* 
todbigben ooft öoo? beftlmimmgc be ooft-3tjbc ban 
be ftab / fulje bat na ben tpb ban anberpaïf ure / fjet 
garnifoenenbucgergna De bobrnftab gejaegttoo?* 
benbe / be nebeeftab in ’t getoelbberCngdfetoerb 
gcb?acpt. ©anb’€ngelfeblebenbcr omtrent 20 tn 
bet beebten / Capitepn Cooper toccb gequetft / De 
ftab ttierb bc foïbatentotbuptgcgeben. 3£e&pam 
gtaecben pebben betdBaïjoen/om bat öct be <£ngelfe 
tttet^buben beftomen in ü?anb gefteften / fp toag met 
geftbut / bufpoeber / en ftogeïg gcïaben / be anbere 
ftpepen toerben ban bc «tcngelfe geftregen. j^et gan* 
fepe pep? leger toccb in bc ftab gcb?agt / en pbec boert 
Doo?bcit quarttermeefter 3pn logement getoefcn.l£ec 
is ongelooffdijft om feggen / toat een groote quanti* 
tept ban horen / gcfouteublccfdj / metalen ftueften 
banalbcrbaube foo?ten/ i$q ftabdg/fcpeepg toutoen 
en anber ftcpgg-infttumentenDaecgeüonöen toicc* 
bcn.^c &pangiaeröcn feïfg toierpen pet bpcr upt be 
bobeuftab in eenigc grote pupfen/ De toclfte Diept bp 
bare muragie ftonben en bol maten ban ammonitie 
ban ooftoge,0nDectufrd)cnftaincn ifo..§>pa»giact* 
ben ïangg ben berg in ber Ijacft af gemarepeert na be 
ftab toe/ niet toctcnbc bat be ftab ban be ^ngelfe in 
genomen toag. cftorepg troft pen met 6 compagmen 
te gemoet/ ftoegfe op De blugt/ en üccbolgbefe 2 4£n* 
rjelfe mijlen beer tl ben felben bag toccb ben Creforier 
gfacob^opï upt bc bobènftab ban een mugquetfepoot 
gequetft/ Dcg anbecen baegg ig öoo? ouacptfaempcpt 
ban eenigc foïbaten een pupg in b?anb gecacftt / pet 
toelftmctnocp 100 anbecen Die bacc aen boïgbebec* 
bjanben. ©e <0eneraelg lieten onbertuflepen niet 
paer bcboicte boen/ befteptigen be bequame plaetfeu 
om ’t gefeput te planten/ en boenbe bequame fo?tifi* 
ratienmaften om pen te befepermen. 0en 0üecftc 
ban bc ftab bebe ben <$eneracï Dao? een tamboer 
b?agen of 5|an be Hitna een &pacng <i2Ddman in 
Öace maeljt boa^ geftomen/fp gaben boo? anttooo?be 
bat l)p gehangen toag: be <0enerael^ toillenbc be bo; 
benftab belegeren/beco?btncecben elft Regiment 3Dn 
quarticc / ben KLuptcnant ban „töottt^ / geborene / 
^tönep eti ket met Ijaec Öcgtmcntcn tutTcbm öet 
ïtloaftcc ^ominicusi enbc3ce/ Den llicutenant 
ban ©taeft/ tiogiec 3©illtam^/i5untlcp eu IDingfdc 
met öaer bolft bp bc ftïcpne fterh: Cbiiact J&ontö / 
3!laen en JBectfterften lanje be ^ce / boo?t^ boer be' 
fcöanft/ en baterpe gcmacftt bebbenbc plaiucbcu fp 
ïjetgefcljut/cn begoften met eenen cc uuneren.^unt; 
ïcp/upt Ujefenbe om boecagic/ rcfcontrcerbe bc bpan- 
benbiebatdijft opbebluclpt toerb gcöjeben/ ccnige 
boob geftagen en cenigc gehangen genomen tuefcm 
be / ftcegen nodjeeu bupt ban 200 Ifoojn-beeften. 
©aer na begoften fp met bier ftueften gcfcl)ut£ bc 
beften aen be j^oo?b-3ijbebanbcftabtebercBteten/ 
spencer Huntcnant ban <Cbuact cföartté / bie genes 
tacl ober ’t gefdjut toaé geftdt/ gefepoten3ijnDe bid 
tooo? 5ijne boeten boob ter acröen / Capitcpn <lSaoD* 
toijn toerb Doaj 5rjn heel gcf'djoten met een muj'quet 
ftogd / al^ ÖP be beften bjilöe bcftltmmctt. £?5orep^ 
ijaöbe ccrft öoo? een iCrompettec be ftab boen op? 
epfepen/ op ben tndften cm bep bpanb^ folbaten / te? 
genö ftrpgsj gdgupft met een mufquet pabbe gefepo* 
ten / bieu ^opan be pacpcco IBarquiö be Ceralbo / 
cöoubccncuc ban ‘öallicien / bic boen ter tpb baec 
binnen bta<S / baotbe muec bebe op pangen / cföont£ 
èietnecnbcbat’c een'tEugd^mautba^ btefe be 
gclftu tot fppt in ’t ge(icpt pabbe Dóen paugen / becs 
palbcnSocit^ ben jtëarquïgbebe b?agenof pp ben 
€ngeircn gehangen tot fnmet en feptnip pabbe 
boen op pangen en aen pen lupben bectooncn: baec 

IV- Deel. 

op ben Jltèarquté bdeefbdpft anttbooibe/ bat ben fob 
baet / bie op üen^Sfompettcr pabbe gefepoten / meC 
bie ftraffe Uiaó geftraft: öe$ anberen öaeg^ bebe 
^ampfon met foo uptgdcfen folbatenmuoditin 

öpanö^ latiö / en in fepeemutfutge geraeftt 3pr.be 
met 1000 man te boet en fefteu getal rupter^/ftoeg pp 
bie op be blucljt/15° Ufootn heeften met petn lepbeiti 
be/in bc mijne locrbe ben felben bag pet bier gefteften 
maccbacftenrffenp’De mijne upt fonber eenigc fepa* 
be te Doen AÜ*£4&eneradj3 pielbén raeb en beflotcn pee 
beleg op te beften/ ’t gefcput/pjobtanöe en alle anber 
ftrpgs inftrumenten t’fcpeep te b^engen/mantfp uier 
langer baec en toilöen paer tpb becftpten/üan eentge 
folbaten toaren ban be 0enerael^ met gdb gepuect/ 
en rappojteccben Dat men ban be berobectngeber 
ftab niet en bepooftse tebefpererem <0>erpalbem fp 
bad Diep in ber nacpt op nlrup begoften te mineren/ 
en met Den bag be beften toeber te befepieten / oni^ 
trent bpf uren na ben rnibbag toaé baer een fcape 
b?efte gemacftt/ cn een mpne bie fp bèbcn fpftngen en 
toojp een gepede ntuec-tocen otnbccrc: 'Éncponiö 
ïBmgfelt en ^ampfon laft geftregen pebbcnbe om 
aen be mpne/en öicpact IBingfdt en j^piïpot aen be 
b?effe aen te ballen / en pet teftrn gegeoen jpnöe bie^ 
len fp op bc ftab aen met een groot belD-gefcp?ep en 
Dappere coucagie: Capitepn 0olpppn met een fom 
berlinge ftloeftmoebigpcpt in bc bjcfTc ftacuöe/ (ïctfo 
quam fubptelijft en ohboojfïen^cni groot paft ban bc 
muer ter nebee ballen/’t toclft 20 folöatcnberfnioofDe 
enquetften/ onüec be bodfte Capitepn^pbcupatn 
meöc boob bleef / boo,? bit onbeeuwepre toebal i^bc 
ftab ongeteonnen gcblêüen/baec bïcbenbec 60 üan be 
4gngd|cüoob/ennücpfobeeïgcquetfte/Dc43enerad5S 
ban / ’tgcnefpalce boren gecefolbeectpabbcn / beft 
geraben ombenbc pen toeber t’fcpeep te begebcii / fa 
gebeucöe bat eenige folbaten om boeragie getoccft 
pebbcnbe / b?acptcn een .^paen^ foibact geoangen 
met pen/Die fepbe Dat be <6?abe ban Ifinbjaöa en %b 
tauiica met paer pep? leger niet berre ban baer hia* 
ren / bp een bo?p 25ucgo^ genaemt / en bat fp na ge* 
feput hmepteben / om ö’^ngelfe in be ftab te belege* 
ren/of ten minften pet Uieber ftceren tot De fepepen tc 
beletten en berpinberen. ^orit*l bat bctftacnöe mar* 
epeeebe terftont bacdpft ui bofte ftacp-o?ö?c op beu 
bpanö aen. uue abautgaröe toerb gcboect ban <ïS* 
öoart ör^ 0cncrad£ b?ocber met biie Öegt* 
menten / alg pet 3ftnc / bat ban fóogicr löilliansg cn 
i&ibnep.^e battape baitpcm fdfg ooftbeftaeiibe upr 
('o beïe Regimenten/ alg pet jpne / ban "ilaen en ban 
JBeetftechcu / De arriercgaröc ban ftin b?ceber Ifen* 
Dftft met ftjn öcgimcut/met bat ban i^untlep en ban 
25?et: bc atiöcce bijf Regimenten pielt ijacft tot 
gatnifocn üoo? be ftab eu betoaringc beo? be fepepen 
bp pem / pet bolft alDug in ftadj o?D?c geftdt 3tjitöc / 
boeebe pp Die öatelpft reept na ben bpanö roe / om* 
trent niet berre ban bc j£>?uggc ban S3urgog: eenigc 
ban beg bpanbg folbaten b£fp?ongcn be öëngdfc upt 
een etnbttfcabe of pcpmdpfte lagc/toelftc ban öc nnif* 
quettierg ban De boo?-togt(bacr ^ntposftg U-ftngfdt 
oucr cominanbceröc) bcrjacgt3ijuöe/ na pen leger 
blucpteöen. (Cuftcpenbepbeöcpcp? legcrglacp een 
tamdpfte topbc cn Diepe riuicre / bacc een fteenen 
b?ugge ober lag omtrent 80 paffen ïaiift cn ö?ic b?ecïs 
3pnbe : pet ^pacnfe pep?-ïegcr teagoberöe 10000 
mannen fterh : pet virugdfe moept omtrent 
ffoo fteeft toefen, ^pacitfe ptdöcn pen ui 
paer booibed eu befdjanften be b?uggc aen befe 
jijöe met graepten/ toallcn cn ticuepccn/ om bc 
<!êngdfe baer mebc bc palTagie te berfttnöcrcn. Ji>a - 
ntg bic feer begeerig toog om met be ^pacnjc te 
ftacn/commanbecröc5!jn b?ocbcc'Röuart/bc b?uggc 
tc paffeeën / pp onbcb?ecft bolbancouragiespnöc/ 
ftdöc pet gene pem belaft toag toillig cn ftlocftdijft ter 
crccufie en met pem #ulfo?t eu mber ttoee ftlocfte 
<Capitcpnen/toaut bare ftonbenber niet meer alg b?ic 
te gdpfte gacu / obcnmtg bc engte of fmaltc ban bc 
b?uggc/be reft bolgbe b:ic en b?ie/ alg fp op ’t mtbbrn 
ban De b?ugge toaren geftomen / pidbrn fp tod 3000 
mufquetttergftaer.be/ biepentegv 11 gefonben toe? 
beu; De ftogds blogru Daer fa bift alg pagdg/ fp 

0ü a lupben 
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45" Ses en Twintichftc Boek. 15 go 
ïupöen Diep m'ct tegcnfracnüc morcbtetben boo?tp 
aen met een groate hiodunoebigbcpö: aipfpljauö- 
gemcen toiecöen/ begonfï ben bpanö tc becfïautocn 
cuöcbcrflcbegonöen eer ft te blucbtcn: De gene bie 
booj acn fïanben toaren boa? uooD geöjongeu te 
moeten bedjfeu / op Dac fp bïucbten&e bc <èngcïfe 
ïjen ïupöen met Ijarepiehen ban adjeeren niet fbitben 
öooi fïehcn / öe trencljeen en toerhen bic tg tegenp bc 
Ongeile fdfp gemocht Ijaööen / betljmberben eii re* 
tatbeexben (jen Ijace blucijt/ toont Daec toap maec 
renen toeg open/ öacrïangp fp honöcn paffeeën/ öcc* 
fjalben fpjongen baec bede ban boben neer in ’t toa* 
ter / en öcp te berber toap ’t gebedje mee be gene bic 
boc£ aen in ’t fpitfe flonöbi. ijiec gebcutöc ijet bat 

Ou.m v^buart Jöoritp / alp fjp be .s>paugiacrbcn met ober 
iiilïs1 m brrboïgbe / met fijne eene boet fïcuphdenöe ter act* 
graat pc-, ben bid / en fijn tnorillcui of fïojmfjocö berïoo?/ 

’t todli bc /lipangiacrtp ficnöe bieieu op (jem aen / 
qnetfïeii (jem in ’tpooft/ en fouben bcni fouöec ttoijf* 
fel boa?tP gdjeef ïjebtien om gcb^acljt / fa ben OBene* 
rad jilaritp fijnen btaeöec bie baer omtrent toap / 
ïjem nietijabbe hamen ontfetten. JFuïfojt / Ifinbec 
en Norton / hïochriijherbanö regen beu üuanü bed}* 
tcnöe/ toiecöen feec ftoacdijh gequetfï. ©eu bpanö 
bïudjte met grote berbacfïbtpö/ be Cngclfe berboïg* 
benfe met grootebïijtigfjeyb en uaccfMgöepD hlodi* 
mocüdijh / be belben maren cenfucd.3 niet armen en 
bceuen bebeht / en be ubieren toareu bol boben en ïe* 
benbigen/ bie (jen öooj ’t ftoenmien fodjten te falbe* 
ren / auücre bieben tot ben baip toe in De moraffen 
fïeehcn / anöere ftropen ïau.r be aeröc Dooj horen* 
fïrnpheh en fïcueUen. ©aec blebcti ban bc &pau* 
^iaeröen omtrent 700 becflagen / ban De ^ngclfe 
man: ttoee alp Capitepn Uoopcc / eu een fferfcb 
Cödman / ban beele gequetfï/.BicoïacptiaiuBeee* 
hcchen/<£oIanel ban bej&eöeilanöfc foïbattn/mec be 
jijue toebee hecrcnbe na bet ïrgec/ berfïoeg nodj 200 
^>pangiacröen toelhe in een iftloofïer gebïucfjt toa* 
ren. ©c^>pangiaertpbedorenaïöaecbenftoninh* 
ïjjhrn ^tanöaect/ jjjn ïeger/ alle fijn bagagie/ fïlbete 
baten / mcublcn / hlcebecen/ toapeuen en piobiaube/ 
alle (jet bidhe be folbatentotbuptgcgebentoerbc/ 
bie aïle£ baec fp quamen/’t fp bo?pen of ljupfen in pet 
bjebee hecren na ’t leger in b?anb flahen. iDit ge^ 
fdpr&eben 16, jBcp. 

©e &iu ^e^ anbecen baegö toecb Ijet gefcljut en alle be 
|^re bagagie eu boopiamdijft Dcflcftcn en gequctflcn te 

fdjepe gebjacljt / en mcöe alle Ijet bolh na bat be Be* 
ö£ï t-jepi ber-ftaö ban Corunna geljed beebjanb toa$ en in 
e‘| afTdjcn lag. 311* ttoeê b|ieben gefïen gebateert 
rinn r'um CCI1C bl’11 6,£!1 b’aubeCC ben 7. tóep ililo Anglico , in 
te 3enicn <£5ugdanb gefoiibeu / bie ’t gene top beraadt (jebbcii 

nocl) bed grootcr mahen/ en bc ïJomugimieaen* 
3 gcöicnt toceb. 

©etoijlc öc Bloot noeïj op anher ïacö / fjicïörn be 
«BeneradjS raeb / toertoaect^ fp nu beft baren cour^ 
fciibcn urmen/ baer toerben bcrfcljcpben p^opoofien 
gdjoubcu/ ö’ecnc toilbe öat men ua 55i!capen / ö’an* 
Dcc na pojtngad foube 5eplrn/ ben lifoninh rBon 
ttntamu ban poj ugacl Ijtdt fccracn bat men na 
jlifbona foube jcpïcn / en ijidc boo^ feher cn baf! Dac 
De Bmrugefen Ijcm foube» toe ballen cn tegen ben 
ïtomnit ban jèpangien rcboltcren / cpnbeïijh öc fahe 
aen be 5>djtpprrö ober geö|agen jijnöe/ om (jacr ge* 
boden baer op ic Ijaocen/ Die toeöerdcben fcer bc rep* 
fe na 35ifcaepcn/ cn toerögcmcciiDerfjanöbdTotcn 
na ^ojrugacl te jepleii/ en allo Ijet auftec gdigt tjeb* 
bcnöe gingen fp t’jepl / IBülcin iïnoliió Bibber en 
©aeccno boeren toebet na ^ifgdanb/rappo?rerenbe 
tot ïjaerber homfïc ’t gene Ijler boren bedjadt 

Cer 5P tc Cpjarga qneunen ontmoctcöen hen fe^ 
ban Ijare fdjepen bie boor ontoebee ban pacrtoaccn 
afgcbtoödt getoedt/ ban Cpjarga jeplDen fp iiaer 
jiBomgt cn boojcó na <£abo be j?tmfïea:e: beo anbr* 
renDacgs ontuiaêteii Ijacr bekrabt ban <Öffer met 

■mo/i-paf, ptlfüps iBuüer rïiubcc/ en bjarljc met (]em bric fdje* 
fagie ge. perunct vBiepncii Die Ijp ben bpanb afgenomen fjab* 
IrSae öd' l)P toerö met groate hlgbirpap eu b^cugöeban 

fjeu allen ontfsnigcn en getoilhomt: toont na bat lju 
t,c ^njcL- tc ^aluiout tcgelijrunetBogicrlBilliqnitfcn^uc* 

ter t’sepï gegaen toaé/ ïjab fjp fijn cout^ genomen na 
be Eupb hufi tufcöen Bupe^ en Cabo be ^.Binten* 
tio / en acribeerbe te 25ajona / baec ïjp 5fjn boïh aen 
lanb gefet ïjebbenbe eenige eycnrfïen bebe / en ben 
bpanD bie öcm rencontcecrbe mbeblucljtgeflagcn 
pabbe/ eutoeber ge-embarqueect ofte t’fdjcpe ge* 
gaen jijnbe / Ijabbe ho?rp baer na bejefebepen bie Jjp 
met Ijcm b^acljt aen boo|b gehlampt cn bertoonnem 
’t Egnbec aenhomfi begofl ben toiub upt Ijet ^oo?b* i 
toefitn te toaepcn / en al^ fp niet berre ban beding 
toaccn / IjtelDen be <0encrael£ raeb en refoïbeecöen A 
naer^eniclja te baren / altoaerfpöcnatf. IBepbc^ ©c<jjtk 
naermibbaeg^iubeljbbcnanïterben/ en fagen een s|jfe 
ftech ïiafled neffen^ een bïdi leggen: altoaec ^am* ^nute 

fon batdijh met ^oo man belafi toerö aen lanb te gemc&a 
gaen / aen be Eupö jjjöe neffen^ een flcpïe rotje te* j*1 f1 
gen ober |jet ïlafieeï. ^bc (écnerad^ befïoteu ooft 3 £ ’ 
mer een (joop tiprgdefën bolh aen een fantadjtige 
plaetfe omtrent öupfenö paffen of fcöjeöen ban bet 
iüafled met boten en fdjupten acn te lanöen: maec 
De 3ce feec onflnpimg cn becbolgen jijnöe beletten 
be boten aen flranö te hamen/ De bpanö flonb op 
flcanö om (jacr bet aen lanöen te berbmöeren. 5be 
<0:abe ban <tëffe]c toefenöe een ï^cere ban boogte en 
Dappere couragie/ niet honnenöe langer toacbten / 
fpiongalöet eerfï getoapent inbe jee baer bp tot ben 
msbbel toe in fïonö/ niet fonöer groot pcrghdjijn^ 
lij fai toont Ijp te gclijh in’t toater fp^ngen/ in be jec- 
baren ober epnbe flaen / cn met Den bpanD bedjten 
maefïe / bede Abelen en Capitepnen / onbec todïte 
Spufher en 25afherbil Bibber^ / 3arhfon en ^up 
mebe toaren / bolgben ben <B?abe en toierbcn banö* 
gemeen met beu bpanö/ baer toerö in ben ccrfïcn bef* 
tig geboebten / maec ben bpanD reticeeröen baeff. 
©e <S^abe (bet anbec bolh niet bcctoacbtenöc) bec* 
bolgbc met toepnig folöaten ben bpanöfeerberre/ 
Capitepn ^up toccb baec betfïagen. ^.ampfon ter** 
toijle öc <B?abe ban ^ffe): ben bpanö met beebten be* 
fidj bidt / baöbe Qten belet in fijn aen lanöen. 

ï}et ïJafied feec fïerh jijnbe / en met gefebut / p?o* 
bianbe/ alberbanbe ammonitie en bolh feer toe! boo?* 
flen jijnbe gaf btn ober acn ben Boninh 5Dcm ^Cnto* 
nio. ©e <6enecaeï£ met ben «B^abe ban ^fler en öc r f0i. *7.) 
OToland^ t’famen raeb gebouben bebbenöe/ befïoten 
eenb?adjtelijh öat men na EifTebon trechen foube / 
’t todh 4t> <t5ngelfe mijlen ban peniebe lept / om te 
bcficn of baer eenige maren bie ijet met <Bon %nto^ 
nio toilben fjouöen: ’c bolh tot bien epnbe gemonfiert 
jijnöc bebonben fp maec 6000 man bie bequaem toa* 
ren ’t getocec te gebmphen/bcbaïüen be gene bie men 
mocfle laten om öc Bloot te betoaren/öie bp Cafcai^l 
op be reebe foube gaen leggen/om’t pep?-ïcger in alle 
oceafienen toe ballen te fecunöecen/ en Hifbona be 
bitoc$ en allcrbanöe nootb?uft af te fnijöcu en tc bers 
Ijinhecen. ^n niet tegcnfïacnbe bat Ijet bolh fo fmah 
toafS / fo marebceröe £Borit^ ebentod boojt^ gclijh 
’t gefloten toa£ / latcnöc fep Compognien tot betoa* 
ringc ban öc Bloot cn S3arton op ’t Bafieel ban $e* 
ntclje/jiju leger toap in ö?ic beden gebeeït/ be abaht** 
garüe of boo^todjtban ’t Ijep? gdepöe tjp/ en beflont 
uptbijf Bcgimetïten / te toeten’t fijne / öat ban Bo* 
giecïBjlhamp/ i|encjh£Borirp /Haen en IBeethcr* 
hen. battalie upt bier Begimenten / alp öat ban 
^Djach/ ban Geborene / <icöoart Jüoritp en ^löncp. 
ïDc arncergatöc of natogt/ upt bjjf/ namentlijh ban 
j^apl/ ban IBmgfdt/ ban Ümpton/ban %et eu ban 
lountlep. iBacr toicrö bdafï öatÖP dh folbaet boo? 
öjte Dagen pjobianöe foube upt beden/en fo bede buf* 
heupt alp een pöcc bequamdijh mebe öjagen honöe: 
toont fp cn bobben paccöen/toageup nocb harren om 
eenige bagag ie te boeren bp ben / be fahen bnp gco?* 
öanneert jïjnöc/marcljeecöejjiontp boo?tp met^on 
“^ntonio/ be #Jinee <i£manuel en beti<6?abe ban €f* 
feje/öie Ijen oltoop in ’t fpirp ban De flacbt-ojöje Ijidt/ 
en ïcgeröen tjeu tn’r öd?p Horpgna of Jtoiiringa/ 
ban baer alle Dage öc flacgt-Qjöje beranberenbe / na 
bet bleh i€o?ccpbcö?ap genaemt baer een fïerh 
üjafïed toap / leggcnöc op ’C bangen baneenen berg: 
fjiee lieten bf» eenige ^>paenfe ruptcccn fien/ ban 
reticeeröen baefïelgh. ©en 30. .ü)rn fniojgenp 

toierb 
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©e 4Ert* 
jclfe tsos 
men boa? 
Itfiroiia, 

«Jolouel 
23«t en 
«S-apitepn 
Caretook 
ben boob 
gefcljoun. 

feu'etb J^oritg ban bc ^piong gcaöbcrteett bat fo 
rupterg niet bette ban Ïjen ftepj-leg-er hinten / om 
fo baer eenige blaren bic jjicr of Dacr be3ijbcng 
toeegg om boeragic mochten gaen / te attraperen 
af betrappen / bie g[o$& met eenige rupterg en boet* 
bolft öethiaerg gefonben toefeube/ op be bluebt bjeef/ 
en beg felben baegg bjoebten be ^ojtugefen (bc 
&pangiaertg beröjebeu jijnbe) p?obianöe genoeg 
in oberbloeb / en fp legerben ïjen beg felben baegg in 
tbjee öojpen ?Encbata en ^ebafïiacn / aftuacr fp tij* 
binge ftregen bat ©jneft ntette ©lootc bp Cafcaig 
luaggeatdbeert/beg anberen baegg marcbccröcn fp 
na ’t öo^p Horet genaemt/ alöacr fu op een blaft beïb 
300 ^>pacnfe rupterg fagen omtrent een Cngelfe 
mijïe ban ïjaec/ üf enrift j&odtg en gjajft mette caba* 
ïarie toiecöcn ïjen tegen gefonben: macc fonöer öefd* 
bc te bcrbjacfjten namen fp be bluebt / hoctod be 
engte ban bc boeg en bcquacmbepö Dcc plaetfe ben 
totten fïrtjD toag uoöenbc. ©eg felben baegg fcb?cef 
©jaeft aen jfëodtg / bat bP mette ©loot Vaag geard* 
beert en 1 f 00 man aen ïanb baööe boen fetten: baer 
op Ijp bjeber anttooojöe fcö?eef / hem beemanenbe 
goebe fcoacht en fijne folbaten in tuapenen te bouöcit/ 
alfo bc^pangiaerben metbeeïboïr in be boojfleöcn 
ban 3UtTd)on lagen, ©icn nachtboot ben2.gjttnp 
öeben be ^pangiacröen ccnacnbalopbeïftcgunen* 
ten ban ©,iacft en Ümptott tot bare fcbaöe / hiant 
öaectoetter bede ban be bare bcrflagcn/ en ban be 
Cngdfe blebfnbcr maee aebt: beg anberen baegg 
befïaotBoritgnallilbclabatc mareberen/ en fonb 
berbaïben IDiïftamg met een uptgelefen boop baïr 
boo? upt om ben bpanb onberfieng aen te ballen: fp 
fagen beg bpanög rupterpe ficbbifthiiïgapDeiiaefï 
gelegen brubeïg bertonen: maer fp en Do^fien nopt 
ftcnftomen. Rogier BMliamg beg anberen baegg upt 
De Cmbufcaöe óf bepmdiefte lage bieber heerenbe / 
ïjabbe geenen bpanb bernomen: toant fp bidben ben 
binnen De mueren ban Safboua / noebtang berfïon* 
Den fn upt fommigc gehangenen en ftonöfcbapperg / 
Dat^lbcrttiö Carüiuacl banCofïendjft ©icerop ban 
fDo-tugnd/ berfcbepbenmael upt be fiab hiag ge* 
tocefi/ om een bcquame plaetfe boo? fijn bep? ïcgec te 
befiebtigen/eu ben omganftban be quacticrente me* 
ten: om be 2$ojgeten/ boojnamdijft bie ban be booj- 
fieöen (uielftcrg goeberen in fcer groot gebaer fïon* 
Den / alfo fp pookten nocb mueren en babbelt en boo^ 
De Cngelfe bloob fïonöcn) te perfuaberen en bjoeb te 
maften Dat bp ö’CngcIfc een belb-flag leberert en ban 
baer beröjijben en berjagen hiilöc. jfèocbtang beg 
mojgeng upt baer leger plaetfe treeftenbe maccbcefc* 
Den fp reebt toe na llifbona/ fonöer eenige ceftfïentie/ 
of Dat benpemaub bertoonbe: beabantgarbe troft in 
Silcantia/be battalie en arriergarbe bïebcn ben gan* 
feben nacbt tn be toapenen: be buanb bebe geen upt* 
bal nocb pet bpanbïijr upt bc fiab/nUeenïnft gtoctébe 
©ab^iel Biunog «éouberneuc ban ’t töafied ban 
HLifbona btn lupöen alg fp aen quamen met bier fiuc* 
ften gefebutg. ©có anberen bacgg tuier be ’t ganfebe 
«Engelfebep?inbc boojfiab 25onabifïa genaemt m 
quartieren berbedt. ©e J>pangiaerben bidben ben 
in ’t ftafied en )ïab herborgen: omcrent ben mibbag 
quamen eenige ruptetg tet bluebt upt be fïab rijben / 
enriepen viva el Re Antonio: fp bcben een aenbalop 
Jt quartier ban ben Coïond ^et en Doben eenige 
ban be fcbilbbjacbten/b’^ngdfebcn alarm gegeben 
?bnbe en baer getoapent bebbenbe / baebfrfionben 
tjen ftlocftdqft en bobenber beeïe/en ftregen eenige ge* 
baugen.©c <©?abe ban <£ffer berbolgbe ben tot boo^ 
be poo?tcn ban Hifbona / en bet fcbeelDe niet brei of 
bp toag baer al in / en fonber ttouffd foube bp baer 
boo?tg in gebjongen Ijebben: fo bctrclSogierJBil* 
liamg Ijtui niet tegen fijnen banft bjeberbouben bab* 
be. ©e Collond 23?et met een pieft in be banb / b?o* 
mdijft tegen beu bpanb beebtenbe / bicrb ban een 
mufqnettiec boob gefdjoten / gdijft ntebe Capitepn 
^Tate / ban be gcmcene folbaten blcbenber niet meer 
alg feg boob. 9n 23onabifia fouben bc <£ngcïfc een 
treffdpfte bupt bebben beftomen/fo fp baer geluft biel 
babben toaer genomen / toant baer toag fo groten 

IV. Deel, 

quantitept ban peper / ftaneeï / noten mnfcateii/ na* 
gelen, fonlic en alle anbece foojten ban fpeccrpcn bat 
bet bjonöcr toag / ten minfieu totte bjaecbc ban 
300000 ftronen / 'ftofïelbftemrubïen /qitantitrptbaii 
grepnen/ bifcbupt/njg/toijn en alberbanbe ptobiau* 
bc: bate mebe men een öepjdeger ttoec maenbert 
lang genoeg foube bebben ftonnen onberbouben en 
fpyfen: maer be ^paettfe jtaften tot baerber aen* 
ftomfïc beg lioninr en ber ftöop lupDcu paftbupfen / 
en fcfjueren baer befe blaren tn lagen in ben b|anb/op 
batfe niet in b’<Êmgelfe banben fotiDeu ftonten. ©efe 
boo^-fiab toag fo becrïyft ban gebou en fo groot / bat 
bet gebede «ümgclfe bep^ baer m licfttdbft gdogeert 
foube bebben: bccbalbenliet£©ontgnacb 5 00 man 
boben be getooone bag en nacbtbjacbt bc tuacbt Ijou* 
ben / om be upt ballen ban ben bpanb te tucöerfiaen. 
3In be &tab toaren bp bc 5000 «Ibpangiaerben eri 
bier 0cg«ncnten tod getoapenbe S3urgcrg / bebaï* 
ben ’t on-epnbelyft getal ban be ^intooonberg en 
ïanb-bolft / fiaenbe onber Öe jucigbictie ban be &tab/ 
bcbieïfte De tuapenen acnbaert en gyfelaerg gegeben 
fjebbenbe/ ïjacc niet ccbe onbet betroutue en tnacljt 
beg iftoninr ban ^pangien babbelt berbouben. ^icc 
boben tuarenber nocb ttnaelf(0alffpen/ een ©aljoett 
en feg ©ojïogfrbcpen/biebaer altrjtgbidbcn aenbe 
EupD 3böeban bcr(55tab/ bie beu fiil bidben fonbec 
pet upt te richten of te attenteren bat geöeufteng 
tueecbicb ig. J^oritg bufftrupt gebeft bebbenbe om 
fobauigen^tabalg 3Lifbona te beiegeren ofte be* 
fïojmen/ en fïenbe bat ben bpanb alle Dage berfeb 
bolft aenquam en bermeerberbe / eii bat bc Cngelfe 
öan Dage te Dage Dooj fieftte/ bitte en fierftc bermin* 
ber be/ en Datter feer toepnig ^ojaigefen/ en bie nocb 
ongetuapent ober quamen/en btbbenbe geen fccourg 
te bertnaebten / namboo» bem beg namibbagg met 
3bu gebed bep? na Cafcaig te bettreeften: maer©on 
^intoniofijnfelben met balfcbe bopr fptjfenbe/ en 
fieb felben ttoclj altoog eenige beranbednge of pet 
nieubjg nifteeïöenbe/ berfoebt bat bp nocb Dien nacbt 
aïöaer foube tuiïlen blyben: e!^or»tg öaec ober met 
ben ©?abc ban ^ftcjcenbeCoïonclgberacbfïaecbt 
beböenöe/ confenteetben met gemeen aöbijg beg f»o* 

i ninr beefoeft. ©ocb Dien nacbt en hernamen niet 
nieulug noebte geen becanbcdnge/bcrbalben ^oritg 
begmo^geng banS3anabifia met fijn btp^ bertroft / 
in’t marebeeren feboten btjf ©alepen Dp bc ftjugge 
leggcnbe / met baer gefebitt op ben lieben en quet* 
fïen eenen foiöaet / 3Bilfon bdecb fijn mupï-efeï Dart 
bp op fat tuffeben fijn Detuen boob gefebaïen. ©e 
/èpangiaerben en beben geen imp^cifc nocb tnbaï 
met allen in ben bmöcr-tocftt / alg fp btic ^ugeïfe 
mplen ban berfiab toartn/ fagen fp 300 rupterg op 
’t bangen ban eenen berg : Dicg niet te mm mar* 
djeerbenfpalboo?tgbacrgmccgg/ bjantljet fcbccn 
De ^pangiaertg niet gefint hiaten te Uccfttcn / maer 
ben alleen te bertouen/ tuant fp en moepben ben- 
lupben niet / fo bat fp Dien nacbt fonber eenige ren* 
contre baer legerben tot Cafcaig. ©cg anberen 
baegg ben 7.3junijl ben &oninft / bc ©eneradg / bnt 
©fabc ban Cffer en be Coïoneïg racb boubenbc / 
toierb lange ober en hicbcr ober gebifputcert iuat 
befï gebaen foube Dienen / eenige meenben bat / fo 
bact p^obianbc upt Cngeïanb (algfpljoopten) mee* 
öe gebjaebt (bat öan ben bibber ©^aeft met De 
©loot betCïafied^ulia boo? bp baceiibe/ bet bep? 
tuföcr na Hifbona geborrt foube tuojbcn / anöcre 
Datmen na be Cnïanben foube 3cplcn / en anbere 
bat men eeltig anöer treffdijft rrploict foube attente* 
ren / maer befe bergaöednge en beraeöflagiugc 
fcftepbe onberreeftter faften. ©cg anberen baegg 
bjoebten öe fpiong tybuige j bat Den ©?abe ban 
jf uenteg / ©on löcb?o ï^endque be Cufman / Ce* 
nerad ban öe ^oittigcfen niet Oobeii tbiec Cngcïfe 
mijlen berre ban ben lupöen en luag/ en Dat bp bp 
öe 6000 man te boet en 500 rupterg bp bem Ijaööc / 
en bat Conté öcjrucntcg niet U)oo?öeti/ b|ifbcn en 
libellen onber bet bolft babbe Doen flropen / bat bet 
Cngelfe ïjepHeger ban ^Ufbona berjaegt en opöe 
bluebt gefïagen iioag. 

©o 2 ,©odtg 
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©Jï <3Be; 
nerael3)0: 
tian 4$.os 
rits fcij?rjs 
toen aen 
öen 
bc baa 
fimms. 

33 
©eit©JU; 
te ban 
«Effer tors 
roept Dm 
©:ate 
bait Jpucus 
tesmöte!. 

Scs cn TwintichfteBoek. 

©e ©?a- 
te ban 
ifiientes 
cn. bc 
^>panï 
gtaetöm 
bmcljteu 
baat te 
eöngetfe / 
en fiiest; 
tes fan 
btca ïjtin 
bimien 
Htftema, 

©ê <tEtts 
gcife ne; 
men ixt 
£*a|Ter! ba 
Cafcai# 
tin 

(Foi.28.) 

fSBt öEits 
gclfc Ilf; 
men ccn 
Dloat 
fc hepen 
ban te 
Daufe I\ii 
ten. 

S&efolutte 
öp bc Cuj 
gei fc geao; 
xncn c;n 
»e tectrcc; 
hen / en 
baat fp op 
baer toe5 
Detoin 
«Pfe upti 
'.'ccijten. 

jDotit^ Ijia* ober gefïoojt sijnbe / fotiD namiööcr* 
nar|)t (‘o Darfï ïjct begon te Dagen / een bjief met fijn 
Danö ouöecreftent en met fijn fïgnet bcfcgcït mrt 
ecnCcompettcr aen öcn <6jabe: öaer in Dp Ijern 
bertoittigöe/ öatDpnocDboo^Öenmiööag met fijn 
Depjïcgcr ïjein fouöe hamen binöen / om mettec 
öaeö en niet met toao^öcn / fulfte ïeugcnen te toe# 
öerïeggen / fa Dp fïccDtjS fijn ftomfïe totlöe toadj* 
ten : Dat DP maer een Ding baa en op öern be= 
geetöe / te toeten: Dat Ijntoiiöe berfoccftcn/ of öcn 
«cngdfman of Den Jjpangiacrt fïcf) eerfï op De 
bïucljt fonöe bcgcbcm <Bn met eenenfo beriep öcn 
<23,?abc ban Cffet öcn feibeu <6?abe ban fucnte^ in 
öiid / of een ^pangiaert ban fpn$ gcïgft enqnaïi# 
tcpt / öat bp met i)em een tegen een / of tien «Êngeïfe 
tegen fo bede Jrgangiaeröen meer ofte min / Danö 
tegen tjaiiD fonöe bceDtcn: cnopöatfpöen/Crom* 

r pctter geen ïcct Doen fouöen / fo boegöen fp Dit bp 
’ öe miDcrteftcninge: Dat inöien fp Den fCtompettec 
een iel) ijinöec of ïeetöeöen/ öat fp ijet feïbc ^foDan 
öc'ütuna/ een jspacii? Cöeiman / Die Daer gebate 
gen toaö Doen fouöen. j#et Dep? toccö in Der ïjaeff ge? 
monffert/ en men bebonö met meer gefonöe / Dan 
4000 man te bocö en 40 ruptcqS/met öefe marcDeer# 
öe jt^öL'it0 öe$ nio?gen$ boo?t$ / met een fcer groten 
ïufï cn bhjtigfjepö 5jjn^ boïje om tegen öe ,&pan# 
giaeröen tebccDtcn en te flaen. <3)c Jbpaugiaeröcn 
jjoocenöe öat ö’Cngcife inöetoapenentoacenenin 
flacj) n;ö:e na pen toe quamen/ toaren feec berfcD?iftt 
cn fonöer cenige o?ö?e te [jouden / begapen i)tm in Der 
Dacfï op öe bluctjt / fonöer öatfe Den <6?abe ban 
fncufeg rcnicDfing» opDcuöen hoflc/ fulp öat Dpbp 
na in perijfteï gehomen fonöe hebben ban oebangen 
te too?öcn/öan Ijp otttquam ’t noclj en faïbècröe ijern 
bmnen Hifbona / Daer na bertoonöen fieö noef) eeni; 
ge rtipcerg / öic ï)aefi op öe bhicijt toeröen geö^eben / 
Den trompetter aen Den <6^abe gcfonöen jijnöe / 
«wam fonöer anttooojöe toeöerom/ öcröaïben ^o^ 
nt£ ten 4 uren öc^ namiööaed$ toeöer in xünU* 
ger teoh. 

25p Cafcató toaö een fiech cn fraep liafïeeïgefe 
gen / t toeïh te beïegeren bctaetfïaccht tocrö: niaec 
fo Daeft öe trcnccen gcmacht en ïjct gefeïjut geplant 
toa.ö gaf Ijet fïcl) ober / op conöitie öat fp fouöen tipt 
trechcn niet fah en paft / öaer op toieröcn fp met com 
bop tot bn öe Ijaerc in faïuo geb’adjt. €)p ’t liaffed 
toeröen fe^ grote mctaïe fïucften cn 40 tonnen bol 
bufftrupt gebonöen: Ijet garntfoen cn geblaft p^or 
biauöe noef) cenige ftrijtr^-amonitie. 

^icr cenige övtgen bettocbenöe entoacljtenöcna 
ptGbianöc en fceoneö tipt Cngcïanö / fo arcibecröen 
aïöacr een ©loot ban 60 fcl)cpen / tipt öe émife 
fïeöcn geïaöen met bib?e£ / grepnen / ftooptoaren 
en ammunitie boo?öe ^pangiacröen / en 20 23pt# 
tocnfeöienallifTcbonmeenöentc baren / öc Bloot 
ban öc f>anfc ffeöen guamen achter €ngdanö cn 
^cftotlanö om lanp öe toijöc ?ce baren / tipt bjcefe 
ban öe €ngdfe genomen te toeröen / en mccncnöe 
mt b?p u toefen bieten Den ïupöen in Danöen / fp na^ 
ntenfe at t’famen cn maefttcnfe pujö / en öcöen öe 
^ngdfe öaer in gaen / en omfloegeu alp öoc öc &ob 
lanöfe / cn p;efeutceröcnfe haren in plaetfeen totbe= 
taftnge ban öc btactjtcn / öan öc meefïenöceï ban 
Dien cn begeeröcn fulr niet aen te nemen / toeefenöc 
öat fp Daer ober in ^oftlant met arrefien cn anöcr? 
fiuö mocDten grquctt tooien. 

Oacr na toccö met gemeenen racö befïotcn t’frfic* 
pc te gaen cn tc bertreeftm / alfo öe flerfte eu befmet* 
tdïjöc fïeftten ban pefle cn root mclifocn öageftjr om 
öcr ’c bolft begon toe te nemen / een pcöer öan ’t vjnc 
gcöeflgneert jgnöc fb tuiert öe p^obianöe uptgeöedt 
iBaïter ©abomir öe bjoeöcr ban öcn <&me baii 
^ffer / cn €Doma0 ^löucp ftccröcn toeöerom na 
^tngdanD / ^ampfott toerö met 7 fcDepen gcfonöen 
ont^oarton/öie rot befettinge ban ’t tlaffed Benicftc 
toasJ atUteu en ïjct gefdjnt tc gaen Ijaïcn / öe vi3?abe 
ban «c|Ter Die fcer ban ccn pcöer bemint toab/ fteeröc 
ooft tot grootc öjocftjepö ban een pcöer focöer na 
enad.wö / bctajle öc Boorfj DcrmncclijSTcfttcii 

onöer öc foïöatcn feer gcaffcetDen / afó bic öe fïetfte 
toguen/ limoenen / o?angte-appelen en anöerc öe^ 
beate btucDten öeé ïanöö(öacr fp geen mate in’t eten 
inftonöcnDouöen) nictgctooontoaren. 23arfteröic 
naDatcbertreftban«Tarunna ban Dcnïttpöen afges 
ötoaeït toa^ / quam Dier toeöer bp Daer / cn Dcbbcn* 
öc’t üiafïed ban Cafcat^mctbnfpocöcr möeïucljt 
öoen bïtegen / fo ïidjten fp tjen anfter^ / en öen totnö 
tipt öcn j^oo?ö-ooflen toapenöc gingen fp t’jepï / 
«Troji en §lat öie met pjobianöe upt <^ngdanö ge? 
fouöen toaren / quamen Den te gc'moeö / fp toacen 
gcrefoïbeect fo öen toinö c^oo2ö oofï bleef toapcnöe / 
öatfe na ö’^planöen fouöen scpïen / en fo öen ^upö? 
toefien toinö toaepöe befïotcn fp na Sdajona te 5ep^ 
ïen/ enöaernocDDcnabontuertefoeften: fp ïupöen 
öan öoout becfcDcpöen toinöen ober en toeöer ober 
geöjeben jg^öc / arribeeröen na bed öagen eerfï aen 
öe Ocplanöcn ban ?Bapona / öaer na onöefttcn fp 
Biga / öaer fp öe^ nacDtj? aenftomeuöe op anfter bh* 
ben leggen / 33 ban Darc fcDepen öie Daer booj bp ge< 
Seplö toaren / bp öe Cpïanöen gefien toefcnöe / ga* 
ben öe ^ipangiaeröen geïegentDepö om Date goeöcn 
te biucDten/ öefdbe noeDtanjs met ftïocftett öen a* 
iarm lupöenöe / en öc toacDt fïellenöe machten fetm 
bïanö ban De fïaö te toilïeu öefenöeren / en Dtn ïup^ 
oen t aenlanöen te becljhtöercn / maer ö’<Öngcïfe 
fettcnmetDetaenhomenban beu öacD 1500 foïöa^ 
ten aen lanö / öetodheöatelDftintbjee troupenber* 
öeplt jijnöe / recDt toe na De fiaö marcDceröen. 

I P?aeh begaf Dcm onbertuffcDen met téingfeït na 
öe ander jjjöe ban Der fïaö / maer öc ^pangiaecöen 
yaedupöen homfïe niet bcrtoacDteiiDcenaiïeöein* 
toouuöer^ op öe loop jgnbe/ quamen fp fonöer flag 
of fïoot in öe fïaö: fcnöcnöe aen alle ftanten folöafen 
upt om’c platte lanö af te lopen / öo^pen en Dupfctt 
in bjanö te fïeften en bupt te Dalen / öaer na öe geijce* 
ie itaö aen holen gelept Debbenöe / en mcöe genomen 
t gene Den goet öacDte / gingen fp t’fcDcpe / en D«fc 
benöegoeöen toinö en fïroom gehregen/ namen fp 
Daren ftour£ na Cngeïanö: toant öe folöatcn en ma* 
trof en fïo^ben met ftiïhe Dopen / öatfe ntetgeraöeti 
bonöenöaerïangertebectoeben/ DerDalben fp ïup^ 
penöcugoeöcntomötoaernemenöc/ 3gn fp epnöe* 
lijft ö’ceite toat toocgcr öan ö’anöere / in f^ulto tc 
jpieprnoutD geatribeert / aïtoaec Det hrgöpboïhbo^ 
ben Daer getoeer en bupt eïr met een hroon afge^ 
öauht too^öcn. 5C!öu^ ie öefe repfe otigducftigge* 
noecD ameïopcn / toant ban omtrent 13 000 mannen 
öat öe Bloot fïerh toajS ale fp uptliep / 3tjnöer geen 
6o®o tebenöc toeöerom gehomen / toepnig berflagen 
of ba® quetfnrcn / maer meefï al ban fiehten gefïoi? 
ben/ De <Bcuerad^ en bede anöeee Officieren op öefe 
repfe getoeefï jgnöe/ bïcbcu bp öe opinieöatalDoe* 
tod öefe repfe alfo afgelopen toa$ / öat fulp met 
toa^ gehomen öoo? geb?eh ofte faute ban ftloeftDept 
of boo^ficDtigDepö / maer öoo? öcn toilïeOoöe?'bics 
f e met foöanige fïeftten befacDt Daööe / en öat om öe 
oorloge ban «engdauö en öejSeöerïanöenafteteem 
öen / enfïjnmaeDtuptöercfïeban CD?ifïtnDept te 
öiüecteccn / en Dem $ijw rghöommen ban^nöien 
te öoen confumecen/ öcn eenigen miööeltoajfDfni 
tn ^pangien ö’ootïog aen te öoen / en alöaer in jgtte 
epgene lanöen te bebecïjten / enöatDp alöaer alöer* 
toeehfïe toa^ : cenige en bpfonöer De $to?tttguefen 
toiiöen fufrineren öatfe een grote fautê Daööen bes 
gaen / öoo’öten fp tegen öeeerfïc generale refoïutie 
Daer Dabben gdegert aen öe ïBefï-3tjöe ban öe fïaö 
ban Jiiffebon / en öatfe Daer Daööen bcDocen teïo* 
geren aen ’t «Dofï epnöe öer fïaö / en öatfe öaer meöe 
fouöen Ddiben ödet/ öat te ïanöegeeneDttlpe in öe 
fïaö fouöe Debben honnen homen / jgbö^ öe fcDeepfe 
^crnaöe aen ’t IBefïen en öe 3ec aen ’t gunden / 
toant fofp Den aen’t #ofïen Daööen gdogeert / fo 
fouöen öe @o?«igutfen Daer eenen bjpett toeganft 
Debben geDaö om Daren Üoninft ^on HntDonio te 
mogen toebaïïcn / en alle noot-ö^uft toe btengen / 
Daer nu ter contrarie logerenöe in’t JBefïetï/ fobes 
Didöen öe ^pangiaeröen ’t feïbe gerief ban alle 
nootö|ufttebehomen / enöe^otutgucfen te fcDnt* 
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tm en Metten frazc bp öen lom'nh^an %ntomo te 
boegen en te begeben. 

gft ïjebbe een brief geften npt Hifbona gefetye* 
ben ban öen 22.31 ung/ becöaïenöebanö’acnftam* 
fie ban öc OÊngdfen in öebooriïaöonöecöepoo?te 
ban jfttfbona / mÖouöcnöe öe grote b?eefe öie bin¬ 
nen öec flati 3lifbana alg öoe fcuag / Dat ttiecfl aï 
öe bo?gerg beeïopen toaeen en öefïaöbpnafonöcc 
boïft toag / fcfeüft öattec geen 3000 bucgerginöe 
fïaö tnaren gebïeben/ en niet obecöeSoBeecïan? 
öerg en 60 ffoagöuptfe/ öie Ijaec in De toapenen baö* 
Den begeben / en fa geteoeben na ’t #ailepg tot gac* 
De ban öen Cacöinaeï 3Glbettu£: paööen öe €n* 
gelfe (fcfymft Ï)P) Dotoen aenftomen / fpfoubenal 
gefttegen pebben Dat fp begeert paööen / toant 
(Öohö pet fcpjöbcn) top op ttoee spöen bpanöen 
paööen/ aen D’een jtjöe öe^tugefen Öie topniet 
en Oetrouöen / en aen D’anöece spöe ö’Cngcïfe: 
<6oö 5P gelooft öat pet noep fo bergaen ig: na’t 
bertceb ban ö’€ngeïfe spnecnigefiöaïgog gepan^ 
gen / en eenige öe fïcot afgefïeben/ en jtjn noep 
beelc gehangen / öie men pouö öat Öe <£ngclfe foiri 
Den gepolpen pebbenom in öe fïaö te bomen öao? pet 
ftloofïec f^riniöaöe / en öooj een pttpg ban eenen 
tfiöaïga. Ba ’t bertreb ban ö’€ngeïfe jtjn öe 
^pangiaertg gebomenen pebben eenige boren ïo^ 
gien in bjanö gefïebcn / en bed goetg ge|ïoïen / aïïe 
De fepepen ban ïf ambojg/ ©ant|lb/ beeï Boojöfe en 
2-nbibfe jtjn ban ö’€ngelfe genomen met 00b beeïe 
tfranfe fepepen /fc. 

<Bofïcrpanfe fïeDen pebben paerfeetbebiaegt 
ban pet nemen ban pare bloot fepepen / mcenöen 
men paööe pare fepepen algneutraeïbepoorenb?p 
te ïaten pafferen / Derpaïben öe Honinginne ban 
Cngclanö cene berbïaringe peeft ïaten uptgaen ban 
D’oo^faben / toaet Dooj Die ban De bloot ban pare 
IBajefï. betoeegt 3D« getoeefï in paer toept op 
tugacl / Defeïbe fepepen geïaöen met boren enan* 
Dere oo?ïogfe toecutïinge tot bepaef ban öen Honinb 
ban ^pangien in De monb ban öe ribiere ban Htfle* 
bon te nemen en tot pjtjg te maben. ^efeberbla» 
rtnge aï-poetoeï öefeïbe ïang ig / noeptang Detotjïe 
fb inpout berfcpepöen faben Die tot öefe onfe pifïorie 
Dienfïeïph 3tjn/ pebben top piertoiïïenbpboegen/ 
enigïupDenDeaïöng. 

NAdemael buyten alle tvvijffel, fommige kooplie¬ 
den hebbende haer woonftede in de kuiten en 

landen van de Oofterfe zee, die men gemeenlijk Han- 
fe iteden noemt > om dat eenige van hun fchepen 
die met proviande en oorlogfe-toeruftinge, tot hulpe 
van den Konink van Spangien derwaertstrocken ach- 
terhaelt zijn geweeft, fwaerlijk befchipdigen fullen 
by de vreemde naden , die van de vloot van de Alder- 
doorlugtigfte Majeft. van Engeland , als oft by hen 
gebroken foude zijn ’t recht van alle naden, en die 
contracten van outs by den Koningen van Engeland 
met de Hanfe (leden aengegaen , en ook op hare neu- 
traliteyt of onpartijdigheyd die defelvc Hanfe iteden 
hen toe fchrijven , niet en foude zijn geacht: waer 
door fy meynen en willen hen geoorloft te zijn, ook 
in de alder-tegen-fpoedigfte tijden van alle Koningen 
en Princen , met alderhande natiën , alderhande 
koopmanfehappen te handelen : fo heeft’t de voor- 
feyde Majeil* van Engeland goed gedocht, na de 
goede wille met opperite vlijtigheyd en liefde die fy 
draegt tot het heylig Roomfe Rijke, deKeyferlijke 
Majeft. de alder-door-luchdglte Princen vanDuyts- 
land, en die gemeene en yedere Staten des Rijks, 
met dit openbare gefchrift bekent te maken, door 
wat oorfaken de voorfz. Hanfe fchepen van haer 
Majefteyts vloot genomen, en ( als prijs geworden 
zijnde ) onder haer macht gebracht zijn : voorwaer 
tot geen ander meyninge dan op dat’tblijke, dat’c 
gene dacr in gedaen is wettelijk is gefchiet , en 
waerfchijnelijk alle andere Princen , hun Stede¬ 
houders , en hare bevelen nakomende, fouden willen 
’t felve gedaen te zijn, in gelijke fake en gelegentheyd. 

VVant’t is meer dan kenlijk, niet alken weynige 

Hanfe (leden, maerdoor degantfeheChriftenheyd • 
dat de Konink van Spangien gedreven word met een 
grimmig gemoet tegen de Majeft. van Eilgeland, daer 
af getuyge is den inval van ’t voorleden'jaer des 
voorfz. Koninks, in de palen en landen des Konink- 
rijks van Engeland voorgenomen maer niet vol¬ 
bracht , en dat de voorfeyde Konink daer toe gebracht 
heeft met alle zijn macht, maer God heeft het niet toe* 
gelaten. 

Welke verbittertheyt in des Koninx gemoed niet on- 
lanx gerefen, maer over langen tijd verholen geweeft 
zijnde, in het binnenfte fijnder herten, nochtans te 
voren by de Majefteyt van Engeland voorden en ge- 
fchouwt, deKoninginnefeer dikwilsgepoocht heeft, 
door boden tot dien eynde gefonden , als met de alder- 
fachfte medecijnen te verfachten , en hem een nieu ge¬ 
moed in te geven, fuiken Prince en Konink beter be¬ 
ramende : op dat onderlinge uyt hun herten wech ge¬ 
nomen zijnde , niet alleen de vlecken van vyandfehap* 
pen, maer ook het quaed vermoeden, by hen gedacht 
mochte worden op een vafte pays en geitadige vrund- 
fchap , achtervolgende de oude verbonden by hun 
Voor-ouders en Vaders , en in hun Koninkrijken 
voorfpoedelijk veele jaren onderhouden. 

Maer den Konink betovert zijnde van den Paus van 
Romen , die een fackel en toeftoker is van alle ïnland- 
fe oorlogen des Chriftenheyts, wil op geene wegen 
en voorgewende conditiën van pays achten, gaende 
voo ts als hy begonft heeft, in zijn vyandlijk gemoed 
tegens de Majefteyt van Engeland, wefende met geen 
andere fake te verfadigen , dan mettet ombrengen van 
haer Majefteyt , moorden en ’t bloed vergieten van 
haer aldergehoorfaemfte onderfaten , met d’onder- 
druckinge ten leden van haer ganfche Rijke. Tot wel¬ 
ken eynde hy dikwils fijne Ambaftadeurs , of om be¬ 
ter te feggen brandftichters, en nu onlanx dien feer 
rafenden Giraldum Defpes, en Bernardinum de Men- 
dofa in Engeland gefchikt heeft, om te proeven de 
herten van een yegelijk diefe vinden konden tot alder- 
ley quade feyten en fchelmftucken genegen, den fel- 
ven voor houdende en gevende geen kleyne vergeldin¬ 
gen om hun te bewegen tot inlandfe oproer tegen hare 
Majefteyt. Hoe veele datfe gevordert hebben, fal ik 
niet alles verhalen, want het foude oneyndelijk vallen, 
laet het genoeg zijn te geloven drie hoofeftucken van 
conjuratien : de eene, van de Graven van Northum- 
berland en Weitmerland mee hun medegefellen : de 
tweede, van den Hertoch van Nortfolk: de derde, 
van de twee Pagecons gebroeders , defgelijx van de 
twee Trogmortons en hun Bond-genoten , daer af 
eenige gecondemneert zijnde , als van bekochte 
moordaedaen haer Majefteyt, en der republijke , aen 
den hals geftraft zijn , d’andere die het ontkomen, en 
op de vlucht zijn in onfekere plaetfen dwalende, wor¬ 
den als noch tot kollen van den Spaenfen Konink on¬ 
derhouden. Maer gemerkt alfulke voorftanders en 
(lichters van conjuratien in haer faken loos zijn; al (Pol. 19.) 
is’t dat het feyt van hunne brandftichters blijkbaeris, 
fal nochtans den Spangiaert mogelijk ontkennen fijn 
bevel en laft geweeft te zijn. Heeft hy dan ook fijn 
brandftichters weder gekomen zijnde in Spangien , als 
overtreders van fijn bevelen geftraft ? en als haer fake 
qualijk uytgerecht hebbende, met geen giften of eeren 
voorfien ? en worpende de fchuld op de auteurs, 
heeft hy fijn felven tegen dc Majefteyt van Engeland 
ge-excufeert ? och of’t daerafkofte blijken. 

Maer wel aen laet ons niet ftaen op defe getuygen , Coniuraa 
laet hem een goedertieren en geen bitter gemoed heb- [,!cen1^, 
ben tegens haer Majefteyt. Laet voorts komen Guiliel- mn!? ban 
mus Cataneus, een Secretaris van den jegenwoordigen ^pamjtert 
Paus. Laet gelefen worden het leven van den Paus ï^onmains 
PiusdeV. by hem befchreven en in ’t licht gebracht, tie ban 
daer in Cataneus vertelt, dat Fhilippus Konink van 
Spangien fwaerlijk en met groote droefheyd geklaegt ^n|ij!aU 
heeft tegen den Cardinael van Alexandria in ’t jaer ons i5-0, 
Heeren 1572. tot hem in Spangien gefonden , dat die 
conjuratie fo tegen’t Rijke van Engeland als van Yr- 
land, een weynig te voren door fijn handel en raed aen¬ 
gegaen , na fijnen wenfeh niet toe gegaen was. 

#04 Hier 
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©ortog* Hier by gevoegt de Oorlogschepen en het krijgs- 
fcnjgs"6” volk tot twee reyfen uytSpangien in Yrland gefonden, 
ïjoifcttote onder dekfel van den naem van den Paus. Maer de al* 
rtpieu in derlefte handelinge van den pays , door tufichen ko- 

SeftSSStt. men en bidden van den alderbeften Prince den Ko- 
nink van Denemarken , aengsgaen met den Hertog 
van Parma in de Nederlanden, hoe lieffelijk en hoe 
foet is die geweeft? terwijlede Majefteyt van Enge¬ 
land was lettende op die handelinge met eenen op- 
regten yver , en een onbeveynft vertrouwen, fret, 
komt voor haer palen diefeergrooteen door haerfwa- 
te hften vermoeyde Spaenfe Vloot, fiet in Vlaenderen 

0loote rrt men'gteyan heer-legers verfamelt uytltalien enDuyts- 
firpj leger/ land , niet anders trachtende en voor hebbende dan 
aimtü dte uytroedinge van ft Koninkrijk van Engeland, en 

den ondergank van haer Majefteyt. Wantriegeconju- 
rcerde hadden gefchikt ons allen te doden , fy hadden 
verdeelt ons huyfen en landen, daer was gefchikt en 
geftelt eenen nieuwen Prince, een vreemdelink die fit¬ 
ten foude in den Koninklijken ftecl, tegens alle dele 
fo fware, fo grouwelijke en ongehoorde machinatien 
of aenfiagen. Indien deSpangiaerden voorwerpen , de 
hulpe by de Majefteyt van Engeland bewefen den Sta* 
ten van den Nederlanden, laetfe befien of nietveele 
defer machinatien haer Majefteyt eer voor gekomen 
zijn , laetfe Iochenen (konnen fy) datfe niet lange te 
voren eer opgeroyt hebben de Engelfe tot rebellig- 
heyd, dan haer Majefteyt gedagt heeft, om haer oude 
bond genoten met haer eerlijke en rechtvaerdige mid¬ 
delen te verquicken. 

Sy neemt tot getuyge den Konink felfs, fy neemt 
totgetuyge de regeerders in de Nederlanden,'hoe dik- 
wils te voren, en hoedanige boden fy gefonden heeft 
in spangien , in Neacrland , om eendrachtigheyd te 
beveiligen tuffehen den Konink en die van de Neder¬ 
landen , niet op onbillijke maer op redelijke conditiën. 
Tot welke vermaningen en beden als den Kor.ink fijn 
hert verherde, en dat de oude verbonden , dewelke 
die van Nederland hadden met de Majefteyten van En 
geland niet gehengden, dat fy lieden berooft wefende 
van hun vryheyd en wetten, fouden tot een roof der 
vreemdelingen werden, heeft hare Majefteytdefelve 
meer danteveele verongelijkt zijnde, in haerbefcher- 
minge genomen, met eenen groten yver om te ver¬ 
quicken den verdrukten , maer geenfins om den Ko¬ 
nink eenig ongeiijk, ook d’alderminfte aen te doen. 
Want indien fy het ooge geilagen hadde op haer eygen 
profijt, fy foude geenfins bekommert geweeft hebben: 
waer op fy als noch ernftelijk en neerftelijk denkt dat¬ 
eer een bequaem en feker, fo voor den Konink, als 
voor de Staten van de Nederlanden , accoort aen- 
gegaenmochte worden, met hoedanige conditiën het 
ware, ten minften niet onredelijk, maer beramende 
een Vader des Vaderlands , en de Chriftenheyd vor- 
derlijk zijnde. 

Te vergeefs en buyten reden foude fy het voorleden 
jaer fuiken eerlijken legatie aen den Hertog van Par¬ 

ma, tot fo grote koften onderhouden hebben. Tever¬ 
geefs verwittigt zijnde van ft geweld der Spaenfer 
Vlote , en het krijgs-volk boven maten groot van de 
voornoemde van Parma in de Nederlanden by een ge¬ 
rukt, gefchikt en bereyd zijnde tot haer dood ,enuyc- 
roeyinge van haer Kijk, foude fyfonder inden finne 
en wille te hebben van meer krijgs-volk in de Neder¬ 
landen over te fchepen , verfuymelijk geweeft zijn , 
met alleen om haer felven te befchermen , maer ook 
haer lands-palen over de zee te vermeerderen, noch 
in leegheyd fonder vreefe, in vrede fooder begeerte 
van teheerfchen ftille gefeten hebben. Hoe fy noch¬ 
tans na eens anders Rijk is trachtende, Schikt fy af 

ïffSuteti Ambalfadeurs van feer edele afkomfte en grooterau- 

ïlamngii!» toriteyc tot den voornoemden van Parma , en neemt 
iie öan °°k qualijk datfe van dage tot dage, van maend 
«iimjc; tot maend uytgefteJc worden , fonder yet uyt te rech- 

t;n » 1foflanBe verdraegt fy die forgehjke uytftellingen, 
xenomtténtoc voor haer deure cn voor haer ftran^efict den 
paiiG tz Spaenfchen heyrkracht, Smakende na de dood en het 

blosd fo van hare Majefteyt als van het ganfche volk, 
rwclk fy fo lief en waerd heeft: befpot wefende re¬ 

gens de Koninklijke vvaerdigheyd, de trouwe van de 
Majefteyten van Engeland en Denemarken. 

Maer of die overwinnende hand Gods hier niet had¬ 
de gebroken de praktijken , en ft voornemen van den 
bpangiaert , indien defelve niet hadde verftroyt fui¬ 
ken fchrtckelijken macht voor de Chriftenheyd , en 
die lichamen inde zee vernielt, hoedanige foude ten 
1? r de conditie geweeft zijn van de voorfchreven 
Hanie Iteden , die fo haeftig en buyten alle recht en bil- 
Jikheyd hun fpoeyen , om den Spangiaert tevoorfien 
vanproviande en oorlogs toeruftingè: waerfoudedie 
langdurige en fo heylige ruftedes duytfen Rijks ge- 
vlugt hebben om haer te bergen ? waer fouden d’an- 
uere natiën, alle die prófelïïe doen van de Chriftelijke 
waeiheyd meynen te mogen fehuyleri , vryvan zijn ty— 
rannye , beulen en moordenaers ? is ft fake datfe niet 

ebben gemerkt hunnen ondergank gemengt te zijn , 
met den ondergank van de Majefteyt van Engeland , 
o ghy fonder feggen datfe Chriftum verfaekt fouden 
hebben, of datfe tot haer felfs bederf ©m eenigehey- 
melicke mifdaden van de wrekende hand Gods ver¬ 
blind waren, want daer gelijke fake van vyandfehap is, 
behoortmen ook te verwagten gelijken uytgank van 
eenen wreeden en rafenden vyand der waerheyd. De 
riante lieden,by na alle,zijn verplichte vrienden van de 
EuangeJue waerheyd, en feer verre van de Paufelijke 
d walingen. Is ft ook by yemand gelooffelijk , dat fo 
Godvruchtige menfehen en inde religie op gevoed, 
meer genegen 2ijn tot hun eygen (dat ik niet en fegge 

I Ichandehjk gewin) dan tot hun faligheyd, ft welvaren 
huns Vaderlands, en verbreydinge des Euangeliums ? 

Maer wat fullen de Hanfe lieden mogen voor wen- ©e ^ 
den , datfe de wille van de Majefteyt Van Engeland banl$au 
met en hebben geweten ? de Stadt van Hamburg, 
wanneerfeby haer brieven aen de Majefteyt van Enge Kar 
land gefchreven den 21. Scptembris des jaers IfS?. 
hadden verlogt, dat men haer fchepen die in de Rij- lanö* 
ken van Spangien en Portugael fouden reyfen , vryheyt 
foude gunnen, op datfe door die van de Vlote van haer 
Majefteyt in ft reyfen en weder keeren niet verhindert 
en fouden worden, heefefe niet dufdanigeantwoord 
daer opgekregen ? 

Wy en twijfelen niet, of ren is tot u lieden öorétl 
gekomen 3 wac fake van tweedracht tufTchefi ens en ^ 
den Konink van Spangien onlanx is opgerefen , wat £$5* 
daer uyt na volgen wil, en kunnen wy niet genoeg ge- Siar 
raden, lsftfakedatterpeyszijn fal, fo en hebben wv aeil ö<e 
met voor genomen u lieden onfe oude Bond-genoren 
yet te weygeren , maer is ft fake darter oorloge zijn fal, UESb 
fq lullen UEE. wijiïelijk verftaen , dattet niet en 
dient tot welvaren ons Rijx , dat wy de vyanden met 
koren en inftrumenten van oorloge fouden laten voor- 
fien, en tegen ons gewapent worden. ft Welk UEE. 
naer hare gewoonlijke voorfigtigheyd overdenkende, 
hopen vvy datfe niet en fullen willen van ons begeeren * 
ft gene ftrecken foude tot bederf van onfen ftaet: 
maer in andere waeren, waer door den vyand noch met 
koren, noch met wapenen van oorloge , tegen ons 
geholpen en word, tot die plaetfen over te voeren , en 
fullen wy u lieden niet verhinderen, maer uwer onder- 
faten fchepen na gewoonte toe laten te vertoeven en 
voor by te zeylen met alle gunfte, op datfe haer voor¬ 
genomen reyfe mogen volbrengen, met welke onfe 
antwoorde na den tegenwoordigen ftaetonferfaken, 
betrouwen wy gantfehelijk dat UEE. te vreden Sul¬ 
len welen. 

En als twee jaren daer na, te weten het voor-leden 

jaer van defelve Heeren van Hamburg af gefonden was maenbat! 
aen de Majefteyt van Engeland , Sebaftiaen van Ber- Bergen 
gen Secretaris en Orateur, met tarieven daer by ver- Sd000?11 
focht werd . datfe onder den tijtel en fchijnfel van neu- ba"|am- 
traliteyt of onpartijdigheyd , fouden mogen vry in burg itot' 
Spangien en Portugael met alderhande koop-man- 
fchappen reyfen en weder keeren : en heeft de voor- CngeV 
fchreven Sebaftiaen niet fuiken antwoord van mijne Jatlö> 
Heeren de Raedts-lieden der Majefteyt van Engeland 
gekregen ? Nademael dat den Konink van Spangien . èmbu 
hebbende uyt gefonden fijn Vloote om dit Rijk ia te öen ‘®la3 
nemen , de Chriftelijke Religie uyt te roeyen, ten gK" 

leften burg. 
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Jeften tot hare Majefteyts verderf en ondergank klaer- 
der dan ’t ligt getoont heeft, waer voor hy van de Ma¬ 
jefteyt van Engeland wilde geacht zijo > fo en dunkt 
haer Majefteyt niet billig te zijn . die van Hamburg of 
eenige andere Hanfe fteden toe te laten , onder wat 
dekiel het zy, datfe proviande, buskruydof andere 
oorlogfe toeruftinge, fuiken verherden en bekenden 
vyand van de waerachtige Chriftelijke religie, fouden 
toe voeren, en die door een ftoute vermetelheyd an¬ 
ders deden , fodden geftraft worden van haer onge¬ 
bonden licentie, indien fy vielen in handen van haer 
vlote , of andere onderfaten van de Majefteyt van 
Engelend, fulks dat haer goedenkoopmanfehappen 
prijs fouden wefen, nadien fy buyten den wille van 
haer Majefteyt waren gevaren en genomen , en dat daer 
tegen niet gelden en foude eenige excufatie van onpar- 
tijdigheyd. 

Daer en boven hebben de Heeren Raden des voor- 
fchreven Majefteyts van Engeland , by haer ontboden 
Mauritz Timberman woonachtig tot Londen, en der 
Hanfe fteden in Engeland (die men noemt) Alderman, 
hem bevelende, dat hy yder Hanfe ftad foude laten we¬ 
ten , dat haer Majefteyt begeerde , en na de opperfte 
macht diefe heeft, in haer landen bevel dede , datfe 
voortaen op fouden houden van ’t beginfel der maent 
January left leden , van over te voeren proviande en 
generalijk alle oorlogfe toeruftinge, touwen, maften 
en diergelijke koopmanfehappen na Spangien of Por- 
tugael , door de welke den vyand defes Rijx beter ( 
voorden foude mogen worden, op de pene van te ver- 
liefen de fchepcn en waren , tegens den genen die dit 
koninklijke bevel fouden overtreden. 

Dat die Hanfe fteden niet onwetende geweeftzijn 
van dit verbod, blijkt uyt de brieven der fteden van 
Lubek en Hamburg, aen de Majefteyt van Engeland 
daer na den 26.Meert gefchreven, en van die van Dant- 
zik den 13. van defelve maend, eer dat de fchepen 
t’zeylgingen dienu genomen zijn. ’cSelve blijkt ook 
uyt veele brieven van bevrachtinge der fchepen , die in 
de fchepen felfs gevonden zijn, onder de welke dit 
onder ander gevonden is, aenmerkens weerdig, dar¬ 
ter expreffelijk met de Schippers onderfproken was , 
datfe niet en fouden door de hoofden en die gewoon¬ 
lijke kuften na Spangien en Portugael zeylen, maer 
achter om lanx de Rijken van Schotland en Yrland , 
wefendeeen weg genoeg nieu en ongewoon , en ook 
in der waerheyd niet veylig: becoonende met defen 
haren raed endaed, hoe weynig datfe acht hadden op 
haer goede trouwe, en hoe forgvuldig datfe waren om 
den algemeynen vyand tegen de Majefteyt van Enge¬ 
land toe te ruften. Maer gemeenlijk gebeurt het, dat 
het bedrog niemanten gelukt, want als fy meenen al- 
der cerft re bedriegen , wordenfe felfs bedrogen ; en 
lijdende die ftraffe van hun bedrog, zijn gevallen in de 
Vloote van haer Majefteyt aen de kuften van Portu¬ 
gael , ja ook in den mond van de haven van Liflebon , 
en daer na in Engeland gebrogt, en na ’c recht van alle 
natiën, prijs gemaekt. 

Maer hier roepenfe datter een fchandelijk ftuk is van 
die van de Vloot, dat de verbonden gebroken, en 
d’oude Privilegiën gevioleert zijn, de welke fy hun 
toe fchrijven , dat men in Engeland den haren fchuldig 
is volkomelijk t’onderhouden. Als of ymand zy fo 
buyten (innen , foafgekeert van de waerheyd, fo wey¬ 
nig denkende op zijn faligheyd , fuiken vyand van het 
gemeen wel varen , die niet af en foude keeren met 
alle vlijd en macht, den aenftaenden verderf en neder- 
val van zijn republieq. De gene die niet af en keert het 
ongelijk, als hy kan, mifdoec fo veele als of hy felfs 
het gemeene welvaren hadde verdorven : het welvaren 
der gemeente is altoos gehouden geweeft by alle natiën 
voor een opperfte wet. De Hanfe fteden en fchamen 
hen niet een Privilegie , dat is een particulier of eygen 
wet , tegen de gemeene en opperfte wet te ftellen. 
Wanneer heeft ook eenig Konink of Prins wetende 
toe gelaten fuiken navigatie , dewelke fijnen vyand 
maken foude feer machtig, en hem felven, hoe wel 
niet ontblotende , nochtans onderworpen foude 
de verwoetheyd van den genen , die anderfitis ont- 
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wapent en tot de wapenen onbequaem wefen fou- 
dc. 

In’tjaer ons Heeren 154^. als’er een Oorloge ont- 
fteken was tuflehen de Rijken van Engeland en V rank¬ 
rijk , als d’onderfaten van Karolus de vijfde den Rey- 
fer hoog loffelijker memorie in de Nederlanden onder 
’t felve dekfel (als nu de Hanfe fteden) van onpartijdig- 
heyd , begeerden datcet hun vry foude wefen te reyfen 
met alderhande koopmanfehappen in Vrankrijk. Ka¬ 
rolus den Keyfer, een Prince van groote gerechtig- 
heyd en billijkheyd, wat heeft hy geantwoort ? heeft 
hy niet verklaert dat hun begeerte onredelijk was ? laec 
daer op gefien worden die contra&en, gemaekt den 
6. April in ’c felve jaer. 

Wanneer de Koningen van Denemarken en Sweden 
malkanderen quelden met Oorloge , heeft het den 
Hanfe fteden geoorloft geweeft , ongeftraft in des an¬ 
ders Rijk yet te brengen, ’twelk geen prijs en wierd 
als’t in een van beyder Vloote viele, fonder fpeciale 
pafpoort ? heeft doen dien hoogen en geprivilegieerde 
naem van neutraliceyt of onpartijdigheyd , fo veele 
vermogen datfe fonder andere middelen de goeden der 
Hanfe fteden van den Denemarkerof Sweden geno¬ 
men, uyt hun handen fouden hebben konnen ontrec- 
ken en volkomelijk befchermen? laet hun erkennen 
’t welk fy niet en ignoreren, dat ook het voor bidden 
van den Keyfer Ferdinandus felve, en andere Pi ineen 
des Rijks, ook gefonden uyt de folemnele vergade¬ 
ringen des Rijks , niet en heeft gevordert in de felfde 
fake by den Konink van Sweden Ericius. 

Ten tijden van de Oorloge de welk het heylige 
Roomfche rijk, en denalderdoorlugtigften Konink 
van Polen, tegen den groten Vorft van Mofcovien ge- 
voert hebben, is’t doen ook anders toe gegaen ? heeft 
den Engelfen of andere geoorloft geweeft , in der Ner¬ 
ven van Liefland, of in eenige andere palen van dien 
Vorft , vryelijk en fonder perijkel te komen ? ofte 
hebben doen de Hanfe fteden, die de partye hielden 
van haren Konink en Keyfer, de achterhaelde fchepen 
die fulx onderftonden, vry los gelaten en gereftitueert? 
des getuygen zijn feer veele goederen, van die van de 
Hanfe fteden en andere, oo'rlogende tegen den Mofco- 
viter op defen naem alleen-prijs gemaekt zijnde , ook 
hoe wel datter geen voorgaende verbod gedacn en was 
van in Mofcovien niette mogen zeylen. 

Het is ook bekent dat den doorluchtigen Prince van 
Orangien, en de Staten van Nederland gelijke recht, 
fo tegen de Hanfe fteden als andere gepleegc hebben. 

En voorwaer wel en recht hebben de voorfeyde Ko¬ 
ningen fulx gedaen , en na het voorfchrifc en de mey- 
ninge der Wetten en des rechts van alle natiën. Want 
fo foude men eerft mogen genieten des rechts van neu- 
traliteyten confedeiatie, als men den eenen van den 
bond-genoten helpt, en den anderen niec en quetft, 
maer die den eenen met des anders fchade helpt, is nu 
vervallen van alle het recht van’t bond-genoodfehap, 
niet ora dat hy den eenen bond-genood helpt, maer 
omdathy den anderen befchadigt, en met der daed 
hem felven vyand maekr , om dat hy eerft ongelijk 
doet, en daerom word hy geacht als een hulpet er. aen- 
hanger van den vyand , en gantfehelijk voor een vyand, 
in dat ftuk daer hy den eenen bond-genood befcha- 
digt. 

’t Welk nadien fulx is, wat reden van recht of exem¬ 
pel foude men mogen voorwenden, waeroni de Ma¬ 
jefteyt van Engeland , na wiens Scepter, Kroon , Rijk, 
goeden en leven, fuiken machtigen en quaedwilligen 
Konink ftaet met vyer en fweerden , niet en foude ge- 
oorlooft zijn tegens zijn gunftige en hulpers , fo dik— 
wils te voren gewaerfchouwt, ’t gene den Keyfer, het 
Rijk, Ericius den Konink van Zweden , Chriftiernus- 
den Konink van Denemarken , den Prins van Oran¬ 
gien, den Staten van den Nederlanden , ook de Hanfe 
fteden felfs in gelijke fake, maer niet in fuiken droevi- 
gen ftaet geoorloft is geweeft ? 

Voorwaer waer ’t fake dat wy van doen hadden yet 
te verhalen uyt de brieven van de Privilegiën (van de 
welke fy fo dikwils en veele hen beklagen , van over 
veele jaren t’onrechte hun onthouden te zijn ) men 
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Ses en TwintichfteBoek. 
foude mogen inlien de bulle van Eduardus d’eerfte 

i Koninkvan Engeland, in’t 31. jaer fijns Rijks, in¬ 
houdende met uyrgedrukte woorden» 

Dat alle de voorfeyde Koop-lieden hun koopman- 
fchappen die fy in’t Rijk van Engeland fullen bren¬ 
gen, of binnen ’c felve Rijk kopen of anders verkrij¬ 
gen , defdve daerie willen fo wel in Engeland als daer 
buyten fullen mogen voeren of doen voeren , behal- 
ven tor dc Landen van de openbare en notore vyanden 
des Rijks. 

Dat fy dan loochenen dat den Konink van Span- 
gien, die fo grouwelijk en onuytfprekelijke ftuckcn 
bedreven heeft (och of men niet en mochte feggen, 
noch bedrijft) vyand is van de Majefteyt van Enge¬ 
land , of dat fy bekenden uyt de brieven van defe bul¬ 
le , datfe zijn befet binnen fekere palen, daer over niet 
geoorlofc en is te treden, fo verre fy voor vrienden 
willen geacht en gehouden worden. 

Laec ons daer noch. by voegen „ datter kan bewefen 
worden uyt de oude Koninklijke regifters in voor¬ 
leden rijden , datdikwils rijtende eenige oorloge cuf- 
fchen de Koningen van Engeland en Vrankrijk, de 
goeden van de Hanfe fteden felve fo lange in arreft hier 
in Engeland geftelc zijn geweeft , rot datfe genoeg 
deden en borge Helden, datfe niet en fouden hun noch 
hare goeden over brengen , binnen, het gebied en de 
macht van den Konink van Vrankrijk. 

Uyc dele redenen meynen wy breed genoeg en ten 
vollen bewefen te zijn , dacter in defe jegenwoordige 
acntafiinge der goederen van de Hanfe lieden met on¬ 
rechts geuaen en is , by die van de Vloot van de Maje- 
Iteytvan Engeland, regens hun gepietendeerde Pri¬ 
vilegiën. Maer veel eer dat de Hanfe Heden van haer 
voorfz Privilegiën vervallen zijn , om dies wille datfe 
tegen de klare brieven van de Privilegiën hebben doen 
toe voeren, proviande en oorlogfe toeruHinge , tot de i 
landen van de openbare en notore vyanden. Hoe v/el 
dat haer MajeHeyt ook niet in defe haren meeHen nood 
en d’alderquaecfte en onbeleeffle daer van de Hanfe 
fteden niet en heeft voor genomen met hun te handelen 
na de ftrengigheyd der rechten , als fy hadde met recht 
vermogen te doen , hebbende in haren rade befloten de 
proviande en d’oorlogs toe-ruflinge alleen te behou¬ 
den , en de fchepen felfs en alle andere koopmanfehap- 
pen te laten gaen. 

Wat nu aen gaet de fake van de Privilegiën , daer op 
fy by de Keyferlijke MajeHeyt en d’alder doorlug» 
tigHePrincen van yder natie, en Staten des Rijks hen 
fo feer beroepen , van de welke feker is en klaerder 
dan ’t licht datfe bevonden zijn , ten tijden van Eduar¬ 
dus den feHen, den alderbeften en nimmermeer ge¬ 
noeg geprefen Prince, vervallen te zijn , en de Maje¬ 
fteyc van Engeland foude kunnen doen blijken, ook 
met het Keyferlijke recht felfs, dat rnen daer uyc de 
Hanfe fteden nu geen weldaden fchuldigen is , waer 
’c fake datfe daerom moeyten doen wilde. Het is open- 
baer dat de MajeHeyt van Engeland te rugge Hellende 
d’onbehoorlijke pretenfien van de Hanfe fteden, en de 
valfche befchuldingen, met dewelke fy haer befchul- 
diget hebben by de vreemde natiën , met geen mindere 
weldaed van vrye handelinge de Hanfe Heden getra- 
dleert en heeft, als haer eygen onderfaten , en dat met 
geen andere reftriótie, dan datfe in trouwe en gedach¬ 
tera (Ie van fuiken fonderlingen mildigheyd , gelijke 
tos latingevan vrye handelinge gunnen fouden den on- 
derfaten van Engeland in hun havens en Heden. Welke 
verdienfte fy lieden onbeleefdelijk genoeg verachten¬ 
de , en haer oude manieren gebiuykende, en houden 
niet op den Heen te wentelen tot nadeel van de Maje- 
Hcyt van Engeland , ’t welk ook geene Princen fouden 
verftaen , geleden te moeten worden. 

Want de HanfcHeden hebben wel eertijds’t felfde 
gefchil gepleegt met de alderdoorlugtigfte Koningen 
van Denemarken en Zweden , ter oorlaken van fommi- 
ge gelijke Privilegiën in de Koninkrijken van Noor¬ 
wegen en Zweden, welk gefchil ten.wederzijden fo 
feer ontfteken is , datfe tot de wapenen gekomen zijn. 
Maer met wat vrucht of met wat voordeel van de Hanfe 
fteden ? Sy zijn bedwongen geweeft fulke conditiën 

van Privilegiën aen re nemen , niet die fy hun toefchre- 
ven , maer fulke als de voorfeyde Koningen billik von¬ 
den. Door welk exempel geleerc zijnde, waer’t fake 
datfe wijs waren , en fouden die conditiën by de Maje- 
ftey* van Engeland aengeboden , met alleen aen ne¬ 
men, maer met dankbaerheyd voor aengenacm hou¬ 
den, als gefproten zijnde uyt de mildigheyd die de 
Hanfe Heden in defe fake boven alle andere vreemde 
naden Helt, en vergelijkt met haer onderfaten. Maer 
is’c fake datfe hartneekig en or.dankbaer volherden , 
laetfetoefien datfe niet in Engeland gelijke rechtveer- 
dige vergeldinge haei^erobftinater linnen en krijgen , 
als fy ia Sweden , Noorwegen en Lijfland gedaen 
hebben. " 

Ten lellen > nademael de Hanfe fteden van de Maje¬ 
fteyc van Engeland genoten hebben feer greote welda¬ 
den en geen quade verdienften , fo bid fy de Keyfer¬ 
lijke Majèfteyc en andere Princen en Staten des Rijks , 
datfe geen geloof er. willen geven de geruchten overal 
verftroyc by die van de voorfz. Hanfe fteden, of toege- 
dacn zijnde de Paufelijke religie , of omgefet door 
de Spaenfe giften, nademael datfe alleen daer na trach¬ 
ten , mee defe hare valfche befchuldinge , op datfe ons 
in een onderlingen haet getrocken hebbende, te lich¬ 
ter ons allegelijk , en de religie daer van wyprofeffie 
doen, waer t mogelijk, fouden te gronde brengen* 
Sy bid ook , op dat dit laftig oorlog met den Spangiaerc 
begoft, ’t welk niet dan met boven maten grote macht 
en foude konnen vervallen worden, in’t welk geftre- 
denword, niet alleen voor haer faligheyd, thaer ook 
voor’: welvaren van alle Koningen, Koninkrijken, 
Hecrfchappyeningantfeh Europa zijnde, die van de 
waerachtige Chriftelicke religie profeflie gedaen heb¬ 
ben , en daerom fo feer gehaet zijn van den'spaenfcben 
vyand en d’aenhangsrs van den Paus, als haer Maje¬ 
fteyc is, ten minften hier in alleen vefdragelijker wor¬ 
de, en om te volvoeren te mm befwaerlijk en verdrie¬ 
tig , niet te willen lijden dat de voorfeyde Hanfe fte¬ 
den uyt hun Rijken, jurifdi&ien, havens en gebiet, 
voeren tot den voorfeyden gemeynen vyand eenige 
proviande of oorlogfe toeruftinge , daer toe fware 
ftraffen Hellende tegen den wederfpannigen en contra- 
venteurs van dien. En datfe alfo oordelen van de Ma* 
jelleyt van Engeland , en van haren yver en voorne¬ 
men, als van een Princeflfe de alderbegeerlijkfte, fo 
van een algemeyne Euangelife vreede, als van ’t wel¬ 
varen en behoudeniflfe van alle en elk befondere van 
haer geconfedereerde Princen. En dacfe willen met ge¬ 
meynen raed en wapenen daer toe alleen alle haer 
krachten en middelen verftrecken, op dat uyt gebluft 
zijnde alle confpiratien van des Paus dienaers, een op¬ 
rechte en heylige feer wijdftreckende peys , daer geen 
bedrog mede gemengt zy , in de ganfche Chriftenhey t 
aengegaen, gemaekc en beveiligt foude mogen wor¬ 
den , tot eer van den almogenden God, en tot rufte der 
Koningen , Princen en Staten in Europa, met alle ver- 
meerderinge des voorfpoets : waer op haer Majefteyt 
gettadelijk feer Godvruchtelijk denkt, aen de welke 
ook niet gebreken en fal, met Gods hulpe of ten fa] na 
haren weiifch tot eenen begeerden eyndc komen. 

En na dien tot noch toe gefeyt is van het openbaer 
geweit des Koninks van Spangienen des Paus van Ro¬ 
men , laet, bidde ik in ’t korte geoorlofc zijn , ten 
lellen te verklaren een andergeweld niet min hatelijk 
als bediiegelijk naer den aert van den Vos: dewelke 
feker, hoe datfe bedekcer is en bedriegelijker voorts 
kruypt, hoe alle goede Princen hun van al fulke pefte 
meer behoren te wachten. Voorwaer defe is die hey- 
melijkeinkorafteen fendinge in dit PJjk , van fommi- 
ge valfchelijk genoemt Jefuiten en plantfoenen, om 
de herten van de fimpeieen rouwe menfehen te trecken 
van de gehoorfaemheyc, diefe haer Majefteyt en het 
Koninkrijk fchuldig zijn. Maer gelijk defe foorte van 
menfehen by een geraspt is uyt alderhande voorvluch- 
tige ingeboren Engelfen , dewelke d’armoede tot 
ddperatie gebrocht heeft, of hun fchelmftucken van 
haer voorgaende leven niet toe gelaten en hebben hier 
te fchuylen, alfo ook door den Paus van Romen onder 
de hand in gefonden zijnde t onder’c dekfel van zijn 
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fupei'flitieufe Religie , en houden niet op Ianks de dor¬ 
pen , en van huys tot huys, met haervalfche treken 
ti’onderfaten tot rebelligheyd op te wecken, en fom- 
mige paufelijke bullen tot dien eynde uyt gegeven, te 
ftroyen , uyt dewelke fy heymelijk het volk verleyden, 
leerende op de pene van den ban , datter voor hen geen 
hope van zaligheyd en is, ten zy datfe veranderende 
van gemoed, afworpen alle gedienftigheyci diefe haer 
Majelleyt fchuldig zijn. 

Met defe bullen, als fommige onderfaten van Enge¬ 
land , uyt dit gefwerm der Jefuiten en Seminairen ach- 
terhaelt zijn, enin’t licht gebrocht hunconjuratien , 
cn gepijnigt zijnde , door die confcientie van hun 
fchelmerye , rot een gefonde mey ninge weder kceren, 
worden fonderftrafFe los gelaten, fonder hun aenden 
lijve te komen. Maer die hertneckig en met een kregel 
herte in hun fchelmerye volherden , gevraegt zijnde of 

_e3 fe fouden willen ftaen aen de zijde van haer Majefteyt 
(ren^ * (als vrome en eerlijke onderfaten betaemt ) fo verre 
jiüare eenigen inval gefchiede in dit Koninkrijk van de Paus 
*^Oe** Konink van Spangien , antwoorden ftraffelijk en 
\ imu ftoutelijk genoeg, datfe verbonden en gehouden zijn , 
jneeu als ’t den Paus van Romen goet dunkt, door zijn be- 
ti^na veleen inval te doen in de Rijken en Jurifdi&ien van 
,-atiö, ^aer Majefteyt, en met alderhande wegen en middelen 

den voorfeyden inval te vorderen. 
Ik vrage wat foud gy doen , wie gy zijt, die aen het 

roer van eenig republijk fit ? metfulke monftrenover- 
gegeven tot allefeyten en fchelm-ftucken ? Ik vrage of 
gy lieden hout, dat het dekfel van de Religie en Paü- 
lehjke onderdanigheyd , vetfehonen foudefulkefchul- 
dige van crijm van lefe Majefteyt, om hun t’ontrecken 
van de ftrengigheyd der wetten ? en of ghy foud laten 
genieten het leven, de gene dieuvan’t leven wilden 
berooft hebben ? geen Prince ofMonarche en behoort 
ofenmag verdragen dufdanige monfteren > ten zy dat 
hy fwaerder wilde fondigen tegen de Wet, tegen het 
gemeen volk, tegen zijn Koninkrijk , tegen zijn leven, 
cn tegen God felfs. En dit zijn die monfteren geweeft, 
fo veele als ’er hier in Engeland met de koorde geftraft 
zijn. Hoe dat ook haer complicen en mede-gefellen 
haerder conjuratie, met haer lafterlijke boexkens die 
fe onder die gemeynte ftroyen , en met valfche befchul- 
dingen te feer hatelijk luyde roepen , datfe om gebrogt 
■zijn geweeft om de Catholijke religie , en haerder 
confeientien wille. 

Hier af zijn getuygen veele treffelijke onderfaten, 
en daer onder eenige Edele en van Ridderlijken ftam- 
me , de welke hoe datfe ook Catholijk zijn , alfle noch¬ 
tans hun houden in haer fchuldige pligt en gedienftig¬ 
heyd , diefe haer Majefteyt en des RijxWelvaren fchul- 
digzijn, en worden niet aen getaft noch eenigfins be- 
iwaerlijker gehandelt, dan met een geld ftraffegeor- 
donneert tegens hun , om datfe overtreden hebben 
d’Êdidten , uyt gegeven op ’t ftuk van de gemeene 
Kerken te frequenteren. 

Maer dit alles is gefeyt/en bewefen tot dien eynde , 
©p dat die goede Princen die forge dragen over rijke en 
arme luyden , en d’andere dien de waerheyd ter herten 
gaet, ennietgeerne van de waerachtigheyd dwalen, 
verftaen mogen met wat manieren cn middelen, open¬ 
baerlijk, lieymelijk , met gewapende kracht, met be¬ 
drog en hftighcyd by den Paus van Romen , en den 
•Konink van Spangien geftaeft word, na ’t verderf van 
haer Majefteyt en van’t ganfche Rijk van Engeland , 
hoebequamelijk en noodtakelijk datfe gedwongen is , 
om dit geweld af te keeren en defe lagen t’ontgaen , en 
met wat onrecht en valfche befchuldingen, d’admini- 
ftratie van Juftitie cn Wetten gefcheurc en gekrenkt 
word, daer toe fy niet alleen uyt geven beruchtige 
boexkens , maer ook fchilderyen , die vertonende 
zijn, ik en weet niet hoedanige vreemde monfteren , 
te kennen gevende eenige barbarifche wreecheyd aen- 
gedaen , als fy hun felven valfchelijk vercieren en roe¬ 
pen f den voorfchreven Jefuiten en Seminairen , dat is 
die fchuldige van crim van lefae Majefteyt. Maer de 
Majefteyt en moet geen geloof gegeven worden byde 
goede Princen , indien eenige van defe menfehen, met 

. eenige ongewQOnlijke of ongcbriiyktc ftratfe geftraft 

zijn, of anders dan ’t by de alder-oudfte Wetten hares 
Rijks tegen alle lchuldige aen’c crim van lefae Maje¬ 
fteyt geordonneert is. 

fs tmïïcri nu bieder herren tot onfe Nederlands 
fe gefcpicöeniffe. <E>cn eerflcn 3)unp anno 

i)-89. ia fijne <£jrceHenti'e / $jin£ Ulautittu^ ban 
Naffau toc.FDanfïcr in Holland alg Hccre gcptilt/ 
Uiclhe peccIrjhpcpD ^onher Jlöarfi ban Steeland 
(die tleut-mreffer ban 5tjn l^ccc ©ader ben JDmtcc 
ban ©jangien poogï. memorie gebiecfï i£) beleent 
pabDc met 12000 gulden / cn tuaö bp spn onDerbas 
ntn gelofï/ Daer toeröe groote fêefïe en bjoïtjhpepD 
beb^eben/ fo bp Dicban.ïNonftcr/ JDoelbijft en an«= 
öere pïaetfen daer onder beparenöc/ om dat fp bic* 
derom onder paren rechten l^eere gehomen blaren / 
Daer ban fpjeDcctooh feer goede UielDabcn ban pebs 
ben genoten / men tmerp pier oofc eenig geld te 
grabbel. 

©e l^ectogc ban $arnla omtrent defen tijd met 
boel te paffe jijnde / ’t tuelh eenige meenden toe gehos 
men te toefen / Doo? melancoïpe / om tjec mpMuchcii 
en nederïage ban de Spaenfe ©loot / en pet fepandes 
lijft af treeften cn op bjeften ban de beiegenuge ban 
£3crgen op goom / toacr ober pem öagclijr fo ban 
öenï£ertogcüan$affcanaal$ ban Den JDjincc ban 
Wfcoli bede fpijtsS en fepamperpeptj* betuefeu Uiers 
de / de öidhe pem Daer Deoj in beraeptinge foepten 
te brengen/ cn jijnengrooten name en reputatie te 
berminderen / fo bp De Zeereu en Jbtaten ban de 
^obintien / afê aen den tïoninh fdbc / Ijcm Ui ij ten# 
de Dat pet quaet fucce^ ban de J&pacnfe ?*rmade/ 
öoo? 5tjn fdjuld boa^ toe gehomen / om dat bP niet 
bp tijdé gcrcet en tua^ gctüeefï omde^paenfe^lcs 
made te affifferen/ nocl)datl)pöcftDarigljcDcnnict 
tifddijhen fjadde geadbifeert/ en meer andere roes 
ballen die bem feer ter berten gingen / doel) ’t 50 Uiat 
Öct 5p / l)p geboeide l)em niet bid / enbemUro^dcges 
raden bp 3gne doctoren / Dat l)P Dem boo2 eenigen 
tijd foudc begeben tot <^>pa/ en ban ’t &pa-ïuatce als 
daecöjinhen/ om3ijnegefontl)epd tuederom te bes 
ftomen/ Ijp dan dien raed boïgaidc / 15S in iflcp als 
daer gerrpfï / ^ebbende te boren de Staten ban S5^ias 
band / ©laendcren / ?irtop^ / ^enegoutnen / <|e. 
Doen bergaberen/ en berfepcpDen piopofïtien gedaen/ 
en ojdje m beeïe fahen gefïdc / fo om gdö en ajfiffcns 
tie te doen aen De ^Liguc ban ©^anhrifh: nï^ tot cons 
tinuatie ban de ©ojloge tegen de bereeiugde Reders 
landen. 

Omtrent defen tijd pebbm de Staten <6cneracï 
abbertemie gehregen / dat den bpand 5ijn leger boo? 
De ffaD ban i^cuföen bfrflcrht paDDe / Dat pn ooh pet 
pup£ te S3ïpen-beeli bdegctt pebbcnDc / büap bcfcljie* 
tenbe/ enDc De boo?-fcp?eben pïaetfen met gclnrld 
ban meeninge Uiaj? te beroberen / cn alfa bp De Sta« 
ten döeneraeï geaccozDccrt luas / op nietig tienr 
3DaenDeïen foïDatcn op te ïicpteii / De UJfïftc niet fcr 
paeft en honden beeröig Uietöen / Dat men die tot 
ontfet Der feïbcr pïaetfen honDccmplopcren / fo De 
fahen toaren berepfcpcnDc / fo toerD gerefoïucert Dat 
men fouöe pandeïen / met den oDbcrfïen ^tonftec %U 
bectCïant/ Oen toeïhen onlanr geleden toa^gccons 
fenteert; dat pp op De commiffie ban de ïdecrcn Stas 
ten <6cnecael j fouöe mogen licptdi aept BaenDelm 
hneepten (en daer na nodj ttoee geïyhe ©aenDclen) 
dh ban 200 hoppen of pooföcn / tot feher crploicc 
op den bpand / bupten boften ban Den 3lanöe / cn 
Dat pp gefegt paDDe ’t meefrenöed ban De fcïbe 
hneepten op de loop-pïaetfe gerect te fiillen pebben 
binnen dpe dagen / ten epnDe pp met ia of 13000 
boet-hueepten den ‘Eanöc een riipter-Dicnff 
fouöe biiïlcn boen tot hofie ban Den llanöc / 
boo^ Den tijd ban 21 of 24 dagen / cn om pcin Daer 
toe te beter te bewilligen / fonde bp de JD?obfuriciï 
ban IfoïlauD / geland / Uptrcdjten ©peffand / grs 
reed op gebjogt Uiojöen/ De fomme ban sioco gulden/ 
om ge-emplopeerttetnojöcn tot beralingc ban ent 
païbe maenö gagic/ mitfgadrr^ aen andere onhoffen 
banttupenen/ bib|e^ cn am nomtie öoo? öt boo?s 
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fcftjcben ftnecftten entupter-Dienfï/ op afftojtinge 
ban ftet erttao^Dinarté confent bp de boojfeftieben 
Iteobtnticn boo^ ftet lopende jacc if8p. tot herbak 
ïïiige ban De lafien ban De oorloge te dragen / bocft 
ftebben ’t fdbe niet toillen Doen of toiïdcn 1200c gul* 
Den ftebben/ ’t todft gcacco^dcett toerdc op 10000 
gulDcn. 

<©e ïBarquté ban ©arrabon een 23o?gocn£ 
ï?cec/ Caubecncut ban CelDedanD/ ftaDöe ftet ftup$ 
te 23It)cubecft Daec op Dep Ctoerfïcn jkftenft^ folöa* 
ten lagen / fïecft bdegctt / lip ftadDe öaer boo» 
i4bcnDclen ftaog2öautgomonj$ / DelBarqufëban 
BcntpftaDbe iobenDefêfoïBaïcn aï£ <Puptfcn/nocft 
rcnige Italianen Die in’t ïanD ban lïeffd ftadöen ge* 
legen / patois s>cftot$man Die Cddec betraden 
ftaöDc toa$ Daec met ttoee bcndelen^cftottcn/Conte 
fippia met een baen rupter£ / nodj een compagnie 
ban 50 paccDen / toefenDe ftarquebujier^ / De guacöc 
ban Den ^ettogc ban panna/ De Compagnie ban 
cSdDec / én ban 23jafte ban ’$ if crtogenbofcft / 
©arrabon Ijaööe Daec acftt ftalbcftartoutoenboo?. 
©jnDag en fatecDagDen ij.etno. iBepfcftotcnfp 
bod ï000 fcijoat Daec op / Daec bo’fïen ttoee fïuc* 
ben / öodj Ijecft met fcftieten toepnig uptgececftt / 
De fïcDcn ban ©cnto / jBimmegen en De Cjabc 
ftadöen Defe beïegecinge gcbojöcct / De beleger* 
De ftiddcn en DefcnbeccDen ftaec fcec b£Qmdrjft / 
boant De pïaetfe toa£ bp Jscftenft fect geflecftt en 
gcoote boflen aen gelept / Op aöberteeröe De bdc* 
gccDc Dat ftpfe fcftecïtjftfouDcQJitfettcndacrfpftcn 
op berïietcn/ en ftp becgaDecDcbalïboïbDaec toe/ 
cn Den Ctoerficn Clant baegDe ïjcni met een Deel 
bolftjc Daec bp / en madtten ïjen gercet om ’t fdbe 
te ontfctten / Den Ctoecften WlecanDec Del IBonte 
Dcöe Doereen batte of öoogte ban accDeboo? maften 
rn gefebut op bjengen/ Daec meDe ftpften-Iupden 
fcec bcrftinDcrde' Datfe Oen nergens bloot gebenen 
moeftten / en aï£ Den bpant de'fïojmbpigge berep* 
Den/ ftebben De belegecDe Daec 36 mannen gefcfto* 
ten / Daec bleef beel boïh£ boot ban Den bpant/ en 
onder anDece ooft een 3jngeniêucpattogenaemt/ 
Die feec geefïimecct boecDe aen De &pacnfe jijde / 
Doeft toerden fa nu/ foDan/ De #fficieren imefl al 
gefeft oten / fa Dat fjet Coubctnement meefï op een 
© nöjig aen quant / DebJelbegeen fonDedinge au? 
tonte'pt Oebbenöe / fo gacDe o^Dje niet en ftanDe fïef- 
ïcn aï$ ’ttod beccpfcOt boert/ enfo biel öaer ttoifï 
binnen / cnDicbecmeecDecöe alle uren / enftoetod 
Die ©enöjig m ftet meerderdeel ban Dien tod gere* 
folbcect maren/ De plaetfeten uptecfieiite ftouDcn 
en Oct balaoföe fccoiit^ te bcrtoacftten / fo $ f)et 
nadjtanö gebeurt Dat Den mtnfïcn ftoop ben mee* 
fïm obeónccfiect / en ban ’t ftupsf uptgcDjeben fteb* 
ben/ niet jegcnfiacnöc fp ïupöcn öe$ nacfttg gefien 
ftsöden bet bierteben ban ftacc ontfet/ enOebben 
ober fuïftg Den 24. ^fuuij Ijet bao^fdj?eben ftupg 
obecgdcbect op gaebe conditiën ; ^djenft ïjccft 
naccmad^ aen De Staten generad becfoc0t Dat 
men Den öcïiD^ig cn fijn onöccöebbcnDe folDatcn 
sint 23ïpenbccft geftomen ecniggdt fatiDe becfcöaf* 
feu in betaïinge ban fijne Dienficn: inaer De Staten 
generad ftebben Den ^becflen andere fijne berfoc* 
Oen toegefiaen/ maec aengaenDe Dit beifoeft boa? 
Den Bcnöng cn fijne foSDaten ftebben fp afgeflagen / 
cn bcdtïaert niet innetcftontiengdicbcn/ cn bet* 
OïaccDcn ban aöbftfe te bsefen Dat men De boojfdjse* 
ben folDatcn fouDc cafferen / ten regarDe fp bcclion* 
Den Dat öefdöc ften niet beftoodftfs gedragen en ftaö* 

1 aï£ ften ftebbende laten bermccficcen ban Den 
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oen, 
minjien ftoap / Daec fp noefttanë boifictt ’t onfet 
Pooi ftanöen te toefen / Daec ober fp ften te meer 
teg^n ’t felbe obergenen ftabDen üeftoorente ftdlen. 

(Foi. ;i.) 5|n De macnD ban ^uniti^ ftebben De l^ccccn ^ta* 
©actor ten generad / <Poctot Hubbectu^ ^aenraöiu^ ge* 

nisTocn* fanDen na CtoptflanD aen De lanD Cwbe ban ^ef 
trtöms fen / i^cctoge kaftan ^aïfgcaef / be ©o?fï ban 
^«'Jdn lïnftalt/ iifeccog ban Parest / |)ectcg^an^^ce* 
Seueraei bcrih 5»tctin / 4i©acftgcaef ban S5?anöenb«rg / 
gefonöea hertog 3uUu^ ban 25jupnfuji)ft/ llectog^encift 

in 23|anömbi!cg / ï^cctog f jcDerift B^arft* «nte* 
grabe ban SBjanDenburg en #?up(]cn / i|ectoge jEf 
l?ang ban ^ïee^toftft/^olfïepn ^Dmiciflcateuc De^ i9o?iten, 
&etftift0 MUcgöebutg/ j©acftgcacf ban 25?anDen* 
bucg / met bjieben ban cceDentie om eensge affai* 
een ban toegen Defe landen met De fdbe te ftanöc* 
ïcn / en te bojöeren ftet öeeband Dat ooft De feoninft 
ban Rabatte fcec ernfiig toa^ bo?DecenDe. @e 
Staten genetaeï feft^eben aenDeaömiraïiteptban 
^mfïecDam / Dat men o?Dje fbuDe flellen Dat l^rien* 
caeD met een oo|ïog fcftipna^cmcnof^ambucg 
foude toerden geconbopeect. 

3in De boojfs. maenD ban 5!unto ftebben De ge* . 
commieteerDe ÉaDen ban beland binnenlBiDöd* 
burg Doen faifecen HlD?iacn ©affeur ^ecretari§S ban usuau' 
Den J^eere Buftel / Coubecneuc ban ©liftingen en #«« 
<D;iffiec ban De bjpbupeer^ in De fdbe fïad / om St; 
Dat ftp gefeft^eben ftaDDe aen een IBinifier ban De neurualt 
frcDs ban 23ecgen-up ltoom / calumnierenDe en gjjfji» 
befcftnlDigenDc De Staten / alg of fp tracftteDen De tnegente 
fïab ©ïilfingen Denbpanöoberteïeberen/ en meer 
andere ftoare caïumnien. 23ourgla^ lieutenant 
ban Den felbenC^uberncurbanBlifringenDitbec* jkiöw, 
fiaenftebbende/ fteeftalDaecgefonöcn/ enbegeect ^sse- 
Dat men Den fdben ©affeut Dateïftft fcuöen oncfïaen 5e 
cn aen ftem fenDcn/ en alfa Deboo?f5.i|eerenBa* tuaetcm. 
Den ’t fdbe toepgetöcn te Doen / fteeft ftp öatdftft 
gepjoceDectt met acrefie tegen De bucger^ en in* ““"«n 
tooonDer^ ban .HBiöödburg Die tec fdber tftD binnen 
©ïiftingen toacen/ en Daer-en-boben geD?epgtDat ^outgia* 
ï)P niet alleen fuift accefl fouöe continueren / maec stöaen 
bat ftp ooft bedranden fouöe alle De ftupfen en Sagf- 
pöcfttftoben ban Die ban JBiÖDeïburg ten platten praten' 

lande tocfenöe / ja tot De ftupfen cn ftoben fdbe ban 5Sf;iö 
De IBagificaet ban IBiDDeïburg / bp aïDicn fp Den onmau 
gehangen langer Detineren/ en ftem niet lieten bol* senban 
gen. Euïft^ Dat De boo^f?. gcbeputcerDe om Defe en 39a^ur’ 
meer andere pericuïen te mogen boojftomen / ge* 
dtoongen sftn getoeef! / te belobcn Dat fp Den ge* 
bangen fouöen fcnöenaenöacelBajefieptbanCn* 
geïanö/ ftet tudfte fp Deni9.2SunpDoo?Cft?tflof* 
feï Boeï^ ©enflonaci^ ban De Staten ban Edanö/ 
aen De Staten Cenerael ftebben Doen aenDienen / 
cn öefeïbe gecommnniceert Den b?ief / Die De gecom* 
mittecrDe BaDen ban EdanD / Defen aengaenDe 
ftaööcn geconcipieert om f e fcft?ftüen aen ftare IBa* 
j'cfïept/ cn berfoeftten/ bat alfo Defe falie toa^ ra* 
ftende Den toclfïanö ban Den lande in ’t generad/ 
bat De Zeereu Staten fouöen geïicbcn te aöbiferen / 
toat ftun^beönnften^ ftiec in fonde fiaen te Doen/ 
boo? De rufïe en bjeöe ban Den lande: mitfgaDcrsS 
boo? De conferbatte ban Dep?ebslcgien ban Der fd* 
ber / en boo^ af / en tot Den öoöojfs. briefte Doen/ 
’t gene ftaec CD. goet binden. 

Hier op ftebben De il^eeren Staten Cenerad ge* 
refolbeett / Dat men Den BaDe ban ^tate foube 
beefoeften / te toiïlen bectoiïïsgcn Den Baet^-fteere 
23oöïep / om met Den iêectetang Ciïpin ftem te 
begeben na ©ïiftingen/ enaïDaecÖeniientenant ban-êra 
ban Den Conbernenr Der fdber fieDe/ Den l^eere 
ban 25öurgïa0 te betmanen/ Dat ftpDefificcebanïei0i3W 
alle toegen ban fepteöaer mede ftp Die ban jBtööd* 
burg geD^cpgt fteeft / en tot Dien epnöe ftemteon* 
öerreeftten ban De pericuïen Die Daec in gelegen 
3ftn. 3^at De ïfeeren Staten niet jegenfiaenöe De 
afgebtoongen gelofte bp DegecommitteecDeBaDen 
ban De Staten ban Eeïanb geDaen / ban Den ge* 
bangen te fenDcn / na Cngdanö aen ftare IBaje* 
fiept/ ftet fdbe fenöen niet goet binDen: moer Dat 
Die ban Den BaDe ban Jstatebeneffen^ötebatiEe* 
ÏanD / ftare JlBajefceut met Den eetfien beftoo^ïijft 
fouöen onDetrecftten banöctoaregdegemftcptban 
De falie / en aen De fdbe beefoeften / alfa Die geban* 
gen iè eenen ingebooren ban Den lande / en te* 
gen Den fdbe in Den lande fteeft geddinqncert / Dat 
öefeïbe ftare jiBaje|iepfgeïiebegoettePinöen/ Dat 
Die ban Den Baöc ban ^tate nemen boïftomcn ften* 
niffe ban sftnec fafte / en öaerom reeftt cn jufïicstr 
a&minijicecm/ na gdegentftepD bau Defeïbe/ an* 
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bete ten ejeempïc/ arptcrboïgenöc de p>ibiïcgim ban 
Den 3lanDe / op Dat epgemlpli feenneltjft mag ge* 
maeht tooiden Dat pare JBajeflept fulbe en Dicrge* 
ïrjlte gefdlen met pace factiën DefaDbopeett / en Dacr 
en boben commanDecenDe Den booin. 25otirgïn£ 
pem in Defe en alic anDete faben te Dragen en te pom 
Den in tetmiuté ban pet tcaetaet met parefBajcflcpt 
gemaebt/ fonbee eenige nientoigpept te pïcgen/pare 
jBaj. in Det toaerpept en ronDdpb bcricptenDe ban 
De ö^epgementen ban Den boo|f5.25oucgla£/Daerom 
De booif'5. gecommittccrbe ïïaöen geDtoongen 3pn 
getoeefï De booifj. beloften te Doen om alle peciculen 
te booromen: maer bp alDien men ’t felbe acn pare 
5©aj. niet foude bonnen impetreren/Dat men in fttl* 
ben geballe Den gehangen eecfl fouDe Doen rccogno* 
fceren Den bjicf bp pem aen Den boojfj. fBiniflcr ge' 
fcpieben / Daecom pp geapp?epenDeert toag/ en Daec 
mét pem aen pace JBaj. febedpb oberfenDen / met 
topte autentpb ban Den felben bjtef / en pace tfX5a>. 
betfoeben Dat pact genadige gebefte 5P Den gebam 
gen terflonD toeDerom in Defe ïanDen te fenDen / ten 
epnbc Daec ober Den fdben reept en juflitie geaDmn 
niflceect IberDe / Dat men 00b fouDe fcpipben aen De 
ïfeeren gefanten ban Defe ÏanDen toefcnDe in Cnge* 
lanD / en Die in alleg onDcrricptcn / met bebeï Dat fp 
tot Defen epnDe aen pare JBaj. Doen alle upterfïe tin 
fïantten / te meer oDecrnt# De l^eecen Staten gece? 
foïbeert jpn /fa bette pare iBaj. tot ’t gene öeg boo^ 
fcpieben isj niet fouDe 5pn tebetoegen/Defe en gelpbe 
faben en panödingen eenpcgeïijb benlpben notoir 
te maben / op Dat De gemeenen man moge toeten 
toat’crin De ïanDen omgaet engeDicben too|D. 

3üejSnamibDagë5pn De i^eeren Staten generaeï 
berfepenen in DeniSaDe ban ^internet Den boo|f5. 
©enfïonar$ töod£ / Detoelbe aïDaet naDcr openinge 
ban De fabe geDacn peeft bermogeng fpn bjieben ban 
treDentte / Daec na pebben De Ifeercn Staten ge? 
nerael berpaelt penïieDen rcfoïutie pier boren bet* 
paelt / en De i^eeren SïaDcn ban Jbtate beemaent 
piccoptercfolbecen / gelijb Defclbc boo? Den lande 
Wenflelpb fouDcn aepten / Daec meDe Den #eece 
25ourgla£ Hieutenant <©ouberneuc ban ©liffingen 
in officie toerDc gepouDen / fonDec eenige toegen ban 
fepte te attenteren / De ÏanDen bp paer piibiïcgicn 
gemainteneert / oibiecncjccmpcl tegen alfïtlbe fac- 
tieufe grefïrn in Defe ÏanDen gcflelt en gefiatueect 
moept tooiden / mitfgaDer^ uptcrlpb getoeten toaet 
toe Defe factiën ffreeben/ ’t 3P tot een crenipïaec bet* 
raet ban Den lanDe of anderfing. 

.ïBacr aleer De <6efanten ban De graten in <£nge? 
ïanD eenige aDbertentie bregen ban pet bangen ban 
©affeuc/fo toacen fp Dacr ban al bcraDbcrtccrt / en 
toiecD paer aengefept/ Dat Detopl pace .JBaj. nu toa£ 
in gocDc Difpofltie en genegentpept om De faben ban 
Den lanDe te Uepcrtigcn en al De m$öccfïanDcn te la* 
ten ter ncDer leggen / Dat men Daecom mac|ï toeflcn 
Dat foDanigc bïepne pointen Dacr in geen acptecDcel 
DeDen/ begercnDe Dat fp Daecom aen Die ban EcïaiiD 
fouDenfcpipben/gdpbfpaenbe&taten en paccgc; 
committcerDeBaDcn ban EelanD DcDcn/berfodiem 
De Dacr ban onDeccecpt te 5pn/en recommanöerenDe 
paerDcgececptigep^oeeDurenna pare gctooonlijbe 
Difcretie / becmrjöenbe alle ooifabe ban niisbciv 
fianb fo beej mogebjb toare; Daec na pebben De 
gefanten De pneben ban Den töabe ban ^btate ont' 
fangen / en Dienboïgenöe met De Baden ban pare 
3!Baj. öaer ban gefpiohcn / Die meenben Dat men 
©affeur bepoc|Dc abergefonden te pebben/ balgcnbc 
De belofte ban Die ban ^dauö/ Dat ©affeuc toa£ een 
Domefipft ban Buffel / Die Dacr ober fcer hlaegDc / en 
pem bant geoffenfeert De falie feerejcaggcrcccnDe: 
De Gefanten fuflineerDenteccontcacie/ Dat pp een 
fubject ban Den lanDe toa£ / en Dat pu nlDaer bepoo?; 
De becicpt te tooiden / en Dat Daerom Den öaeb ban 
^tate met goedé reden interdictie padden geöacn en 
De ïtemhfTe acn paer genomen / pcbbcnbe De booifs 
©affeuc mpn ï^eeccn De Staten fo groffeïplt ban 
felonie en anDerg gebïameect en geinjurieect. 

5t>en 4- Snip ontftngcn Dc ïiaDen ban staten 
IV. Déél. 

I tenen b?ief ban De Cefantcn upt €ngeïand/gefcp|e= 
ben tot 3lonöen Den 27. ^unp/ Die De ^eeren tlaDcn raeSen 
ban ^tatc Dooi paren ^ecrctati^^uplen gcfonDen totpraffe 
pebben m De Staten generaeï / Denb?iefgelefe»ien 
Dacr op geDelibcreert 3pnde / pebben gecommittcrrt abtat 
De ^ecccn (©IDenbarneodt en Öoo?Da om Den ïïacD bobben, 
ban State te betmanen en berfoeïten / alfa ’t gene 
^CD^faeu ©affeuc gehangen gepcrpetrcect peeft toa^ 
in confeffo/en De fïaet ban Den lauöc in Den poogfien 
betreffende Dat fp tot fïraffe banöcnfelbehtoilöen 
Pioccdcren anderen ten cjcetnple / metfulhenpbec 
Dat pet bïplien mogte Dat Die ban Den ilaDe pet toeï* 
baren ban Den lande beminnen, ^e boo|f3. fceren 
pebben gecappo?teect Dat fp acptetbolgenöe De 
boo|f5. commjffïe/n DeiUlacDpaöDenbccblaectDat 
De i^ecren graten upt pet fdjipberi? ban De ï)eecen 
<6efaiitei^iit<5ngelanD gecommitteect 3pndc / oc^ 
cafïe pebben gepaD om beh tlaDe te recommanDecen 
De falie ban ©affeur/ naDcmaelupt fpn epgen b|ie« 
ben notoir toajS Dat pp pad gepcrpetrcect De grootfle 
en fiuaerfïe Delicten die men bcDcnben fouDe bonnen/ 
nameïpliDat pp fo De Staten gen. aï^ De Staten 
banSelant in ’t particulier balfcpelplipaDDegeeas 
lumnieect / gefoept ttoifi en oneenigpept tuffepen 
pace.ïBaj. en De Staten ban Den lande te foucren/ 
en De fïede ban ©liffingen met grote gatmfoenen tot 
grote ïiofïen fo ban pace iBaj. alp Den lande te Doen 
befet ponden / toaec Dooi Dat andere fteöen en plaet^ 
fen/ Die men met pet ïücpgslbolïuipt ©liffingen te 
licptenfouDemogenbefet pebben/ in Der bpanöcn 
pandengebomen 3pn / of fouöcnmogen bomen/ 
tot groten ouDienflc ban pare Maj. en Defe landen / 
geb|upbenDe D^ec toe berfcpepöeu baïfcpe b|ie^ 
ben / begerende Dat Den ©acD fouDe toillen tegen 
Den felben ©affeuc met fuïbe cremplare fïraffe p|o« 
cederen aï^ fp betonen Dat pet toeldacen ban Den 
lande pen ter petten toa£ gaenDe. ^acc op De ïïa* 
Den ban^»tate pcnlupDen booj anttooo|öe padden 
gegeben / dat fp ©affeuc op giflcren padden begonfï 
t’eramincren en daec in boo|t£ fouöen continueren. 

^Ilipebbe fellere nuffibe ban den 28.^|ulp 138»;. 
geflenbp dei?ecr.©icoïae^25|npninb untiBiddcb 
burggefcpieben/ dacr pp doeniet fyn€jreellentie 
toag / lupdende onder andere aïdu£: 

liiiec ijS queflie geccfen tuffepen ttoee minifler^ ter » 
caufcban©afTeuc/pictendercndcden eenen dat dfii >» 
felbcnBaffeuc (5pndefoppftpteen litmnet ban de » 
berbe) fijnen competenten reepcct/ dat i£ denber? » 
benraet obecgclcbert padde beporen te tooiden/ pcb> 
bende defe ttoee mmiflec^ pier ober malbanberen » 
gefcpolden/ en met bede onbcpoo|Ipfie piopooflcn » 
ober gegaen in bolle meebt/ ten oberflaen ban meer 
aljS 100 perfoncn/3ijndeboo|t^ defe falie ttoee repfen » 
in den racd bp pculupdcn/ccr piefcntie ban fijne <i£jrc. 
gedebatteert / allcjlflcecltenbetotbilipendentieban » 
De (©berigpcptcnfcpandalebandegemeeute/indien >» 
aïfullie faben tooiden gctollereert / etc. 

©an defe fabe iö dacr na noep bilttoilg gepanDeït/ 
en peeft pare l©aj die^ niet fcgenflaeudc b’iebeu tit 
fabcucbandenboo|f5. ©afrcuc doen fcpiijben doo? 
den feccetari^ 3©alfïngam / dat men ©affeur fpn 
mipdaed foude toillen bergcbcn/cn de booif’5. il>ecrc= 
tari^ meende dat men pare f©aj. tod fo bed refpcct 
bepoo|dc te diagcu / alfo ©affeuc toa^ toebepocctide 
een öienaer ban pace JBaj. den Staten niet onder^ 
tooipcn/ en dat pp toa^ ban gcbooitc fen23|abau^(FoL iv* 

dec/cn oberfuïr bupten de unie 3pndc/cu cecomman? 
deerde defdbe fabe den gefanten op paer bertreb 
noep feer ernfldtjli / fo datfe beloofden de falie fabo? 
rabdijïi t’pacrdec tocdccïiomfle te rappoiteren / ge^ 
Ipli fp in fiobembip eerflt’pup^ homendegedaen 
pebben: boep peeft ©affeuc na lange gehangen iffe 
dciu8.Bobemb|iörcqucfIe gepicfenteert om par* 
don / dan toerde boo| apofliï gegeben bat pu patDon 
foude berfoebeu in debita forma: daec na toedec re^ 
quefte gepiefenteert pebbenbe/daer in pp geflclt paö 
dat pp gedtoongen toa^ pardon te berfoclien / ïtreeg 
boo| apofïiïle nihil ut petitur: en nadat pp tot dpe 
repfeu fijn requcfle gercdicffeect padde/ 14 daec 

$P op 
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op berfodjfc abbifétoan tien Bacb bart Jbrate / gefien 
toelft abbi$ / i$ bem ten cegaröe ban bc interceflie / 

pfioiP beegunt pardon fonber iitrctumuent/ cn bannifle? 
mertmet ment ban 3 jaren upt Dejkeberlanben/ cn bacr op 
6anmffc= gebepeebcert b?tebcn ban pardon in fbrma, onder ’t 
JET fèfld ban de graten ^cnerael / in groenen Umflcbe. 

3fn ^unio Rebben dc f^eeren Staten gcncracl ooft 
Cettfus gacc gebonden / om dat de fatten ban de Hbmirafc 
BS- tePc feec beracljtcrt toaren / op te rechten een fnper* 
steilan ui intenbentcoïlcgieban DcHDmicaftteptDec geünieerd 
^m‘ral‘; de^obintten/ neffeng fijn ^rcelïentje alg Hbnu* 
win,' tacl <6cneraeï / tuelften raed befïaen foude in fe$ per# 

fonen geïtoren refpectibelijft upt de ^otimtien ban 
Rolland met iBeft-brieflanb/ èeïand / en ©peflaud/ 
om aïdaer te befoingneren en fyn ^rceltentie te aflï* 
fleren in conformite ban de inflcuctie boor fyn Cr* 
eettentje en Ijct feïbe Cottegie gcmaeftt / en 3ijn baoj 
eerftdaertoe gccommitteeet getoeefl/ ïlorneI$ de 
Bïaming/ 3jorijS.lBaercenf3.BQp/ <§>p&ert3anf5. 
Brommebgft/ peltte ^pbeg/ 25urgemeefler ban 
Sceutoaerdcn/ennocb tbsee upt Eelanb / Deg b^ 
ben die ban tBelderland cn &ptrecbt berflaen en de* 
fproften dat fp in^gdbftö dacr 111 bare Baden fouden 
mogen fïcïtcn / fo becre ’t felbe haer goet Dacbte. 

<Ben8.gjtmp hebben JBeeflcr Jplocig ïjf eetmael/ 
fSTreforict ban <0uDcn-munflcr / 3lonftbeer <ï3eratö 
ban Bcncflc ban der Ha J^eerebander Ha/en 3onft= 
heer Boetart ban lian^ftroon/ <6edcpntcdeerde ban 
de Staten ban üytredjt / tn de Staten generacï na 
bootgacnde gebiedemffe ban Uiegen tjare prinripa* 
ten / bertoont ’t gene bier na boïgt: 

p?(nioOtiê -p^E Staten van Uytrechtaenmerkende hoe dat den 
ban int; X^lvyand den lande van Vcluwe en Uycredit hoe lan- 
^taten gerhoe meer was nakende , wefende nu gekomen in 
ban Bommelerweerd, fulx dat tuflehen ’t land van Utrecht 
©trerJjtin en den vyand niet was dan deNeder-betuwe en Thiel- 
Dertn^e' derweerd, dat hyaend’anderfijde verovert hadde de 
ber^ta5 fchantfe van de Beke , Berk befet en genoeg gebloc- 

taelse”** keere, en voor’t huys te Blyenbeek hem was onthou¬ 
den. ®ett dende, fonder in Bommelerweerd of daer ontrent yet 
S.'Sunij {onderlings uyt te rechten , of hem ook yewersvaft 

neder teflaen: en dat de Staten al des vyands aétien 
overleggende en confererende met’c gene fy kennen 
verftaen uyt ’t examineren van Adriaen Mennink, 1 
bevinden grote apparentie te zijn dat de vooifz vyand 
fijn overlangen voorgenomen aenflag foude pogen in ’c 
werkteftellen, en door de Betuwe in’t Sticht vallen, 
trachten eenige plaetfen tuflehen Aernhem en Utrecht 
te overrompelen en occuperen , her ware Wageningen 
in Gelderland, Rhenen, Amersfoort, Wijk te Duerlte- 
de of de Vaert, tegens Vyanen over in den lande van 
Utrecht leggende, om door fuik middel ’c quartier van 
Aernhem, en dereft van Ziitphen van den anderen en 
confequentelijk van Utrechc tefcheyden enfepareren, 
en alfo alle toevoer van vivres affnydendc,defelve hon- 
gershalven t’onder te brengen , ’t welk hy,aengemerkt 
de Heeren Staten gener. op dit pas qualijk gelegen was 
een merkelijk aental van krijgsvolk by den anderen te 
brengen, om den vyand in den velde te bejegenen,lich¬ 
telijk foude konnen doen , fo niet een van al die plaet¬ 
fen tuflehen Aernhem en Utrecht volkomelijk geforti- 
ficeertisj maer meert alle vervallen zijnde, en genoeg 
als open leggen. Souden daerom de voorfz Hee?en Sta¬ 
ten van Utrecht (onder corredtie) en om des vyands 
voornemen te verhinderen,nodig achten dat men in der 
yl de voorfz plaetfen foude doen fortificeren cn met be¬ 
hoorlijke ammunitieen garnifoen voorfien,en ook met 
de begonne voort te varen. En fo fy van harent wegen 
in delen alle devoir in hare Proviotie en na hare macht 
begeerden te doen, hadden de Heeren Staten van U- 
t recht twee van de principaelfte plaetfen, als de ftad 
V/ijk met het huys te Duerflede en de Vaert tegen over 
Vyanen, beyde op de rivier van de Lek gelegen,by dén 
fortificatie-meefter van Hol!and,Mr. Adriaen Thonifz. 
van Alkmaer doen vifiteren, een projetft daer van doen 
maken , en de korten tot de voorfz. fortificatie doen 
ovetrtaen, cn bevonden dat de fortificatie van de Vaert 
begroot werd ter fomme van 20000 gulden, van ’t huys 

teDuerftede om de begonnen fortificatie tevoltrec- 
ken , 4000 guldens, en van de ftad Wijk (fonder welke 
bevonden word dat het huys niet houbaer wefen foude) 
i8oco gulden : bedragende t’famen de fomme van 
42000 ponden, hoewel fy achten dat ’t felve hoger be¬ 
lopen foude, fo men generalijk by experientie bevind, 
dat als men in’t werk getreden is, de korten de eerfte 
raminge verre excederen. En alhoewel de Staten van 
Utrecht de voorfz. plaetfen , om redenen voren ver- 
haelt, feer gaernewel gefortificeertfagen , fo bevon¬ 
den fy dat in haer macht niet was fo groten fomme, be- < 

'neffens haer maendelljke quote extraordinarie , ien fine / 
voorfz. op te brengen, gelijk fy ook achten haerEd. 
kenlijk te wefen,en fo ’t noot ware,nader bewefen fou¬ 
de worden, fulx dat die voorfz. plaetfen ongefortifi- 
ceert tot groot perijkel en nadeel van dc gencralite als 
open fouden blijven leggen , ten ware dat haer E. cn 
fonderlingede contribuerende Provintien, beliefden 
de Staten voorfz. daer in t’afiifteren , en de voorfz. no- 
delijke fomme,’tfy by gewoonlijke repartitie (waer in 
de Staten van Utrecht prefemeren haer quote in gelde 
of in arbeyds-luyden te dragen) of anderfints te furne- 
ren, waer op fy met den eerften (fo ’t faifoen om te for¬ 
tificeren feer verlopen was) van haer Ed„ een trooftelij- 
ke antwoord fouden verwachten, 

Ofptoeïfte p^opofïtic melange gccommunicecct a©<uep 
toefenöe/ toeebe Dc boo^fc^cbe gebepu* Ej0b°°r?& 

tcecbeüoo? anttooo?b grgeben / batbe^eccen^ta= £«8* 
ten gmccael om ccnige rfbenenbefcrafee nutectijb beert tot: 
Rebben gcljonbfn m Ddibccatse / bat fp niet te minDe’ 
goet bonbeu bat befelbe <0ebeputeerben binnen mib# 
bdectijb Defe fahe bo?becen fouben bpbenBabe ban 
Jbtate en Staten ban o 11. boïgen^ öare eommiffie» 

<©ocf}Den i3.^unpbaet:nai^bp ben^|abe ban 
.f^ietoenaer / JBcur£/ etc. ^tabboubec ban «Beïbet- 
ïanb / ötcecljt ett <©bec-pfeï / fehece memone aen be 
Staten gcnecael obergelebect / Daer in tnebe bertjaeï 
gemaeftt toojbe ban eenige plaetfen te fortificeren 
tot gemeene befenfie ban ben lanbe / tegen ben inbal 
be£bpanb£/ met be mibbelenbanbegeneralitept/ 
upt oorfafte bat be^obintien Daer in befelbe sijn ge« 
legen en ooft be boorfs* ffeben en plaetfen felbe / boor 
be continuatie ban ben oorlog/ in fuïfte fobece gifïaL 
tenilfé^oaren/batfe geen mibbeïen Ijabben tot be for= 
tificatiert bp öaec feïben te herballen / en bat be <t&e* 
beputeerbe ban be $robintien niet gelafl toaren bacr 
toe eenig confent te Dragen/ bat men aen be Pr°bin^ 
tien fonbe fcöröbcn Daer toe eenig confent te Dragen/ 
cn bat be ©robintien toerben berfoebt bare oBcDepu* 
tcerbe te autocifecen om eenige cjrtraorbinare mibbe- 
ïen tot be boo?f5. fortificatiën te acco?Deren / bacr 
mebe befelbe aenflontg geborbert / en be boorf3. ffes 
ben en plaetfen tegen al beg bpanb^ aenflagen beefe* 
ftect moebten toorben / en tajorbe niet te mm bier op 
goet gebonben bat Die ban Utrecht cn anberebie be 
boorf5 fortificatiën meefl toaren urgerenbe / bun bp 
probifie fouben mogen abbrtfleren aen be naejfe^ra* 
biutien/ om tot Dien epnDeban befelbe eenige fubfu 
bie te berftrijgen / en toerbe bp be ïfeeren graten 
bcrflaen/ bat Ijet gene aen befelbe bpDe$robintien 
taorbe geaccorbeert/betalingeflrecftenfoubc aen ben* 
lieber contributien orbinacipen ertcaoïDinatió. 

%&e Staten generaeï babben ben 12. ^imy ge* 
febreben aen be heeren Staten ban geïanb / ten 
epiibe fplupben bare oBebeputeerbe terflont fenben 
fouben in be bergaberinge ban be ï|ecren Staten 
gen. met boïftomen lafl om te refoïberen op be poiu* 
ten bp befcbröbinge gebaen / en be perfonen bp 
benlupben geftofen tot Baben in bet fuperintenbene 
collegiebanbeHbmiraïiteptneben^ fyn Oercel, etc. 
bacc op be gecommitteecbeBaben ban be staten 
banSeïanb / boor baren penflonari£ Boeï^ Ircbbcn 
berftïaert / bat fp ben bjief ban be l^ccrê § raten gen. 
babben ontfangen/macr obermit^ bet Different gete* 
fen tuflen ’t bof probintiael ban j^oïïanb en be ffab 
jfBibbeïbnrg/ tot bie tgb toebp be Staten ban ^e* 
ïanb geen bergaberinge babbe gebouben getoeefl / 
alfo De flab banJBibbeïbucgtuepgerben tecompa^ 

reven/ 
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crcen/ en bat initfbiett ooïi be berfbcftte geöeputeec* 
be foljaefï niet fouöcn compacecen/ en töanj: ïjiec 
öooj be gemcene fafte gcooteïijftg beclct tuect/fo IjeD? 
ben be Staten genecacï aen bic ban iDiööel&ucg ge? 
fcljjeben boo? anttooojb opfeftecenfyief bp fjcnlup; 
ben aen be Staten genecacï gefonben ban bate ben 

bat Ijrnïeetta# tebecftaenljctboojfs. 
Different / bat fp fjen altgöb geteet fouben ïatcn bui= 
ben / om bp fjen feïben ofDooj interpolatie ban Ijare 
autotitept ’t felbe te helpen binben en geboegeiyh 
tecncDecteïcggen/ becfoeften Daerom bat bie ban 
dBiöDdburgtjuninDefe fafte in rcDeltjftïjept töilïcn 
aecommobeccn/ fonöec baerom be gemecne fafte 
cenigfïnj* te beracfjtcrcn: maecbatfp Dcfelbeljare 
gebeputeerbe beneffcns bie gene bie ban tbegen be 
Staten banEelanb m fjen liebcn bergabcringe mt' 
be fouben tooien gefonben / mebe obecfenben fou- 
Den / fptüilbeu op alïe£ naec beljoren letten / fon* 
DecfjeneenigfinginDefe fafte partije te maften / of 
b’ecn afé b’anber meer te faborifecen. v©ie ban 
üfèiDöeïburg Ijebben befalten laten becbïtjben aen 
fijnte.(a!0 f)P totÜtëiDDelburg toa£/ in’t begin 
ban 3julio 1 y 89.) en aen be Staten ban SSelanb. fën 
alfo i0 befe qnefiie cpnbelyft boo? intecccfjTebanüe 

3ïlc ^taten flnwcoeï en be Staten ban ïïjollanö in ’t 
tiijofsto» bjienbelijft ter neber gelept / en 3ynbe gehangenen 
btnttaei ten toeöec fpben ontflagen en gerelareert / en Die 
'.rnalnöebanJIBibbelbnrg ïjebben’ti^af probintiacl toeDec* 
^ta& om erftent aï0 te boren. 5^en ^e’uctnacrbec UtïaejS 

&cl)outen / bie ben SSurgemeefïer ban jKibbel^ 
JJSf* burg Dooj lafï ban ben lfobe upt Eelanbgeftaelt/ 
loert, en in ben l£age geb^acljt Ijabbe / i0 baer naec (alfo 

Ijpniet meer in^eïanb Do?fl ftomen) eerfie^eue* 
inaerbcc ban ben l£obe ban IfollanD gebjoiöen; en 
Ijiclb boojtö fijn refibentie in ben üage. 

Ontrent befentijö öeeft be<6?abe toancfèieutoe* 
naec / IBeurg/ etc. aen bcnföabe ban^tate bec* 
feöepbe poüicten berfocljt / fo nopenbe Ijet tcacte* 
ment ban ftet rou boebec fijner ruptecen/ ojbort? 
nantie ban fijn tractement/ fynpjetenfien nopenbe 
be fcljaben bp ïjeni geïeben obec be toeebinge bec 
Duptfclje ruptecen / en meer anbere pjetenflen / baec 
op DeföaDcn ban^tate/ gefjoojtljebbenöe betrapt 
po^t ban jfjare CommifTaciffen / bctoelfte met fijnen 
gemactjtigben baer op gebefoiugneect (jabben / fo 
Ijebbeu be tooojls. haften ban &rate baec op foba? 
nigeccfoiutie niet genomen aljef bp meenbe / toaer* 
om be boojf5 <H5?abe gefïoojt 5ijnDe / aen befeïbe ïïa* 
ben gefclj?eben fteeft befen nabolgenben b?ief / baec 
ban Ijp ooft copie gefonben Ijeeft aen be Staten ge* 
neraeï: Ijet m&oub ban ben felben lupbenbe 
albuS: 

ijfciffibe T^Delc, Erentfefte, UE. fchrijvens van den C. de- 
omfangen, en niet fonder verwonderin- 

'anföieu; Se ^aer uyc vernomen , der felven continuerende mif- 
acriaer/ verftanden op ’ttraftement mijner ruyteren , fo in 

■TaMöe reiPe<^e van befoldinge , als rou voeder, voor¬ 
deren E waer ik kan niet anders merken dan dat dit voordach- 
iabert telijk word gedaen , meinende door fulke ongelijke 
ftfl ,tatj proceduren niet alleenelijk mijn vaen tot fchade en 

‘ fchande der landen te doen fcheyden , maer my ook 
des dienfts onluftig makende, alfo te dringen den fel¬ 
ven te verlaten; dat fulx U E. intentie zy, blijkt. ver¬ 
mits ik, gedurende der felven regeringe, niet dan we- 
derwilligen ongunfte in de meerendeel mijner faken, 
hoe gerechtig’tverfoek van dien zy ge weeft, heb ge¬ 
vonden , en heeft men niet anders getracht dan my te 
veronluften, en confumeren door het langwijlig Sol¬ 
liciteren , en fware desfals aengewende onkoften, 
fulke proceduren geloveik niet gehouden zytegens 
den geringften in U E. dienfte zijnde, of geweeft , 
maer wel dat U E. den genen die defelve vloeken , 
fchelden, en opentlijk verachten, in haer begeren , 
het fy re recht of onrecht wil varen en believen, ter 
contrarie den genen die U E.-eeren , refpe&eren , en 
des lands befte bevorderen , met ondankbaerheyt loo- 

_ nen : dit is nu de hope die UE.my laten om door ha¬ 
ren middel weder te mogen geraken tot landen en luy* 
den , die meerendeel gedurende derfelver regeringe 
verloren: mijne ruyteren. eer en bevorens fy op defe 

IV. Deel. 

repartitie zijn gekomen, hebben overeen gants jaer 
in garnifoen gelegen , en niet meer als een maend folts 
en een leeninge ontfangen. My is ook noyt gedurende 
ik in dienfte defer landen ben geweeft, eenig voordeel 
wedervaren van middelen om te remonteren wapenen 
of klederen, als andere verfcheyden , alleenlijk is 
acht genomen geworden , rnijnevaente controlleren: 
U E. fullen believen te geloven dat ik niet ben van dé 
gene die het eygen nut voor fijn eeré en het lands befte 
prefereert, dat U E. feggen hier bevorens den Cara- 
biners maer 15 en 18 gulden met den rou voeder ter 
maend is gegeven, daer op wil ik U E. ter antwoord 
voegen, dat mijne vaen gene carabynen , maer fo 
fwaergewapent en gemonteert zijn , als de ruyteren 
van Chriftofïel Wolf en Balen, en is fulker of dierge¬ 
lijker maendelijke befolding noyt geringer geweeft als 
20 gulden, leggende te velde of ten platten lande, en 
22 gulden in garnifoen: en hoewel mijn ruyteren ’t fel- 
ve garnifoen meeft hebben gehouden, fo hebben fy 
nochtans dat voordeel niet genoten; dus om defer fa¬ 
ken eenmael ten eynde te wefen , en te benemen de 
lichtveerdige na-reden dat ik goet fchrijvens zy, en 
metyets mijn geeft moet bekommeren, wilikUE. 
wel rondelijk feggen mijn uyterlijke meeninge en be¬ 
geren te zijn, dat de 20 gulden op yder paerd fullert 
werden erlacht: item het traólement der hooge ampte- 
ren als te voren , en daer beneffens vergoedinge des 
verfchenen en toekomenden rou voeders fonder def- 
fals een helder of penning te laten vallen* En of nu 
U E. gedachten tegen alle billijkheyt by hare refolutie 
te continueren, fo begeere ik dat die vaen datelijk 
met ordre werd afgedankt, en men haer geve neffens 
behoorlijke af rekeninge en goede verfekeringe, con- 
rentement over ’t gene fy weyniger als anderen hebben 
ontfangen, daer na wil ik metdeHeerenStatengene- 
racl mijne faken fulx afhandelen, als de gelegentheyt 
van dien fal vereyflehen. 

Wat nu belangen doet de fortificatiën van de fieden 
en plaetfen der Zutphenfche quarticrcn en anderen, die 
door onvermogen van de inwoonderen verblyven s 
’t ware wel een heerlijke faek, wanneer men op ’t kuf- 
fen fittende met difcoureren, en verre van de hand 
met brieven en papieren alle faken konde beleyden , de 
fteden vaft bouwen en verfekeren , ik ben dus onver- 
ftandigniet, en weet wel dat mijn ampt is te verma¬ 
nen en voort te dry ven by den genen het gebeurt, dae 
fy hare middelen voorwenden tot ’t gene nodig is s 
fonder buyten mijn fchuldigen laft wyders te treden, 
dan ware onbillijk hun te dringen en te perffen buyten 
vermogen, en confent U E, dien de regeringe van den 
lande is bevolen eygen en gebeurt, felfs collegialiter 
of door verordenten Commiffariffen occulare infpeótie 
te nemen, niet om’t beficht en beftek der fortificatie, 
’t welk ik wete buyten U E.profeffie te wefen, maer 
om tefienof diegeimagineerde middelen aldaerook 
zijn , om fulke fortificatiën datelijk in’t werk teftel- 
len, fulx vindende, fal’t aen mijn devoir niet gebre¬ 
ken om t’affifteren, het fy dan U E. of der felver Com - 
miftariffen , in alles wat behoort tot effedfuatie aller 
billijker refolutien die desfals genomen fouden mo¬ 
gen werden. Aengaende het publiceren vandeplac- 
caten nopende cafTatie van de fauvegarden en pafpoor- 
ten, en die ftraffen voor te wenden tegen de overtre¬ 
ders van dien, alhoewel ik geerne die bevorderinge 
daer toe gefint ben te doen t’mijnder aenkomfte in 
Gelderland, fo fulx. noch niet ware gefchied , fo is 
nochtans fpottelijk, en der regeringe fchandelijk dier¬ 
gelijke publicatiente doen , en die poenen daer in be¬ 
grepen die feer hoog en fwaer zijn,lijf en leven betref¬ 
fende, op d’inwoonders van mijn gouvernementen te 
executeren,en voor oogen te moetenfien en lijden,dac 
defelve by de Provintien U E. naeft gefcten,in’t minfte 
niet werden onderhouden,macr ter contrarie gantfehe- 
lijk veracht, in voegen dat niet alleen toegelaten word 
de traflique op ’s vyands quartier, maer ook yder man, 
fonder diftin&ie of refpeft , die daer henen willen 
pafpoort gegeven word om te reyfen , midsdaer voor 
betalende een civile fomme van 12 ftuyvers eens, 
of dit recht is gehandelt , geve ik alle vriendem 
cn verftandigen te bedenken. Dat U.E. feggen my 

2 volkome- 

w. 
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volkomelijk van’t onfet van Berk door haerfchrijven 
van den 24. Mey te hebben verftendig, vinde niet an¬ 
ders dan dat UE. leggen daer toe verordent te heb¬ 
ben allen de ruyteren in mijnen Gouvernemente lig¬ 
gende , en daer toe 600 voetknegten, begeerende 
dat ik die voorfieninge foude willen doen, ten eyn- 
de fy fig tegens den overften Schenkens komfte ge- 
rcet hielen , fonder t’ onbieden wat die beraminge 
van den ontfet, provianderinge, veranderinge van 
Gouverneur of garnifoenen zy , min of meer dan of 
het my niet beroerde , dus wil ik U E. te bedenken 
geven, of dat in fulker geftalt mag palieren, mijns 
eragtens hadden die felve my niet weyniger kon- 
nen doen , dan toeftellen die fchriftelijke refolutie 
den overften Schenk in forme van adlegelevert ,die 
door my , als hem gebeurde, in fomma ik fpeure 
uyt dien en allen anderen dat U E, mijnes getrou¬ 
wen, en vlytigen yvers en dienften tot welftant der 
landen foeken ontflagen te wefen : verfoek derhal- 
ven, dat men dog fulke omwegen niet voor neme, 
dan dat U E. rondelijk haer meeninge willen ver¬ 
klaren , ten eynde ik weten mogte waer na my te rig- 
ten : dienende defe tot genen anderen fijne , bidde dat 
ocC. Utrecht den y. Juny 89. ftilo veterium &c. 

D<& ï^cercn ïïaöcn ban ^>tatc/öcfen Dy'ef ontfan* 
gen bcbüenöc/bonöen ractfaem pemant upt Den 

ïjaccn tc committcreit/om öe Oreren Staten <£cnes 
rad öen fdben briefte communiceren / en met eenen 
tc onöeccigccn / öe geïegentbcpö ban öer falie toaee 
tint öefe mif uerftanöen toaccn’fpniptcnöe/ ten epitöe 
met bare ftcnmffé öaer tn mettee Dact mogte toet* 
ben bao?fIcn / aï eer öacr cniigc ftoacröet mconbes 
nictiten upt moeiten ontfïaen totnaöeeï banöenïans 
be / öctoplemen aïtijö boïlt binö / bic Daer upt mp 
faftefouöenfocften’tbiec Daer onbec tc fïeften/ en 
be nitfbct jtanöen te bocöcn en bcrmeecDeren ff.b men 
tot groot acïjteröed ban öe ïanben baööe beboiiöcn/ 
en berfodjten Die ban Den daöe ban Staten / bat De 
ïf ceccn Staten fouben gdieben tc bifïtecen öe minus 
te ban ben bjief bic fp aen ben <6jabe boo?noemt ges 
fcïjjeben Ijaöben / begeercnöe bat befelbc rijpdtjft 
toiïöcn eonfiöeccren of ooft ben b?ief ban ben Hacö 
ineritecröefnlftcnanttooojö/ en Dat be Staten <£es 
ïieracf fijn <6enaöc ban fijn ongdijft beridjt te boen/ 
ten cpnöc ben racö in be autocitept ben fdben geges 
ben / Doo? fulften tniböd niet toojöc bcrftlcpm/ marr 
bed meer berffeeftt/ in faften öie fp boen in öicnft ban 
ben laube. ^ier op toeröc gcrefoïbecrt op ’t mifbecs 
flant ban ton bocöer/öat bïijbenöe öe bcfolömgc ban 
fijn <£enaöe runteren aï£ öie toag/ befdbe acngaens 
be ï)ct rou boeber fouöc toojöcn gerracteert aï£ en 
nart abbenant ban bepeerben ban öe ïancicr# tot 
Öiic guïöcnjS op dft peert/ in coiifoynitc ban öe boojs 
gaenöe refolutien bp öe Zeereu Staten öaeropges 
nomen öen 2. JBcp öoc ïefï-ïeöen/ öacr bp fp pcrfR 
flïeecöen. (jebben öe ^eeten Staten <j£encracï 
boojt£ aen öen boojnoemöni <6^abe gcfcbiebcn öen 
naabolgenöe blief tot neöedegginge ban bit mif* 
beeftant/ toant bet niet geraöen toa£in öefe corts 
juuctiireöc^ttjD^ metöenboo^fj.dB^abe in qucfiie 
ofmifberftant tc geraftett/ en toasöcnbyefbanöe 
ïfccccn staten dScnccad aen öen fdben gefefeeben 
ïupöcuöe aïöu£: 

H/Elseboren Graef ; wy hebben achtervolgende 
aan De W onle voorgaende van den 2y. defes gefproken met 
Deeren de Raden van State 3 gelefen de minute van den brief 
tencrael/ % defelve aen U Genade gefchreven , daer uyt fo het 
aetiüeu fchijnt defelve eeuig mifverftant ofte oorfake genomen 
<C>mbe om den Raed t’antwoorden , gelijk als U Genade ons 
tomST coPieliJk overgefonden heeft,en hebben ons de voorfz. 
,m«ur»l Raden voerder bericht op de geheele gelegcntheyt van 

de faken. Ook in’c vriendelijk op alles met ons gecon- 
fcreert, fulks dat wy goetgevonden hebben U Genade 
t’adverccren dat voor fo veel het different op ’t rou 
voeder belangt, der felverin de billijkheyt fal gegeven 
worden contentement op den voet generaliik daer op 
genomen den 2. Mey leftleden , en begeren daerom 
eu verfoeken ernftelijk,dat U G. voortaen die faken de 
jegeiinge van den lande aengaende daer na gelieve tè 

dirigeren, dat die géne die tot de voorfz. regeringe zijn 
gecommitteert, gebuerlijk in hare adminiftratie en be- 
leyt mogen worden gemaintineert,gerefpedleert en ge- 
hoorfaemt, gelijk in alle wel-gepoliceerdeen geftelde 
republijken en gouvernementen behoort en nodig 
is, en den welftant van onfe gemeene fake uyterlijk 
verey ft, altijds prefupponerende dat fy hare bevelen en 
fchrijven doen ten dienfte van den lande om bewegelij¬ 
ke redenen, fonder de faken anders te interpreteren, of 
met bitterheyt op te nemen, en dienvolgende met de 
voorfz. Raden te houden alle goede eenighey t en cor* 1 
refpondentie. Ons verfekerende dat fy U G. in alles / 
met redenen fullen begeren te bejegenen, en conten- 
tement te doen, daer aen wy ook de goede hand hou¬ 
den fullen: want anderfins gefchiedende,en dat d’Hee- 
ren Krijgs-overften hen daer in gebreckelijk of moe- 
yelijk fouden houden,kan U G. wel bedenken dat daer 
uyt fouden moeten volgen aldcrhande cortfufien in den 
ftaet van den lande, ftreckende tot uyterlijke ruyne van 
den felven, en niet twijfelende of U G. fal defe onfe 
meeninge ten beften verftaen , en ten dienfte van den 
lande hem daer na voegen,fullen defen eyndigende den 
Almogenden bidden U G. welgeboren Graef, te wil¬ 
len verleenen in goeden voorfpoet een lankfalig leven. 
Uyt ’sGravenhage den29. Juny, anno 15:89. 

Geparapheert 
Rporda, vt. 

Onderftont, gefchreven ter ordonnantie van de 
voornoemde Heeren Staten, 

getekent, C.Aerffenr. 

De fuperfcrïptie was, welgeboren Graef , Graef 
Adolf, Grave van Nieuwenaer, Limborg , &c. Stad- 
holder des VorftendomsGeldre j en Graeffchap Zut~ 
phen, &c. 

Woo Ijebben öe Staten oBeneraeï boojfïcïitdyft 
boojgeftomen (jet mifbecfïant en ö’inconbenienten / 
öie upt öefe ftïepne üsnfte biccp licljtelijft paööe mos 
gen ontfïaen. 
\Y/Webben Ö*ec boren berljaelt ïjet pïacraet öat 
W öe ifceren graten ^3en. ïjaööcn laten uptgaen 
enöoenpubïiceren/tegenöe berftoper^ enobcrlebes 
raer^ ban öe fïeöe ban <J3ecm*upÖenberge^e i|ecre 
ban JBiïïngbp <J3ouberneur ober öet fecour^ ban öe 
.fiBaj. ban <ünigeïant / öie in «ïSngdant tua^ gerepfï/ 
öit pïacraet gefonöen sijnöe/bcftïaegöe Öem feer obet 
öit pïaccaet aen ïjare JBaj. fnfïinerenöe öat öc ^ta# 
ten cöi nerad fijn petfoon bp ’t boojft. pïaccaet groot 
ongdijft Ö'iööengcöaen/ begerenöe öat ïjarelBaj. 
ïjem föuöe mainteneren in fijn ecre /en öat öe Staten 
fjem öacr ban fouöcn beftoo?ïpe fatiffactie öoen 
Öebbcn / öe Boninginne beeft bier op gefebjeben aen 
öen töaeögbeer 23oölep Baeö in öen töaöe ban ^)tatc 
ban toegen bare S^aj- ttnepnöe bP öaer ban fouöc 
communiceren met öe ï$ceren Staten <6cner. om te 
toetenreöencn öiebaergemobeertïjaööcnöeboojfj. (Foi. 
ïJcerebanïDilïugbpbp öen boo^fj. pïaccatcaïfote 
injurieren / naöemaeï bp Dao? fyne ötenflen en gocöe 
offictcn öefen fïact gcöacn en betoefen tod anöer^ ges ^ 
nieritcert baböe: bitt op$ bc boo^fj. Bact^-bccre öec i.cctc 
23oöïep öen 5.3!unb in öe Staten cécnecad gccoms 
pareert / en ï)ceft öe fdben aengcöiettt boe öat öe IHacgr^ 
25aenöer-becce ban ïDilïngbp fieb bont geintcref ijrmouert 
fcertinfbneere/ reputatie/ nameenfamemet Ijct g‘ac^n 
gcö^tiftte pïaccaet tegen öe bcrraöcrö ban <!3ecrtcups ^,taien 
Dcnbcrg / fp?cftcnöe generaeï / en öaer ban begeren* <©cnEtaei 
öe fpccificatie / en ïebcröc öien aengaenöe een ge* 
fcbftft ober acn öe boo?f*5. deeren in Jprancop^. #p neerticbcrs 
toeïft gefcbnft öe üjeeren Staren <5enerad tocöcrom «ötts 
bpgefcb?iftegeanttooojtötbben in effectc: öat öc 
Staten niet toifïcn toacrom fp öen boojfj. 23aenöcr- berg upt* 
bcerc banlDiïïugbp gelcöecct baööen / aïfoo bpbet eestto. 
narratibe ban’t boo^fj. pïaccaet / niet anöcr^ toag 
berbacït öan’t gene in öer öacö gefcbicötoa^/ en 
niet om öen ï^ecre JBiïlugbp of pemant ban ïjare 
JBajefïeptp öicnaer^ met ontoaerïjept te cbargcren/ „ 
beïafïcn of injurieren / öocbmöicnbp ficl) beftoaert „ 
bont öat bp bat fdbefpeciaïgft fouöc betmdöen/ cm „ 
’t fcïbe gefien/ öaer op geanttooo?t en geöaen te too^ 3i 
ben fo men fowöe bebinöen tebeboien. ,, 
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<0p bit gcfcbftft ban De $eeren Staten D^ft öe 
boo? nocmöe tiaet£-bcere 23oölep / Daer na een 
naöcr gefebtifte oüergcgeben / lupDenöeal^boIgt, 

gunp 
1589, 

39wjJ0fN YneHeeren , den 17. vanidefe maend Jlilo novo, 
nè öan De XVI is my gelevert dc antwoorde van U E. E. op het 
Deere ' gene ik van wegen hare Majefteyt, volgens den lalt van 
23oDltrj? mijne Heeren van haren Raed, hadde geproponeert, 
fa toet- noPencie de fake van den Heere Baron deWillügby. 
öaöertnge ^n na ’t felve alles doorfien en geconfidereert te heb- 
jjan De ben , om uwe begeerten te voldoen : hebbe ik goed 
43enerael gevonden defe veel particulierdere en fpeciaelder de- 
Den tü* claratie van eenige principale poinóten, vervat in het 

placcaet, door ÜE. E. gepubliceert, defelve te pre¬ 
senteren. In’t welke den gemelten Heere Baron flch 
foude mogen vinden geintereffeerc , als vervattende 
eene materie, geallegeert in generale termen, Tonder 
particuliere verificatie. En hierom, onder correCtie, 
lal’c goed en noodwendig zijn, de volgende pcinCten 
te verifiëren. 

1. Eerft dat den gemelden Baron, enden Ridder 
Ruffel, Gouverneur van Vlifllngen, hebbende gefon- 
den boden of brieven, aen die van Geertruydenberg, 
indenbeginne van de alteratie der Soldaten. Ende te 
exhiberen de copye , of d’effeél van de brieven en 
boodfehappen , als ook de namen der boden, en den 
tijd dat fy afgefonden en in de voornoemde ftad gearri- 
veert zijn. 

2. Dat den gemelden Heere Baron beloften hadde 
gedaen , voor dat hy eerft met die van Geertruyden¬ 
berg hadde getrafteert, te voldoen’t gene van U E.E. 
was verfocht. 

3. Dat U E. E. hem Iaft of inftru&ie hebben gege¬ 
ven , hoe hy hem foude reguleren in de eerfte procedu¬ 
re met de gealtereerde Soldaten, en waer in hy defelve 
niet heeft na gevolgt. 

4.. Waer in en hoe zijne apoftillen en antwoord op 
de articulen van die van ’tgarnifoen , hebben gecon- 
trarieert de intentie van U E. E. en van zijn Excellen¬ 
tie , gemerkt hy defelve in alle zijne proceduren ad¬ 
verteerden , en niet dede buyten weten van zijn gcmel- 
te Excellentie, en felfs te zijner ioftantie. 

5. Den tijd, dat de aCte van de beloften, van den 
gemelden Baron aen U E. E. of zijn Excellentie is 
gelevert, en of dat door inftantien, of uyt zijn eygen 
vryen wille gefchiet is. 

6. Dat hy den Ridder Wingfelt uyt zijn eygen au- 
toriteyt heeft geftelt, en dat het niet was met weten, 
kenmffe en begeerte van U£.E. of van zijn Excel¬ 
lentie. 

7. Dat opdea&e van de voorfz. belofte, het geld 
gefurneert wieru. 

8. Dat den gemelden Heere Baron anders in de 
voornoemde ftad is gegaen, als ter ioftantie van U E.E. 
of van zijn Excellentie of andere gedeputeerden van 
de Staten, om het tra&aet met het voorfz. garnifocn 
gemaekt, te voldoen. 

9. Dat hy belooft hadde, datter niet meer als eene 
compagnie paerden binnen foude zijn, en eene com¬ 
pagnie voet volk , en dat defelve compagnien niet met 
nieu volk fouden worden voorfien, dat hyfe fuik een 
eed foude doen doen , als alle de andere Soldaten. Dat 
hare betalingen fouden wefen op de fchattingen, door 
ordonnantie van den Rade van State. Dat hy na de ftad 
treckende alle ’t geld by hem hadde. En dat hy op hem 
genomen hadde, te doen houden fekere ordre in de 
betalinge en diftributie van’t geld. En hoe ’t gepro- 
beert kan worden dat het zijne faute is geweeft, dat de 
voorfchreven articulen niet zijn vervult. 

10. En daer na dat het voorfchreven placcaet is ge- 
divulgeert voor alle de wereld, tegen den Luy tenant fenerael van hare Hoog-gemelte Majefteyt fonder en 

uyten hare wetten , het welke in alle betamelijk 
refpeCt en eerlijke confidentie, van uwer zijde niet 
behoorde te gefchieden , voornamelijk, te doen heb¬ 
bende met eene Princeffe, die fo veel in u regard heeft 
gemeriteert; fodatfy isbegeerende, dat U E. E. be- 
lieve te ftellen eenige redenen, die de oorfaek zijn ge¬ 
weeft van fulke vreemde procedure: want volgende 

IV. Deel. 

het 27, artijkel van ’t contraCt. Dedecifievan defwa- 
righeden, die tulTchen deprovintien of fteden fulien 
mogen ontftaen, en niet konnen beflicht worden by 
ordmarifen wege van juftitie, fal geremitteert worden 
aen hare Majefteyt , om daer op teadviferen en ordre 
te ftellen met den voorfchreven Rade van State in de 
vereenigde Prtmntien. Des te meer behoorden alle 
fwarigheden, dieontftacnmochtentuffehen U E.E. 
ofte eenig ander over-hoofc van derwaerts over, en 
den Lieutenant van hare Majefteyt aen defelve te wor¬ 
den geremitteert, of ten minften geimpartieert. Bo* 
ven dien dat de waren aerd en eygen'fchap van alle 
aliancien , vriendfehappen , verbonden , cn contra¬ 
cten , tuffehen Princen , Koninkrijken, Landen, en 
volkeren met eeren , het felve vereyfehen en mede 
brengen. 

Ten laetften fal ’t U E. E. believen te vertonen eeni¬ 
ge fuffifante oorfake, dieu-licden heeft beweegt fwart 
te maken, een Heere van fulke qualiteyt en Adeldom, 
hebbende fo wel gemeriteert door zijne dienden, en 
goede officien defen ftaet gedaen en bewefen ( daer 
van, gelijk ik verfta, uwe eygen fchriften en brieven, 
mentie maken, en twijffele niet of U E. E. fulien het 
felve bekennen, boven dat het verhael, van zijne ey» 
gene particuliere aCtien, in den lande, ’t felve aen al¬ 
le de wsield fal getuygen) fonder dat U E. E. hem 
eerft in ’t particulier hebben belaft met eenige befchul- 
diginge, in ’t voorfchreven placcaet gemenrioneert. 
Waer op en op de voorfchreven articulen, ik u ant- 
woort verwachte, met fuik een finceriteyt, en hono¬ 
rabel regart, als het verwachten van hare Majefteyt 
kan voldoen, en als een fake vanfulkerimpoirancie 
en wettelijke en rechtveerdige procedure vereyfehen. 
In den Hage defen 17. Juny. 1^89. Jlilovetcri, 

ondertekent 
Tho. Btdlty. 

\\T %t öe poeren Staten tèenctaeï op öitgefcbnft 
W geanttooojt Dcbben / Ijeb ttt nut curieufritjft 
onöecfodjt / om oojfaïie tuitte Dat De Öaben Dan Da cc 
JBajefleptban^ngeïanb/ op befe faftemetöeB*9 
Dedanbfe gefanten in <£ngeïanb tuefenbc ïjicc Dan in 
pjefentteaïgaftoefen Dan Mlugbp lebben geban* 
belt / geïtjfttop ’tfribe herbalen fulien: öocb binöe 
op befe articulen met een feec tueï beftenöe banö ges 
teftenttesijn / albugop’t eetffe poinct ofartijftri/ 
öatöebjitben Daer in gementioneett gtjn / Dan bate 
ben 27. JBartp / en gefonben bp ben C. Dan ben 
SSjoeft. ’t2. aen3tjn Crcriïentie. <®p ’t 3.3Doti* 
bïecommiflRmetrenbetfari. ©p’tq. Dc tert tDijff 
bet upt. <©p ’t 5. bat De bdofte gcbaen in ’t begin/ 
enacteDactnagegeben. @p’c6. en 7. bat bet no* 
toirig. ^p’t 8. Dat Den tejctfuïrmebe brengt, 
bet 9. be acte $ getehme / en noeb / öe tert ïupö 
(of ïept) fo niet / eiiopbecefïe/ bet placcaet $ ges 
maefct na bet öaen (ofte baeb) Dan öe öerraöer£» 
’t 31^ noobfalfielijïi gemacht fo om Ijct fept notoir te 
maften / alg toe te fïen en Doo,? te ftomen Dat beu 
Dpanb sijn pzofijt baer niet meer mcöe foube Doen / 
fonber Doo^tuetenDanon^en 5ijn ^rcdïemte. l^et 
aecoo^ti^gebedfinptenöit pL?occ^ of Ijct gaet befe 
^fte niet aen. 

3bocbD)p fuïïen Derbaïen ’tgene in Cngeïanb öe^ 
fen aengaenöe tufTcljeu be ïaiaDen Dan bare IBaje* 
fïept / cn De gefanten ban öe graten <6encrad bo^ 
bcri^boo?geDalIen/ Djpbcbbea birr boren aïcecöe 
Derbaeït bat be Öaben ban bare iDajcjiept gefept 
baööen bat brt Drieg ban aSeccccupbenbcrg bp be ï?aniito 
Staten gebaen tua^ / onmijlTdijft aen gegrepen en 
meer anöer^: maer aï^ fp ben a4.^unp ftüo Anglico, ban 0“ 
bjeöerom in conferentie bjaren gebjeefï / met öe öomn* 
Oreren Dan bare d^ajefïeptö Öaben in bet Ifof te gij®* 
löptbaï / baer p?efeut bjaren De heeren graoten tot teite, 
Cancdier / ben groten (Crcfocier / Den groten ?db* 
miraeï / IBiïo?t ^uftbojff / De Ifeece ^eeretati^ JSLjï 
iöallIngam/öe.^eccetan^SSollep/ De€ïerftÖoge- San &e 
riug en ïöilftcö / op Derfebepben poincten / Daer ban ftJtm 

i top ter geïegenöer plaetfen fulien becljaeï Doen. ümS' 
I Öffftöfn^ccregrctfni^refociecooftDooigeöouDni genum, 
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ban i©eeri fjct poïiict ban dm 25aeuber-ï£eece / ban ïMlugbp 
Kefcn enCcectcupbenberg/ fret ejragererenbe en becgco* 
tegeniDib tenöe ö’in/ucie bie met afleen 3©ilïugbp/ maec Date 
ïugbjj/ai* ^ajefïept toa$ aen gebaen / end’Cngeïfe natie bp 
Sb? Detpublicerenban’t feïbe pïaccaet/ noemende fjec 
sroa-üjks feïbe te toefen een Abel fameu$ / fonöec boo? toeten 
gjjff ban ïjace JBajefïept. «©ntbtedenöe ben Jteece ban 

ïMïugbp bat DP foube binnen fïaen / en geDoo?t 
tooiden, ^e ^eöecïandfe gefanten Rebben berftlaect 
Datfe bare «genade en Cd. ban te boceng flaööen ge* 
toaecfcöout / bat Date principalen befe fafle aïbaec 
niet ïitigieujc gemaeflt begeerden te Dtbbcn / of bic 
aïöaec in lubicatuce te fïeïlen: tnaectoeï fofpïupben 
patticnïietïijft eenige becftïaringe op fommige 
pomcten bonden boen / bat fp ïuoöen’t feïbe becept 
toaren te boen / tot meerder elucidatte of berftïarin* 

Sffi’ ge ban be fafle: iinmecf? 3®iïlngbp binnen geflomen 
annetiatt JÖnde/ Deeft baer een grote doleantie gebaen ban 
fee tnjurte be injurie / bie flem gebaen toa$ bp be publicatie ban 
Saaatt Det boojfc&jeben pïaccaet / feggenbe öat’t feïbe in 
Bet gettes beeïe poinctensDnpecfoon betreffende/ toag baïfcfl 
eaie^ta* en ontoaeracötig/ en bat Dp berept toag ooft met 
22* cotnbat / getoccïjt / of fïnjd in ©lanltcijft of ©uptg 

ïanb teberbebigen / tegen een pegeltjh ban Uibel 3Dn* 
be/ en fonöerïinge Ijem abdiefTcreuDc aen 3pnCr* 
cdïentie 45?abe jRHaudtë ban kaffan / bat 5ijn toeï* 
öaöen en b|ome fepten ben ïanbe betoefen / met Dab* 
ben gemedtcert fulften cecampcnfe / namemlijft sne* 
be aïlegerenbe be confecbatte ban be fïaö S^ecgen- 
op-Eoom’: item ’t gene Dp gebaen ïjadbe in De fafle 
ban IBcöenbïift / derden en ter Beer / boo| alle 
toclfte men flem niet flaööe erflent / fa niet een mael* 
tgö gefcflanftm / nocD 3pn becfefloten penningen 
betaeït: bat fp ïupben gefanten ooft baer geflomen 
33nbe/ Dem niet Dabben ftoincn begroeten / DaerDP 
noefltanp toa0 «©ottoerncur en p?tncipael ban ben 
ïïaöe: met dicrgelgfle meer Daag dragende prcpoa* 
fïen: bie ooit bp ben Crefodet / ^önnraeï m ïf up£* 
Dom toerden gefeconbeect: be gefanten ïjebben ge* 
anttooojt/ bat De ïfeecen Graten aen Date üBaje* 
fïepc Dabben gefclj?eöen / odet-fenbenbe ’t boorfs* 
pïaccaet/ en bat Daec C.’tfdbe ooit tod fouden Don- 
ben fïaende / en be toaerDepö ban dien betogfen : 
en indien Date IBajefïept of Daer<0en. enC. baer 
ban nader berecDt begeerden / bat fp ’t feïbe ter gele* 
gender tgö fanden boen / alfa fp bie tepfe baer op met 
toatenbefcDepben/ en Dare pampieren bientDaïben 
nier bp be Danb Dabben: nopende be toelbaben bp 

emgeaïïegeert/ bat men Dtm baer ban Dabde be* 
anftt/ geïgftooft andere ïfecren / baer ober mede j 

ge-empiapeert getoeefï 5ijrsöe: en fo gcene giften of 
pjefententoarengeufeett/ bat feïbe toa^ niet toe te 
fcljigbenbenguabentoifle/ maerben bcfmaerïgflen 
fïaet ban den lande: bat fp oofi aen eenige ban sgne 
fliite Dabben gefept/ fo3gnC. begeerde dat fp Dem 
fouden bomen befoeflen/dat men ’t Den ïupben foude 
laten toeten: en in aïïen geballe bat Dtt een ïilepne 
falie getoeefï toare/ bat fijn Cenaöigfïe pmanben 
ban 31JU €deï-ïupben of anderen aen Den ïupdenge* 
fcDiflt Dabde. Boojtg alïegeerbcn fu (om te ebtteren 
afleoo^faflen bande fahealdaet ïnigteu^te maken/ 
ato anderfïng apparent 3gnöe gcafïcingcert te tooi* 
ben Öe fafle aïbaer te bebefïigen / en te bebecDten / 
öic.é fp bp geïgflc occafie genoeg toaren gctoaer* 
fcDout) batfe niet en toaren onisgnperfoon te accu* 
feren/ of D«n tèbeftoaren: Danaflcenlgïtgeb?aegt 
3gnde op eenige poinctcn in’t particulier / berept 
toaren efcïardffement of berïicDtingc te boen aï£ bo* 
ren / ondertuffcDen bat fp parttculierlgfl fouden mo* 
gen openen be poinctcn ban ben pïaccate / baer mc* 

«titan» öc ïjp tneenbe geïeöeert te toefen. Deeft ben 
tien obn Cccfoóet D^i gefept / bat Dp berflïaringe baer ban 

doen foude / en Ijeeft boo? eerfï geaflegeert / baer 
* * fïoïit dat Dp en jBonfr, Öuffcï/ met bpeben en mef* 

fagc bet gacnifoen tot Ceertrupdenberg Dabden be* 
foept: f cpde dat Dct leugen toag / en fp betogfen fou* 
ben fuflis* toaer te toefen. Cn fo men Den baer op fecr 
urgecröcn fepben fp (bcDaibcn batfe befïucïtenniet 
bpDaer Dabden / gisbaren) bat Dtt particulier be? 

febept ban Dien fïont te erDibercn tn Daren ïan* 
be / fo fp bat altijb boo? getoi# Dolden / bat be %e&> 
ren Staten in ben pïaccate niet Dabben gefteït/ 
of Det toa$ met öe toaerDepö conform : en Dp 
booLit^ een deductie mattende / ii#toat manieren 
Dp eerfï tot ’t beïept ban befe fafte ban be j^ceren 
Staten toa0 gerequireert / en eerfï tot ©o?ö?ecbt 
bomenbe bp Den 23urgemeefïer / FcDout en Mtm 
nin toaë berfocDt / en bat Det gacnifoen eenige arti* 
culen Dabben geconcipiecrt om te tracteren / ’t toeïïs 
fp ïupben ban ©o|b|ecDt goed Dabben gebonden / en I 
bat baer op be fafle eerfï toag aen gebangen: en flo* / 
mende boojt op’ta. poinctban3gngep?etenöceröe 
beftoaernifTe/ Derft geaflegeert / Dat baer gefcDie* 
ben fïont ban sgn belofte / nopende be fïab te b|en* 
gen onber öe geljoojfaemDepö ban be ï^eeren Staten 
en jgn Crceïientie/ bat men Dem baer aen ooft on* 
recDt bede : beeft ooft geaflegeert ban een miflïbe 
ban3gnC]rceiïentieban^affau/ Diefoubesgn ban 
bate ben 11. jlBep i?88. baer mebe toiflenbe beb# 
fen/ Doe Dp Dier toe taagberfocïjt getoeefï / en Die 
gebenbe in Danben ban ben i&refoticr/ en fpïupben 
berfoeflenbe baer ban bifïe / toerb Den fulr getoep* 
gert/ feggenbe ben Crefoner / fo fp ntetgelafï toa* 
ren be fafle balhomentlijft teberanttooo?deu / bat 
men Dem geen btfïe foube geben. ïfiet toerden on* 
bertuffcDen beel tooojüen met grooter bebementie 
of foificDepb getoupflt / en fepben De gefanten ( fa 
3Biïïiigbp een{S toap bertraeflen) Dat fp ïupben aï* 
tgd Dabben gepioponeert / be fafle toeï te totflen du* 
cider en / maer bie Dier niet te totflen laten Denberen/ 
en Oat ’t feïbe in Daten ïanbe beboo?de te gefcDteben: 
toaer op Date CenaÖe en C. Dun tweernt Doubcnbe / 
bebüen be gefanten tot jiifïtfteatie ban baer frggen 
geaflegeert / Dat IDtflugbp fïont in eeöe/ en cotnnuf* 
fle Dabde ban ben lande / bat baerom be fafle baer 
bebooiöe beïept te toojöen. ^p toeberom objicicer* 
ben of tooipen boo| be Domage (eeb/ bienfï of on* 
öettoojpinge bie een bafaï sgnen leen-b?tt fcDulöig 
fó) ban Daec JBafefïept / be gefanten repliceeröen 
bat befe fafle ban be boo?fcD?eben eeb en commiffie 
in bitfept / öe Domage niet empefcDeecöe / en bat 
meer $/ foIBiflugbpDem refereerde tot öe berflïa* 
riuge / en getupgeniffe ban IBenin en andere ban 
^o|D|ecDt: datöe nature bande fafle toeï betoeeg/ 
bat fuïfle berflaringe in D«n ïanbe beDooiöe te ge* 
fcflieöen. Cn fo Dacr Ccn. en C. ooft fnfïfïeetöeti 
bat men fnïflen pïaccaet fonbec p?e-abbettentie of 
boo| toaerfcDoutoinge ban Date IBafefïcpt niet Dab* 
be beljotfen te ïaten upt gaen. Rebben fp gefept/ bat 
ben fïanb en politie ban ben ïanbe Dabben Daec ma* 
niete ban piocebecen / Detoeïfte niet Depenbeetbers 
nocD en Dingen / nocD ooft ftonöen bertoacDten op 
Det fidbDf «Pt Cngdanb / bat ’t feïbe beeïe inconbe* 
nienten / en berïtrg ban fïeben en ïanbenfouöemo* 
gen cauferen. #nbettufTeDtn JBiïïugbp toeber in 
geflomen jtjudc / en narterenDe ban be commiffie en 
requtfïtte Dtm bp De Staten gegebenomtetracte* 
ren / fepben be gefanten / bat fmjeineemgertoegen 
toeï toaer toa$ / en baerom ’t pïaccaet ten dien beeïe 
ooft niet onrecDt^ mebe b?acDt: bat DP ooft niet flon* 
De rntftennen/ DpDabbebeloftegebaenbanrefïitn* 
tief Deeftbaeropfeecgeurgeect/ bat neen / ten re* 
fpecte ban öe Staten: Dan fp fepben bat öe acte ban 
brtfoeft (inflenbeDaercifïantïe) genoeg mebe biagt 
fnïflen effect / en Dat ooft anbecfïnr£ fuljc toeï bïDflen 
foude / Den ïupdcn baer ober refererende tot de do* 
cnmenten daer ban 3Dnde. Cn fo DP Dem ooft reeïa* 
meetde of beriep op eenige ban de gedeputeerden / 
die mede pjefent toaren getoeefï / toeed Dem gefept/ 
dat afle ’t feïbe notoir toag / en bp acte foube bïgftens 
endatDpnietflonöe ontftennen/ of Dp Dabde 5gne 
ejrceflentebeïoftegcbaen/ en foïjp toeber aïïegeerbe 
3tjn fafle bp combat te totflen defenderen / t^ Dem 
geanttoooit / Dat in Den ïupben landen de fafle tnofïe 
beticDt toojden/ aïtoaec de getupgen bu Dem geaïle* 
geert mofïen tooiden geDoojt/ en andere documcn* 
ten toaren te ceconttecen- Cn fo mede ten piopoofïc 
toetb gcbiagt b’autoritept en’t refpect ban’t coï* 
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legic ban ben ïïaöe ban ^tatc / toert bp öc <0c* 
fanten gefepb bat ilMugbp toa? een membje of 
ïitinaet ban öien/fepbe ben ^rêfo^tci: / fjem lx toe= 
(en le premier metnbre (pet eecfic ÜD of ’t ÏJOPft) 
Daer op fp niet feerteilben infifïecen/Danftomen* 
be boojt? met beele anbecc pjopoofïen / niet fonbec 
acecbitept en bitterpepD/en oecfïaenbe bat be be* 
fentie ban HQMIugüp pnblyft fonbe uptgegeben 
tobben/pebben bc <6efanten gefept/fo f^are <ü5e* 
nabe en fulp ban nieenmge toacen / bat men 
pen bat opentftjft foube feggen / om algban tebe* 
jien toat bojber foube te boen fiaen. %n fomma 
fp pebben epntlpft begeect/bat men penbepoinc* 
ten ban bcftoaecni? bp JMlugbp gcallegeect fan* 
be geben bp gefcppfte met copie ban Dengeerpi* 
beeeben bjicf ban 3pn ^teellende ban Baffbu ban 
bate ben n. «JlBep / fp fonben ’t felbe confece* 
ren tegen pare memoden of papieren en op alle? 
bertgtmge boen na bepo^en. 

setocren; 3&aec bielcn ooft beele p?opoo(!en op’t bctïie? ban 
■tter* <S>Iup? / ban ben toeboec al? boe gebaen na ’? bp* 

IfuSfi" anö^ *f3ec : öat ’t bolft ban oo?ïoge eiber? toa? 
gefonben/ fonber booj &Iup?te ftomen. <ï&e<£e* 
fanten fepben/ fo paer <6en. en <£b. baec ban begeer* 
ben particulier becigt te pebben/Dat ’t felbe b^ee* 
ber fiabe foube b'etepfcpen : Docp totïben paer bec* 
ftlacen/ bat ’t boïft ban aoilog met goebe beïibe* 
tatte ban be ütcpg? raeb in 23jabanb toa?getoupftt 
fietoeefï/om ben bpanb ban ?&lup? tebibecteren/ 
en bat in fooanige faften b’ abbpten ban ben 
^rög^-caeb bjeeben gcbalgt/ en bat menbaerom 
niet ftonbe gelafierc toeeben: en fo beeïe ben toe* 
boer tot ben bpanb aenginft/ bat ’t feïbemetbif* 
cretie toccbe gebmpftt: tod toa? toaer / bat ben 
SSDmirael eenige fdjepen ban ©janftrpft pab belet 
gebaen / maec bat ’t ïanb nn baerom beeï pab te 
ïgben / obermit? bat be fafte fonbec ojb?e toa? be* 
lept. &p pebben ooft geallegeect boe bat b’ auto* 
ritepb ban ben «Sonuerneuc en SUeuteiiant ban 
bare .fïöajeficpt? feeouc?/en ban ben ÏSabe/toa? 
gebeminueecc tegen ’t tractaet/ en EMlugb? en ben 
iCcefocter aïïegeecbcn ooft ban SBarnebelt/mallen 
fcögn of op fpn abbg? alïcn Dingen toerbengebje* 
ben / batter üooplupben inbetegeringetoaten/ etc. 
3£e gefanten fepben / bat be Staten berfïonben 
Öet tractaet gcenfïn? te bebben gecontrarieect / en 
bat men ad perncularia ftomenbe / baec ban na* 
bec foube moeten öifconcercn. SCengnenbe SSac* 
nebeït / bP toa? een btenaec ban pet ïanb / en 
obermit? ben laft en ftoarigprpD ban fijn ampt/ 
bat bft beeï opfpjaften toa? onbertoojpen / en 
rebtee fïant bet op fpn abdij? alïeen niet / geïijft 
ooft b’ «flïöellupbcn mebe inbe regcecinge boacen/ 
en niet alleen UtoophipDen. 

©ortet <• z9*3i«n9 ’? acptcrmtbbaeg? fpn be boo?* 
ominunt; fepteben dBcfanten toeberom ten pnpfe ban ben 
attenos groten (Cccfouer in communicatie getoeefï/ aen* 
S. gaenbe be bcftïagten en p?opoofien ban ben Söaen* 
laccact/ Det-peere dBiltugbp/tot nabeel ban be ifeeren &ta* 
raoöt«i ten tn Öaec uptgegeben pïaccaet / eenige bagen te 
cafotKï öaren gtbouben in ben Ciacb en anber^ : toacrop 
an€nj ben j^eece Ccefonec fepbe boo? eerfï be gebane 
tfattü, puöïicate aengaenbe / bat bie niet ftonbe berant* 

tooo?ben/aïö gebaen fonbecbaerlïlaiefleptteab* 
berteren / alleenïgft om be gemeente contentement 
te geben ban b*t beïeg ban <6eertrupbcnbecg / 
toelfte fiab bp fepbe bedoren te 3tjn boo? quaeb 
goubeenement/ en boo? be ïjeftigbcpbban eenige/ 
etc. ’t toeïft bjcberïepb 3ijnbe boo? rebenen in ’t 
pïaccaet berbaeït/en anbere ter faftebtenenbe/en 
ftamenbe tot be fafte ban ben 23acon banJ©iïlug* 
bp / ben bjelftcn fpn <£b. fepbe ban baec JBaje* 
fiept confent becftccgen te bcöften fpnbefentienpt 
te ïaten gaen / tegeng bet placcaet of fameU^ ïi* 
bel op ben naem ban be Staten uptgcgaen / en 
boo?tö op ’t gnnt ben ifeece 2$acon in ben ïïaeb 
becftlaect baöbe / baec in ’t gacnifoen ban <6eec* 
teupbenbeegbabbebefogt/ ’tfeïbenietfnïft^tesbn: 
ioaec tegen? bpbe «éefanten geejebibeert bJiertbe 

coppe ban ’t frbiöben bp Öen S5acon aen ben gac* 
nifocn gebaen ben 17. H^artij 1588. iuaec bp ftïacc* 
ïgft De toaecbepb bïecft / en bp ben-ïupben me* 
be betoont bp ’tfcb?gben ban 3©ingfelt / bat fpn 
^ccelïentie t’ onreept bia? geblameect gebjeefï / 
ban bebup?biou ban ÏÏbingfeltniettebcbbentoiï* 
ïen ïaten bectcecften upt <6eectcupbenbecg / fuift? 
ten aengeben ban ben peecc 23acon boo^ftbieben 
in ben bp'ef ban ben 0aeb ban baecHÖajcflept aen 
fpn Crcelïentie toa? becpaelt. o£n fo mennabee* 
ïe anbece pjopoofien en aïtecatien op anbece poinc* 
ten ban ’t placcaet / en anber? / goeb bonb ben 
^eece IBiïlugbp / bie baec bojen toa? / baec binnen 
te ïaten ftomen / i? baec op Difpute en arguatte 
gcbaïlen ban ben b 00^ fep? eb en ^acon / toilïenbe 
pet felbe beefeponen met abbij?banben?lbbocaet 
#IDenbacnebclt / ben <0?abe ban l^openlo en bie 
ban ©ojtyeept gebaen te 3pn / met meec anbece 
p^opooften met beeï ter materie bienenbe / al? bat 
in ’t pïaccaet beemaent toa? ban ’t Dcftf el ban ben 
naem ban pare |Bajefiept/om be felbe bp be ge* 
meente (bie be fafte niet ten cegten berfïaen) obieu? 
te maften/en anbece biergelpfte / bie bp be «tëefan* 
ten ïigtelpft en ten contentemente ban ben ï|eere 
fScefociec toebecïepb toerben/allegecenbepetecem* 
peï ban DenbecraDec&ucquct/pcbbenbegebiupftt 
ben naem ban pare jltëajcfïcpt / bien ben booj* 
fep^eben S5aron bjilbe feggen / De confeffie ban bien 
geeccojqueect te 3pn : peeft fpn <Êc- ten bp 3pn 
en goeb binben ban ben 2Öacon boojfep^eben / pen* 
lupben gdebect fcftece pometen / aï? toacc bp be 
felbe peut in ’t boo?fcp?eben pïaccact beffcuaert bonb/ 
om bp penïupben gepen te tnojDcn / etc. en ben 
25acon bacc op bertcecfteuDe / en ben ^rcfociec pen* 
lupben boojflacnDe tot een ejepebient ban fati?* 
factie / bat / Detople fp ïupben berftïaect paöbenbe 
meeninge ban be Staten niet getoeefï te 3pn Dcti 
ï^eecc ^aron te belafïen of blameren bp pet booi* 
fepjeben placcaet / maec alleen gefepiebeui? te nac* 
ceceu / etc. men fonbe mogen Depefcperen een pu* 
bïijfte acte ban bien / ’t toelft eenigpn? ten con> 
tentement foubc mogen Dienen : toaec op be <Öc* 
fanten nabec confibccatie namen / aï? bjefenbc ban 
tnfien: en al toa?’t bat men be l|eere Slaton niet 
pab tuillen cpacgecenbp ’tpïacact/batniectemin 
baec tod tuacen eenige fafteuin ’t placcaet niet bec* 
mdt om beter? toille/bie tegen? ben boo?fep?eben (Foi.17.) 
Heere 25aron fouben ftcijöen fo ’t ban nooöe toa* 
re öaet toe te ftomcn / ’t toelft fp lupben lieber onbet* 
oojfaeftc fagen. 

benige Dagen Daer na pfbben be (Êefanten een 
bjief gefep^eben acn ben groten (Creforier/ bat fp 
pabben gefien be articulm bp 5pn Cb. ban toegen 
ben 23aron ban JBillngbp gcïeüert / en Die liebon* 
ben niet ban cjrtracte te toefen / fonöer berftlacin* 
ge ban 5pn intentie / acnbiebenbe noeptan? bie te 
berifieren bp ben ISaeb / begeerenbe baer toe tpö 
en pïaetfe gcappeinctecrt te tooien : Daer Oppen 
baer na booj anttooo,ibe i? laten toeten / bat bacc 
noep geen gclcgenrpept toe toa? / en be ifecreïDiï* 
lugbp abfent/bat 3pn Cb. penïtipben teegdegent* 
pepb / tijb en pïaetfe foube appoinctccen. 

3£en 45‘^ulg 3P11 be (öefanten in erbaringe ge* ®^23aro» 
ftomen ban feftec boeeften bp be ^ecre ban JDiï* S'ÏÏüp 
lugbp tegcu pet boojfs. placcaet ban ben 17. %' «joeicheu 
pjil uptgegeben / be todfte openbaedpft op be beur* 
fc binnen 3tonbcn berftogt toerden / eh 3pn ge* pSfJ 
bjuftt in Drietalen / in^upt?/ JFran? cn<!2ngel?/ ban de 
ban be toelfte eenige ecempïacen beftomen en ge* ^atetl 
ïefen pebbenbc / bdibecceröen fp toat pen pier in Lnom 
te boen fiont/fo in regarb ban pare perfonen / bic 
bacc mebe ontoacagtdpft in becmelc tooien:al? 17894 
ten cefpect ban ’t bo2bcc tupout / coeccnbe be Hce* 
ten Staten / en binbenbe alle uptflelïingen ban* 
geren?/al? mebe ttoijffdagtig om ’tfdbetecgoe* 
ber ftennipe te laten ftomen / pebben pen ben 28, 
^ulp fmo?genö b?oeg na ’t pof te Jïoncfug begc* 
ben / en 1? albaec fobanige panbdinge gebaïlen / 
al? ben 3tefec unt befe naboïgenbe mifTtbe bp bf 
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cöcfaiitcii aen be $ecten Staten oSenetaeï ge* 
fcöjcbcn / fteu fout. 

«ïiïkfTibe 
ban De ge; 
fanten aert 
fee i^ccmi 
■Staten 
gcneracj/ 
öerocKiiöe 
tiet boekjïs 
feu ten 
fèlücn ttjöe 
te» öen 
Söaron 
3©Hlngbji 
tegen liet 
placraet 
ban Den 
17. SüpJtl 
ïj89. 

Yn Heeren, ©p eergikeren eerft t’ onfer ken- 
m'fie gekomen zijnde,als dat deHeere Willug¬ 

by had laten uytgaen feker boexken tegen ’c plac* 
caet yan UE. van den 17. April lekleden. Sovvy 
devoir waren doende om eenige te bekomen , fo 
lijn defelve boexkens ter felver tijd alhier op de 
burfe openbaerlijk verkofc in verfcheyden talen, waer 
van wy uwer E, eenige exemplaren neffens defen 
overfenden , na leóture van dien hebben wy ’s an¬ 
deren daegs fmorgens ( ’t welk was gilleren ) ons 
na 'thof te Nonel'ug vervoegt , en de Heeren gro¬ 
ten Treforier , groten Admirael met de Heere van 
Walfingam ( fchijnendegecommitteertte wefen , om 
te horen , en met ons te handelen ) in de raetkamer 
van hare Maj. vertoonc , en geklaegt van de onbe- 
hoorlijkheyd van fuik uytgeven, fonder autoriteyt 
publijke, tegens een wettelijk placcaet, by wegen van 
jullitie door publijk autoriteyt geemaneert en ge- 
prociameert zijnde; hoewel de Heere van Willug- 
by voorfz. op eenige perc.culiere fulx gebruyken- 
de, om zijn intentie te beter fchijn te geven , met 
yerachtinge van L7 E. befoingien , voornamentlijk fo 
in’t beginiel van de geprefigeerden brief gefeyt wor- 
det , als dat ’t felve placcaet by privé auroriteyt 
wytgegeven foude zijn , wefende in lijn regard vol 
leugenen, fo geprobeert en geverifieert foude fijn in 
prefentie van de Gedeputeerden van de Staten gene- 
rael in Engeland lijnde &c. Waer by wy vindende 
d eere van de Heeren Staten generael , en d’ onfe 
in ’t particulier , ten hoochken geblameert te fijn, 
begeerden en vei Tochten wel ernltelijk , promptelijk 
ordre gellelt te worden , dat alfulke boexkens inge¬ 
togen en niet verkocht worden : betonende de 
voorfz. proceduren dies te onbehoorlijker en onbe- 
dachtelijker te zijn , als gefchiedende middelertijd 
dat wy met haer Ed. konden in terminis van teju- 
ftificeren d’ xnhout van ’t voorfz. placcaec, volgen¬ 
de d affeheyd van haer Ed. genomen : waer toe wy 
verfcheyden reyfen alïignatie van tijd en plaetfe be¬ 
geert hadden, ’twelk ons by haer E* belooft was, 
te weten , op d’ arciculen of poinften , die de Heere 
groten Treforier, in prefentie en met wille van de 
Heer van Willugby ons had gelevert ten dien fijne, 
1° wy UE. hier vorens haddengeadverteertbyons 
Ichrijvens van den 28. en 29. Junij, mitfgaders van 
den 9. deler; fulx ook klaerder is blijkende by de 
brieven ,die wy dien aengaende aen denHeeregro- 
ten Treforier en Walfingam hebben gefchreven, en 
haer antwoort daer op gevolcht, waer van wy U E. 
copie hier beneffens lenden , mitfgaders van dearti- 
culen van den Heere van Willugby voorfz. alles ten 
fijne U E. mogen fien hoe daer in is geprocedeerc 
geweelt , en fonderlinge datter generhande preuve 
of verificatie is gefchiet in onfe prefentie, fo in ’c 
voorfz. boexken gefeyt wert: haerE. ’t felve ge- 
hoort, hebben daer op gehouden verfcheyden pro- 
pooken, als dat de Heere van Willugby, by’tfelve 
placcaet hem vindendegeintrefieert, reden hadde zijn 
eer te verdedigen, en fukinerende dat ’t felve plac¬ 
caet procedeerde uyt particuliere autoriteyt, fo haer 
E. feyden daer van fel Es genoeg geadverteert te zijn: 
allegerende ook mede, hoe ’t beleg van Geertruy- 
clenberg qualijk te propook en buyten wete van de 
Staten of Rade van State was aengevangen, ’t welk 
hy fukineerde (ook volgende het trarkaet) niet te 
mogen gefchieden , dan by confent van den Rade 
van State voorfz. en voorts ,fo daer yet anders waer 
111 ’t boexken van de Heer van Willugby voorfz. 
daer by wy meenden de Staten of ons geledeert té 
lijn , dat wy ’t felve fouden mogen betonen,en dat 
fy den Heere Baron daer op fouden doen horen. En 
fo wy daer tegens allegeerden, dat d’ offenfie tegen 
de publijke autoriteyt voor al behoorde gerepareert 
te worden, feggende dat d’ allegatien van ’c bele<* 
\ran Geertruydenberg in defen impertinent waren°3 
en des met te min dat ’c feiye was gefchiec vermo¬ 

gens d autoriteyt van 2x)n Excel, van NalTau als 
Gouverneur en Capiteyn generael van Holland, mee 
advijs van de Staten van denfelvenlande,compete- 
rende , fonderlinge om fijn rebelle onderhorige te 
kraken, en meerder quaed voor te komen, en dat 
geen regard behoorde genctaien te worden^opk^e- 
ne fonder autoriteyt publijke, en verfwijgende den 
naem yan de plaets en drukker,is gefchiec, tekens 
wettelijke decreten van de Staten generael, daer op 
de Heere groten Treforier allegeerde, dat ons met 
vreemt behoorde te geven , dat ’t gunt de Baron 
yan Willugby (wefende een principael heer van den 
lande ) tot verdediginge van zijn eer, uytgegeven had¬ 
de, hem ongehoort,afgedaen foude behoren tewor- 
den , fo ’t placcaet, daer hy en confequentlijk haer 
Maj. haer in geledeert vond , niet afgedaen worc, 
t welk fy feyden genoegfaem te weten niet publij- 

kelijk geadvoyeert te zijn : fonder nochtans dat haer 
E. wilden advoyeeren de voorfchreve boexkens , of 
ook (’c gunt daer in gefeyd word) dat de Heer van 
Willugby foude geprobeert ofwaergemaekthebben3 
dan wel dat hy ter contrarien had gemainteneerten 
gefukineerc , fchijnende de vrienden van proberen 
en waer maken te willen te excufeten , als of fyn 
meeninge maer waer geweek te fukineren , dat hy 
t wilde proberen en waer maken : dat wy ook o» 

fodanige afdoeningen niet en behoren fo feer te in- 
filleien , dewijl van gelijken zijn E. ( diefprak ) ons 
een boexken had vertoont,eenigen tijd geleden,in 
Zeland gedrukt en openbaerlijk verkofc, kreckende 
tot kleynachtinge van haer Majekeyt, denoterende 
een boexken in rijm derwaerts over verkofc te zijn, 
daer by haer Majekeyt Elifabeth Henrix dochter 
wert genaemt, en gefeyt dat wy fo fouden zijn als 
fy &c. Daer van wy aen die van Zeeland hebben 
gefchreven , fonder dat daer in voorfien ware , en 
in fomma indien de Staten of yemand anders hun 
daer by geledeert vinden fouden. En aengaende de 
contekatie ter eene en andere fyde, vorder dan als. 
nu noodich is te verhalen , behalven dat wy ver-> 
klaerden *t: boexken in Zeeland verkoft niet publij- 
kelijk te zijn geadvoyeert, en fo den uytgever kon- 
cle worden achterhaelt, datmen hem foude kraffen, 
is dat propook daer op gebleven, dat haer E. den 
Heere van Willugby fouden ontbieden en hem ho¬ 
ren , daer by voegende den Heere van Walfingam, 
dat een vreemt (chipper hem een vande voorfz. boex¬ 
kens hadde gebrocht, den welken hy feyde om te 
weten van waer die procedeerden (want hy niet en 
meende die in Engeland gedrukt te zijn) in gevan- 
kenjs te doen keilen hebben, en huyden komen wy 
fekerlijk te verkaen , dat de voorfz. boexkens in¬ 
geroepen zijn : wat voorts in de voorfz. communi¬ 
catie en anders is gepaffeert, hopen wyUE. tege- 
legender tijd te adverteren : middelertijd zijn wy 
met grote expedatie verwachtende U E. antwoorde 
op alle onfe voqrgaende, en den Heere Almachtig 
bidden UE, mijn Heeren, na onfe behoorlijkere= 
commandatie , te nemen in zijn falige hoede: ge¬ 
fchreven tot Londen den 29. Julij , Jlilo novo9 
Pok datum , wy hebben op huyden wefen begroe¬ 
ten mijn Heere den Grave van Ekex, weder geko¬ 
men fijnde uyt Spangien, met prefentatie van U E. 
fchrijvens, gebiedenis en recommandatie van de fel¬ 
ve faken , die ons vruntlijk heeft verkaen, en alle 
favoor toegefeyt, wy vernemen niet van de peerdeu 
in U E. voorgaende geroert. 

15 8S 

<0ben ben infjout ban öefen fijfef $ nocö ge* mtom 
— fcÖiet / bat alfo bp be boo^. (Defanten ernfïe* vwootu 
ïijk op aïïegealïegeetbe pjopöofïen toegbe beeforfot/ 
en gefept bat bp faute ban bien/ be heeren Wam 
ten baec in fouDeri booten/ fa iticrbcii be toooi* metetni9 
ben bp een ban be feecenreecöefticöopgcnomen/ &£ 
a$ ofmen ïjaet toilöe b^epgen / fcggenöe bat ’t kb etaDm 
be geen niamec ban boen of fpieïtcn toaör batfn biin 
genoerf} met Öenlupöen te boen ïmbbcn / en bee SA 
Macöten bp een betgabecen fouöen bonnen ban 
inbigmteptcn of ontueetbicöeöen / bie öate |Baj. 

en 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
en Bare öienaerg ban Vorsen De graten bejegent 
toaren / alg Dat men niet ter Voerde ünïöc Doen ten 
beefoebe ban Bare JBajrfïcpt/ alg ban ©affeur (fom 
Der noeptang f ijn actiën te toillen berdedigen ofboo?* 
fiacn) Dat men geen grinten eenige interccfficn of 
recommanöatien gctooön ig lirptebjb af te fïaen / en 
Dat niet jegenfïaenDe paer IBaj pebbende een b^ief- 
ben gefcp?eben in fabeur / men in pïaerg ban faOeuc 
Voilöe tegeng pem ten pertfien procederen/ en Dat 
doo? aDbertentie ban eenige ban Benlupden ter rom 
trarie gcDaen / fo Bun toag geaöbectcect. 3Dat men 
5^ebentec toilde beötoingcn te bebennen oo?fabc te 
5ijn ban alle quaet/ eer pu mocBte uptgaempoe 
men met JBonfeuc (Sreflong Baö geBanödt Die fo 
goede dienften BaD geöaen etc. Andere daecinfecon* 
Derende fepden / dat fp mofien bebennen Baren fiact 
mtfetabeï en geaffïigeett te3pn / en Bare p?opoofïen 
en actiën daer na bepoo?den te dirigeren: dat Bare 
.ïBaj. Benïtipden bcclgeltg Baddegdecnt/ engten 
cefiitutic geboïgt toag: dat fpiupden acn Bare JBaj. 
maren berobïigeert en fp niet acn Benlupden: dat 
Bare JBaj. penlupdenbeeïetoeldaden padde betocs 
fen I paet trefocen om Benlupden Voil fcer uptpuc* 
tende / dat fpiupden ondanhbacr toaren : dat fp 
ïupden ’t boïlt ban Bare IBaj. ban Bongcr padde la* 
ten bergaen / tocï tot 14000 toe / datfe de ©loot 
ban Jspangten boo? panden 3pnde / nocB 00b anders 
fing BateJtëajeflept nocB met fcBepennocB eenig 
bolbBaddcn geafTifïecct: dat pare 3©ajefïept goes 
Den pepg met den itoning ban cèpangien Bad bom 
ncn brpgen / maer pad gelaten den felben aen te 
gacn om pactïtipdcn toil: dat de iijeetc ban ÏBib 
ïugbp grote dienfï tot 25ergcn-op-3oom Baddc ges 
Daen/ en men Badde berboden te beebopen eenige 
boerbenjS/ dtetercercn ban deneer banïïMlugbp 
en de Cngelfe natie toaren uptgegaen: dat men een 
trcffclpb edelman genaemt ©eece fo Bad geinjus 
tieert / dat men Bern namentïgb boo? berrader pad* 
De gefcBoïden / en toag in de flad ban «©eertrupdem 
berge niet getoeefï: en dat allegatie ban ecreur of 
acte ban rcbocatie niet ban eteuferen/ ’tgunt pm 
bïijbelph toag nptgegeben in d?ub / fonder geïijbe 
publicatiedat men ’t tractaet met Bare JBajcffcpt 
gemaebt in bolle poinctcn Badde betb?oben/ alg Bebs 
bende de infiructie ban den ©ade ban.^tatc berans 
Dert en gelimitecrt/ fonder toeten ban Bare Itëajes 
ftept I ja tegen ’t adbpg ban den ©ade 'ban jbtate/ 
enfeïfg 00b ban eenige ban Benlupden : alg mede 
beroerende ’t beleg ban <6eectrupdenberg : dat 
43?abe JBauritg ban Baffau met fepande dacr ban 
Badde moeten affepepden/ bcrlatende ’t gefepnt: 
en ’t uptgebenban’t placcaetban den 17. ?tp?il: dat 
mendcn<S?abebanilpcefïec qualijb paddegctracs 
teert / alg 00b andere <©oubccncurg / dat een pder 
fïcp ban Benlupden beblacgde: dat den adbocaet 
€>ïden-23arnebeltaïleg goubeeneerde: dat niemant 
Bern do?ft toederfpjeben: ja geadberteert te 31311/dat 
eenige ban Benlupden pem ontfagen / en niet derben 
adbtfecen: dat pp federt 3 toeben pectoaectg noep 
Bobaerdigcr toag getoo?den alg te boren: dat pare 
autoritept nocB geen ? jacen toag gccoufirmeect: 
Dat 00b paren ftaet niet toag te gelpbenbp eenige 
finten / cnb?agende of fpopt met eenige g?inccit 
of jBonarcpcn padden gepandelt * en of fp tocï toif 
ten toat pet 3p met g?tncen te Bandelen >. met meer 
andere diergelijbe pjapooften / confufelijb berpaelt 
toerdende bp d’een en d’ander / fuïjc dat de gefanten 

'!•?*•) daec op niet pertinenteïijb bonden anttoooidcn: 
dan fepden dat paer €d. fo beelcpomctent’éffeng 
padden berpaelt / toefende ban graten getoiepte / fa 
Dat elr ban dien lange communicatie en eltïddatie 
foudeberepfepen/ enfoo’tpare<©. beliefde defelbe 
bp gefepjifte te geben (gelijb pare JBajcfïcpt te bers 
fepepden tijden doo? pace^CmbafTadeucg padde in 
Diergelijbe faben gedaen) Dat fp Daer op foudeu ants 
tooo?den na paer befte toetenfepap: toaccop gefept 
toierd/ dat fp fulr niet begeerden te doen aen pens 
lieden / niet geautorifeett 5tjnde om te Bandelen / 
tn niet begeerden daec op te pandden op toanen of 

meenen / fa fplicden d’articulen Tiende penlicdcn 
mogelijb gcautorifeert fouden binden, ^tengaende 
de bccmelde obligatie aen pare 4©ajeftepr / refereer* 
den de «Scfantcn pen op ’t tractaet / toefende reci* 
p?oqueIijb obligatoire: en aengaende ’t redjeö ban 
deinftriictic/ daec op eenige ban penlupdeu parti* 
culierlijb genotecct toaren / alg mede dat men 25ac* 
nebelt niet foude mogen tocdcrfp?cbcn / etc pebben 
fp gefept / dat de iBadcn ban ^tate op ’t acnnemen 
ban paren laft tod padden paer bedenben gefept op 
de mftcuctie / maer dat dien niet jegenftacnde de 
Staten tod bermoepten (om redenen paer daec toe 
moberende) andecg te ordonneren / fo fp ten meeften 
dienfte ban den lande bebondcntebepoccn. <Ê>at 
peniupder ftaet toag in troubleg / en dependerende 
aen bede adbpfen/en daerom niet bonde gcftelt too?^ 
den in een bolbomcn goeden ftant ban gouberne* 
ment / fo 00b andere Staten cn©pben pUn gcb?es 
ben padden / die niet teffeug honden geccmediecrt 
too?den: dat fp niet begeerden dan dat ccdelpb toag: 
en 23arnebeït aengaende / dat fijn autoritept fulp 
niet toag alg paer <t5. meenden / of dat men pem 
ontfiet / om tegeng fijn adbpg niet te do?ben aduife* 
ren / alg Daer reden toe ftaet: dat pp toag een die* 
naer ban ’t land / bedienende een ftaet die bede ftoa* 
rigBedenenopfp?ahefübjcctig/ en daerom met te 
bertoondecen dat pp’tceu pcdcc niet tepag bonde 
mahen: dat fpiupden pen 00b fpndec in ’tparncu* 
lier niet aen troeben / fo men pem eenigfing met 
toaerpept bonde befcpuldigen bon fulp alg dc^ccre 
ban 3©illugbp in fyn boerden licptbeccdcitjb gcftelt 
padde: dat de Staten dacr ban geadberteert 31311de/ 
en pet beduidende (’t toelh fp doep toel betcouden 
dat nimmermeer foude gefcpicdcn) pp fo toepnig 
alg eenige andere ongefiraft foude blpbcn. €n be* 
langende Den <©?abe ban 3lpccftec / dat fp fnnee 
toel moepten gedenben t’paren berd?iete: dan de* 
toplepp toag obecleden ter genaden <Dodg / dat fp 
ban den felben niet topdecg begeerden te feggem 
Aengaende de hlacpten die aen paer C. quamen ban 
paren fïaet: dat niet te bectoonderen toag / dat in 
ren land ban oo?ïoge beefepepden lupdcn 31311 / die 
pun niet genoegen / en daerom aen paer Jïtëajeftept 
en de ïfeecen ban paren ©ade beel bomen blagen en 
aend?agen ten quaetften / om paer faben bertoe te 
geben / en Danh te bepalen: dat fn pen dientpaïben 
feer paoglgb padden te bcblagen / dat de publpbe 
perfonen geen geloof bonden getoinnen / maer dat 
alle foo?ten ban oproerige ïupden / ja oobberraderg 
toerden gepoo?t/ gelooft / gefuppo?te£rtengefabos 
rifeert / fo bp informatie foude blijheu /.dctoijle pen* 
lupdcn ongeraden toag / daec in ingeland 3ynde / 
defelbe te noemen / aïtoacr men tegeng defelbe in 
contefïatic enp?occg foude moeten bomen/ fo pen 
bpdc^cerenfclbeoob gefept Voierd / dat fp in dien 
geballe fouden moeten doen. <£n nopende ’t beleg 
ban<©eertrupdenbeg/ fepden fp (bepaïben ’t gunt 
in pet feprpben bp pen aen de petten Staten pier 
boren geflelt berpaelt ig) dat ’t felbe beemogeng 
deg ^tadpouderg autoritept met adbjjg ban dc 
Jbtnten moeptgefepieden (poetocl pact <£. ter con* 
trarie fepden / dat fuïr niet bonde gefepieden fonder 
adbpg ban pare JBajcfïept) dat de faben met die 
^)tad fulbg toaren berlopen/ dat pet beter toag die 
te becïiefen / dan met de felbe meer andere fkden 
ban importantie (dacr deberraderg ban «©certrups 
denberg dagclpbg conbcrfeecdcn / en foepten aen 
pun boorde te brengen) te pericïitcrcn / alfogeble* 
beu padde / dat die ban <6eettrupdcnbcrg al ban den 
3.3pcb?uarptebarenin pandcïinge toaren met den 
bpand t’accorderen / en pun actiën ban diendirigcs 
ren bp alle manieren ban crorbitanticn; datter 00b 
in ’t optreeben ban daer geen bolb noep gefeput toag 
geblebcn. <i5pndelpb begerende dat paer €. alle fa 
ben ten bcflcn toilden dupden / en traepten na d’ ces 
nigpept / ’t toelh den bpfonderfïen middel ig / om 
’t land te confecberen / daerom pare JBajefïept de 
grootfïe onbofïen toagfuppo?terende ofdragende/ 
endat pettoaerfepoutoen ban dien procedeerde ban 

gtiïfdf 
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cjcütsc oprceïiteïyftc geaffcctiorieeröc ten Diende ban . 
Date iBajcdept / fuïïteal$iuet ïuatcn/ öictjun bp ! 
'prctejcten om Den epgen inteelt fulp bepnfen / De* 
mdke beegaen atë Den rook. op ’t fcDepDcn / al* 
fo ’t laec micrDe / Ijcfaben fp Dacc noct) gerccom* 
manDecct D’crpeDitie ban bc fake ban De kooplup* 
ben / cn boortjs ban ’t gcfc^ut bat bic ban SEelanb 
begceröcn op bc ©pnaffen / (mant bic ban IZeïanb 
berfocbtentekopenentebccbocren cengoeöc nam* 
bre / rc loeten / 60 pfere duhften gefdjut) bacc 
op gefept mierde / bat fp aïtrjö quamcii mrt hlacD* 
ten / cn nocl) fabcuc begeerben / bicfp niet bctbien* 
ben / fcggcnöe een ban be l$ccrcn / al£ üp toegc ban 
fintitre fufpirien/ bat tnen’bede fcljepm toctufïe in 

oiïanb en Eclanb / b?agcnöe maer toe l bact op 
bu ijcnïupbcn gefept inorbe / ban be ttoadf IbpnafTcn 
tot bjebetflant ban bc 3tHipnïtecker£. 

Da befen fjebfaen be boo?fdj?cben<6efantennocïj 
tot betfcïjepöen tyden met be^eetenban Date jlöa* 
jeftept^ Kabe in communicatie gctocefï op befe falie/ 
Dcbbenbc bp gefcönftebet pïaccaet bet fècercn &ta* 
tengeneead tegen be25etgbedtopec0 of bertaber£ 
ban <©cerccupbenbetg taoUiomcntitjU gejufüficeect/ 
cn De tcbcncn ban ben teerc JBiUugbp meöerlcpt/ fa 

RIK' bat l’c£ boedken ban iBiïïugbp in Cngdanb bp 
toi utree tjupsfbeïunge cnanbecfinp ingetogenbjeebe. 
aBWugDp feln bit boepben ban ïIMiujbp komt eerfï em 
viatcaet b omreden / bacc in Ijp fepö bat fijn cece i£ berbrukt/ 
iiait Dc boor een fïont m$bruplt ban ben name öer genccaïc i 
graten ^feiten bet beteentgbe^obintien / en batfe boor 
Sant»ccn PDbate autoritept opcubacdykDabben boen bet? 
•jngetc-gct;. kondigen inccuigc ftcbcnban ü^oiïanö cn ciberp (e* 

ket piaccact ban ben 17.2Slp?il15^9* nietoc fètjl / loc* 
fcnbc’tfdbe bol leugenen/ fa bed yem acngmg/ fo 
’t geprobeett en macc gemacltt maal / in bc tegen* 
iijoojDigfjcpc ban be gebeputeeebe beu boojnoembe 
generale Staten in Cngcland jynbe: bettnacnt be 
quacbmilligc batfe fo fp ccclijften cijtd bocccn / batfe 
inctbcbiapcnenfoubenllacnbeljauben / Dacc bal£* 
Dcbcn bie f'n ben bolhe meenen te boen gelobcn/ bat 
fpIjcn bedtïacen tot Danbljaubinge ban Dun cece/ 
foubecproce^teinakcnbanbcclbp repïyken of bu* 
pkjken/ bpDoub ï)tm bccfelicct batvöob fyn gaet 
rccötfalfïacnbcljoubcncnbebJaccn tot befcDaemt* 
Dept beu iafiecaec^ / met bolbocningc ban allen lup* 
ben ban geebe confcicntie / bie fien fouben befe lifiigc 
practyken alfo ontbcht: en Itonb onbectephent / 

P. Willugby. 
©ao^t^ in’tboojfc^ebclioejdtenbfdjadt Dp ban 

öc miiptcrijcn ban be foïbotcn ban ’t flat ban 2$ja* 
£o“?. fed / be fieben ban cn (©eectiupbenbccg / ( 
noemde pat be imiptecijc ban ’t ï)up^ te 23?altcl boo? ben 1 
IwerHen <©^abe ban i^oljenïo boo? bclcgcringc i^ tcu uebee ge* 
ban bt>ii= ïept/ i$ei$ben met een uptnemenbe fomme ban pen* 
lugbiibj. Hingen / niact<ï5ecctcupDenbcrgfcliecn Imptcn alle 
sseptn. jj0pC ïc ƒ jj00j ju(cu jp njCf mcec 'milben Danbc* 

len met bc gcnccale nocD be particuliere Staten / 
nadj felf met ben ^eece <6?abc Jlöauntö ban^af* 
fan / maer / alfa Det pïaceaet inljidb / batfe Ijcn fiufi 
bebehten met ben name ban bc lioningimtc ban Cn* 
gclanb / luaer toe fp te meer oojfaftc namen / ober* 
imr^ be 23acnbcc-Dcec ban ïlMïugbp ben bp fpnc 
bjieben en ött toefdjidicn ban ccnige perfonen be* 
föcDtljabbc/ bit befoelten met ^lebnibjett bp Don 

„ ontkent / bodj i^ betnefeu bp nuffibe ban beu 17. 
„ Jdaat / gefonbeu bp £. ban ben S^todie: boon^ 

berDacIt Dn be todbaben bp bc lioningmnc ban Cn* 
gelanbbeètatcubetDcfenbptijöfn ban ben^ince 
ban Orangien/boojt^ in’t jaec 15 78 batfe be genera* 
ïc Statengdeent Ijabbc 800000 gttlbm op be legatie 
ban ben Iföacqutp ban ^abje / cn na bet bedien ban 
SStaüant / ©lacnbeccn / en na be boob ban ben i^cr* 
toijeban^njou/ öen^incebau#cangien/ en na 
’tbcrlic^ban ^ntlbctpcn/ cnbcDanbdtnge gcepn* 
bigt metöjanlirqlt / fonber ccnige bpfïant / al^ bec 
Staten taliën acu eenen öjaet Dingen / met toat 
bccrbigDcpt Ijace mibbden cn Daten ^bd ^yn befïeet 
gebjeefï / tot befcDermenifTe ban befeiOe laubm cn 
Graten/ fbubet acubaert te fjeUöm Öt pjefentatic 

Date Blajefïcpt ban be ïanben gcbaen / betDadt mes 
bc bat Dp Doo? Iade ban fijn JBccfïet^ be goebc toiïfc 
ban bc Staten Dabbe nagchomen in be deben ban 
„ï5aeiben / Höebenblik / ter Bcere en 3£cmupben/ en 
interpreteert bctooojben bie^ piaccact^ niet anbctp 
ban of be Staten Darelföajedept enljem bp’t fdbe 
pïaccaet Dabben toilïen belaften / al^ of Date IBaje* 
dept en Dp oorfabe maren gemeed ban be rebdlpc en 
nmpterpc bcjJ baojfcD?ebcu gacnifoeng: bacr nocD5 
tau^bc moo?Den üt^ pïaccaet^ alleen bcfdjuïbigen 
Det garnifoen / enfeggen bat bicboorDenbchman* 
tel Dcbüen genomen ben biend ban be IBajeflcpt 
ban Cngelanb / gelDligeucraïijli allebc gemutincec* 
be gcbaen Dabben in be boojfcD?cbcn deben/ pretere* 
cenbe bat fp bare JBajcdcpt en bcn<6?abe banip* 
ceder ecb gebaen Dabben j cn aen bcrbcnöen maren/ 
niet mtllcnbe be Staten nocD fqn Ctcellentie ban 
JkafTau edtennen / fulli^ bat bc interpretatie ban be 
moorben öcg pïaccaet^ / bie be S5acnbcr*Deerc boet/ 
niet ober coiquam met öemcemnge ban öel|ct'ten 
Staten / bic Det pïaccaet gcmacïuDabben/ bemd* 
he milïenbe be obedebeterg en bcccabersS ban be 
boorfcDrebedabprofcribcren/ Debben nacratibdDlt 
bcrDaelt cn bcctelc bc geïcgentDept ban ben gcDecïen 
Danbd/ omte betonenberecDtbeerbigeoorfaltebic 
be Staten en fyn Crcdlentte ban .fèafTau gdjab 
DcbbenombeboorfcD?eben gemuntiiieetbe te beleg* 
gen / enöaec na te boen profcnbeccn/ berDalenbc 
beödifdeuen prenten die ’tfelbe garnifoen geno* 
men Debbcn / om Daer ïeeïijïie fauten te bcrfcDonen/ 
boel 4$ macc bat in ’t boorfcDrfben pïaccaet mebe 
betDadt merb ban fdiere acte ban belofte bp beu 
boorf cDrcben 23aton aen fyn Cjccdlentie en Staten 
gebaen / ban bat Dp befeïbe dab mcöcrorn in Danben 
ban fyn excellentie en Staten dellen foubc/ mdkc 
acte mp ter gdegenber plaetfe in befe oufe Didorifc 
bcfcDrybingcDcbbengtinfereert/ be bate ban mdïic 
acte Itlacdyli ijS mcbebrengenbe manneer bie belofte 
gcbaen \$( op mclfic belofte fDn Cjccdlentie en be 
Staten betroumenbe / fp fo groten fomme ban pen* 
mngen aen ’t garnifoen met feer groote befmaeeniffe 
Dabben opgcbrocDt / bc 25aron JBilïugbp bodenbe 
Dein bacc in eenigfin^ geraekt/ om bat Dp gefom=> 
mcett mefenbe tot bolbrenginge banbefelbe belofte/ 
bcttelt befe fake gcDed anber^ aï^bie in’t pïaccaet 
bccDadtdaet/ enfoektcpnbdykbefcDulb ban befe 
fake geDcelyk te leggen op ben SCbbocaet ban j^oï* 
lanb / bie DfUi binnen 25crgeu-op 3oom Dabbe ge* 
fommeert ban befe fyne belofte / maer upt Dp fept 
gekomen te 31311/ bat DP nopt acDtec bie tijb meer 
crebpt bp be boorfcDrfben gemuptineetbe Dabbe/ om 
fyn belofte te konnen prcdcreu/ cn fyn belofte fept 
Dpte den op’taccoort met Det garnifoen gemaekt/ 
baec be belofte baer op fyn teellende Dem fept bc* 
trout te Debbcn / $ gcbaen boor bate ban ’taccoort/ 
milknbc be staten en fijn €tcdïcntic baer upt bc* 
fluptcn te lieDtdyker fuik befmaedykaccoortaen* 

i gcgacn cn mebe getcekcnt te Dcbbcn/om bat Dp Dem 
op be boorgaenbc getepkenbe belofte bediet/ en Dier 

i in fcDijnt Det mecfïe berfcDil befee fake gelegen te 3D11 
I gemeed / ban ’t berDad ban be geïcgentDept befee 
i fake i mant be S5acucc-Deece in fyn boedten pag. 29 
; feptalbu,ö/ na batDp berDadtDeeftbatbe^>tatni 
! ban i£oIïanb en €>racf jBaucit^ ban jftaflau Dcni 
bp acte Dabben bebankt om f)et maken bc^ ttac* 

: taets? / bat Dp fitnbe Dem fo eedyk bebankt / en batfe 
ben ilibbcc ïBïngfdt Dabben gcfldt boor ben ober* 
den ^cDcnk alöacr in ’t goubernement / begeerbe 
b’eenc bdecftDcpt te gemoeten met een anbere / bebe 
alsjöocn belofte onbet fyn Danb-tekcn/ in fubdantie 
bat fo Dp gebmongen ma£ gemeed ficD te bemoeyen 
in befe fake/ en fdféin befdbedab in te gaen/ om 
bc boornoenibe aïteratten nebec te leggen / en bat 
Dct43aö ben^rere fo gekeft Dabbe fyn baden te 5e* 
genen / bat DP tot öcn epnbc gekomen maé / bat Dp 
nocDtan^ niet prctcnbeccbe tot befdbe ^>tcDe / macc 
fbuDeaUijö^beceptsyn btedebe mebec tc ddlcn in 
Dauben ban ben boornoemben <0rabe / mefenbe in 
fyn macDt / beDalDtn bat be bocunoembe <0,tabe 
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8p. Vervolg der Nederlandfé Oorlogen. 
„ toiïbeouDerbQUbenenhantftouben alle pet gene bat 
„ belupbenbauocglpge Dc3 felben garniloenp belooft 
„ toa£ tot bctoacmgc ban ijun leben / b?outoeu en hin* 
„beten/ bolgenbe be begeerte tjacc^ jBajcfïeptjs/ 
„ bacrup (fepbbP) bltjbt gcnoegfaenilijb Dat bc boo?* 
„ febjeben <©?abe JBauritgbcn gatnifoene te boren 
„ belofte gebaen babbe/ te toeten / bpbetboo?gacnbe 
„ contract/ toant be belofte ban ben felben beer 2?aen* 
j, ber Deere aenfiet be boojgaenbc belofte Den garni* 
„ foene gebaen / fo ben tert fuïjb opentlijh mebe brengt/ 
„ baer upt (feptbPbo?Der0) al be tocrelt han oo?De* 
„ len toat men boo? Ijeeft al£ men ben bolhe te hennen 
„ geeft / tegen Detoaccbept/ bat De£ 2SaenDec-bcecj$ 
„ belofte foube boojgcgaen hebben pet tractaet met 
„ Die ban<écertrupbenberg/ aengeften ben tejet toe? 
„ fenbe fo hlaer alg bP i?' / en berfierht met be boojfj. 
}) omfianDigbeben/ be plompfïc menfeben ban be toe* 
„ relt / onetoawn ban alle regerlnge/ honnen lichte* 
„ lijboorden / Dat De belofte ban Den SSaenDec-beece 
„ ban IBiilugbp beeft getocefi ben uptgang ban alle be 
„ banbelinge/ bic baer acnfïen beeft tot fjet boo?fcb?e* 
„ ben tractaet: boojbentyb ban toelh tractaet men 
„ han genoeg oojbelen boo? be boojgaenbe gelegcnt* 
„ beben / bat be baojfcbzeben toeberleberinge De£ 
„ &tab£ niet beeft honnen gefebieben. ©eeft bet baer 
„ na boenlp getocefi / men fal bet oo?brien bp bet na* 
„ bolgenbe.©e beer SSaenbecbeec ban JBillngbp ban/ 
}) boo? <©ob£ genabe be fahen fo berre belcpt bebbenbe/ 
3, na bat ÖP in be iètab gehomen toag / en feer begeer* 
„ lijhteacbtecboïgenbenb?aetenboo?tgang ban fyn 
„ repne actiën / nabatbPÖabbe boen toebergebenbe 
,, toapenen aen be JBagifiraeten gemeene bojgerp Der 
„ boo?f5^tebe/ boetoel bat bet boo?f3 tractaet baer 
„ afntctbermelbe/ gemerht bat Dcnbienfiban bare 
„ jjBajefieptbem elberjS riep / bertroh ban baer on* 
„ trent ben 8. IHlugufii in ben Üage / om boa? fgn aen* 
„ toefen altijbg te beter tc boen boo?tgaen / fo berre in 
„ bemtoag/ DeregetingeDeglïaeDgban^tate. ©er* 

baelt baer na boo?t£ anbere fahen bp bem uptgefïeït 
ten bienfïe ban ben lanbe / ooh ban be boo?f3 Jitab/ 
enbo?ber£inbe belegcringe ban Bergen opdoom/ 
intoelhe belegcringe bp fept upt ©ccctcupDenberg 
ontboben te bebben ïoofolbaten/ tot bulpe Der fel* 
bec belegerbe fiab / en bat geburenbc nocb befelbe be* 
ïegeringebegebeputeerben bani^ollanben ^elanb 
en onber anbere mebe JiBr. 3fan Sdacnebelt/ ffibbo* 
caet bec Staten ban ©ollanb/ qnamen binnen bec 
felbcc 5>tab ban 23crgcn-op-3oom / en bat bet noen* 
maelgebouDentoerDehtfpbof/ en bat na beniib* 
öag be boomoembe 23arnebelt bebe grote hïacbte 
ban b?eembe banbelinge be£ garnifoenjS ban<6ccr* 
teupbenberge / tegen be refolntie en ojbonuantieban 
mijne petten be staten generael / en bat fp bacrom 
moefienbetifptengefiraft toefen na ben epfcb ban 
bec fahe / ’t toelh bp nocïjtaito fepbc men niet gemae* 
helghbocnhonbe/ ten toace befelbe fiab toeberom 
geflelt toace onbec be gcboojfaembcpt ber ©eecen 
Staten: tottoelhen cpnbe bP beefoebt bcn25aen* 
becljeece ban MMlugbp fieb te toillcn bebenhen fijner 
belofte / en bienbolgenbe befelbe fiab toeberom te 
fielïcn in banben ban ben boo?noemben ©eere <©?a* 
be / of bp gebfehe ban bien / bat bp miDDcï toifie om 
Die toeberom te bjengen onber pt gebieb ber fclbcr 
ïfeccen Staten: beel lieber bebbenbe bat befelbe fiab 
biele in beg bpanbg banben / ban bat fp bhjbcn foube 
in fulhcn fïaet. ^ocb fo befe rebenen / fept b»1 / in* 
bifcretclp toeeben uptgefpjohen met luuDcc'ficm* 
men / en genoeg Doo? berbittertbept en tootne/ fo 
baefi ap be hcgg^Iupben ban«©eectcupbenberg baer 
ban bectoittigttoacen/ toant baer nocbxcobinucn 
S3ergen-op-5oom toaren / fo öiclben fp niet op tot 
öatfe toeberom toaren in pn garnifoen tot<©eec* 
trupbenberg / gemerht ben boomoemben 25acne* 
belt babbe bem boo? Die rebenen gantfeb fijn gelobe 
boen becïiefen: fept bo?becg / bat ben boo?nocmbcn 
23acnebelt boo? befe boogmoebige tooojben tó oo?fa* 
he getoeefï ban al bet quaet bat baer na gcbolgt rê: 
booitë om fieb felben te ontfdjulbigen / fept bp / bat 
men luemanD en mag lafiexen upt fo berre gefocïjte 

bermoebinge en omfianbigbeben / na bat men bp 
anbcce mibbclen De toaerbept boet bljjhcn: toant fo 
DoeuDe / fept bp feer licljtbcecöcïijU / men ïnorlit 
fiacnDe bouDen bat 23arnebelt / Die bet placcact met 
fynpacapbeeunameonbertephcnt beeft / foube be 
meefic becrabec banbe toerrit 31)11/ om bat men legt/ 
bat bp gefcb?cbcn en belooft beeft aen ïSicljarDot / 
^cfïDeut ban ben ïïaeb ban ^tate bep ^ertog^ ban 
^acuia / bat bp fo regeren foube bc fahen Dcc berce* 
nigbc jp?abmtien ban be.©eöerlanben/ Dat befelbe 
ïauDen toeberom ballen fouDcn in be£iioning.é ban 
^pangien banben : toant (fept i©ilïugbp) ober* 
IcggenDealleomfcanbigbebcn en bcmocömgen/ fou* 
be men honnen begeren cenige gefcbieDeniffcn ban 
hïaerbec en beter toon / ban fijnen toeg iu te gaen i 
te toeten / upt te putten be febatten en teeforen bec 
i>?obintien/ Die Ibbeele ten achteren 3jjn / fballebe 
toerrit toeet/ DociiDebepmelijheencn belt-Icgec op* 
rechten / fo ter 3ce aï^ te lanbe / om te bcfppngen 
een fiab toefeube in ’t berbonb bec generalttept / lep* 
benbe alg op een blep^banh alle be befte hcijg^lupbcn 
ban ben lanbe. IBen han genoeg oo?beIcn boo? toat 
raeb en abbgó Dat De lupben ban oorloge ban ben 
lanbe berlietenbe^cbaufen terhomfie ban ben bp* 
aub boo? (©eertcupbenberg / fonber be felbe tc fïcel)* 
ten en plat ter nebee te toerpen / en toat rebenen bem 
betoeegt bebben Den <©?abe iBaucit^ ban Baftait 
niet toe te toillcn laten tc acco?Dercn met bet gaciii* 
foenbec boo?fcb?eben fiebe / aljJ bc^cljout cuBje* 
bihanten ban (©eertrupbenberg/ bibbenbe om berin* 
bertigbeptengenaöe/ ptcfcnteccben aen ben felben 
<©?abe rebelijhe conbitien ban toegen bc bojgerpe en 
garnifoene. ï©aecom beeft Söacncbclt / fept fjp / 
befe p?efentatie niet toillcn aenbcecDen/ ban alleen* 
ÏÖhombenbpanbbienfiteboen/ en met ccnen fieb 
te tojehen banbe fiab ^o?b?ccbt/ tegen Dctocïhehi 
’t bpfonbec bpgeD?agen beeft / en nocb D?aegt / Ijaet 
en bpantfcbap / ter caufe bat befelbe fiab beeft al* 
tijög be ïttoningmne in grol e aebt gebab / en niet goet 
gebonben alle be actiën ban ctïghe bic fieb feggen ge* 
beputeerbe bec Staten ban ©ollanb / namentlijfc 
ooh niet befe roeheïofe en qualbhbcbacbtcbricgcrt* 
bept. Cen anberen / fept bP / öe ccbaceutbfpt hc* 
taontnutoeïDat2$acnebrit een mechelghen bienft 
gebaen beeft ben ïtoning ban ^pangien / alg bP 
beeft toillcn fiacnbebouben in pubiyhe bergaberm* 
ge / jafeïf^opentljjh bechlacrt acn eenige lieuhcn- 
bienaer^/ gebeputeert ban toegen bc ïierhen ban 
J^ollaiib / in be fomer 1587 bat bet een groot abup*S 
en fcbabribhebtoalingc toa^ / tc mepnen bat bc bec* 
eenigbe^obintien niet machtig genoeg toaren om 
fieb fel fp ’t hooft op tc bouben / betoaccn en befebee* 
men tegen ben gemcenen bpanb: feggenbe / bat fp 
baer toe ficrh / cyh en getoclbig genoeg toaren / en 
geen noot Ijabben ban bet ferour?; ban bc koningin* 
11e/ noch b«ïpebanccniganbccp?ince ter toerrit: 
men fiet mi boe Defeu raeb beeft gebiagtbet gantfepe 
lanb in een groutoeïyhe bcrtoerriiige en muptcrijc 
ban foïbaten / gcbloot ban alle autoritept / ban 
ra et/ banboafben/ lupben ban oorloge / ban pen* 
ningen/ en beracht gemaehtban alle fyne naburen, 
©atbanbe baben ban23arnebelt ober een hoincn 
met fijn boo?f3- b?ieben/ bat magen oo?Dcïen alle 
pofttyhe lupben. ©oo?tg gaet bP nocb bo?bcr / als 
ljp meent Ijem Ijler mebe genoeg getojohen tc Ijcb* 
ben ober bcnboo?f3.23acncbeït/ en fept / bet felbe 
mag men ooh feggen ban ben <©?ifficc €o?nriijl 
%cv?fcn$l getephent Ijebbenbe’t boomoembe plac* 
cact/ om bat bp cectybö beeft onberfoebtgetoeefi 
en acbterljaelt ban becrabcrpc / fclf^ opgcfcl)o?fi 
ban fijn officie / en gebaen blijben in fijn bup$ binnen 
bec fiab Utrecht / om bat ljp gefcb?ebcn babbe en 
obeccn toeberobee berfiant gebouben met ben bp* 
aub / en namentlyh met bc SJagifiraet Dcc fiab 
23?uffel / Ijem briobenbe bicnjl en b?ienbfcljap te 
boen / fonberbatbetnootjpmeer in ’t bpfonbec te 
becljalcn 111 toat toyfeljp nocb ban te boren Ijepmc* 
lijh fijn bupöhjoutoc babbe gefonben binnen %nt» 
toerpen / onber ben name ban een anbec bjoutoc/ 
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45ó Ses en Twint 
om te beter gtonb te leggen tot fijne cojtefponöcn* 
tien/ met feftecpafpaojtc Die gp tot Dien cpnöcgaö* 
De boen erpcöiecen/ en felbe onDectepftent. ©o?* 
öec£ berijaclt gp bat Dse ï5iööert©ocit£ eii2$oDiep 
UacD ban .^>tate / met beemaninge nocljte getoelö 
niet ftonöcn uptcccgten bp Dit gcmuptineect oo?* 
logSboIft / en Datfe tot ïjet getoelö / Detogle geen 
bccmaningenaïDaecgGlpeu/ ooit niet toncengcau* 
tocifecct. J£p bergaclö ooit toat gp in ’t jaec 15 89. 
geöaen geeft / en berijaric ttoce rcfoïutien bp De ^ee* 
een Staten genecaeï genomen / D’ecn tegen D’auDec 
fïnjöcnbe/ en ftomttoeöctom op De belofte/ Die pp 
fepe niet gcDaen te 5ijn boa? ’t maften ban’t comtact 
inrc Den garnifoene alöaec / maec lange Daec na: 
bergacït boo?tg fijn cepfe na <ï£tigrianD / en Dat eerff 
t*oo? <S3eectrupöenbccge / en bo?öer$S goe gp Daec 
bctfïaen geeft / noeg boo? fgn bectceft / De boo?fep* 
De beïegetinge / en toat gp Daec op aen fijn Cjccel* 
ïentie gaDDe ontboDen / en Dat ten lefïen De fïaD in 
’^bpanb^ganDen geraeftt#/ ontfcguïDigenöe ban 
allcjS ficg feïfjJ / en De fcgulD leggenDe op anDcten: 
bootte biDgp Dat een peDec ban De Staten genecaeï 
toetidgftbecgaDect/ nicttetoillen fp?eften anöerg 
Dan in DeugD en eere / en biD <É3oD gun De genaDe te 
Doen / Dat bp gun epgen fïecftte en bpfïanö ban gun 
goeDe naburen / fp gun fïact mogen ganDgouDcn 
tot bo?Decinge fgnec gemeenten. 

Commuj vDeboo?f5.<©efanten Den 10. 'Sliugufïi gebbrnDe 
ntta“e gegaö auDientic bp gare JBajcfïepc / alDaer ban bet? 
mngtane fdjcpDcn faftcn toetbc gcfp?often / fepDc gare !©aje* 
feifs/ no- (lep tcnDcc anDcten ooft Dat gare Dienaren fecc gein* 
ufucaet ttrcfffcct Uuuen bp ’t plaecaet ban De Staten no* 
tegen De pcnöc <8eectcupDcnberg / eubegeecDe’tfeïbe gcce* 
iieïtaöers meDicctt te tocröeu: cenige i|eccen ban gaten racD 
tnmöcn-1* boeööen Daec bp Dat De £)ecre ban 3©illugbp Ijenlup* 
herge. ' Den bp g£fcg?ifte gaDDe obergclebett De poinctcn 

toacc bp gp gem geleDecrt bonö / en Dat fp Daec op 
fcg?iftelgft begoo?öen te nnttooo?öen / toaec op De 
(föefantcn fepDen Dat fp niet betmoegten noeg bc* 
gcctDen alDacc litigieus te maften faften in Bcöcc* 
ïanD begoreuDe / bief niet te min gaDDen fp öifttoigi 
bctftïaett getcet te 5gn om D’iugouD ban ’t plaecaet 
te bertfteren / upt be fïucften en memorien Die fp 
Dact ban gaDDen; en fepDen Dat D’atticuïeuban Den 
igcccc banj©illugbp npt get plaecaet metanberg 
toatcnöanuaefttccjdtactcn/ fonöet fgn lege te be* 
tonen : en fo gare Jltëajcfïept Defeïbe bcgectöe te 
/Ten / gebben fpïupöen gaec Defelbe gelebcrr/ en fp 
Die obcclefenDe tematgueerbe Daec in niet fonöer* 
ïmgé / Dan Daec gefept toicrö Dat De ïf eet IBillugbp 
fgnbjoeöer tot <E)o?ö?ecgt gaDDe ontboDen / en Dat 
tcrflontna fgn bectceft De üo?gerpcban<ti5ecrmip* 
Dcnbctg De toapenen toaccn afgenomen / ’ttorift 
gare JBajcfïcpt bctflonD tot geen ftnc gcfieït te fton* 
nen 5tjn / Dan om Den l^ccre ban IBillugbp te be* 
fcguïDigcn/ Die nocgtanS in’tbectaeb ban De jïcöe 
geen fcgulD gaDDe / noegooft fijn bjocöct IDingfelt 
fo’tbleeftupt’tquacb ttactement Dat De bpanDen 
gem noeg DeDen. 3©acc op De ccten «Scfauten 
fepDen De meemnge Dec Staten getocefï te 31)11 te 
pfoccDcten tegenp De gene Die De fïaö ban <0ccrtrup* 
Dcnberg gaDDen obccgelcbert/ DcöucctcnDc te Dien 
fnieDcgcfcgicöeniffenfo Dte gebeurt toaten na Dec 
tuaecgept / maec mecnDeu tod Dat gaet intentie niet 
3u gctoccg De ÜJeere ban ï©iUugbp met bettaeb of 

1 ’fhi*r a«öetS tegen De toaedjepD te belagen: giet ineDe 
gfcbante gare .liBajcgept becttccfteuDc / 3tjn fp met De tecren 
ticmngm uanDcnnaDe/ namcntlijft/ Den Ijfecce groten €cc* 
«fforiec/ groten ^iDinitacI/ Cgambedau/ De ï|)eete 
mü ^cncabge en De i^ccte ï^algngam gegacn in een 

aliDec ftamet/ altoaec De boo^.OManten eenige 
Documenten gebben getoont / nopenDe De belofte bp 
Defecte ban lBillugbp gcDaen ban De gaD<&eer* 
trunDenbccgcinganDenbanftjn*lccceUentie te gel* 
ïen: toaer op Defecte ban IDillugbp Daecobec in* 
geroepen 3gnDe cenige cteufen geeft toillenpjopo* 

(t«i 40 ) necen; cnnarenigeDebattcnteubepDen 5ijDen/ $ 
get begupt getoeeg/ bat De üeecen <6efanten De 
poinctcn Daec ban De iEteere ban ïMïugbp boïeecDen 

chfte Boek. 158^. 

fcgjifteïgftfoubenbeanttooojben : baer op fp aen* 
namen t’cpgibecen get DubbelD ban be nmnimenten 
en betifieatien onbec genlupben betugenbe / alnjb 
oiiDerp?otegatiebanbefafte inCngcïanb nietliti* 
gieu^ te toilïen maften. 

3&en 14. ?fngngi gebben be boojfs. l^eeten <6e* ©e<iBe» 
fanten / aen De ï*eet<c ban ï©algngam gcfonDen f"ecrenöef 
gace anttooojDe op De boojf3. actieulen ban Den i>tatett!< 
üecce ban ïMlugbp/ met De gueften Daec toe Die* ^erenM 
nenDe in ’t Jfcancop^ obetgefet/ en gebben ooft in feSS 
gaec boojft. fcgjijbcn gementioneect en toeDerïept lugtmoi* 
al ’tgene in ’tboojf5. boeft^ften bp Den ï^eeceban / 
ïMïugbp/ ban ?©arnebdt en ?lecfTenS gefept toa^ 
om niet te fcgjijben / foDanige faften ftlepn te acg^ 
ten en om Den #eete i©illugüp in fgn ïicgtbeecDig 
belagen te confonDeten en befegamen. 

5&en 22. ?llngugi i£ ï^ouffliu/ Die eettgbt^^e** 
cretati^ ban ben tóabe ban ^tatc toaS getoeeg in 
25^abanb/ als Defelbe ^obintienocgmetDefeïan* 
Den een^ toa^ / en Daec na ooft gier / en nu ^e* 
cretati^ toaS ban Den J|eecebanfi3i!lngbp/ bpDe 
i^eecen <Öefanten geftomen / betftlarenDe boo?- 
cetg fgne agectie tot De genieene fahe: en goegp 
genootfaeftt toa^ getoeeg gem in Dteng ban De «Cm* 
gelfe te begeben / en pjincipaïgft bp gen-ïupben 
quani / gen te feggen upt goeDec affectie / Dat gp 
bergaen gaDbe upt fgn i^ecce/ aïS Dat fgn Cjccel* 
lende gem fonbe Doen informeren op D’afftomge en 
geanalogie ban fgnen Meetel Den i£eecebanï©tïs 
lugbp/ Detoelfte tec fafte ban Dien fcec gegoojt 3gn* 
De / en boo? gem genomen gaDDe / inDien men gem 
aen fgn ecte caeftte / onuptfpjeftelgfte faften aen 
Den Dacg te b?engen / begcerenbe gp i^oufflin feec 
gettelgft Dat ’t fdbe moegte beegoet bïrjben: fp fep* 
Den Daec op Daec ban niet te toeten ƒ noeg ooft te 
gelobcn Dat Daec pet ban aen toaS / beele gebben 
’tbecmoeDen gegaD/ Dat I^oufflm Dit boejdicn ban 
ï©illugbp bp gcfdjgft gegelt gaDDe/ en Dat gp upt 
een pacticuliecen gaet Die gp op 25arnebdt en ^fietf* 
fen^ gaDDe / om Dat gp upt fijnen Dicng gccaeftt 
toa^ / ’t feïbe gen toaS toijteuDe / Die Daec in ge* 
bjaegt gaDDe om gem te rebengeccn / en men meen* 
De Dat gp Daec óp bp De d&efënten toajS geftomen 
om eenicgfln£ te beegaeu of men op gem becmoeDen 
gaDDe. 

CpnDeïgft toerben De boo?f5. <©efanten aengefepb ©eöabe 
Datfe beegaen gaDDen Dat men in ^cDedanD beficg 
toaS / om pet tcgenS get boetften ban ï©ilïugbp tregS 
upt te geben. »ÊnIjoetoeï Dektere 3©ilïugbp een öc^efor 
fatite gaDDe gecommitteert / en ’t fdbe boejrtten SLjJJ 
contcade ’tbebeï ban Den ©abc gaDDe uptgegeben: banheni 
Datfe naegtanp bcgeerDcn Dat DedBcfautentoilDen sentijoei 
fcgjgbcn aen De Ifeecen Staten / ten cpnDe fulftp 
moegte toojDen bccgocDet/ om boojDec ftoaciggc* ien 
Den boo? te ftomen: toeïften bolgcnDe fp ooft uef* bel1« 
fen^ anbece Dcpefcgen Dit aen De ï^eeten Staten 
obetgefegjeben gebben / gen aDbectetenDe ban 
De gelcgeutgepD ban Diec faften en get begeeren 
boo?f3. om te Doen fo fpgocDbinDenfouDen. <DiceJ 
niet tegenfïneuDe toecDen Deb0o?f*3.boecftenS/ al* 
omme in ^cDcdanö feccetelgftgeDibuIgeettenge* 
ficout / om alfo Den ttoiff en oneeniggepö ffaenDe 
te gouDen en teboeDcn/ totDatepiiDelijftcencban 
De ftcoperji / Daec op bebonben 3gnDe / gebaugen 
toett. 

55e beïegetinge ban <£5eertrupbcnbcrg / Daec 
ban top nn DifttoiïS gebben becmacnt / en Daec gare 
Jlföajefïept en De Cngelfe iïaDeu geen goeD genoe* 
gen in gebben gegaö / iS ooft beele anöere InpDen 
giet te lanöe tegen De bojfigctoeeff/ en geeft grote 
opfpjafte gemaeftt onbet alle foojten ban menfegen/ 
bpfoïiDet onöet Den gcmccnen man / Die onetba* 
ten sgnbe in getoiegtige faften/ gctooonlgftalleen 
nae D’ uptftonifïe Dec faften oojöelen / fouDec ber* 
Dec te fien. ^nDicn De fafte tod en gelncftdgft af* 
gdoopen gaDDe / en Dat fgn ^teellende öefe ge* 
muptineerDe bebtoongen en De fleDe begouDen gaD* 
De/ fo fonöe get tori aengelept gebben gctoccfl/maec 
itnDcuptïioniffe anbetë gs geballen: inoeft get al 

quacD 



Vervolg der Ned< 
quacb in aïfc maitjJ monöen toefen / Dpfonder De? 
tuylc baer ooft eenige b?omecrbarcneïirijg$beïöen 
boob blebcn / aï£ namentlijft be peere ©elt-maec? 
fcbaïft ©illeet$ (een pecfonagie in ben ftrijfj toeï 
crbarcn ) Detoelftc baer boo? gefc&oten gijnbc / 
en gequetfï in ben page geb?agt / fto?t£ öaec na 
albaer gcfïo?bcn en eerlijn in be Capelle op ’t bin? 
ncn pof begcaben. fê / gcïijft ’t feïbe noct) 
acn ’t bfafoen en anbece be^oo^ijbe dependen? 
tien ban bien in bc Capelïe boo?fcb?ebcn te fien 

/ nodj 3iju baer boob gcbleben llö?iaen <Co?? 
neltf3. fcjjcep^ <£apitepn / ban geïijften be <£apitep? 
ncn 3üonhbeec löalpïjcre ban 2d?eöenroöc / 3N* 
liet* §üöolpb ban beu ^a/CapitepnXanöaë/Ca? 
piteun ban De guaröe ban fpn teellende; en ^fon? 
jficc dictee ban bet <ü>oe£ bicc ^bmicaeï tocrö alDaet 
gcquctlï/cn meet* anbece/ öctocUie gcnefen toetDen. 

3|jfi ïjcbbe een b?icf gcïefen / gefcb?eben bp Den 
Bgent ban De $ercen Staten in CngeïanD 3;oa? 
cbmi <0?teï/ öaec in bp onbec anbece fcb?ijft acn ben 
2£öbocactban Holland. Het ftinö ban ,JPplo?t Wib 
ïugbp i<s cpnödijft geboren en fpn boejeften onbec 
Öanöin p?intgeftamen/ fa bol leugen^ al£ een ep 
bol fupbel£ / niet tegcnfïacnöc be ï|eecen groten 
i&rcfu?iec en ban ïHalfïngam nip ei*p?efTeIijlt bet 
cottrcacic en ’t feibe aöfolutelifttebetbiebcn belooft 
Öaöbcn / utoec <G. en ben <©?iffiec Werffeng grjn 
booglijift baer in geebacgeect / ïjtec toert gefeptöat 
fefteren Cngclfcljen Capitepn eenige na biec boegen 
en namentlift na ©oiö?ecbt'Oeb?acbt beeft / ÖP 
fcb?ijft in ben felben bjtef mcöe bat bare JNajefïept 
tot afTifïentie ban bepbe be Woningen ban ©jank* 
rijft en Nabatre tegen be Iigetir£ belooft baDöe te 
fucnecen 150000 hconen bic öagcïift.ö bp toifteï na 
Hambucdj boeeben ober gemaeftt tot ïiebtinge ban 
pecrb en boctbolftin <©uptflanö boo? befeïbe $ïa? 
ningen/ fcb?ijft mebe bat bare t|©ajefiept niet ban 
niceninge toag ïHiïïugbp nocb ©ufleï boeber ober te 
feiibcn / maec mbe plaetfe ban ben boo?noemöen 
lOillugbp be Hecren /3oïjan No?it3 / infgelijlip Dat 
ïiaecJBajeftepto?ö?e ff ellen foube/ dat baer Ma* 
jeffeptg fecourö foube betaeït too?öen ïjooft boo? 
Öooft/ en in plaetfe ban ©uffcï foube boo? <®ouber? 
neuc tor ©lijfïngen gefonben too?öen / be Üeerc 
33obb?eebt ^iönep/ be ö?ocöet banden genen bie 
Dacc eeefi getoeefï toa£ / bie ficb öaec toe al toag 
p?eparecenöe / etc. Defen b?tef toajS gebateect ben 

3fUnb 1589. ftiloviceri. 
gerijaei ï^tcr bo?cn inde banbcïinge tuffeben be ©eeren 

<^ciantcn bande Nederlanden in Cngeïanb 3ynbe / 
smait/ cn öen ï^cere ban ï©tïlugbp ten b«Pte üan ben ©ee^ 
jeme re groten (®refo?iec /nientie gemaeïitban ben 
£' öcccabec itmeguet / beböcnbc gcb?npïit ben naem 
j te' toan bare JBajefïept / en om bat be ïefer£ fouben 
:aöen/ boeten toat ban bie falie $ / bebbe iït goed gebom 
lafn ben tot beclïand banbe geïegentbepb befer bifiorien 
i^age befe (alfte in’t ïto?te te herbalen/ en i0 aïbu^ gefebiet: 

c/mert öeeft ^lonhcc €mmerp be3lpece/ 
(©ouöccneuc ban IBilïemfïab/felieren ^ngeï^man/ 
gebpnaemt ^ucquet in ïDiïlemfïad gehangen ge^= 
nomen en gebanlielijft inben l^age aenfpn €mb 
tie banNaftau gefonben / mee be info?maticn te* 
gen bem genomen / befen ^ucquet babbe in J©iïs 
ïcmfïab onbec ben naem enp?ete]ttban benbienfï 
ban be Uoninginne ban ingeland b^m beeboopt 
mceficc te maften ban befeïbe plaetfe / toe toeï* 
ïteu epndc bp b^t gacnifoen albaer beeft gefoebt tot 
muptüiatie te b?eiigen / en om fpn boo?genomen 
cmrenpjinfete beter te boïb?cngen / babbe bP fïcb 
berfïout eenige folbaten te toitincn / betoellte op 
De ïaacbttcecltcndcbem fouben fcconberen/ om ben 
felben Ipece upt ben name bande ftoninginne ban 
Cngcïanb te berfelteccn / en bc Officieren upt De 
plaetfe te berjagen: maec bet fcbtelbcfo bcel / bat 
111 plaetfe bat fp fouben fpne fcbelmecge bebben am* 
gehangen (boebielfpbemfnïït faniblant toonden / 
om fpn boo?nemen te beter te feonnen bcrfïaen) fp 
quamen be fabe tcrfïont ontbeeben/ baer op ben 
boo?noemben 31onber OmmetpDe ?lpctebwbe; 

IV. D@d. 

rlandfe Ooflogeü. Kjf 
beapp?ebenberen / en bond gciet bei» Sfbanbcïijb 
met alle be info?matiennaben ^agctbelberfcbcct 
aen fpn Orceïlentie te fenöen / om te bermpbeh 
eenieb ander inconbenient bat albaer babbe mogen 
ballen / fp men bem albaer ter plaetfe babbe brillen 
te reebt ffellen en creeuteren/ om’ctoclb te boo?? 
bomen / be Staten albaer fonben een maendbeta? 
ïiiige boo? be folbaten / baer mebe be begonnen 
mupteepe dcc folbaten / bie defen ^uequet albaer 
babbe beginnen in’t toerb te fïellen/ terftont affect* 
De. ^ucquet in ben ï^age op nicu^ gceraminecrc 
3bnbe/ bebenbe bat ïjp De plaetfe meenöcaen Den 
Üectoge ban panna ober te Icbercn boo» Ijulpe ban 
eenige folbaten / biebP albaer foube gefonben beb? 
beu / aföof bie ban Óo?b?eebt quamen upt name 
bande ïtomnginne ban Ongelaiiö / bP befcbul? 
biebbe ooft feftec Ongeil Capitcpn gcnacmt Ken? 
cbp / garnifocn boaöcnbe binnen Nacrbcn / ben 
toeïften gefepb bicrbe binnen £ltrccbt gehangen te 
3Ön / biaerom be ïfccren Staten generael / ©acb 
ban ^tate / en be Staten ban Rolland aenbeIBa? 
gifïcact ban Htcecbt gefcb?cbcn bebben / bat fp ben 
boo?fcb?eben Capitepnen ^endjp incl berfeftert in 
ben l|age fouben fenben / om jegenö ben boo?noem? 
ben ^ucquet geconfrontcect re bio?öcn / en boetoel 
ben S3aron 3©iïlugbp felfë aenbejNagiftraetbati 
Ktrecftt fcb?ecf / en bat be generale staten al? 
baer fouben ben Penfïonaci^ ban öïiffingai / en 
ben Heere ïöilïugbp eenen crp?cffen Adelman / fa 
beeft bc S3urgcmecflec Oèbentec te toegc geb?acbt/ 
öatbe IBagifiraet ban Utrecht / b^m nicttuilbeu 
laten gaen / fcb?ijbenbc beo? crcufe Dat bc boo?? 
noemDeiÜencbpaSDaer niet gehangen toa£/ macr 
op fpn b?peboeten ginge/ Dog batiDtaflnigc aen ben^ 
lupöen geöaen / ban baer binncufeftcre Dagen niet 
te bertreeften / om Ijem te becanttDoo?bcn tegen alle 
be gene bie bem fouben Unlïcn befcbuïbigcn / baer? 
om bp alöien bc Zeereu Staten generael of be 
Üfeetebau JBiïïugbp ben gehangen ^ucquet tegen 
©encbpibiïDen geconfrontcect bobben / bat fpben 
felben albaer fouben fenben / en bp albien ïSencbp 
fcbuïöicb bebonben too?be / fouben fp ben felben al? 
baer terecht fïeïïen/ en na geïegentbepb der falie/ 
baer ober fïcaffeboen/ ban too?be niet goetgebon? 
Den ben boo?noemben ^ucquet t’litceebt te fen? 
ben / maec $ befeïbe Jmcquet baecnabpfcntentie 
ter boob bertbefen en geejrecutecrt. 

^&e ïfertoge ban Natrna fcer ftualft 5ijnbc 
gcrepfl te ^pa / geïijli Uip bcrïjaelt bebben / bP biajl 
baer rebelgli biel geaccommobectt / en bierb baer 
befoebt ban ben ^iffebop ban ïiculcn en meer on? 
bere ©eeren / en bleef baer feer lange tot Dat De 
©acbjS-bcec ^lopan tSicbarDot/ Die Dacr na |)?cfï? 
Oentgebio?bcni^ / Iccbcrom upt ^pangien albaer 
bpbemquam/ bPbaDDe befeïoé gefonben een ben 
ïïontnft en bc infante ban «Stpaugien (bie bem fcer ^ uaa 
goede jonfte toe D?ocg/ en bem berabbecteert bab? 
De / baebp ban fpncbenbdcr£ bp beu ïïonmft en De tïiaröor'm 
grote ban «^pangien befdjuldigt eb gcbïamcert 
toerbe) om fpne faften albaer te beebebigen / geben? öcn öo" 
bc bem öaec toe mebe een grote en b?ceöcmfïcucdc muf?/en 
be boo?fcb?ebcn liidjarbot beeft öc falie ban ben SSSs 
©etcoge ban ^arma fo tod iiptgcrecbt bp ben fóo? tot c-jn 
nlnft/ en ben ©aeö ban êtatc j met bulpc bande 
gocöe b?ienöen Die bp in Jypangicn babbe / bat De [S^uE* 
boo?fcb?eben ^ectog ban #arma baer ban babbe a^en. 
boïftomen contentemcnt/ ja bat alle fpne miögmi? 
fïige en öebenbDcr^albaer ben mond geflopt tocr? 
ben/ en ooft fpne partijen en bpanbeninbeNeber? 
ïanben/al^^iic De ^aficana en Punce b’^lfcoli toe? 
berom na ^pangien toerden geroepen en moefteu 
bertreeften/ enöepccrc ban€l?ampignp/ bieden 
Hertog ban patma fcer bcfcbulöigt babbe bp ben 
èoninft/öebc panna baer na upt ben lande bertree? 
ften uaS5o?gonbien/baer bp fo lang bleef aïö Pacma 
leeföc / fo bat parma toeberom in horige gtiuflc öe& 
ïtoninft^ quarn / en gcbiupfttc Ijem be ïtonmft 
baer na nocb m ©?anftrbft tot affiflcntie ban bie ban 
DeSigue/ geïijftbitcna bcrbacltfaltocrben. 
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©e gen; 
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©jcibtns 
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©fit 03 
liecften 
i&ttifiih 
jjanöflt 
om öijn; 
berk re 
btctualic: 
ven. 

Ses en Twintichfte Boek. 

^etopïcbe boo?f5. $ertoge ban katmate £>pa 
en daer omtrent toa£ medicinerende en djmhende 
Dagdtf$banpet dèpa toater/ breegppaïïenjrfteng 
fpne gefontpept bieder / en daer na befoepte pp aïïe 
de peplige reliquien tot Elften niet groter öebotte/ 
in fpne abfentie beeft DelBarqufë ban©arrabon 
35ïijcnbce& belegert en ingenomen / en boo?t£ daer 
na de plaetfen en fo?ten ban ©pnberfe bafïer be* 
fet en benaut / en boojtg in’t oberquartier ban <6el* 
derfaiid bcel boïï$ bp den anderen gepad. ©erdugo 
beeft pcm in ©liefland berfïerftt/ altoaer <$?abe 
jBiiïem ban .ïfiaffau pem afgenomen padde de 
fepanfe ban <£mentilïe / en öe€^abe banl©an£* 
bdt befette en belegerde ^eufden / en padde beeïe 
bollig omtrent üemert/ ü|eeï/ en daer omtrent / 
ful!ï£ dat de geallieerden ^obintien gcnoecpfaem 
aen d?ie bcrfcpcpöen 3pdcn ban bpanden aenge* 
fp^ongen en beboetten bjcrden/fo dat fp beeïe pïaet* 
fen padden te befetten / en te betoaten / en bom 
den toepniep of geen bolb daer omtrent te belde 
b’cngen/ toant fp allé pet boïb datfe bonden nuf? 
fen na boben gefonden padden / bepaïben dat de 
bpanden00b aenflagcnpadden op <8ofïcnde/ dat 
genoeep bïoot en open ïacp / dooj dien de fcgtifica* 
tien öooj de grootc fïojmcu die de hoogleden tointec 
grinaept padden / al geruinccrt en afgefpoeït toa* 
ren / en poctocï die ban geland daer i»el eenige 
ban de alderuoodicpfle reparatien padden doen 
doen / fo en toaren die noeptan^ niet genoeep in 
defentte om Den bpand alg pp met getoeït quame/te 
bonnerefifferen/ daeromoob de Üoninginne ban 
ingeland die pier ban beradberteert toagöe &ta* 
ten gcneracl peeft doen betmanen / fo doo? paren 
ïïacögpcerc de ïfccre fgpomag 23oöïp / aïg 00b aen 
der Graten dBefanten in ingeland toefende / Daer* 
om de Oreren Staten in ingeland feet deden aen* 
ponden / dat pet fecourg bande ïbonmginne ban 
ingeland in Nederland 3pnöe moept compleet ge* 
tnaebt toerden / en dat pet boïb tot affïfientieban 
de bloote op f>o?tugacï / 00b moept toedcrom com* 
pleet gemaebt en obergefonden toojöen / ban alle 
tocïbe faben top toatpartieuliecderbcrpaeïtoillcn 
maften / en eerfi nopende de fahe ban de belcge* 
ringc ban tSijnberb / dat feet fïcrb faefet toag / fulbg 
öat men daer nautoebjhg in noepte upt moep* 
te / daer boo? fp fcer benaut toaren / toant al toag ’t 
Datdcn oberfien^epenb in pet laetffe ban^lanuario 
öcfeïbe fiad met afTifïentie banöc<£^abeban,$ie* 
toenaer / en den JBacrfcpalb de ^ecre ban ©iïïcctg 
eenicpfïng met p^obiandeen ammunitie ban oojïo* 
ge toat padde boojfïen in fppt ban de bpanden / ge* 
ïpb in’t boo^gaende boeb berpaelt ig / fo en moept 
pet felbe niet beeïe peïpen / detople de &paenfe 
federt die tpd de beïegeringe gcfïaöicp padden ge? 
continueert / daer doo^ de boojfepjeben bictnalie 
genoeep toedcrom geconfuineerttoaé/ en ^cljenb 
gaf den bpand tocrli^ genoeep / en meende penïun^ 
den te berduren/ belette penlupden 00b fo beeïe pp 
moepte / datfe felbe quaïpb aen p^obiandc bonden 
geraben/ en öatter grootc dierte in pen leger toa^: 
dcn(©bcr(ïcn^ïlïbertCïanttoa^ met een deel ban 
fpn bolb mede na boben getogen om den SSupter- 
öicnfi te doen / die de i|eeren Staten generael op 
pcm begeert padden / en $ met fpn boïb boo? töee£ 
ge bomen: en pebben pact daer neder geflagen / den 
a. 3luïö té ütoninb^ bolb dejS nacpt£ ten 
ecu ure met fpn ganfepe macptoppaergebaïlen/ 
en pebben etlpbe dood gefmeten / dan fp pebben pen 
fo tod ter tocere gefïdt / Dat fp toeder pebben moe« 
ten te rugge toijbeu met groot berïieg ban boïb / 
daer onder eenige Capitepnen gctocefï 3pn / daer 
toerden 00b ttoee Capitcpnen gefcporen ban 
Clant^bolb/ macr niet dood / en eenige ban fpne 
foïdatcn dood en gequetfï. 

ïDcn i2. gulp / fcp?eef den OTommi^ meefïer 
^Dirbbander^oe^/ dat den <0berfïen^>cpenbpcm 
padde bcïalf te fcpipben/ dat niet tegenfïaendepet 
leger aïdaer met bib*c£ toerbe onderpouden / dat 
noeptan^ nootfabelpb eeniep geit moeff gefonden 

tooiden tot bcrfcpepdcnnootfabcn/ fofptoeïboto 
den berflacn / fomen alle defojö’e tobde boojbo? 
bomen / en dat^epenboob fdoeemet eenige pens 
ningen moefl geaffiifkecc toerden / pet toare op fpn 
tractement of andere / toant pt» alle den aenbal 
ban een pegeïpben padde / pet contmueeï arbepöcn 
ban graben en fepantfen / toahen en upt-rpden / 
fcpipftpp/ dóet pet bujgsboïb du^ roepen en bïa« 
gen / en pet duert lange dat fp du$ fobedpb met bi* 
b?e^ en pjobiande onderpouden toerden / en pet 1 
fcppnt toeï / fcpjpft pp / dat pet noep al toat lang ' 
toil aenlopen / toant na ib öc^ (©berfïeng deffepn 
ban bemerben / fo toil pp de bpand met betduriuge 
matteren of doen bertreeben/te meer fomen berftact 
dat de bpanden aen andere oojdcn mede ontboden 
tooiden: pet fcppnt (fep^pft pp) dat die ban o$?oe* 
ningen en ©erdugo in pieb 3pn / aï^ genoeep blpbt 
upt eenen geincercipieetden bjief/ die ib (fep?pft 
pp) den Sïade banétateupt ^ebenter gefonden 
pebbe/fcpjpft boojt^ om brupt en lonten/ pp fcpjpft 
00b dat Den ^berfïen noep lepd in de fepang 
boo? t5ee^ / en öat pp noep een fepanfe Doet maben 
Daer tegen ober aen De töee^fe 3pDe bespDen De 
tfaD / tot bebjpDinge iban 3pnDer eerfïer fepanfe 
Daer ober / aïfo ppaDbectentiepaDDe/ Dat Den bp» 
anDfelfêfulbs* toilDe Doen / dat de bpand met fpn 
boïb en ïeget Daer omtrent toa^gebomen/ en 00b 
eeniep gefeput op de tibiere geb?acpt / maer men 
toifïniet tot toat epnöe/ eenige meenden tot beb?p« 
öinge bande paffagie / om eeniep bolb na ©jiejSïanö 
te fenöen / fo daer feer om teerde gefollieiteert / 
boo?t^ / fcpjpft pp/ on^ brpg^üolb too?ö al toat on^ 
ïufïicp / eenföeelë om öatter geen geit om gaet / 
ten anderen om öat fp dageïpbg niet en doen dan 
fepanffen / daeropfpïaeten berïupden öat fpgeen 
fepanferg maer btpgé-ïupöen 3pn/ Docp(fepÖ pp) 
pet commanöement Dat Denoberfïen^cpenb peeft 
i£ groot / en pp toerb feer ontpen ban een pegclpb* 

^orp de boo?fcp?eben €ommté meefter ^irb 
banöer <©océ / pebbenöe den felben Den n. ^uïp 
fcp?pben ontfangen bande J^eeren Ï5aben ban ^ta^ 
te / peeft den boapepjeben ©berpen ^»cpenb / upt 
braepte ban Defelbe bpeben aengcöient: dat De ge* 
legentpepd en paet ban Den lande niet en moept 
pjden / Dat alïe pet ppncipaelpe brpg^boïb lan¬ 
ger aïdaer al# genoecpfaem buptend ïand^ ge* 
ponden teerde / Detople de bpand beneden in ’t ïanb 
fo pert toag aenöjingenöe / berfoepte derpaïben öat 
pp / ’tgene pp boo?nemen£ padDe belangende De 
pad ban 25erb / niet langer Diïaperen of uptpel* 
ïen / macr fo paepmogeïüb toare in ’t toerb fouDe 
toilïen pellen / mfonDerpepö Detople De bictualie 
en ammonitie / die daer geöePineect toa^ om 
Daer in te brengen/ pet gene aïdaer bp Der pand 
toap: pp beloofde Dat pp petbeefoefeban De ^eeren 
JSaDe ban Staten teilöe nabomen / en i0 Derpaï* 
ben Den z^.gjulp metaïïeDe^upterpe (uptgeno* &cP*k 
raendieban©05pn/ Die pp tot guarDe ban den ïe* 
gerliet) 400 foïöaten en 100 rnatrofen ban de fepe* fdianfe 
pen ban oojloge genomen / de ribiere ban den £ïpn 
op de ïïeePe 3pöe gepaffeert/ en met pet feïbe bp- K“u 
pebbenöe brpg^bolb tot bp3©efeï aenöe 5lippe 1^ aaynberi 
gebomen / aïtoaer pp met gefeput Dc£bpanö£upt* 
legger^ neertoaerté geö^eben pebbenöe / de 3lip* 
pe ig; gepaffeert / en 00b de fepepen aïdaer leggende 
aengetafl/ en öcfeïbe eenpöeeï^ metdep?obifleom 
in 2$erh te brengen geïaöen (die aïdaer met Depeer* 
den geb^agt toaö) censöeefé tot toeöer-oberfcttinge 
ober den ^pn / ban fpn bp-Pebbenöe brpg^boïb ge* 
bjupbt peeft / in boegen Dat pp bp die manierede 
boo?fcp?eben p?obifie den 18. boo? den noene te fepe* 
pe binnen üStjnberb geb?acpt peeft / in fppt ban 
eenen uptïegger ban De bpanden / die eentoepniep 
beneden de 3©eert boo? 23erb ïeggende / fuïb^ geer* 
ne beïet padde / toant D’ ©berfïe ban den feïben 
uptïegger met een fïub gefeput^ / öat pp te ïanöe 
toa^ mede boerende/ aen d’eene 3gbe ban De ribiere 
toag pouDenDe / Die ban De fepanfe op de JBectt/ 
pebben 00b feet na De fepepm met de boo?* 

fcp?ebcu 







ifa. Vervolg der N< 
fcöjebe n piobifïe gefcöotcn/ mfauDeröcpö in öc mv 
ïaöinge ban öc fdbe / Doel) ïjcbDcn feet tocpnicö 
fcbaöegeöaen,/ enjijn öcfdbe fcöcpen ooft in Defpic 
ban Die ban öc fcöanfe boo?fcl)?eben / cn Dc£ bp? 
anög uptleggec onbefcöaöicöttoeöetom ban23crft 
af geftomeu/ latcnöc Die ban 23crft tod gemoet/ 
Die becftïaecöen öat men öcn Obetffen écïjenft fou? 
öc feggen/ öat fp nu» in lange met öetgetoaööat 
nocö om öc ffaö ffonö boo? een goeöe tijö fagen 
te reööecen / en öe fïaö te öefenöeren. <©e bpanö 
na öat öp öe?S «©berffeng öeffepn öooj öe tocöet- 
obeefettinge obec öen Üijn aen öe Hippe toa£ ge? 
toaec getoo^öen / 3ijnöe te ontoeöen öat /ècöenft 
Öen met fuïften ïifï cn öaefie beö^ogen Öaööen / i£ 
öp met alle fpnmacöt opgetogen na 2J5ecft:maet 
at-eec ÖP Öoocö genoeeö toa.ö / $ öen Obetffen 
^cöenft aïtoeöecom öeribicre banöen Stjnenooft 
obec öe Hippe getoeefi / fuïft£ öat l)P niet fjeeft 
fionnen upt - tecötcn / maec srjn toeöetom neöcc 
gefaftt / en fo 5ijn fp aen öe ^antefcöe 3Üöe / en öen 
©berffen aen öe ©ec^fcöe 3göe toeöetom afgefto? 
men/ elft öaecfe geïegen tjaööen/ fonöec öat &cöcnït 
een eenicö menfepe betïojen öceft/öc pjobifïe binnen 
öen 25erft gebjacöt/ öaööe &cöenfteetfftefcöepe 
ban boo? öe fcöanfe boo? öeeë tot op een quartier 
ban een mijlc toceg£ bcneöen öe bceftegetoacöt/en 
öaet op öe peetöen gelaöen / en boo?t£ op öe 
Hippe geDjacpt / öaet toaten f<5o facften rog? 
ge/ in peöcc faft ö^ie fcöepden / öaet ban öe biet 
een malöet maften / en 90 maïbet maften alöaet 
een ïafï / fulcft£ öat’er op öie trjöstjnm getoacöt 
omttent fcöerp 23 laffen rogge / 3000 ponöen 
bufpolbec / en lonten na aöbenant / ban todften 
goct fuccc£ öc boojfcöjcbeu Commig I©eeffcc 
^itft banöcc3Doc0 öen Hfeecenïsaöen ban &ta? 
te öatdift betaöbcttectt Ijeeft/ en bcrfocöt öatöe 
bootooemöe ban Öen tïaöe pen fouöen aöbetteten/ 
Doemen ö*t bojöet fouöe aenïeggen metöenttou? 
pe ban boïftc alöaet bp öen anöeten 3ijnöe / of men 
pcöet na fpn gatnifoen fouöe laten bettteefeen / 
of öat menfe nocö bp öen anöeten fouöen öqu? 
öen. <£n nopenöe öe befettinge en p20bianöetinge 

pol 4t)ban öe n>tutoe fcöanfen / en ooft ban öe£ €>berff en 
€lant£ ftr ügföoïft/ of men öie fouöe laten becttecfté. 

©octoj Hubbcttirê Ifontaöiug / öie öoo? laffe 
ban öe i^ecrcn Staten <ü5enctad aen betfcïjcpöcn 
^uptfdje -JFutffen toa£ gefonöen / ïjceft öen 3. 
3jtilp upt Jrtaöcn aöbectentie geöacn/öat 14. öa? 
gen booj öie tijö tot 23?emen toaten getoeeff fe? 
fiere &paenfcöe <6efanten / namentltjft <©*aef 
betman ban öcn $$etge <8oubctneut binnen 3öe? 
bentet/ jFetöinanöo llote^ 45ouberneut totCar^ 
pen / en eenen 3Docto? ban doeningen genaemt 
«3eo?ge ban 3®e(ïenöo?f / öetodfte ban öaet tot 
Hamborg / en ban öaet boo?t$ na ^enemerften 
getepfi toaten / ïjate pjopofïtien toaten generalia 
getoeeff / öat men goeöe nabup?fcbap en bjunt* 
feöappe toilöe blijbenonöettjouöen/öocljöpmecm 
De öatfe nocö eenigen anöeten fecreten laffe öaö* 
ben / cn ooft om te betnemen en onöetfoeftcn 
ö’oojfafte ban öe legatie öie öe ^ccren Staten ban 
De bccecnicööe j(i5eöetïanÖcn alöaet en in SÖenc* 
matften geöaen öaööen. ï£p aöberteert ooft öat 
Die ban 25u:emen een Bjiefdje mad-contentet^ 
<©02Ïacbfcl)ip öaööen beftomen/ Icggenöe onöet aen 
De JBcfct / öie öaet bede moettoüa ftaööen beö?c= 
ben: öen ïiapitepn en noeft elf niet fteni toaten 
in ’t obcrbaïïen ban ’t fcijip ober boo?t gefpjom 
gen en aïlegaöet bctötoüfttn / öe reffe toaten met 
Öet fcfjip binnen Sternen gcb?acftt. aöbet^ 
teert ooft öat öe Sicucfutff ban jbaren öen ^o^ 
ninft ban J^anfttijft bpgefet ftaööc xooooo ïSijft^ 
Dadöcc^/totlicfttinge ban ^uptfcfte tuptcren. 

^en ©betffen jftancop^ ©etöugo feet qua< 
lijft te toeben 3tjnDe / öat <$?abc Willem ban $af* 
fóu pent öe fcljanfe ban «Ömentiïle afgenomen 
gaööe /öaetorn öie ban <6?ocningen / öie ftietöooj 
bp na tot öe mupren toe / onbepïicl) / en feet t’om 
toeöen toaten/(eggcnöe öe fcljuït bau’tbedie^ op 
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öen #betffen Betöugo <®oubcrneut/ foit^ 
öc gaernc tebengc Rebben gel)aö : cn <6?abc IDils 
ïcm ban ^afTau tjaööc ooft geerne fpne bicto^ie 
bctboïgt / cn berfocïjt öaet toe affiffcntie ban 3 
of 4000 man te boet en ctïijftc tupteten / mace 
öe /ètaten geneead toctöcn fo feet aen allen 00^ 
öen ban öcn bpanö gcöjongen / öat fp ïjtm boo? 
öefe tijö geen ftuïpt fepnöcn ftonöen. 
ben ÖP nietten obetffen Clant ccnigc öanödinge 
Öaööe aengcgaen / öaet meöe fp öie ban<Ö5?oenim 
gen mcenöen nocö mectöct te qudïen:^iet tegen ©cebuga 
öcöc ©etöugo ooft fpn öebcit om öegdcöenfcöa* ncemna 
öc te bcröalen / cn <6?abe ÏDillem toeöetom een 
booiöed af te fien / cn ö«ft öe fcöanfe ban öen uacfenöc 
<©Pfïag gelegen aenöc monö banöc ribiete / öie febanfe 
boojbp »fi*mentil loopt / en nocö een anöet fcöanfe Hm,lwptö 
gelegen aen feftete flnpfe genaemt jfèpeöoubet-3jjl/ 501 «u' 
öetodfte al-te-met^ öan ö’ecn öan ö’anöct partije 
Öaööen in geöaö / en nu genoeg herballen lacö/ 
ingcnomcn/enöeöeöiebepöe ffetcfteti/ en öPÖitït 
feet aen om aflïffcmic ban bolft en geit te ötb^ 
ben/ ’t todft toegefepö 5ijnöc/fo toag öcn .ï!Bat^ 
qui^ ban ©attabon ïaff gegeben ecnicö boetbolft 
en Öupteren na ©jiefïanö te fcöicften / en ee^ 
nicögdt öat tot betalinge ban fttijg?boïft alöaet 
gefonöen too;De te conbopcren. ^tn ©betffen bergeit 
^cöenft öoo) fpn fpionp öaet fcfteröcpö ban ge> f 
fttegen öebbenöe / ijeeft Defdbc öen 7, Huguffi cm* ©cnöeim 
ttentï©cfd opöe Hippetöepöe toaet genomen / en boetten# 
met eenen ftloeften moeö aengebalïen / en 7 ©en? „"JLf1°?a 
beien boetbolft^ met 3 Cometten peetöen öie na 
©jiefïanö bettteeften fouöen gcflagen/en alle ftet geit uoik/bie 
genomen/en fulft^ een goeöe bictotie en bupt fttegen. 

j^a öat Den obetffen IBattcn ^cöenft ban Me- fouöen 
Degem öefe bictopeopöellippcröepöcgeöaööecft/ treden/ 
fo ö«ft ÖP boo^ öem genomen feftcren acnflag/ gS 
öie ÖP ban obec lange gep?actifeect öaööe / tegen en bekome 
öie ban j&immegen in ’t toeeft te ff dien / öetöaï? 
ben aïïeg geteet gemaeftt öebbenöe öat ÖP meen? sellu 
öe öem tot fpnen aenflag nooötg te 3tjn / i$ ÖP 
Öaeffelijft öen iöijnffcoom afgebaren boojbpïDefd/ 
©ee^ en ^mmeticö/ tot aen <6?abentoectt aen Sttm 
öe fcöanfe bp ötm gebout / öie nocö op Den öup* «^tbenk 
öigen öacö na fpnen name gemeenïijft ^cöenften 
fcöanfe genaemt toctö / gelegen op een <££p? * 
fauöeftcn altoaec öcn iaijn ffcö in ttoee ffromen 
i0 betöeplenöc / ïopenöe De ccne na j&mmegen 
cn too^ö öe ï©ad genccmt / en öeanöec öcn naem 
ban Den tiijn bcöouöetiöe loopt 11a 3Cecnöem:aï? 
Öiet fjecfc öp fpn bolft cn gefdjut boojtg inge? 
nomen / cn i$ met omtrent 20 fo grore aï$ ftlepne 
fcöcpen en bijf piepten of ponöen Den 10 ^uguffi 
öe ïDacl afgebaten / fpn pecröcboïft öaööe ÖP te 
ïanöe gefonöen na .ïöimmegen / Den toint toa£ 
feet ffille en fjet toatcr feet öoog / fo öat ÖP niet 
feet ftonöe fpocöeu nocljte na fpnen fïii baten; Öe 
nacöt toa^ ooft öupffec / fo Dat öe fcöcpen mak 
ftanöeren niet tod fien ftonöen: Jjcöenft met öe eet? 
ffe aenftomcnöeging tetffont te ïanöe / fonöec na 
ö’anöete te toacöteii / öcnftenöe öat öie baecentuf? 
fcöen bolgcn fouöen / en tefoïbeeröe terfïanö fpn 
aenflacö in’ttoetftteffdïen eet öen öacö aenqna? 
me/ öplanöcbp De IBaepe pooite/ en inDecöne? 
ffe eenige ojöjegeffdtöebbenöe/ öeöeöp met ttoee 
fmate öaet toe gemaeftte baïften öe pookte ban.^, 
^ntoni^ oplopen met getodt / met jegenfïacnöc 
öefdbe ban binnen bemetff toa?’ / en öaet bp toa? 
ften fp nocö feftete pfere traliën en bcnffcr^ in een 
Öup£/ ’t todft fp innamen/ ban toaer fo meenöen öe 
plaetfe of matftt/ öaet bp gelegen / m te nemen : 
öaerentuflcöen quamen öc anöece fcöcpen baff meöe 
allentftcnjS aen enfcöoteuinöeffaö/ fo Diebanöcc 
ffaö ooft tegen öaet öeöen / ©et tumoet tocrö 
baff gcoot/ en öe bo^geccn getaeftten geöecï in 
öe toapenen / en begoffen ©et ingenomen ö»P£ 
te befpjingen / toocöten öaet ooft ttoee belt- 
ffucften gefdjutjS booj en bcfcöotcn öat / öaet op 
Öet fttijg^bolft/öaet in gatnifoen ïeggenöc/ öaet in 
Drongen/gdijftöeS3o?ger^ meöe öeöen / cnö^eben 
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^rpcnPen boïft Dact met gctodt tocberom nut/ 
piec-en-tufTcpen toa£ pet peerDebolh ban &cpenP 
nnöc aengchamen / De toelpe pact beffc öcöcnam 
oc f effenfcpe pookte open te inrijgen / maet alfa 
»ct o°fc ££ teet begonnen mg / öoo^ Dien Jjet fepoon 
öacg toa$ aï-cct De floten en gcenöeïéafaefmeten 
ponöen toecDen/ fo Dat fp met getoeït ban fleem 
toojpen / fdjieten en anDct gctocec öaet ban gc« 
ö^cbeti toeröcn : Dit aïfo op bepöe pïaetfen mijfc 
liiitt 3önDe / Doo? Dien pet te laet acngebangen 

■af' 3ÖH De acnbalïer$ te rugge getoePen na pas 
te fdjepen toe / en Dat met een gtootcDefo^Dje / elk 
em t ccrffc in De fepupten/ fepepen en ponten lopen; 
De met fuïPe meniepte Dat öaet cenige fonPen/cn Die 

betiïett lllc£ a? bonDcn fsaemmcn bccöjonPcn. JbcpenP een 
^cijenek ttoacc patnafei) frpeutb?p acn pebbenDc/en De fepup; 
öerö2titi-;rt te of piepte öaet pp in gefpiongen toaö/ obeciaDen 

jynDc/ fonP ineDe/in boegen öat^>cpenp Dooi De 
fmevte ban fpn ijatnafcïj teeffont te gronbe fbnii en 
tocröjonfi/ nefeiisS beeïe anDete Die nietenPonöcn 
f toemmen/öe geïaDenc fepepen Dieben een palfmgïe 
boojbp öej>taöt / öqcc fp anPeröcn/ mifjenöe paren 
«pberffen/eenebanöegcooteponten metboïfc/ Dieef 
mo} Den ffroom aen Bupb?edjt£ toojen / baec fp 
met af Ponöen bomen/ maet fp toecDen een öeeï met 
fteenen boot getoojpen/ en Die ober Dooit fpiongcn 
beröjonben beïe / biet anDete fepepen fagen met a! 
iiaet bout Dit fpcï bafï aen en Ponöen niet boojbp ge; 
cauci! / Dooj Dien Daetgeen tuint toag / ttoce banöe 
fcïbe vacckten met renen noep boo?bp/ ö’anöec ttoce 
quanten in panöen / maet pet boiït ontquamen ’t 
inettct blngte / öaet 3pn omtrent 230 foiöatcn 
ban jöcpenPcn bolP Doot gcbïcben/beele noch ge; 
guetfï jijnöc /Ja ip tipt pet fcpiyben ban meeffet 
pith ban Dec W&oeg gepen pebbe/toant pp fcpinft 
öaet met meet Dan 330. man eetff aenDe toetf ge* 
bomen toaten / Dact ban tupm De peïft afgeno; 
men toasS / ïange na Dat Den «©beeffen fo om 
gdnchïcp gebïeben toag/ en aï ’t anöec Pmgj§; 
bom toa.3 De toetf boojbpgebaren/en toaten te ïe^ 
ge gebaïicn / ’t todp pp aïieen oo^faPe pielt te toefen/ 
Dat De cntreprpfe toaó gcfadgeect / of nu fuïcïto 
De fcpippecö of pet bootg-boïP of petoopogpjSboIP 
pat inpc f epepen toaa (fdjpjft pp) Dact ban De fcpnït 
IjapDe/ toajl ODOöt bcPent/ aïtyö£poo?tmcn (fcpieef 
pp) fo aï pet Ptyg^boïh Den #bctff en paDDc gefccon' 
Deert /pet paDDc iiïact getoeeff / Docp pet peeft cBoö 
almacpng bcoj Die tijb mctbeïicfc/ Ditto fpnaD? 
by^ en opinie getoccfï. 
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Incarnatie of Jaerdicht* 

Matten fCpenCh een CLocCft WeL etVacen 
foLDact/ 

Infiïn Wapenen In ’t VVatecpaefïonDet gaet. 
Sf » ïicpaem i^ Dact na ban Die ban Jkimmc^ 

gen gebifept en geltregen en behent 3ijnbe / peb^ 
ben fp pet paoft afgefneben / en op ^ntpontó 
poo.ite op een flaeh geffeït/en pet ïicpaem aen biet 
guarticrcn gcöeclt en aen païbe galgen op berfepep# 
Den pïaetfen om De beffen of omtrent De pooiten 
poen pangen / ttoce ban fpn boïh gebangen tocfenDe 
pebben fp Doen pangcn.^oep De JBatqu$ banBat^ 
rabon peeft pet boo^fep^eben pooft en guattieren 
ban ^epenh Doen afnemen en in een toffe Doen Icg^ 
gen en in eeueii toten Doen fetten / Dacc pet fo lange 
gcffacn peeft tot Dat fpn €jtcdïenttc ban BafTan 
De ffeDe boo^fepjeben Daecna mhtcccp ' Diepetfeï^ 
bc Dact na eetlyft Doen begtaben peeft in De gcoote 
fterfce ban .^)teben / fo top tec geïcgenDct tijt en 
pïaetfc beepaïen fnïien. 

booifcpjcben IDatten ^epenh / $ ban fpn 
jeugt m Den fcryg opgeboct getoee^ / en peeft cecfl 
alp longen geöient bp renen genaemt Capitcpn 
enïiïjnpfrn / en Dact na aï^ jongen bp Den <Bket' 
ffcnCpnffoffeï ban f ffeijfepn/en iö aïfo alïencthenö 
usDcn iicyg opgetoaffên cn toegenomen / tot Dat fm 
een toe! ctbaten en boihomen hrijg^ obetffe gctoois 
ös.0 10 geïyïi pp mei betoont peeft / fo aenDe 3ij? 
De ban Den Comuh ban ipangien / in toieu£ 

pienffe pp lange getoeeff en betfepepben beïtfTagcn 
peeft peïpcn Doen / Die gdnd.dyh afïiepen tot Dc£ 
Comnqr ban ^pangien boo^Dcd/ toeïhcrê Dicnff 
ÏJP Dacc nart bediet/upt fpn particulier confiDetatic/ 
bccnlaraiDe pem groot ongeïyh geDacn te toefen/ in 
De fake ban ’t pupjj en goeöeten ban23Inenbech/ 
pem ooit behïagenDe Dat fpne Dienff en niet en toecDe 
ethent / Dact na begaf pp pem in Den Dienff ban De 
geeren Staten genccaei / cn betooiiDe alDacc och 
tod Dat pp een ïitygjfman toa^’/Die pem pet ffuft 
banDe oodogc tod beeffont. BP peeft bed boajfpact 
ooit Diiitoiï^ bed tegenfpoet gepaDt/ en peeft De bec^ 
anDetinge Dec toeceïtfcpe fahen tocï onDccföcpc / pp 
toa^ fret ff out en onbcctfaegt/ en machte Dat pp ban 
fpne bpanben ontffen toa£ / cn ban fpn hnjgsboto 
tocï bemint/ toant pp tegen Defdbc ïibecaeï toa^ / en 
yaODe ook gcoote autopteptonöct peninpDen/ pie\u 
fe in oiitfary booi fa beeie pem aenginK. <Be<8?abe 
ban ilcpeeffet peeft pem upt Den name ban pare 
IBajeffept Bibber gefïagen / pp ig ooit bp pare Ma* 
jcfiept ban CngeianD fcïbe in petfone getoeeff / en 
ooit bp beeïe anDete Beeten en Boffen / Dan ig toat 
tupöe getoeeff / aï^ gepeeïyh in ben Ktyg opgeboet 
SpiiDe / pp toaé feet fubtyl ban betffanD in fahen 
ban oo^ïoge; aenganbe fpne teïigic tg toepmg ban 
te fessen/ toant pp pem Daec mcDe miuff bemocpDe/ 
PP toag in fpn aenfïag fret betnuftig en rag / aïg fp* 
nc bpanben meenben Dat pp flicp /fop^actifeerDe pp 
enboetöc fpne p^actijKe met bectDigpepD en paefte 
upt/ fo men genoeg upt Dcfe onfe piffopfepe bcfcpp> 
binge peeft Ponnen bcrffaen.&omma pp i^ een boï? 
nomen Ptygsman getoeeff/ aïg pp tocï betoont peeft 
in t innemen ban ^teDen/ Caffeden en ^foitcn/ en 
manen ban eemge fokten op bequamc pïaetfen tot 
öcfentie ban De ïanDen/ Daec bp toa£ pp 00P toat eps 
genpnmep / paeffiep ban poofbe / en poogmoeDicp / 
cn al Dat men ban een tortelt^ oo|Iogp^man fouDe 
mogen betpalen / en aï tg ’t Dat pp feet gcoote con^ 
quefien bpbe ooiïoge geDacn peeft gepaDt /fo peeft 
pp Daec tegen oohtoeDecom tot betfepepben thDcii 
gtootbecïie^enfcpaDe gdeDen / fo Dattet met pem 
mg/ fo gePomen en getoonnen/ fo toeöec gegaen cn 
bedojen /peeft geene gcoote goeben aeptee geïatcn/ 
pp paDDc feïfinpccfoon aenDe Staten generad gc^ 
fcp^benfpnbictopcöicppop De 3lipperïjepDc bet? 
PcegenfjaDöe / en 3 Dagen öaet na ontfingen Dcfeï^ 
be staten fcppfben ban De Babcn De^jf ut ff cnöcm^ 
<6dte /banpct ongduP ’t tocïP Den booifcpiebeii 
#bccffen toaji obetgepomcii. 

<Ben 03|abe ban Bicutocnaer De booif3. tijDingc 
binnen Mttccpt becffacn pcbbcnDc / peeft Datdyft 
Den <6iabe ban BaïPcffeuu fpnen Bebe gcfbnöen 
na pet Pnjg^boïPboojBeepV om obecDefelbeinfptt 
aftnefen te commanDcctn/op DatonDetDefdbegecu 
toijöct tonftific gebeuren fouDe / in meeninge 
De binnen cenige Dagen petfoonïyp te boïgcn / gciyp 
00P goct gebonben toecDe /Dat De Jkccctacfé <épf= 
b|egt ban Eupïen fouöe tepfen na Étcecpt / om 
Den oB’abe ban Bieutoenaet ernffiep te bcrfocPcn / 
Dat pp terffont fouDe touïen bertrccPen na ^icni? 
pem / om op aïïe^ goeDe tocbctfïcpt te D?agcn / Daec 
toerpe gqP boo^geflagen Den Bcerc ban fBotïi$ te 
betfoePcn / om te rommanöeten obec pet gatni? 
focn in De fepanfe ban <0Mbcntoaett / toerbe ooP 
gefep^eben aen Den ^eete ban üoenen / cn Den Bee^ 
te Co^ndi# ban (Bent / om ban toegen De Staten 
genetaeï tc bccttooffen De tocöutoe banDcn booifs- 
obecffen&cpenp/en Defelbe aen te bicDcn aïïe b?unt= 
fepap/en goct contentcment te fuïïen Doen pebben. 

©an De feeten Staten generad toecDen bctaD^.^;,., 
betteert/ Dat pet garnifocn op ’^<B?abentoeertbe= muftcra 
gonDente muptineeccn/cn Datfe gcnoecpfaem gc?ö£s urng 
ffyft cn opgepiff toecDen ban pacr#berigpcpD fdfg) SSSSh* 
en Dat De ppuripaeïff c Die nu fcDrtc Dc£ Öberïfens teacuof 
betttcP öaet rommanDeetöe/te toetcni^opmanllcn^ ^c&enrs 
nip/aïïe Dage toao Pïagcnöe en feggenöe ban’t groot Snsm 
ongrïyP Dat pem banDe Staten gefepiebe/ cn Dat pp ^ebenks 
ïiebecDitenöat toiïöe Doen Dan De Staten ïangecö00öt< 
Dienen/cn Dat pp fpn affepept pebbenöe/tod een 
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$ccce tocct te gchrygcn / en bat ftn öefe toaorDen in 
effecre gefpiahcnöaC^öc in prefentte ban ctïijbe per* 
fonen Die getooftoaerbig toaren / Daec bed folDateu 
om fïonöen: öe graten bunöeïöen niet ceriyb bp 
hem / macc aï» febeïmen / De Dnpbel mocht fulbe 
iupöm Dienen: ib geef U <l£. (fcfoyft eBiclac£ De 
ïöaci / conmuffarb ban öe monfïeringe) te bröcm 
hen toat biet upt bolgcn toiï/ib fbrge niet bed goec& 
ibbeforgeuptbeeï omfïanDigbeöen / fo ban Dit ab 
ban ’t gene f)icc onöer ’t gemeen bolli omgaet/Dat’ec 
tod een 43ecrtrupöenbccgp tocrb upt bomen mocht/ 
betbefie miööd mijn£ oojbeeb toaer/ Dat Dit gau= 
iiifocn f)ict mocljt beranDert toetöcn / etc. 

©cfefujangïjeöm toeiöen ban Dage te Dage meet* 
bet' / toantDefecte banjpodté toilöe öet abfoiitpt 
comnianöemcnt aïöacr niet aennemen / Deo? Dien 
!)p fag Dat bp faöanige autacitept obec bet bnjggbalb 
niet baöDe alg tod Den oberfien £>cbenb gcDacn 
ÖaDöc; Dat mcDe shopman 3lennip bet comtnanDe- 
ment aïörttc al ober bet hrgggboïb ïjaöDe aengeno^ 
men / Die nu De hrijgflupöcii mcefr al op fijne mees 
ninge baöbegcbragt/ fo fag bp Dacc nietbeeïgoetg 
ban te manen met foDamgen boïft Dat alccbc genoeg 
rot opeoerigbept en mupterpe toag genegen / oob 
tjaDDe öP noch geen abfoïute commifTie om te com; 
manDeccn / fjp DrDc nochtang onDct De banö (jet 
befïc fo bed fjp mocljte / ïjet boïb tot geDuit en pas 
tientiebeemanenöe/ onöcrtufTcben fonDen De ièta* 
ten/ Die De importantie ban Depïaetfetod toifien/ 
nlöaec Den Commijg gieter IBopaïcn met eenige 
penningen / te toeten een macnD folDg na 3ïecnl)cm/ 
om öefeïbc te cmpïopercn tot betalinge ban bet 
boctboïft/ metaöbyg ban Den Caneelaec ^irb 
ban Dcc «Boeg / en anDcce alöaec bp Dec banö 5ynöe/ 
en bpfonöcc Den <6?abc ban .fèicutoenacc / fo Ijp Dacc 
aï maebt gebamm 5tjn. JBopalen Dan Den 17. Hu» 
gufii alöaec met De penningen geacribeect 3ijnDe / 
fo too?De niet goct gcbonDen Defdbc penningen upt 
te cepften / ten toace men 00b met eenen betacïöe De 
ruptecen ban Schrab fiecb toefenöeiSï.paecöen/ 
aïfo fp met Den anDecen een complot baööcn ge* 
maebt omt’famcn op gcïyften boet getcactcect te 
toefen / tuDatDc ruptercnban*bcbenbfoficrhtoa* 
mi / quam Door oojfabe Dat ’ec 26 bp gebomen toa* 
ecu bic op 23lnenbeeb gelegen babben / cn 00b eeni# 
ge tipt Söecb gebomen / ruDaecom bonDen fpraet? 
farm De betalinge op te bouöen / Docb De folDatcn 
goeDe bertroofimge gcbenDe / Dat bet geit boor hum 
DenenalonDectocgcn toag/ cnBeröoeg fcb?eef te 
pofic alle De gdegentbept enftoarigbept ober/ en 
Dat bet niet gecabentoaö eenige betalinge te Doen/ 
bcel min eenige monficcinge te beginnen (fo De £>ra* 
ten begeccDcn gcDacn tc bebben) ten toace Dae-c mes 
De geit booj De boorf3. cuptecen toace / en Dattec Dan 
nod) tod ecu goct Commiffaci^ of ttoce Dienöett / 
te toeten/ om De ruptecen en hnccöten gdijbcïyb 
te monfïccen 5 Docb (febreefBcrboeg) Datbpfeec 
bebnebt toa.é boot ftoacigbept op De ntonfïecmge / 
afê Dat bet ootlog^bolb op De monficcinge fonDen 
proponeren orit Ijaer afcebeninge/ cn 00b boïöoes 
ninge ban Dien te toillen bebben / Dat fp Daccoin 
00b op ’t boorfcy?cben poinct fouDen rcfoïbcccn / en 
ïjenïupDen pee pofi te laten toeten toat anttocozDe 
fp bet bcijgpboïb op ’t feïbe poinct ban De afrebes 
ninge fouDen geben / toant fp alreeDe beten lup; 
Den Dat boo? cn aï ecc upt De febanfe petoecó tc 
marcheren of treeben / 0f Daec uptgeteoeben tc 
too?Dcn / fp bacc afcebeninge toilDcn bebben ban 
De Staten / of ban De 2D?outoe ban ^EffccDcn / 
toeDutoe ban Den oberfien ^djenb: fo Dat (fdjjeef 
BerDoe^) bptoeï fag Dat bet noclj bed tn baöbe/ 
ecc men bat cnreDdtjb boïb totceödijbbcptbjcngcu 
foube: Docljfijn abbrjé toa^ Dat De i^eecen staten 
ober naeljt cn Dag bet geit boor öe ruptecen / en abs 
fblttte commifTie op De ï|eccban^Jotb^ fenDenfous 
Den / mit^gaDcr^ abbtj^ op De fabe ban De afcebcs 
ninge cnmonfieriuge/ bp aïbien ben fulb£ bejegen 
ncn motbte. 

ïBe brieben ban Den boo?fcb?ebcn IBceficc <Dit'b 
IV. Deel, 

irlandfe Oörlogeil* 
ban Dcc o^oc^ in De ^tatert griiecari griéfett 5ijnbe/ 
fo toecDeu geeominitteect §lonbbecc ifennb ban 
S3rieuen en Bitu^ ban Canmmiga / om in De 
bcrgaöenngc Dcc Staten ban l^oliauD tc gacn/ en 
Defdbc te beefoeben Datfe om alle boröcc ftoacig? 
bcptenpcrfjbeïtebecbocDenban Dcboorfj. febanfe/ 
Dctodbc een bril toa£ boor öie bau ^tmmegen cn 
een fleutd bau ’t land / Dat fpïupDen Docb toilöcn 
beefotgen Dat tjet gclD boor De rupterpe ban ^ebenb 
obec nachten Dag aiöaec gefonDen mocht toccöen/ 
cn Dat fp Dodj Dacc in niet toilDcn DifficuJtcrcu / alfa 
bet in bacc otötnad^ of ertcaorötnadö ccntnbutie 
benfouöe baliDcccn/ en Dar önt(8rübe ban Bal= 
hefiepn moebttot tlttmeeficr geficït tooröen ober öe 
bane batt toylen (Cbrijïoffd iDolf/ cn Dat men {jein 
fouöc ïaten genieten öe bruebteu ban fynciöDerlyfie 
DaDcn / betoefen in öe lefic Dcfaicte gcDacn bp 
^ebenft/ Die/ fo gerapportecct toa^/ fo griuef»* 
lyfi niet fouöc afgelopen hebben / ten toace gctoccfï 
öe önpperbept ban Den boornoemöen <6;abe / om 
Defcn jongen <Drabc te betee te incoucagecen en te 
betoyfen Dat Die DcugDe bn De regecinge in refpeet 
toace/ Ijopcnöe Dat Door öe manlybbeptöeg acH* 
bomcnDen ï^ecrc fouöc mogen gceeparecrt tooröen/ 
toat Door Den afgang ban öenoueeften^ebenh bcc- 
ïoccn toa£. 

ï^iec op hebben De Staten ban ïloïïanD De |)eeren 
fPcnbonari^lBc.üeotiarö öeBoodjt/ bau^dfr/ 
cn^icb3iaHf3. ?iouïibauöer43ctEDe in De bertfa* 
Decingebauöe J»ta(engcnerad gefonDen / en Ijebs 
bcnbecblacctöataïboetodfp ben tcuuprccfifu \ie* 
ftoacct bonöen / bpfonDec om ’t beleg boor ifengöcn/ 
Dat nochtans ten acnfienban Den ttpterfien nocD in 
De febanfe bau c^rabditoeect / bic banl^olïanD 
te brtöen toacen/ boben ’tgene fp alreeDe gefuD 
neen Ijaböen tot betalinge Deé boctboift^ in öe üoors 
noemöe fcban£ / noch op re brengen contant tot bes 
taïmgc ban öe cuptecen ban Jbcbcnb 4300 guls 
öen^ / cn Dat bace <6eDcputeecDe tot ^eenbem 
toefcnöe/ borDec^ fupplecen fouDen ’t gene Dacc 
boröec acn outbreben mocljte/ ten lafie batUJoT 
lanD. 

«Ban aengaenDe Den (0rube ban ©aïbefiepn / ab 
fo binnen ttoee maenben Den fiaet ban öe oorloge 
fouDe moeten gerefumeert tooröen / en Daec bp De 
compatiicn bccminDert of eenige afgcöanbt toets 
Den / na Dat De faben Dan bebouöen fouDen too^ 
Den: Dat Derbaïben quaïyb fouDe boegen om mt acn 
te nemen / DiemenfoljarfiafDanbcn ofbedie^ bies 
Den fouDe moeten / nicrtemmbclooföcnfyn«£cnaöc 
alttjöt boo? geceeommanöcect te IjouDen cn tc fabos 
cifcren. 

«Beu 25. ?Sugufii bergen De TJeeccn Baöen ban (Foi- 44.} 
/§>tatc febryben ban Den commyjS JBcefier ^5idt 
bau DcciBcMr^/ ban Den 21. ?£ugufii / benïupöcn 
obecfebrybenöe De gdegentljepD in De febanfe 
bau ’& (érabentoeect / cn toa£ Defdbc ïupöcnDe 
alDu^: 

MYnHeeren: UE. hebben nyt het fchrijven van Scïijtjbe 
eergifteren wel verflaen,dat Feckens (dac was den 

folliciteur van den overften Schenk) na de febanfe was öct 
verreyft , om tot verhoedinge van alle wyder defordre aei'öeu 
den krijgsvolke fo ruyteren als knechten , vatte hope 
en vertroottinge, ja toefegginge te doen dat de bèta- tangenöe 
linge onder wegen was, fo vvy’tgelt hier gehouden öe3elC:: 
hadden tot deaenkomfte van de betalinge van deruyte- |jant)c" 
ren , want \vy d’een fonder d’ander ongeraden vonden fcljaufe 
betalinge re laten doen, Daer na heeft ons Feckens 
met een exprette jachre van oorloge fulke fvvarigheyt ïn öatc 
gefclireven , dar wy met advijs van den Stadhouder en ben 22.. 
Cancelaer met Moyalen de penningen hier aengeko- 
men derwaefts hebben gefonden , met inttruélie om ’’ y’ 
defelve te ttellen in verfekerthey t op een van de fchepen 
van oorloge , en Feckens aen te feggen dat nu de fol- 
daten hare betalinge daer by de hand, en defelve ver- 
fekert hadden, foude pogen te induceren om met de be¬ 
talinge te vertoeven een dag twee of drie, middelerrijd 
dat de betalinge van de ruyteren foude mogen aenko- 
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men, en fo gelijkelijk de betalinge doen, opdat’er 
geen onruftigheyt meer onder den myteren foude ko¬ 
men re verryfen, wanneer fy fagen de foldaten beta¬ 
linge genieten- en fy niet 5 maer fo wy vreefden is ’t af¬ 
gelopen j Moyalen da er komende heeft ftraks aen de 
fchanfe moeten aenleggen , en heeft de penningen aen 
de bovenfchanfe ten huyfe van de vrou van Afferden 
(dat is de weduwe van Schenk) gebragt, en heeft de- 
ielve ftrax moeten uyttellen , welke by Pieter Bom 
noch op de oude maniere zijn ontfangen geweeft, om 
voor die reyfe op de oude rollede betalinge (fo verre 
die ftrecken foude mogen) te doen, welke betalinge 
naoverflaginge van de rölle heeft belopen ter fo-mme 
toe van 7900 en etlijke guldens , nader blijkende by de 
fpecifkarie wat yder compagnie daer van competeert 
en fal ontfangen, onder Moyalen beruftende, *c kort 
is door mijn fchrijven tot Emmerik opgelicht j maer 
de ruyteren hebben fo veel eonfulie gemaekt , om 
dat haer betalinge daer niet by en was , dat Moy- 
alen God dankte hy van daer quam , alhoewel hy 
lijn fubijt vertrekken moeft pretexeren onder belofte 
dathy der ruyteryen betalinge inalder diligentie tot 
Aernhem foude bevorderen. En worde des niet tegen- 
ftaende op de reyfe zijnde noch wederom aengehou- 
den , op welke tijd hem gevraegt werde , wie hem fo 
koen kende aldaer te komen fonder betalinge te heb¬ 
ben voor beyde partyen ; doch ten Iaetften na veel 
(choonfpreken heeft men Moyalen laten pafleren, dan 
bemerke wel foik daer hadde geweeft foude niet fon¬ 
der groot dangier de faken tnec my afgelopen hebben. 
De ruyteren, immers veele’van defelve zijn meeft alle 
den dag boven in de fchanfe , en maken grote difordre, 
in voegen dac Moyalen beducht is voor merkelijke 
fwarigheyt, fo de betalinge der ruyteren nietcito citif- 
lime aenkomtj en ftaet te beduchten fo de muyterye nu 
bykans aengevangen by den ruyteren wert voortgedre¬ 
ven , en ten quaetften in’t werk geftelt, dac de folda¬ 
ten (dienueenigfinsfchijnengeftilttewefen) van de 
ruyteren wederom opgerockent fullen mogen worden, 
en met den anderen in gelijke muyterie treden,fulx dat 
defe betalinge te vergeefs gedaen foude wefen , en niet 
anders uytgerecht hebben dan fo veel gelts gefpilc, 
’t welk ik niet twijft’ele verhoed foude konnen geweeft 
zijn, fo de betalinge van de knechten en ruyteren ge¬ 
lijk gefchied ware, ja als noch mochte gefchieden, 
Eenige ruyteren die noch gaerne de faken goet fagen 
zijn hieropgifter avond met Moyalen aengekomen, en 
inlifteren feer dat de penningen hier gevonden moch¬ 
ten worden, ik doe alle naerftigheyt aen eenyegelijk 
om de penningen hier te lichten ; maereylacif ’cisde 
plaetfe niet daer ikfé vinden fal ducht ik ; en hoewel 
ik wat vonde, defommeistegroot ik fal het nietby 
een konnen brengen , en beduchte fo de gantfche be¬ 
talinge daer niet geheel komt j dat een partye verloren 
geld foude wefen: derhalven nadien by onfer twee 
iaetfte fchrijvens U E. den noot is veradverteert, en 
dat wy lo hertdijken om defelve betalinge over nachc 
en dagotn te fchikken hebben verfocht en aangehou¬ 
den , fo voed ons noch de hope dat wy van ure tot ure 
UE fchrijven met de verfochte betalinge zijn ver¬ 
wachtende, des niet jegenftaende fal ik niet laten alle 
devoirtedoen, ’t zy op wat lafte dat het zy alle pen¬ 
ningen hier te lichten wat my mogelijk fal wefen , dan 
beduchte grotelijks. Van dage vaerdigen wy ’er een af 
na de fchanfe, die daer hope fal geven dat wy vaft 
doende zijn in de penningen te vergaderen, hoewel 
wy tydinge hebben dat de betalinge onder wegen is, 
dan mids de wint aen den noorden is, dat defelve niet 
ofqualijk op kan komen , daerom wil U E. dienftelijk 
verfocht hebben de opkomfte van de voorfz. betalinge 
naer vereyfch des noods te willen doen diligenteren,ik 
foude hopen , hadden fy gelijkelijk de betalinge, daer 
ioude noch ordre met der tijd te ftellen wefen; want 
men moet prafhferen d’een voord’ander na daer van 
daen te krygen cf ten minften eenige, en die daer blij¬ 
ven hare compagnien wat liften; ik fou der noch eens 
felver heen varen , fo ik alle befcheyt hadde daer vau 
wy U E- gefchreven hebben , doch een dag drie of vier 
na de gedane betalinge, en ook na ik van de gelegent- 

heyd verftaen kan eeniglins geraden te wefen. En de~ 
fen hier mede eyndende wil UE. na mijn dienftelijke 
gebiedenifle, in fchut des Almachtigen bevolen heb¬ 
ben : met haeftetn Defen 22. Augufti 1589. $ttl& 
mvo. Onder ftond, 

U E. dienftwillige: en was onderteykent 

D. van der Doet* 

ijBj. 

Het opfchrifc was : Edele, ereritfefte , hoog-ge- 
leerde, wijfe, voorlienige Heeren , mijn Heeren van 
den Rade van State van de geünieerde Nederlandfche 
Provintien j in den Hage. 

D; 
na fjeeft ben booinocmben ban Der <Doe£ 

■ obetgefcbieben / bat De ban 13ot; 
üt$ ijem öc fahe ban ’t goubernement noeb niet öaöt 
aengetogen/ Dan Dat Ijp öe$ niet tegenflaenöe eet? 
tepnlijb alle Debeir bede tot rufle en fïilligbept / en 
toenfcbteöat ïiateï ïSoo|öa toaer aengdiomcn met 
öe aöfolMte commiffie boo| l^otïi^ / en aueorifatie 
niet öem te mogen ijanöden / bP berfjoopte bat bP 
pemmet goebe redenen nocb fouöe öaec toe laten 
betoegen. 

<Den 24.. Wngufii fïcnö bet baet nocb feer guaïp/ 
Deruptecenmupteömfofeetal^ fp mochten/ maer 
bc Heece ban |)atït$ baööe be <Ètoerigbept ban be 
foldaten met goebe rebenen geflilt / en fo be ciipte- 
ren feer onreödijfe fyjahen en na geen goebe rebenen 
brilden boren/ fo Dat De Heete ban §>otïi$ Daer Dool 

' met fïrafbept fepde / ik fie tod toat7 ex ig j gplup- 
ben fuït niet eer te bieden toefen of baet toect ’et een 
bed opgdmoopt / boe toerben fp te muptiger en ries 
pen i-ier / Her / ïfer / ’t moet jijn / en meenden aïfo 
met een rumoer fieb op be bobenfebanfe tebegeben 
en öie in te nemen/ ban fp guamen te ho|t / toanc 
betoadjtbande foldaten benïupDen fiupteDen aen 
öebobenpooite/ ban toerde ban bepbe fpben noch 
niet gefeboten / böetoel fp ben anderen ü|epgöcn: 
b oberigbrptfo’tfcbDntÖen toat bedatenbe op be 
foïöaten/ Dienu baet gdt ontfangen baöben/ na* 
mm eenrnpter bande meefïe miiptijn# gehangen/ 
en djcpgöen bdii te bangen/ ban fp moeflon bent 
toeberom laten gaen: br rupterp foebtenbe foïda* 
ten aen baer fpbete hepgen/ ban bermit^ be obe= 
rigbeptmigoettoa^ ftonben fp daer toe niet gera* 
rien/ noebtan^ biden ben al eenigé foïöaten bocb 
tocpmgeOp/ banbetmeerenbedban defdüe folba^ 
tenbsdöen ben al fiilïe. 

<Daer na beeft bet)ecre ban ^otïié gefcb?eben 
aen be Staten gencrad bat bp upt be fd)anfc berto^ 
gen toa^ ban toegen öc ongcbooifaembept öe0 gar^ 
r,!fbeu£; ban gdprien fcbicben bie ban ben l5acb ban 
^ernbem / nopenöe be guaöe bifpofitie ban be 
febanfe ban ’g «Siabentoccrt / bat fo daer in geen 
anderen racb toerbe gcfcöïfit en gdt gefonben/ batfe 
b?ee£öen bat bet op iyn <G5eertrupöenbcrgö aflopen 
fouöe; öcrbalben De Staten feer beïaöen toefende/ 
bebben Daer cenig gdt gefonben / maer i^ be fa&e 
Dacrmebe nocb niet geholpen gctoccft/ aïfofp nu 
afrdicninge cn bolle betalinge toiïben bebben: ben 
16. ^ctobcr fcb?ijf£ ban bet <©oe£ nocb/ bat be 
ïiaerja nopenöe De febanfe ban ’g 4Bjabentoeert in 
De pyp toas b|anDenbe / Dat De Heeren Staten bin¬ 
nen ttocc Dagen ober Dag en nacöt noeb toiïDcn fem 
Den een macnD folï^ / en nocb 4000 guïDen^/toant 
fonDcr Die penningen Daer pjefent te toefen fouDen 
fp tot geen ge(joo| rionien; Dan ÖP fouöe arbepDen 
Dotter geen penningen fouDen nptgegeben too|Dcn 

offpfonöenöefcbamfeberfehert 5bn* begeert Dat 
öc Piobintien toillen aifjcïjt nemen op De impo|tan? 
tie ban De pïaetfe/en Daerom ban De ncoD ren öeugö 
mahenöe / ben effb|reren al0 eenigfin^ Den fïaet ban 
Den lanöe modjt lijden: ’t toacr/ iWwft bP/ te 
toenfeben Dat men boücn De 4000 gulöcn Daer mede 
men te boren iie pictcnfle ban De afrdicninge fouöe 
bebben bonnen rcböcn / nunoebcen^fo bcdïtonbe 
tooiden gebonden en opgefebibt / toant bet bertrdi 
ban De aenhomfle ban De boojfj. penningen ö’af- 
banbdingeöagdijb^berftoaerben: en fïaet te let¬ 

ten 

natte o? 
De fdjatfc 
feban 
’& <J3^a= 
b£Ti5»ee«( 
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feu (frprp'ft©.bau Öcr©ör£) Dat al of’cri of 
10 of 12000 gulöcn boben öc orbinatpS betaïinge 
met beftoaerlphpcpt in Defe upterfïe nooD gebonöcn 
moepte tooröen / en bat Daec mebe be fake gedept 
fp / bat befdbe penningen upt be inkomfïe ban 
öefelöe plaetfe binnen ben ti/D ban Drie maenben 
((jet gaenifoen becanbett 3pnDc) toeberom bet? 
goebbonnentooröen; bepatoenöat bieplaetfe/ Die 
belanbcnfo becl importeert/ baer mebe bepouben 
ban tooröen. ©oep konöe bic fakeniet gebonöen 
tooröen / niet tcgcnfïaenöc öatïïpfoor/ De23urge# 
mccfïer ban tilenipcm / en (föctrit be 3Jongc albacr 
gefonöen toerden/ inaet konden met betupteccn 

ut onöc öie ben fcet qualpk aenfïdöen niet pandden. ©oep 
icmfoeu epnörïijit na bede grote moepten en arbepb / en 00b 
Va# geen blepn bangier / 3fjn be Staten cccfï in bet be# 
nxwect gin ban ©ecembcr mecfïec ban be boorf5. fepanfe 
gff1 gctooröcn/ pebbenöe ’t gaenifoen eccfï paer toiïle 
janfe/ moeten boen / fuïr bat bet oube gaenifoen fo ruptc# 

ren aïjS bneebten baer upt getogen #/ en toetöc boor 
JtS eccfï toeberom befetmet 80 man banïDpnbccgensS 
efesert benbd/ ’t benbd ban 35cptpobcn / maec 70 man 

ƒ cn ’t penöd ban ban ben €pnbcn / een toep# 
1 nigbobcnöcioomanfïeck3i/nbe; baecna 3tjnbcc 

nocb cenige anbere beubeïen ingebomen / tot grote 
blijbfcbap ban be Staten / bat be pïactfe bie ïang 
feec bangeren^ gcfïaen pabbe toeberom berfebecc 
toa£: be fepantfe toag cebclpk banaïlc^ beefien/ 
ban gefebut / ammonitie en bib?e£ / toanc baer toajS 
bcpalbcnpet gefepnt nocbobecbei2oooponb pul# 
ber£ / beeï getocct cn feberp / ban aïle£ genoeg / 
hoorn ober be 18 ïafïen / ban ’t gdt bat aibaec ont# 
fangen toaö Dat toa£ al aen be foïbaten en aen om 
bofïen ban fortificatiën becfptft: be companien ban 
pet onbe gaenifoen toerden berfonben binnen ©oeg# 
borg/ SCecnpem/ ©euteepum/ eenige binnentï# 
tcecbt; be cuptecpc toerden onbec Contelacc/ jpot# 
lisS en anbere beebedt / eengbedg in ’£ Heerenbergc; 
be meefïe belpamcrg beetrokken ban felfjS / breefen# 
be boor fïcaffe / en alfo toecöe alle$ toeberom in fïiïte 

rtftofi enfekeepeptgebragt. 
puin, aTprifïoflrd §Mantpn / be betmaeröe boekdrukker/ 
lntier' bie be örnkkerpc feec berbetert peeft /$ ben eerfïen 

3ïulp öefe£ jaerji binnen ^nttoeepen obedeben / 
en in be grote ïiebe-broutoen kerke albacr met gcc# 

löetup tcc eeren begraben / fijn£ ouöeröomjf 77 jaren. 
i™®* Hcbctoj/h ©uicciacöpn / bie boor fyn neccfïig on# 
:b;iu beefoek öc geïegentpept ban aï be .Éeöerïanöert be# 

fepreben peeft / en baer boor ecutuig lof en prp£ bcr= 
bient peeft/ out 3pnbe 66 faren/i^ op ben zz. iBeert 

nriaft befrë jaer^ mebe befer tocrelb obedeben. 
tfban iiion‘n3 bat! ^djotïanb 3iacobn^ be 6. pabbe 
cijat* ’tboorlcbcniacc ten poutudpk boen bccfocken 
3/3ia; naöocptcc begi Honing^ ban ^enemerken jrtebes 
^ca; rik bei. cn fufïec be^ Boning^ Cprifïiaen be+. be 
aocijs pouïpkfc conbitien en beloften gcaccefïeert en ge# 
te* maektspribe/ i^bebruploft^-ftefïe bcnzo.^ugm 
rSl fïi Defe^jaecö baer ban gepouben tot kronenburg/ 
neöten til <S>£nemechcn / in abfcntie be£ koning? ban 
Eöcrife ^cpotïanb: <6eorgekete/a3root-maecfcpalkobcc 
>i 4j.; pet koningrijk ban ^cpotïanb/cn <6onberncur ban 

.ïBarcian/ iict pem in be^ koning^ ban ^cpotïanb^ 
name boor ben ^rtöikant ber fcïber pïaetfe be 
S3,mpt foïemndpk troutuen / en peeftfe in ben name 
beè koning^ outfangen / en i^ baer mebe met een 
bïoteban i4^ecnfe fepepen feec peedpk toegeeufï 
afgebacen / nemenbe fpn coui*^ na ^cpotïanb/maer 
Door contrarie tninbengenootfaekt tnefenbc aen be 
iBoartoeegfe kuften in te lopen f cn te blpben leggen 
om be toinb toaec te nemen / i£ ben jongen koniug/ 
boarbienbembitlangetoacbtenbcrbrietig biel / in 
^cpotïanb t’fcpcep gegacn/en met een bloot fdjotfe 
fepepen na be kufïban;Boortocgen gebaren/en’t pu? 
toelpk/ baer nu be foïemnifatie al aftaap gepouben/ 
feïf^ perfoonlpk bebefïigt en boïbragt op ben 14-. Ajo? 
bember/ en al£ pp ban baer niet toeberom na ^epod 
ïanb honbe raken / i^ pp te lanbe na ben koning ban 
eienenterken fpn ftoager met fpn 23r»Pt gerep(1/ cn 
peeft bcfeïbc öc pecle ginter aibaec bergefelfepayr, 

I Vt Deel. 

3’n befen /are 1789. i^ ook obedeben ben ïf ertoge kmog 
Ü3fuiiu$ ban 23rupn?topk / betoelkefpue lanbenrmifa„uul 
fïdpk en brcödp'kxi /aten in goeben brebe pabbe^upn^5 
geregecct/ ppfïorfben 2.bag ban.HBep/ pp pabbe gj*. 
ook rot l^clmfiab een unibccfïtept of poge fcpole op^ * 
gereept / enbefdbe metfepone prtbilegien en goeb 
/acdpkg inkomen begiftigt. 

JDp moeten nu pier tufepen bepben toeberom cni 
toepnig ban Dc geïegentpept ban ©rankrpk berpa? 
lei:. bat be koning ban ©jankepk teebejj met 
beu koning ban jftabatre pabbe gcmackt / peeft pp 
becfcpcpbcn fïeben bit tegen pem ccbellcecben in# 
genomen / cnban anbere fïeben ip pp bupten gepom 
Den: be koning fïcrktc pem bagelpk^ meer en meer; me faa„ 
enbecfïaenbebat be fïab ban ^oictierj? toankdbe/ ©oïctiersi 
toerb terabc met fpn krpgp pepr baer na toe re rep* fWjot 
fen / inaec alfo pp fpn repfc te lange uptfïclbc / toerb Inla ten 

pp ten lefïen albacr bupten gepouben / cn be fïab ©Dnk# 
biel be 3liguet$ toe/ cn be koning beetrok toeberom rgfc mp# 
ban baer. ' f ‘nu 

^enliötoaémebe met anbere fïeben ben koning 
afgcballèn/ ban baer na baer ban beroupebbenbe/ 
pabben fp pen toeberom onber beg koning^ gepoor# 
faempept gegeben / en fpn krpgobolk in befetnnge 
genomen. 5Uit toa^ öie ban^arp^ niet napaer 
fin/ toantfpfagenöatfe ban baer grote fcpabc kon# ■ 
benlpben/ Daecom fp befdbe fïeöcbdegerbcn/ cn 
braepten baer een proper leger en gefcpuc boor/ Dorp tieiegerm 
bie ban binnen kregen ook bolk tot paer bccfïcrkin# 
gein / en bleien tod kloekelpk upt; maer alfo be 
3Liguct$ leger berfïeckt toerb / cn bie ban binnen 
niet toel toaren boorpen ban pulbec cn kogelen / na 
bat fp een fïorm of ttoee afgef agen pabben / begon# 
ben fp ban opgebinge te pauDeïen / SopaunejS 
IBontlukbanSlalignp €ioubecneuc ban oTamerik 
toa^ baer mebe met 4000 man / en 7 fïukkengrof 
gefepnt boor gekomen / bie^bie ban binnen eenige 
eerlpke conbitien bebongen pebbenbe / beloofden be 
fïab ober te leberen / bp aïDien fp in ttoee Dagen niet 
toerden ontfet / binnen toclken tpb quambcnBfCï 
tog ban jLongeballe / mit^gaber^ ook ben ï^eere 
ban ïa^obe/ met bcd<gDdlupden/ bie pen ober 
2öaligup foepten te toreken / betorjïe pp pare pupfen 
en goederen ingenomen/ berooft eri gepïonbcrt pab# 
De; fp toaren alle feec totllig om te beepten en paer 
leben te toagen / paer bedatenDe op De feec grote er# 
barempept ban Den bromen krpg^-peïD Den ï^cere 
banlal^obc: fp toaren in alïe^ maer 800 ruptcr£ 
en 1700 fepnttec^ fïerk / en bcrfracnDe tuffepen toe# 
gen pet accoort ban Dc opgebinge / pebben fppui 
feec gepacfï/ beVoerfïen pen een toepnig op Den toeg/ 
en togen boorffS met 3 belt-fïuk/ens/ en quamcii 011# 
trent Den miöDag De bcïcgcrDc in ’t gcficptc; pp 
DcelDcfpnbolkin7poopcn/ en liet pet gefeput tuf# 
fepen be feputten boort pacfïen: be Higucr^ niet 
toetende poe fïerk pet koning^ bolk toa^ / fïdben 
pen feer paeftelpkin oröre / enbeplben pen in 3 poo# 
pen/ ben eerfïen boerde ben Hertog ban Sïumaïc/ 
benttoeeben23alignp/ enden derden toert bpiiBe# Sera' mi 
nebillebclcpt; fp qnamen aen malkanbcren/ ben fetettne 
lf eerc ban èarmofe opperfïe Hrtilïerp-mecfïcr lofïc genagefu 
pet gefepnt briemad met groten paefï en fleer tod/ 
en reepte pet gefrput toeber tegen iBcnebiile/ br«J 
koning^bolkfïceöcnmetgrotecouragie/ cn boor- 
Drongen De oröcmngc ban De cuuterpc Der Ultgucr^/ 
eMbr^tktenfeopbcüïncpt/ ban gelijken toiceb pet 
boctbolk ban belïigucr^ berfïropt en in bcblucpc 
gcflagcn. <Pe Dertog ban ?iimiale nam fpn bluept 
tot fint <Dcn!$/Balignp quam een toepnig gequetfï 
3pnDc binnen ©acp^/ .ïifeenebiïle Die bu pcnlupDcn 
gefdjut bluepte bleef epnDclpk in Den fïrijb bcrfla# 
gen: DacrbScben ontrem 1200ban DcHignerö op 
DcpïactfcDooD / cn bedoren 10 fiucïten gefcpiit?/ 
met alle pet kn/gé-gereetfeljap / bagagie / en be bic# 
talie ban be foetelacr?/ Detodke pee alle^ lieten fïacu 
en falbcerDen pen meDe met Dc bïucpt: ban Dc£ ko# 
uiligs bolk bleef’cc toepnig booD / en onber befdbe 
toaö’jBobilliere een boornaem ^bdman / en Hobo# 
bicuö 3acbanfon toerb in een been pecö gequetfï. 

söq 4 ©at 



4^4 Ses en TwintichfteBóek. 
dat toa? De cecfïe ca bpfoiibetfïe neöerïage Die be 

3ligncr? noch geïjaö hebben/ l)ia* op bolgbe be? 
Caraïus anderen baeg? noch een anbere/ en toa? befe: €a# 
tf§>aboff2 roln? .^aboffe en 2Hina? 23ioffc / bepöcgd^ocber? 
H5X. öau tëHcccdln / toaren met een bed cupter? en boet# 
uoo:ftL>ng hncdjteu ontrent 23onncbaïïe bp <£hartre?. «Ön 
«nbeei alfa De 'ffyut ban (èïjafïtüon öooj bebd ban ben Ho# 
öenSsm nibg ban Sabarrc een acnfïag op <£hactrc? haööe/ 
ban ciw= om ’t felbe in te nemen / ^abofle l)tce ban niet toe* 
guon tenbeen öefelbCQiïboajfïensontmaecenbe/ toeröen 
Sne< weeft alle tci’ neöcc gelept en geflagcn / ^aboffe 

toerb gequetfï en ooh gehangen / en alfo l)P niet 
totlöecccn/ noclj fijn teonöcn laten berbmöcn/ fo 
gctachtchpni een anllnnigljept en fïotfaffa: ban 
Chafïiïlon? boïït bleef’ec i3 boob en berfcljepöen ge# 
toonö / oUbafntfon ban ben peerbe gefïehen spiibe 
toa? feer gequefï. 

3Mfa gingen be fahen albact / ban De cene ban be 
nnöere boo^fpoct lubbende: maet aïfo be Honing 
öaec na üctfchcpöc fteben boon / en bat Ijp een groot 
machtig leger bp ben anöeccn IjaDDc / tod ban 
4 5000 man / fo 3ijn bepbe De Woningen ban Efjanh# 
rsjhcn^abacre ontrent $arij? bp ben anöetenge# 

2?c sto* bomen om ’t fdbc tc belegeren / be Honing toa? ge# 
^"anfc3-” ï°9Cfrt tc ïouö / een hSepu fïcbcfteu baec 011# 
nik kamt tccnt 5 be ^cttogc ban iBepne toa? tc Dier tijb niet 
met fnn binnen $anj? / Dan De ^crtoglnnc ban IHtompeii# 
trtat oa- fier b^efenbe Dat’crlicöteïtjb een oproer foubc mo# 
tüP* *' gen ontfïaen / Ijeeft aen Ijctn gefcöjebcn böt Ijp bate# 

lyh binnen jpanj? bomen fouöe/ toant fpfïeb be# 
fo?gbe ban toegen bc? Honing? aenhomfïe bat’er 
ïidjtdijft een optocr ontfïaen foubc / toaecom be 
^ertogc tcrfïont na jparij? troh / om fuïh? metfyn 
£egcntoQO|bigl3cpt tc beletten en boojhoincn: be op# 
toecöcr? b?cê?öni feec öattet met beu quaïtjft af# 
lopen fonbe/ toant bate fahen fïouöen feer quaigii 
tc Dcfcc^tijö / en fpïupöen b?ec?Dcn feer bat fp / fo 
?jct miahjh afliep / gefïraft fouben toeröen / öetoijle 
be Honing noch bede toegebane binnen $arij? l)ab# 
£sc: maer bacr fïonb een jongen jlBonlft op/ genaemt 
ïpaeDcr 3[acob Clement / upt een bojpïten &ci# 
boitiie bp^cn? geboren/ en tot$?obencen in.lbe# 
neiiibu? hi be dominicaner o)ben opgetogen 22 
jaet out / een ongdeert en in alle gocöe Uonfïcn on# 
erbaten mcnfclje. defe boo? be oproerige p?cDUia# 
tien ban De mcutoc Cljeoïogcn / bic baer D^ebeti Dat 
’cj:gcoo?ïofttoa^ ecncii Cprnii om te brengen / ge# 
b!cben3ijnbe/ nam boo? Öcm ben honing om Ijal^ 
tcb|engcn/ ijem quam baec af toat Ijcc ooit toiibe. 
de gccfïdijltc lieten lupöcn euöaböcn in Deep njD 
een gecucl)tc gcflropt al^ Dat be ïloningen ban 
©?anhrijfi en Rabatte t’famen gefloten pabben / 
bat fp alle be geefldijhliept toilöen uptroepen. 3fa# 

f aro!) tob Clement Ijcm bp cciiige ban fijn o?b?c beroemt 
élement ï)cbbenöe bat ÖP benïïoning met frjrt epgcuö>3nb 
ISko:# toilbcbaoöcii/ niet upt fjacc Die Iju tot ben Lloning 
tue br =e b?oeg/ ntaecuptllefbc bic Ijptot^ob/ bc religie/ 
fTimtoeu Cl'|[jcitoclbarcnbe? ïanb^toap’ btagcube; Ijntoerö 
SStC öaeringefterlUbat ÖP full^metgacber coufcietitie 

tod tnacf)tc boen / ja bat l)P ooh baer ober bed bp 
<Oob bccbicncn foubc/ en fo Ijp op Dcc öacb öaec ober 
modjt bomen tcfïccbeu/ bat fonöec ecnlg ttoijffd 
fijn 51de tot bc fdjacr Dcc uptberhoren faïige bomen 
foubc: ï)icröoo?gcfïerbt3ijnöc in fijnboopiemen/ 
en toctoibc bat be JIBonicbcn ban fijne oib^e een 
mpen toegang l)abbeu bp beufioning/ alfobeïio# 
ihng befe oibcn boben mate tocgcbaen toaö/ fo fjeeft 
IIP alle b?ccfc en fecupde aen b’ecn fpöe gefïdt;cn om 
nod) te beter toegang tot ben liiaihug te hebben / fa 
heeft lm ban beu ^cere Cacolum ban lutfenburg/ 
cö’abcbau / bic in ’t bafïeel ban Uoitbje ge# 
hangen lag/ om een gelept^-b^ief gebeben / booj# 
fïdlenbebathoöcpmelijb bebd haööe acn bniïto# 
nhig/ öaec ach öcn ltomng feer bed en hoog gdc# 
gen toarc; en na bat ÖP Dit fdmjben ban ben <D?abe 
acn beu Honing ontfangen haböc/ is» l)P tcrfïonb na 
Dc^ Uoningö leger getogen/ baec ÖP ban ben ïtcijgs 
bolftc eerfï gehangen enqtialijlt getractcert toerb/ 
Daclj alö lip bootgaf o«at hp acn ben Honing een een# 

fïig bebd en ïafï h^böe / bic Iju rtiemant ahbee^ bah 
acn ben Honing felfó mocht tc hennen geöcn / fa 
toerb het 3jacob <öuefïeu^ / öc£ Honingé €>ratcuc/ 
bic ter fdbec tijb in’t leger toag/ opgdcptbathP 
öefen jBonilt boo^ ben Honing bjengen foubc. <6ue# 
fleu^ nam hem bp flcD ten abonbmacl / en bc$J anbe# 
renbacgöfinotgcniJte7Wren/ toefenbc öencerfïen 
^tugufli / heeft Ijp hem tot Den Honing gebjagt/ ben 
JBonih bp ben Honing gefeotnen toefeube / heeft beu 
b^cfbpröen(D?abebanS3umegcfch?cbcn/ nut fijn 
moiitoc getogen en ben Honing obergdebcct: De I 
^bclinannen ban bc?» Hom'ngö hamer / bit bp Den / 
Honing toaren / gingen Dooj De£ Honiugp bebd aen 
b’ecn fpDe / en tertorjle De Honing Den bjicf ïa^/ toog 
De .lidonih in Der haefe een fcherp meffe nnt fijn 
montoe / en fïah baer mebc ben Honing met getodt flfaö 
in fijnen buph; ben Honing feer berfehudicnöe ban 
öefen onbecluachfen fïeeh / toog ïjec mep met fijn ep# ^Hamh 
gen hanö upt betoonde/ en fïah baer incöe fijnen öoiifmfn 
mooibcr boben het flinhcr ooge/ Doo? Dit gerudjte tnefcm 
quanicn niet groter öaef! en furie cenige ban Dc£ «ws m 
Honing^ €Deimannen/ Die naefï bp bc tjanb toaren/^ 
loopen / en hebben ben moo^bee / bic ban bc fïehe öep SS?i 
Hourngobcrbacfï toa^/ booster uebee gefïagcn/ uannen 
en hem niet amallrjhe bede toonden Dootfïehen en ü01UJts 
omgebjagt. enSL 

den Honing toerb op fijn Deöbe geholpen / en be fcooö gC:, 

toonbc boo?De.ïÉHseöichnenen<Chiruigyn^ be^Ho# <las«u 
nuigf gcbifïteert / en geooftièelt niet öooödijh maec 
gcnefdijli te toefen, defe gcfchieöeniffe toeebe ter# 
fronö aen allen gouberneue^ en officier^ ban het 
rijh Die Ijet met ben Honing ijieïbcn / en ooh acn alle 
fijne bnenben/^niccn en bontgenoten obergefch?e# 
ben/niet bpboeginge bat De doctoren en be Ctjirnr# 
gijnen oojöedöen Dat De quetfure genefdijh toap. 

#bec Ijet ïichaem ban Den moo?Dcr toecD terfïonb 
fcntentic gegeben / en toerbe gefleept tot een af# %unm 
fchutoeïijh en becfchhdidijh fpectaheï met bier oturijet 
paerDen ban een getogen / Dacc na berb?anD / en De jJJfjSJ 
aiTclje toerb in (jet nnefle toatec gefïropt. mo0ioer. 

(Segen ben abonb begon öetoonbe te fmerten en 
te berargcren / öooibienhetme^bergiftettoa^/ en 
bc Honing hccegeeii barbeen fïeche hoo?tfe/ en De „urns 
gocDc hope öec JBcDecIjnen beranöcröe haefïeiijh/ fcuomw 
en fijne brachten namen allenrhenö meer en meer ^caraat/ 
of / toaerom hp fïcb tot ben ommefïanbcreu eu i!?ee# 
ren heeröe / en fepöe tot henliipöen alön^: bergtftïgt 

Hliebc toaerbe en goröe toienben/ih lilagc niet ober Suas* 
bcho^cc tijD mijn^ leben^/ toant öie indoöfïcrft -T,a 
bte beeft lange genoeg in cece en toeïbaert geïeeft 5 Denen »*.« 
inbieniltlangecfouöeleben/ fofoube ih noch meer pon»n2s 
fleii / lyben en boen moeten / bat th niet fouöe bege# k< 
ren. §|n Defe gdegenthept Der falie fp?ceh th ban ’t njk/‘mu 
gmcihbcrfocljthtbbe/ beellepbenon^/ noch meer ^!k^e 
trechcn en Ötoingcn on^ / ooh De begeerten en lufïen ,6} 
ooh begcringfïegcrahen ooh op ben hoogfïen troon/3j ‘ ; 
öacrbefahenmaecnatoceniDenïupbcn/ aï£ haten ’’ 
fpgenen toille een booggang htöben : toat booj 5’ 
fdjanödijhe / grntoelijhccn afTchjichdijche Dingen * 
3ïjnoH?nictboo|gehomen i toat injurien en finact ^ 
hebben top niet bjptoillig gdcöen/ op Dat ih toebe en 
eenigbcptoiiDcrbieban renöec religie onöerjjouöcn 
niochte? ruöicnoattocnbigcbloeö-bccgictingcfon# J 
öcbecmpöcn* bit aïleil ijJ totonfe berachnngc en 3} 
öcnbpanöentotfïouu'gheptgcöhö: en toaec toe tè „ 
liet cpiiöclijh gehomen / bat ih al^ oberigbept in 3, 
fahe ban mepneebighept en gcquetfïc ^ajcfïcpt / 3} 
öcsSgdijh^beberb^ehcr^banöegcmcencculïe / bcc# 33 
mogen? berechten met Ijcbbc mogen fïcaffen> gu^ 3J 
ïtipbcn Ijcbt alle t’ famen geflrn toat oprocren J3 
enooiïogcuin hetgeheeleHonhigcyheen? ofttoce# 33 
mael ontfïaen jijn / om fahen bat ih Ijcbbe toil# 33 
len fïraffcn De gene Die ban mi?öacb obertoon# J3 
nen toaren. .^u toerb noch tot fo bed fchdmftnh# „ 
hen bit paricidium of baöcc-mao^ö geboegt: en )3 
booitoaer öcfeöoobdijhc toonbe Die mp gefïohcn i?/ 33 
Doet mp fo tocc niet/ al? bat ih ben geefïdijhen fïact/ 3, 

j enbcnjrrancopfen name/ öie fldj altyb tegen Ija# 33 
ren Honing enöetbaöedanö tod geöjagen hebben/ 33 

nut« 
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„ met mijn boot een fuïhen fcödmfïuh moet opleg* 
J3 gen. 3©aec bit bertroofl mp uocö bat ih aen utoe 
j, oogen fïe / toat boo? een grote fmectc en pyne gp 
„ ober utoe fioiiingO moo?t üeüomen Ijcbt / toat ge* 
„ ncpgbe gemoebetèn gp Ijebt om öc ttoninhlijhen 
„ name te bcfdjcrmcu en bc£ ©aöecïauö^ b?p* 
„ Öcpr te beffbutten. %l\ en behommece mp niet / 
5, !joc bat mijn boot macö geto?ohcn too?Den / bat 
3, bebde ih <©oö / in toien^ feöole ilt ben opgeboct / 
3, en ban mijn jctigt aen gdccct mijne bpanöen te 
3, bergeben. ^h biobc u/aiti mijn boa^aubcccn toiï* 

Ie en om öe lieföe üeg baberlanö£ toiïïe / bat 
3, gp met fïattbbafïige en eenbjagtige Ijecten utefa* 
„ uien jjont / en alfb met tnalhaubcren befpjceïit/ 
3, bat gp ïjet ïioninhcijh en be francopfcöe namen 
„ toeïbaect op utoe ecnbjagtigljepb bebefïigt. W 
3> ih U'ïupbcn acnfp^ehe / fa fpjehe ih ben gebeden 
3, 3tbdbam en ïïiböerfcöap aen / betodhe in ’t le* 
3, gcc en öct ïiouinhcijh té/cp be anbece Staten en 
35 agt ih fo boog niet / toant ben gccfïcïyhcn fïact 
33 bie ih fo boog geeeet ödJbe/ en baccih om een lit* 
3, tiiaet af tcsrjii mp fo feer berneert bebbe/bebben öoo? 
3, p^efmmie ban be balfcöc religie ben laten bebjie* 
,3 gen / en fpn bet oproerige curafcnbebolhinonge* 
3, i)oo?faembepb een lange tijb boojgcgaen / bet i£ 
33 u tóerh en bet beboojt ben 2ïbdDam toe utoen 
3, toettigen ïïaninh te befebermen / en fo bet aen 
„ ccncn gebiecht / tenen bequamen ben ïiontnh* 

recom» rijfte te gcben. <<5öp bebt öen üoninft ban Jfta* 
Snak barre/en gehjh be feïbe ban red)t£ toegenöenae* 
ungiat‘ fïe i^/aïfa ig bb ooft be toeerbigfïe enaenfïenltjh* 
atre/eii |ïe. Cn altoaec’t feboon Dat bent bietoettige fuc* 
»mte toe» ceffic niet tot bet Üontnhcrjh beriep / fo maeht 
:n rcctjre öcm bocb bie toaerbigbepb na mp boot / tot ge* 
‘“ejJe nerad ©elt-obccfïe ; toeïh ampt Ijeni naefï mp in 
ttaonuan ’t ïioninhtyh toehomt. <©cfe i£ met be pogfïe 
pauk» Cöeïöepb be£ betten begaeft / beeft tipt lange eet* 
yiï* barentbepb feer bede geleert / i$ ooh öoo? be Cob* 

55 ïijhc boo?fïenigbepb / tegen beeïberlupben toiïïen 
-*3 toeberom met mp berfoent/ en bet laet fïcö aen* 
35 fïen/ bat alfa bp in öitCcgg£-öcer/ mtbpgebaïfe 
31 bet boogbfïe regiment beeft/bat bP ooh alfoboo? 
33 fpn Dcucöt bit ballenbe njhe toeberom faï opreg* 
55 ten. Cn inöicn gp bit ïianinhryhc begeert te be* 
33 bonben/fo betoijfï bemonberbanigbepbengebooj* 
31 faembepb / en inöien gp ’t niet toiït boen upt 
33 getroutoigbepb / fo boet bet om u epgen pecijhel 
33 te boopomen: toant toat meent gpïupben bat bic 
33 beroopahetjö ban mijn boot ober ultipben befïupten 
3’ fullen / betodhe aen baec fcöanbdijh boojnemen 
33 te boïbjengen berttoijffden fullen / inbieu ben C* 
33 belbom ben ’t famen eenb^agtig puben ? bic fo 
33 bede baa?nameïpe Zeereu Die mpgctrouenDoe? 
33 toeïöaDen berbonDcn fpn / en boo? toelher tojahe 
33 fp peefen / na mgn boot fullen berboïgen om 
33 Die upt te roDcn. Haet tt ooh De rdigion^-fa* 
33 hen niet beefebphen / Defe faute beeft mpjlange 
33 tgb te rugge gebouDcn / en in mccrDec onbee* 
33 mb'bdühe fauten gebiacbt / upt Die rdigionjS-fa* 
33 hen /Die bp abonturen/ban begin getoeefï i^/ fa 
33 p men tot De factiën gehomen / De feïbe bebeelt 
33 De Staten bejS ïioninhrbh/ en puD Datboojfeher 
3’ Dat Die religie ban <0oD in De prten moet gege* 
33 ben / en niet ban menfeben macb gcboDen tocr* 
33 Den. jfëti nibue gocDe b?tmDcn / blijft <DoD Den 
33 l^cere beboïen / toant ih geboeïc Dat mhne hrag* 
33 ten afnemen / laet af ban utoe tranen / en biDnn 
33 na mijnen DooDc <ï5ob boo? mp. 

©eïüo» ^aer naec berepDc bp pm gebed tot fïerben / 
:uhfietfr. cn ontfingïj Ijtt Sacrament en bet <©lpfeï op be 

föoomfcbe €atboïyhfc manieren /en fïo^fomtrent 
bc^ mo?geip te 3 uren / gebed faft cn fïiïle al^ 
bp 38 jaten 10 maenben en 13 bagen geïeeft/ en 
ay jaren cn 2 maenben gcregcect baböe. 

Incarnatie of jaerdigt opfiin doot. 
ïfentl be VaLoll£ beeft bie gecfleLUChe te feec 

gcaCbt / 

Cn Wert Van cenen VVIILtn MonlCh ttr boot 
gcbpCöt. 

! 

^00? be boot ban befen $?ince bie fonbec Mn* 
beten fïecfc nam betgcpgtebau©alop^ecnepn* 
be/’ttodchalOaec bet begin ban regermge geuo* 
men babben beu ay. ^anuanj iyiy. bpigbebait 
^rancifïu^baniDaïopgi b’eecfle/toefenbe üfectogc 
ban ?llngoulefme/bic in’t lHonmhrtjh fuccebeecöc m 
plactfe ton Slobetoijh ben. Coninh bauD^anhr i jh 
ban bien name / synen Cïi5ebc. 

©an befe Comngé boot toaren alle bjebdie* 
benbe jprancopfen feec beb^oeft / betoijie fp fa* 
gen / bat boo? befelbe alle falicn in onrii* 
fïe / onfeherbepb en ttoijffel gerachten / en Dat 
bie gemoeberen bf$ bolt boo? be ttotffen inbereïi* 
gie niet ïigtdijh oiibcr De gcboopaembeyb Dejs €0* 
ningg ban j^abarre foube honnen gebjagt toerben/ 
baer tegen toaren be ligciir^ feec berbïijb / be 
toijïe fp pit bcrlicten bat be lüomnh ban ^pau* 
gien öaccfahcnutodopentïijh bo’bercnfcuDe/Die 
te bo^en fuïr alleen bebehter toijfe IjaDDe gcDacn. 

ï^et licöaem be^ ïioniug^ toert gcbalfcmt cn 
in een open rofbaec gelepD / cn in ’t en öocj ’t le* 
ger alom boo^ be <§>tcbcn geboert / cn cpnDdijh 
tot Compeigne in §>. Comdij herhc gefldt / en 
toert namaeté berboert tot ^enij^ / fpn öerte 
toert begraben in be herhc ban 3>. CïouD. 

ï^et fept ban befen JBonih p niet alleen bp bede 
bloctgierige en feer öefdge jfraucopfnt ban öe 
©oomfcöe religie feec gep^efen / niaer ïjebben öcfcit 
moo?t een öeplig toech / en ben moopcnacc ecu 
Öepïig martdacr genoemt / baec tegen Den föoninh 
een tiran / fiettec / en apofïaet / pjijfen en bcrïjcffeu 
befen moojtboo^ een fcecöccclgh/ trcjfdijh/ <6oö* 
ïijh en öeplig toech / toeten nantodijep öoc fp ’t feïbe 
Öoog genoeg fullen ppfen en loben in pare gcfcöjif* 
ten/bteöierban binnen parijn opcntïijh gcDjuht 
fpn: jabc ^au^fdbc öreftbitmoopaöig fcptfcec 
beröeben en gefepö bat ÖP bc^ honincjcftuarc fonbcit 
beficaft / en be flab jtorijuö beclofï öabbe / toilbc niet 
bat men boo? ben Coninh / bie in boot fctibe tegen 
ben IjcpïigrnCeefl öabbe gefonbtgt/ bibbcnfonöe. 

j^a be^ Contngl boot toerbe bafï beracbflaegt 
ban be fuccefTïe ban be hcoone / be meefïe menigte SRcs 
ÖidDen’t baer boo? batter geen Ijope tot bcööit* rcfficcca 
binge bet genteenee toeïbaect toare te bectoag* ^°"mcfes 
ten/tentoaremenblebcbp be opentïtjhc cn regteïü ‘3‘ 
fuccffie/eubp albien men baer aftnedte / fo fouDnt 
baec fo bede Woningen/ ja fo beeïe tirannen upt 
boïgen aïfec j^obtnticn in ©tanhryh toaren / om 
toeïheg boo? te homcit mof! men öen ftonmït ban 
^abacre al^ öen regteu erbe enfucccfTcurallcge* 
Öoojfaemöcpb cn onbcrbanigljcpD betoijfen/gdijh 
Öem öen obccïcöcn ïioninh nocö bp fpneu ïeben 
bcchïacrt cn met fpnen Doot ingmipmtöaöbe/eu 
beröiuDerbc Des> rdigioiij3-fahc Dacr in niet / De 
toeïhe fonDer ttoijlTd in bcel mcccDer prajhd foti* 
De toefen / bp alöien men Den Coninh ban C$abac* 
re / Doo? ttoccDjagt ban ört regt öe^ ïioninhrijep 
fouDc toillen berfiooten en uptjTnpten / een pDec 
toa^ fpn opregt gcmoeD / tuentoe cn biïïigljepD in 
allen anbecen fahen behent / fa lieten öe fdbe 
niet toe Dat men op Ijcm eenigen bofen en gua* 
Den arcötoacn foube toerpen. Cn fo öct ïioninh* 
vijlt beöonbcn toerbe/fo honbe ooh öierdigieber* 
fchert toerben / baec aubec^ öcfdbe/ aïjS Ijet ïio* 
ninhrijh om geflopt toerbe in groot pcnjhd fïaeit 
foube moeten / toant bctoijle öct ïioninhtijh nodj 
geöecï bp ben anbecen toa£ / fo toaren Die hrttcrï? 
bp öacc feïbcn ftoah/ macc foube öct ïïomnhnjh 
gefeöcpbcn cn aen fïuchen ban Den anbecen ge* 
fcöeurt toerben / fo fonbcit fp fïcrft toerben. S5cn 
toifï tod bat bie opcocröer^ Die rdigion^-fahen 
alleen boo?tocnbcn / om öen ecucn opcocr na ben 
anbecen aen te bangen / cn too?öe öct onerbaren 
gemeen popel baer mcöebeMogcn. j©en toifï bat 
Den berfïojbcn ïioninh ben ïtrijg tegen Dehcttcr^ 
tot fpn epgen bcröccf ïjaDbc geboert. ^oubcmeit 
meenen bat alg iticit bic nu tegen ben ïioninh ban 
Rabatte toilöe boeren / rcgtbceröigec toefen foube ? 
öe perfoon toa^ nu tod beranbett / inacr bie op- 

rotrber^ 
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cocrberg Dabben baecom öaer taeb en meenfti* | 
ge gantfrö niet bcranbcit. l$oc fotibra fp öcn nas j 
me ban regte ffrancopfcn tocerötg ftonnentoefen/ ( 
iiiöien fp eenen fa fcöanbeïijften mao|t fouben ons; 
getoiaften laten i en op toien mogten fp bat bers 
trontoen beter ïjebben alg tot ben genen / Die öoo| 
be regten en mfettmgen beg ïioninftrijcr tot be 
fucceffic beg &oninftrijcp beroepen toare i öerljals 
ben fouben fp <©oö Ibnagttg / bie ben Contnftban 
Cfèabarrc alg mettee öanb toag ïcpöenöe / öaren 
rccötcn ï^cerc beïgen / en nacr gcfcöicber öulöins 
gc en belofte bat Ijp Date booibaöcten religie fous 
be befcöutten en bcfcöcrinen/öembooiöatcnCos | 
ninït crftcmicn : nabemaeï beg Conmftrijcj; toeïs j 
baecten en be bcïjauDmgc öer religie bejlont op | 
be teoiitoc en toillige gcöooifacniljepö. 

«De andere bifputeecöcn Daer tegen / fnfïmerens 
be men niofle bc confetentte en <0ob ben i^cere 1 
boo| allen bingen een genoegen aenbacn / be toeis j 
bc ficö altijd beg reïlgiong - falten ten öoogfïcn en 
ineeficn aenname; ’t gene men ban be pcriculen 
boojtocnbe / bacr boo| fouben be <ï5obb^ucl)tigc 
€ (jollenen mcnfcöenberfeftertfpn. É>atfp fouben 
balMyft geïoben / Dat men boo| alle bingen na Ijet 
njfte o3oöcg tragten moftc: toant alföan foube <6oö 
alle Ding rijftelift en nacr tocnfclj bcrïcenen en ges 
ben / bat fp Daer leben niet goebe rufïe en b|eöc fons 
ben obcrbfcngen: <6oöt bic tot ben epnöe toe bp fpne 
iiebe fterfte foube bïyüen / bie foube be fpne niinmets 
meer bcclaten/berljalöcn fouben fp alle Date fo,?gc op 

■vDc £io; Dem toerpen: l)icr en tuffdjen bat befe beraetftagin# 
nmifüaa gcngcDup|Dcn/blccföiiutctoctïomnfttcJiïi5cnöQn/en 
it-xrffidi bcraetfïaegbefïgooftmeteenigeDaer ÖPfjemopbers 
coit toas tcouöc/bctoijlc ÖP niet teifl Ijae öc faften en beractfïas 
öent te gmgen aflopen fouöc.JIfèacr fo ïjaefï bc ittoninft ober? 
öom ffcpet* jCjjeil j jjaj}i)e öe Sfecre jDandjiug bc #bcrfïe ber 

^toitferg bp ben anöercn beroepen / en befelbe op fps 
ne meenmge geb?acÖt/bat fp ben meteen ïtemnft Das 
nu DicnfE picfcntcecöcn/ bic öetöalöcn feer bcrblijö 
teag/ciiitiandjio en öer ^toitferfe ïïrijgg-obcrffcn 
teuntïifi be öanb gaf en bebanftten / met toefegs 
ginge/ batïjp bit nimmermeer foube bergeten/ ja 
ïjpbeftenbeopentïilt/ljpöabbeljcnfpne en beg ïlos 
ninftrijcp tedbaett te Danften. ©act na troft öp 
foiiöcr langer uptfM tot Jb. Cïouö/ Daer be boo|s 
naemfïel|ecrenbcrfameïöcn/ en na eeniger mees 
ïiinge/ bic meenben öatmen Ijcm alg een gcnccaeï 

(roi- 47.) öeït-obcrftcrgcöoaifaemöcpöacnbicöcnfoubc/ en 
bat men be reffe foube uptfïellen / en alle be Staten 
bcglsomnftnjc}; beroepen/en aïïeg met rijpen tact en 
mctïicötbcctbdijlibcfïiipten foube :macr bemeefïc 
nienictjte bonben raetfaemfïe/ bat men ïfenriftban 
Saourbon/algbcgcneöic Öoo| o|öcntïijftc fucceffic 
tot ïjet Comnbrijb beroepen teare/ ben beljoo^Iylicn 
ecb boen foube/ onbcrboojgaenbeberfehecingcbcr 

ïto-' religie / en fo teert be Coninft ban jftabarre met bes 
““J® teilliginge ban bc boo^nacmfïc i/)ccren booj ïteninb 
uiojüboo2 ban B?anbrijfi gegroet en nutgeroepen/ beg bdoofs! 
üomnt; öcbeïïoninli bp fpn troutee en teoojb / bat öp be 

oTatljolijftc ^Hpofloïijbe Öoomfclje religie boojflacn 
tijk upts en befcïjccmcn/ en niet inber fcïbcr nodj inöcc fclber 
geroepen/ öjfcipïijn beraubeccn noeb bcrnicutocn foube: bc 
to?rnmea gctfïdyfie ampter en goeberen / fouben gcïylt te bos 
ten keu, ren acii tucljtige Catljolijbe perfoonen / uptgcbcplt 
öcn Rijken mo?Dcn/ en ïjicr op pjoteficerbc ïjp anbermael/gdijlt 
aeöaen, vsoo? ïjenen eer Ijp tot Ijet ütoninïitp beroepen 

teare gebaenpbbe: teatbc religie aenginh/teilöe 
Ijp fidj teillicblob Öc Decreten eeng gocbcn recljtmas 
tigen aïgemcpn of nationaïen Conciïij onbertac^ 
pen / ’t todb men binnen 6 macnbcn / fo ’t mogelgli 
teate / foube aenfïeïïcn/ onbcrtufTcljcn foube gecue 
anbere ban be Catïjoïpc IpofMijbc Öoomfclje res 
ligie m ’t gdjedeConinlicijli ge|jouöen teo?bcu/upts 
genomen alleen bie pïaetfeu / tedbebe p?otefierens 
bc of hugenoten in ïjaböen/ gelijft tuffcöcn ïjem 
en ben lïoiunli ^cncifi be 3.beraccoteeert toag: en 
Dit foube aïfo pïaetfe ïjebben en bdjouben tot bat bp 
gcmccu beteiïïiginge banbe Staten begConinltcijr/ 
bic binnen 6 mamöen fouben t’ famen geroepen 

tobden / anderg foube mogen gerefoïbeert en befïos 
ten toerden / en toeröe bat oob befpiohen / bat toat 
fceöen en floten of ïiafïccïen bie men in be ooiïoge 
foube beroberen / niet ban CatDolijhe perfonen fou* 
ben in ben JBagiflraten gefïclt tooiden / upfgenos 
men allen bie pïaetfen daer ban Ijp met ben oberles 
DewCoumb anderg berb|agen en beracco|beert toag 
getoeefï/ befgdijer fouben geene in toeeeben <6ous ' 
bernementen of Hanbboogben in Steden gefïdt f 
of tocgeïatcn tooiden / ban alleen Catljolpe perfos 
nen/ altijt uptgefonbett bie pïaetfen bie be piotefïes 
rende inljabben. f4Tcn ïeflen tooide ooft be cïaufnle 
bacrbpgeboegt/ bat bc Coninftbe ïjoogöepben/ 
Plibilegien / booibeïen / bipljepden en goeben ben 
^lincen/ hertogen/ l^airen/ ben booinaemfïen 
Dienaren der ïtoninglijftec Cronen / De booinaems 
fïe Eanög-Heeren / olbeïen en getroutoe onberbas 
nenonbcrbiefteltjft fjouben/en infonbcrljrpb beg ber® 
fïo|benConinergetroutoebienarenöem“ laten aen 
beboïen fpn / en De pnb daer aen fjouden dat be 
moo|t aen ben Coninft gebaen / tot een eeutofcf) tp 
empel Der naftomelingen ernfleïijft geflraft foube 
tooiden/ en naer öien fp bie beloften ontfangen Ijabs 
ben/ fo Öebbenbe^|incenen#airenbeg iHoninfts 
lijften bïoetg/hertogen / <6|aben / Officieren bet 
ïïoninftlijftcr iconen / Eanög-ljeeren / bibberen / 
en €öellupben/ ftem ï^encift ben 4. beftent boo| ïtos 
ninft ban ©lanftrijft en ^abarre en boo| ftaren nas 
tupiïijften #|incc / en bcïooföen en ftooeren ïjem 
allegeljaoïfacmljepben getroutoigïjept / geïijft alg 
goebe en getroutoe onderdanen beljooien aen ïjas 
ren toettigen en natureïen üïoninft te betoijfen/en 
bat op Ijareg ïitoniner booigaenöe gebanen eeb / 
batljp de Catïjoïijftfcöe ^IpofMyftfc itSoomfeïje res 
ligie / toilbe en foube befcöutten en befcöermen in 
allen öaren toefen / niet öaerin te beranderen of 
te bernieutocn / en bat öp na beg berfïo|ben ïios 
nincr berftlaringe getoiïlicöen berept ig/ljrmons 
öerrigtcu te laten Dooi een b|? opentlrfft rondïic/ 
en toat inöen feïben concilie bcflotcn foube teers 
ben/ fpn leben bacr na reguleren foube / daer nes 
ben bat fpne IBaf. ötn goettoillicö gelooft en toes 
gefept Dabde/bat öp toilbe toefen een poft öer jus 
ftitie / en een gcmcene bader fpner onderdanen / 
alle quact firaffen / be rebellie affcöaffen / be b|os 
me befcöutten en befcöermen / en bat ÖP ten ejrs 
cmpïe en berfcöiicftingc ban be naftomelingen foube 
ecnfleïift fïcaffén öc gene bie ötm aen öcn boo^ 
genocmöen berfïoiüen Utoninft / fo Daoglijft bers 
grepen Dt&bcn/ öacr toe fp ban fpne iBaj. ïjaec 
lijf en goct bcrbinöen en beöulpicöfpntoillen/om 
bat quaet na bcröienff te ödpen toieften / op bat 
be oproeröcrg / bie öaren flant bcgccren te onbccs 
b|ucften/ ten gronbe uptgeroept mogen too|ben etc. 

Oe cebcn ten bepbeu fpbe gebaen fpnöe / too|s 
be na eenödligcr flemmen ban een pegelijft ge^ 
roepen/ Vive Henri Roy de France & Navarre. 
^aer na ig bc lïoninft opgetogen en ïjeeft fpn 
leger aen 2. gcöcdr/ en treeft eenige fïeöenenftas 
fïecïcn fo met accoo|t alg anöcrflntg ingenomen/ 
en ig ftem be fïab ban diepen (bie een goebe bes «pwaras 
quame öaben aen be Sec ïjccft / en fecr bequacm 
lept om te fefteep upt 0i5ngdanb en upt ^oïïanb (tab m-, 
Ijuïpe te beftomcn)öoo| «£matug<Cafiugeenï5iös g” 
ber ban Sitcufalem ban felf aengeboben / en ging 
öcn ïloninft te gemoet en picfenteeröe {jcni be ffaö nïnkis. 
enöctftafïeel/om öaer in fpn befettinge engarnis 
focn te leggen na fpn bdieben 5 ban Den ïioninft 
fpn opiecftt gemoet ficnöe / ïjceft gefept bat öp öaer 
geen gctcoutocc in toifi te fcöieftcn ban ÖP en 
be fpne toaren / en fepbe bat ÖP niet foefje ban 
beg &oninftrijrjc en öer onberbaneu nut en toeis 
baert / en bacrom toiff ÖP Öem niet ban feec 
Öooglijft en groteïijft ban fpn oprecDtigljepb en ges 
troutoigöepö te beöanftcn/öie ÖP met foube bers 
geten / maer altijtg geöenften / en alfo ig ÖP fons 
öer inoepten öaerin getogen / eenige andere fïes 
ben bolgöe be boctjïappen ban ben fclben €mas 
rug ^aflug / en bie bebonöen öe» toeï öaer 
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bp/ toant be&oninftontfing befeïbe feec goettoil# 
lig en brinöclijft / toant pp Pan naturen genepgt 
toa£ fpn goebcctiecentpepö te betonen / Den genen 
Die pacc faute beftenöen of fpne brtatfcpap fogten/ 
anöcc£ toaö tip ooft fcec flcijtbaet / broom en on# 
becfacgt tegen fpne bpanben / geïijft top Ijiec en 
öacc al^’tpa^ geeft pet öaer ban becpalen (tillen. 

3©P toillen nu toeöetom tot De JieDeclanöfcpe 
faften ftomen : boor pebben top gefept Dat De tier# 
cenicpbe probintien tot Drie plaetfen toerben aen# 
gebogten/ alg namentïpft in’t oberquacciet ban 
<£elöeclanö / in Ifolïanö ontrent ïfeuföen / en in 
öpcflanb / toat in ’t obecquactiér boojfs. gefcpiet 
i.3 / pebben top cen£Deeï$ becpaeït / Rebben ooft toat 
ban ©jicfïanö berntaenö / fullen nu becpalen toat 
ontrent befe ctjö inïfoïlanöen ontcent ïfeuföen te 

mm- öoen to getoeefl. ©etoijle be #?tnce ban #arnta na 
jjm** baö te ^>pa getroeften toag / Den 03?abe ban 
feit Komt iBangfelt met beeïe rupteten en ftnegten geftomen 

na Öofenbaeï/en aen een anber fpbequam pp met 
ISanö een Poop oorloggbolft ban ’0 ^értogenbofcft af na 
naigeutfs J£emert/$5ammelretueert en na ï|euföen ’t toelft 
namlP ÜP boot cecfl ban berre beïepöe / en be abenuen 
run* ' of aenftomflen befette / om te toeeten battec geen 

bictualie fouöe tnftomen / be Staten Die in befe 
tqb toepnig boft: te belöe ftonberi brengen om bat# 
fe be frontieten en plaetfen öaerotn mallen befetten/ 
en niet toiflcn boa? eecfl toaer pp penen toilbe of 
toat pp in fpn fin paböe/beöen be plaetfen alom 
befetten met gatnifoen en beben beeïe frontiet- 
plaetfen flerften/ met fepanfen en forten boorfien/ 
en tot Directie ban Dien toacen gecommitteect^la# 
Pan $anli / 3Bicft ^janffê. Honft/ enSMbregtban 
3Loofen: toant baet toerben feftete forten gemaeftt 
om Sloubeflepn Die tot feec grote ftoflen liepen / 
ban gelijften te^leetnrjftenJ®erften:om3®o?ctrmp 
toerben païiffaöen gemaeftt/ toant men bebont bat 
Pp eenen aenflag op IBorcum paööe / en bat pp 
eenig beeflant paööe met eenige folbaten aïöaec in 
gatnifoen ïeggenbe / ban tnerbe tftöelpft ontbeftt/. 

•tïanb en tnerbe pet ïanb ban SWtena onöec toatec gefet: 
uan mtc» en baer toerben ben 8. fjunp ttoee folbaten bie ften# 

n*flé ban be becraberpe paöben totJBo|cum eerfï 
f«t. getoorept / baer naec ’t pooft met een Bpl afgewon# 
KlftS* ücn cn boo^tjS gequactiett / en bé quattièren op be 
üBajann boIUierften gehangen / en toa£ noep eenen <èeafmu£ 
gepa.igen/ genaemt mebe tot 3Bo2cum gehangen / öetorffte ■ 

i»ben ïfage berboert tnerbe / om aïbaer bjeebec 
tuit, ' geramineert te toerben. 3^e <B?abe ban j^ietne# 

naer betoeïfte ban fijn pup^broutoe tnegen toag 
toeftomenbe be fiebe ban IBoreum met pet ïanb 
ban 3tltena / berflaen pebbenbe ban pet onber# 
tnater fetten ban ’t ïanb ban Wena/ fonber bat 
pp tneï onberreept tna^ ban beg bpanb^ boo?ne# 
men / font fpnen ^jofl ban ïBojcum/ ilBatpen^ be 
<fTa|lro in ben ï£age pem feer beftïagenbc ober ’t 
feïbe / befe abb?e|feerbe pem aen ben Brere abbo? 
caet ban i|oïlanb iBr. 3!opan ban ^ïbenbarnes 
belt/ bie pem boo? anttooojbe fepbe/ en baer na 
ooft fepjeef bat ’t gene gebaentoa£ / gefcpiebeupt 
goeber genegentpepb ter bepoubeniffeban fpne fle# 
be ïBonbjigpem / baer op be boojfs. <6?abeben i, 
3]ulp ftiio veceri, boo? anttOoo?be fcp?eef ben na# 
b^lgenöen bjtef / baet in pp noep betoonbe geen 
boïftomen genoegen te pebben met pet gene ben 

, boo?f5. ban ©ïbenbarnebeït pem ontboben en ge# 
SnSS*11 fcÖJeben pabbe / toant ben bjief ïupbe aïbus?. 
'$Mbe 

toMam*5 T-T Rentfefteen hooggeleerde infonders goede vrint3 
aeit tot uwe fchrijvens door onfen Droft Matheus de Ca- 
iteocaet ftro, hebben wy ontiangen, en de goede genegent- 

lanöeoan tOC behoudehifie onfer ftad Woudrichem ver- 
fóoliana/ nomen , en bevreemt ons niet weynig datmen der 
temte; geftalt ons land Altena dus ganfehelijk in den gront 
öatfijn 2 vefderft en onder ’t water brengt 3min of meer , of 
ïanüban het verbeurt en vyands goet ware , fonder ons in 
ontert defen te kennen of eenigfins daer van te verfteadi- 
ttrtsgc;' Sen* 5tIs immers eene kranke hope , diemen my 
tolt, geeft tot wederloninge van dankbaerhevd ^ voor 

mijne trouwe goede bewefene dienflen. Gevende u 
te bedenken of dit is geprocedeert na behoren. Dat 
fulks van den vyanden ons wedervoere, mollen fuiks 
lijden ,dan de vrienden is’t befwaerlijken te gedo¬ 
gen. Dit fal u believen den Heeren Staten van Hol¬ 
land met gclegentheyd voor te dragen , ten eynde 
fy weten mogen dat wydcsfals geen vernoegen kon- 
ncn hebben , en ons infonderheyd fulks meer ver¬ 
driet , als allen verlies hier bevorens geleden &c. 
Voorts recommandeert hy hem de vorderinge fyner 
fake , daeröm hy fynen Treforier aen den Heeren 
Staten generael hadde afgefonden , en ook dat fynen 
Neve den Grave van Valkefleyn foude mogen beko¬ 
men de commiflïe van Chriftoffel Wolfs zal. Ruyte¬ 
ren , leftelijk fchrijft hy dat de brieven uyt Gelder¬ 
land en van boven komende } ’s daegs te voren van 
den vyand omtrent Rhenen waren bekomen, fulks 
dat hy gene fekere tijdinge van de gelegentheyd daer 
boven hadde > verhoopte niet-te-min alles gocts. 

upt ig nacrmacï^ tuffepen be Staten ban 
HoIIanb en ben <èjabe ban jèictoenaec gepanbeït 
ban pet ftopen ban be fiebe IBonbticpem en pet 
ïanb ban Siïtena/ban baet bieï niet afbp’tïeben 
ban ben frïben <B?abe : maernabe^^abenboot 
pebben be Staten ban i^ollanö’t feïbe ban be<6?a# 
bïnne geftogt / geïijft ter gelegenbec tgb fal toet# 
ben berpaele. 

?lïö men nn bemetftte bat be^ <6jaben ban 
IBangfeltg boojnemen baet toe flcefttcombeflab 
ban ïieufoen te benauluen en te beïegecen / en bat 
baet binnen commanbeerbe Cpacle^ be HLcbin 
ifreece ban jfamac^ / bie aen be gecommitteecbe 
ban be Staten ban j^oHanb / tot Houbeflepn toe# 
fenbe / om be fortificatie alöaet te borbecen / ge# 
fepreben peeft ben iB. 3Iunp/ bat fp fouben toiï# 
ïen befojgen battec eenige betalinge binnen fouöe 
gefcpiftt too?ben tot bepoef ban be folbaten baet “ erfoekt 
nrgacnifoene ïeggenbe / eet bepaffagie meer benant bon* 
toeebe/ en battec ooft eene mecftelpfte fomme fonbe SnPttSb- 
toorben gefonben tot boïmaftinge ban be fo|tifïca# W 
tien / bat anbec^ be toetften niet en ftonben boï# 
maeftt toorben / pp fcptpft mebe beeftontfepapt te 
fpn / bat be tcoupc be^ bpanbji ïeggenbe tot ilo# 
fenbaeï/ befcpepöen toaten te ftomen ïogeten tot 
3leïbuccp / toefenöe een Dorp gelegen bigt bp ï^euf# 
bin op be oube tfiïi5ae^ / toaet mebe be paffagie 
ganfcpcïpft foube onftïaec ballen / öatfe Daecom 
oröre fouben fleïïen bat be betalinge bp tptg baec 
binnen toorbe gefonben /om alle muptetic te boor* 
ftomen / pp fepreef ooft aen fpn ofrcceï. obee alle 
be geïegentpepD ban bec flab / en namcntlpft ooft 
pet getal ban ’t ftcpg^boïft fpnbe tuffepen be 900 

en 1000 man / maec niet al^ fnïft^ bepoorbe / om 
be pïaetfe met geto|ït tebefcpccmen/battetöaec# 
om nobig toajS pet gatnifoen te berflecften / ten 
minflen met i eompagnien / en beefogt bat eene 
ban befeïbe mogt toefen bie ban ïfecaugiece/ tn 
aïfo teïfte cepfe al^ be betalinge gebraft/ appacen* 
tie toa^ ban eenige aïtecatie/fo toilbe pp toeïbat 
men alïenfftené eenige becanbecingc Debe ban com# 
pagnien/ en bat fa ca£ pet ftonbe gefrpicDcn/ 
noemt ooft be gene bie pp meent bat baec befl upt 
fouben Diénen / nopenbc bibre^ en amtnonite ban 
oorloge fcprpft pp batfe cebeïpft toacen boorfïcn: 
maec aïfo men be folbaten geflabig met bo^ftcupt 
mofl onbecPouben / en bat baec boor ben poop (roi. 4.5 > 
betminbeebe / fo bont pp tod nobig bat men bp 
geïegentpepD baec noep 20000 ponben binnen 
font/ bebpanben (fc^tjft pp) pouben pen noep al# 
fint$ in eenen boen en bectoagten meec boïjc en 
gefeput^/ fo befeïbe ftomen (fcprpft pp) toacen 
fptoeïgeccfoïbecct pen te bectoagten en al te boen 
bat in pace maept foube toefen / tot pantpoubm# 
ge en befcpecmmge bec felbec flab/Die pp pcopte 
met <6oDr£ puïpe toeï te betoaccn / aï^ toefenöe 
boor be toetften aïbaec gemaeftt toeï feec berbe# 
tect / en foube niet laten ’t feïbe toerft borbet te 
öoen contmuecen: biööenbe batfe baec toe met ee# 

nig 
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iGeccü. 
‘jatl Jï’Uf; 
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in wEinaö 
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baecernt; 
ge 0202e, 
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Jtaot upt 
fijn ge= 
bankeurs 
ban 
'Ö ifjectO; 
genlmfcij/ 
nspcr.De 
De tselegc; 
rtnge taait 
^'eusDcin 

mg bïepn niibbcï modjtcn toojDen gcfeconreect / 
tot continuatie ban De fortificatiën : boojtS fon? 
Defe bede falDaten tyoutoe uyt / en begeerden Dat 
men De fcïjippcrp' bcbelen fouöe Dacc gene tocDer bin? 
nen te brengen. 

©aer na (jccft öc bpanD met fdtcce païen öct 
matei- Doen toe païen /en b*agte feftec gcfdjut op 
öciöaect / om te beletten bannen Die niet toeDcc 
fouDeti uyt toinDen/ öse£ niet tsgcnfïacnöc syn baec 
ttoee jagmi met tïmmct-lupbeii en gcrcetfdjap ge? 
fonbcn oni Die uyt te toinben/uiaecbccmits» Deuacïj? 
ten fo ftpjt toaren1 fa Datfe ober ttoee men niet hom 
ben toedien / al$ torfenDe in De lanftjïe Dagen/ en 
Dat De bpanD met fpn gcfdjut fo Dapper fdjoot / fa 
Rebben fp baec moeten ttptfcïjepDcn en reineffeda 
tocDcrom gefiectt fpn / en (jebben fulfcsJ boo? cene 
työ moeten in fiem 

©etoijïc öefe faften bafi in Bolland gefcOieben/ 
fo i£ fpn Crcd. Den i. 3lulp met ïjaefï na Ee? 
ïanb gertpfï/cn aïöaec oiöte gefieït op Deberfïec? 
ftingc ban Den gacnifoene ban ^oftenbe en ban De 
fortificatie alöacc / Dctoijle men meende Dat De 
bpanD Die een öeeï bolt: na ©ïacnDeccn gefdjiftt 
(Jaööc/Dace (jet oogc op ïjaDDe.^pn «Streel, ficïbe 
in 'Zdanü goebe ojöte op aïïc faïten / en becccnigöe 
Date betfdjeyöcn quefiien tuffelsen ^ÜcnemupDen 
en .ïiBiDödbütcfj/cn $ Dacc na tocDccom na^ol* 
ïanb gerepfï / etc. 

©c <23^abe Hard ban .ïlBan^beït bcrfiaenbcDat 
fyn «SJjccel. na beland toag gerepfï / ï)eeft (jem 
pccfaonlyft na ’^^etcogenbofcö geboegt/ alDacc 
Öp/nopende öc bdcgcriuge ban Bcufben/caetge? 
l)ouöeu ïjeeft. Cenen banöec Boot ter felbcc tyd 
aïöaec gebangen fpnöe/ïjeeft beeïc toeten te ber? 
nemen ban ’tgene Daer omging/Dctfjaïbenïjp een, 
ftlcpn bjicfitcH upt fpne gcbauftemfTc fcïjreef / en 
Door Ijtopc ban cenen/ toifï pp ’t feïbe te befidlen na 
Bolland. 3Jftï)ebbcljet pnncïpacï gefïen feecftïepntfs 
je^ gebautoen en met een ftlcpn ïcttetften in jpcan?’ 
cop^ gcfcïjjeben / gdijft men gcmeenïijft in bele? 
gctDc fïeöeu fict te befidlen ; top (jebben ’t feïbe 
getcanfïatccct (jiec bp toillen boegen/en $ ban De? 
fen inljouD. 

MYn Heere dc Grave Charles van Mansvelt is 
hier tegenwoordig gearriveert met de Gedepu¬ 

teerde van defe ftad , met volle magt van Parma 
om de ftad van Heulden te befchieten , hebbende 
tot dien eynde gefchreven aen ’t ganfche Kempen- 
land om d’ammonitie van oorloge te voeren , hy 
vervaagt van ure tot ure iS ftuckengefchuts, behal- 
ven die hy alrede in ’t velt heeft, en aooovoeckneg- 
ten tot verfterkinge van fijn leger , fo ik verftaen 
hebbe van eenen mijnen vriend, hebbende ’t felve 
verltaen uyt den mond van de Gedeputeerde, doen¬ 
de haer rapport aen de Magiftraet van defer ftad, 
het welke ik niet hebbe willen laten u te verwitti¬ 
gen in aldernaerrtigheyd, ben feer droevig dat ik nu 
met wefen kan binnen Heufden , tot fulker goede 
gelegencheyd , maer ik moet van wegen mijne ge- 
vankenifte dc patiëntie hebben , vande welke ik ho¬ 
pe rnetter tijd verloft te worden , hebbende mijn 
Heere van Helmont, Gouverneur van defe ftad, my 
belaft de hand daer aen te houden, hebbende hem 
geremonftreert de kleynigheyd van mijne middelen 
van wegen ’t verlies mijner goederen voor 23 jaren, 
hy heeft my veel gunft belooft , ik fal fien of de 
vrugten volgen fullen, my van ganfeher herten be¬ 
velende in uwe goede gratie , bidde ik den fchep- 
per , mijn Heere u te mainteneren in goede voor- 
fpoet , in fyne waerde en feer heylige befchermin- 
gc. Uyt de gevankenilfe van ’s Hertogenbofch, den 
2. Augufti 1589. onderftont > ugeheelgantfeh dienft- 
willige, 

ondertcykenc 

van der Noot, 

’t Opfchrifc was, aen mijn Heere, mijn Heere van 
Barnevdc, Advocaet yan Holland. 

D€ ï?eece ban ffauia ïjeeft ooft tipt ^eufoeil 
z b?teben gefcö?cbcn / bepDe ban Den 7. ?£u? 

gnfït / genoeg ban eenen mïjouöcn aen fpn «öreeï* 
en met öibccfcöe peefonen gefonDen npt ifeufoen/ 
ïnljonDenDe Dat I)p abbertentte ï)aböc Dat be bpanö 
liaeft met boïft fouöe beejfecht toojöcn 1 öerïialbcn 
fa fijn Ccceïï. jfjen-fupDcn ooft fuffifantclyft toil? 
De becflecftcn / en fjen-ïupDcn met eenen fcïjicftcn 
noatlnenöige bctaïingc J Dat Ijct in geenDec manie? 
een mocljt uptgcfleït nod) öiïapecrt ino^Den / en be? 
Öocgöeöe tegentnoofbigc gcïeg’cntftepö mctbeclocm 
te gaen/ fpnöe Den toccl) aï^nodj Dacc toe ftequami 
en ïtcïjt te pafferen / fa Ijp ïjem öefelbe acntoyfl / 
bcctaacötcnbe baec op anttooojbe om met ïjare 
macïjt Daer toe gepjepareect te toefen / fdj?ybenöe 
bojbec om betalmge tefenben /öetoyle De folöaten 
toat gcDebaufeert fpn / en ïïcfjtdyft tot alteratie 
fouben geraften. 

#P Dit fcD?yben i^ fpn <Öccd. gerefoïbeert ge? 
toeefi öaec binnen te fenöen De Capitepncn 
tenbucg/ $?üpt/ en Appelman/ met fjaecboïft/ 
öaet ban ïjp ö’aDbectentieaenbeJIeecebanifama 
ïjeeft Doen Doen: fjet gele acngaenöe boo? Den gar? 
nifoene $ bp toiffd baec binnen gefonDen/entoeï 
befïeït tot goet contentement /enöefe^apitepncn 
fpn ooft geïö gegcbcnöatfpconteutementïjaööcu/ 
en meenden (jet fouöe Deg anöecen Daeg£ ’§ nagtó 
Den 17. 9ïugufïi gefcöieöen/ ten toare baec bec? 
(jinbecinge toare of Dat De bpanD tot J^aeïtoyft 
quame / Daer toe fpn €jcc. fpiong uptgefonöen 
ïjeeft om aïïe^ toeï becfeftect te fpn / fouDen ïjet 
boïft’js miDDaecï)^in piepten of Dymmdaer^ fcïje- 
pen Doen gacn / en regent Den nacïjt Doen ïoffeu 
aen De ïjooge b?ugge ban ïiappeï / en Dan boo|t^ 
te Doen mareïjcren na ïfeuföeu / De bpanD (jaDDe 
aï De fcïjupten en piepten ban Rappel na 
geïen gebtadjt / en ïjaDDe Ijooptocdi ban piepten 
en fcïjupten; De abontucierg ïjaDDcn 7 beït-fïuft^? 
ften$ /, op toagenjS te 3lomen gefïen. 

<&en 14. ?ïugufïi toojöe op ’t (juu^ te Hoube? 
fïepn eenen ban De compagnie ban ban IBerbc ont? 
ïjaïfï Die gcoote infoïentie tegen Den Slieutenant 
bcD^eben ÏjaDDe / en een ban De compangie ban 
Hier/Die fpn mebe foïDaten tot muptecye gcinci? 
teert ÏjaDDe / tocrDe opgcïjangen. 

©en 17. ’£ mo’gen^ fpn ttoee fpïoné bp fpn 
ceïïentie toeDerom geftomen / en rappojteecDen 
Dat Den bpanD met 24 baenDeïcnennod)34bacn* 
Delen Daeg^ te boo?en na miDDag toa?' geftomen 
tot JBaeïtoijft/ 25aerttoyft/ 25cfopcn/ ïiappeï.©og 
De baenbcï^ toaren feer ftoaft / en ïjet toaccn De 
compagnien ^ipangiaerDen en ^jtaïien Die omtrent 
?Cnttoerpengenocgfaem gemutineert/geïegen (jaö? 
Den. ^p IjaDöen bp ïjaec omttent 370 toagen^ / 
7 beïtfïurftcn^/ en ^ectoagten 4 Dobble ftartou? 
toen / en ttoee ïjaïbe nactoutoen / en Dattcr binnen 
Den 2$afcï) beeï piepten gereet toaren. &o Dattet 
boojnemen ban Dacdj^ te boojen na ïlappel ge? 
ïjeel beïet toa^ / en toeebe bp fpn «^jrcdïentie niet 
ben ©^abe ban ^oïjenïo / Den ©esnberneur 
rits» / «Colonne! 2Mfonr/ Den ^CDinirad ©uben? 
boojDe / De peecen ban ?fifperen De peere pauïi 
beraetfïaecljt/om te befoeften en te attentcecn of 
men ’t boïft ober eenen anDereu toeeïj binnen 
l|cuf*Den fouDe bonnen brengen / namendijft ban 
J©o?cum tot ©een / en ban öaec binnen^ ïanöja' 
adjtcc©dbucg öoo$1 en fo op ïj^t üiattcnDyrftcn 
bp ï^eufoen / ’t toeïft noeïj Dien abonD fouöe bc? 
fodje toojöen / aïfo men b?eesDe bp alöicn men ïan? 
gec bectoefDen / Dat men Daer geen boïft in fouöe 
ftonnen geftrygen / tot conbop fouöe gcbjupftt 
tooien De guarDe ban fpn «ïÊrceï. ’t benbeï ban 
<©jaef pïjtlïip^ ban Baflau / ’t boïft ban Den <©ou? 
beeneur 23o^citp / ban .E^epöenüurg / een Deel ban 
’t baenöd ban dTapitepn ?©arnebdt en anDere. 
ièa (jet beraetflaecjjt too?De i^ (jet te toetfte ge? 
fielt / en fpn «tèjctelïcntle jjj fdpc in perfoon meDe 
naec ïDofcutn getogen om alïeg te beneerfiigen / 
en i^ fdfè met De anöcre ©eeren op ’t erpïoict 
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nen cenk 
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getoeefï: cn poetocï pem Dooj ïafïc ban De Staten 
ban HoïïanD aeitrjcfcpö töccöe / Dat pp ficp op 0ccn 
pafcrücué crpïoict foubc pafecbccen/foié ppban 
Den feltoen tocpt niet te pouben getoeefï. SBarit 
3foan $ ault ejcpjefTe ïafï paböe pem ban tocgenDe 
Staten ban J^olïanD acn te feggcn cnte betmanen/ 
Dat pp pent op Den feïben tocpt niet meDe fouDen bc* 
geben/ ban JDauïi fcpjeef Daec na aen Den 2£Dbocaet 
ban ^oïïanD ober / pem fttïcr ecpjeffdijk aengefept 
te Debbcn/ Dat Det De Staten met toeï fouDen nemen/ 
Dat pp m’tiiiötengen ban De folDatcn m l^cuéDen 
Dcm pccfoonlik fouDe empïopeten / cn Dattet preter 
decorum toaé / cn tot Diminutie ban fpne auton* 
tept / cnifïicp bccfocptDatpapem Daec niet bp boe* 
gen fanbe/ maet Dat fpn teellende Daetom toecDe 
ïacpenDc / en boïepDe ebentoeï 5pn fïn. 

J^et geöcfïincecDc bolk / fo bette geconbopeect 
5pnöe / Dat men meenDc Datfe upt aïle pecyckeï 
maren / fo ié fpn <^?cel. met De feerenen petcon* 
baptoeDecom gekcett/cn mecnbe Datfe alleé fonDec 
cenigcefcontte cn onbcfcpabicpt in Dcfïab gekomen 
toacen/ gelijk ooit alcecDe na Den^agegefcD?eben 
toa£: Dan’é anDctcu Daccpé bccfïont men / DatDeé 
bpanöb tuptercn Daec cuöec gekomen toacen / en 
paDDen DaectufTcDen 10 of 30 Dootgefïagcn / en ees 
rage gehangen geltccgen/ ouDet Dctoelke toacen ttoee 
Huptenanten / Dact ban Den ccnen genaemt toaé 
Sleet JDicrcrfo. Hicutenant ban «Tapitepn #?euö / 
Die feec gepjefen toecDe alleen bjoom foïöact/ pebs 
benDc ban Den beginne ban D’oojlogc gcDient / en 
meöcCapiiepn 3jan $ekd/ Die toeDcc in ï^citéDen 
tcccken toübe bp 3pn bolk Dat Daec binnen ïacD / 
DocpDpebenDdentoacen Daec ban binnen gekomen 
niet ttoec Capitcpnen; Capitepn Appelman toaé 
met onirrenc 30 man ban fpn baenDel Daec bupten 
gebïebcncn ouDefcDaDicDt Daec ban gekomen / ooit 
toacen een Dcrï ban De eompagnic ban Capitepn 

en ban ^ïettcnbucg Daec niet binnen gekos 
men / Docp paDDen pen met Debïucptgefaïbeect. 

Syn<Êcceï. acptcnDe Dat met pet bolk bat biu# 
nen ifteupDen gekomen toaé / De fïaD boo? ’t eccf! 
genoeep betoaect en becfekêct toaé / Detople Dat 
geen bictualie getoek toa£ J ’t bolk betaïinge ges 
Daen/ en bolje genoeep in toaé/ ïepDe in Delibecatie 
Detoijle De bpanD nu alle fpn cjfojt om ^eusDcn paDs 
De f Dat men attentecen fouDe / De fepané tegen $e# 
mert obec te krijgen / en fo Den Söommelcetoeect 
te bcbjpöcn / pet toelk bp fommige geacpt toojD 
feectoel om Doen te toefen / maec toecDe DebonDen 
Dat pet fouDe mangelen acn bolk / DetoyïfpnCEcel. 
ober 1300 man met bp pcm paDDe / acngefïen pet 
bolk Dattec bccfcpjebcn en ontboDcn toajj / toeï 
ioo fïeck bepoojDen te toefen/ inacc toacen noep niet 
gekomen. <éen x6. ^Jugufu na miöDaep quamen 
cemgc pupsHupDen acn fpn Ctccï. klagen Dattec 
4 of ? bacnDelcn folDaten boetkneepten omteent 
Mxccbam toacen gekomen / Die ban De popen ban 
Jjcpcnk quamen: fpn Ctcel. fonD Daec patent / om 
ttoec ban De fcïbc baenöclcn te Doen komen boo? 
(©ojeum / cn D’ anDcc op De Doppen Daec omteent / 
Daec men Die ïogccen fouDe / Danaïömen metDepa* 
tenten bppenquam/ paDDmfc pcnfdbenaltecnes 
Dergefïagcn tciicccb^ouk en te^iDDelkop en toiïDcn 
Daec bïijben / fonDec De patente te toillen obeDiecen / 
feggcnDe fp toacen nu gekomen in’t ïanD Daec De 
kac^toie^/ Daec begeccDen fppcntccefceepccen/ cn 
gelijke pjopoofïcn / toaecom De Ijup^-ïupDcn Daec 
ontcent pact bp Den anDeccn bcgonöen te berfames 
len / en té men in b?eefc getoce|ï Datfe Daec op gefla? 
gen fouöcn pebben / Daetom fpne Cjcccï. Daec toeDec 
gcfouDcn peeft / Dat menfe Die nacpt fouDe acconi? 
moDecen ban biet en kofï / en Datfe Dcg anDeccn 
Daecp^ fouDen komen Daccfc fpn Cjcceï. ontboDen 
en belajï paDöe/ omfoDcpup^-ïupöentec neDecte 
fetten/ toant men De folDaten toeï ban Doen paöDe. 
^pu Cpccl. beecDicpDe ook tecfïonD een pellebacs 
Dier af acn De ïDeeccn £ïaDe ban iötate / tcnepnöe 
fp tecfïonD o?D?e fouDen fïcïïen / om Dit bolk Dat fon* 
Dec gcïD toa^/ onDecpouD of geïö te Doen pebben/ 
toant men in Die ccmjunctuce De folDaten aïDaec lacï 

IV. Ded. 

ban Doen paDDe: Daec quamen ook biet baenöclcn 
folDaten upt <£DofïenDc/ metoe folDaten / en noep toa£ 
Daec gekomen pet benDeï bai^üBocgan/ Detodke men 
binnen Cojcum gcbeïlctteect peeft; incnbectoacpt 
ook De cüpteccn ban ïtpnfïke cn cenige Die met 
^epenk getoeefï toacen : De bcPDeïen Die lipt pet 
Soo;Dcr quactiec ontboDen toacen / toacen ook Daec 
gekomen/fuÏE Dat men mecnDe Dat men binnen ttoee 
Dagen fouDe De boo^fj. fepanfe tegeü obec i^cmcct 
met getoeït aen te tafïen/ai£ ook een fepanfe Detoeïke 
De bpanD op Den Ifêaect ep Den Dijk toa^makctiDe/ 
Die noep ftoak toa^/ en fouDe men Daec mcDeook 
commanDecen obec De palbe maen tegen obecï>c? 
meet: Daec toojDe bafï obec geDifcouceect / en alpaca 
toel pet feec Dangeceu^ bp eenige gcpouDen toefDe/ 
Den bpanD eenige fo|ten met gctoelt af te nemen/ fo 
toecDe’t feïbe bp eenige ïfeecen/cn beele Capitepnen/ 
aï^ ook bp Die ban 25ommcï / en bp De fpion£ Die upc 
getoeefï toacen/ Doenlik gcpouDen/ fonDec becl bolkjS 
te toagen. ©e <£ngeïfe cuptcc^ en Die ban S&acceïpS 
S3ar toacen Daec meDe gekomen / cn De paecDcn biu* 
nen <0o?cum gecommauDeect. 5Den is.^ug. ’^a^ 
bonD^ fpaDe/ belafïe fijn Cjcc. De geDeputcecDe/ Datfe 
in alDec paefïe boo? 4000 manbjooD cnbicc fouDen 
Doen geceet maken booj 4 Dagen/ en Dat De pelfte DcjS 
anDeccn Darg£ abonD^ mofï gcceet toefen/ fo Datfe 
al De b?outoec£ en backecö te toeck fïelDen / en toetü 
ook om gelD gefcp?eben/en aïïejS in Dec pacfï feccetcïik 
geceet gemaekt/ Dat tot Dcfc fake noDig geagt tooiöc. 

^en ro. ?ïug. iö fijn Ccccï. met De anDcce ï|eeccn 
met alle ’t gene mén nog te toe ge pabDe konnen b?cns 
gen/gemaccpeect: en na Dat Den <02abe ban ï|openlo 
met meefï al De troupe langen tpD boo^ gemaccpeect 
toa^/ i^ fijne €ceelï. fclfjS in peefone gebolgt / niet tc* 
gcnfïaenDe Dat De geDeputeecDe Dec Heeccn Staten 
banïfollanbfijneOÊcceï.in’t lange gebeDenpaDDen 
’t feïbe niet te toillen Doen / cn pet affcpcpD getoeefï 
paDDe/Dat fijn Cjccel. te If ectopnen of Daec omteent/ 
fonDec De cibieréte paffeeën/ blpbcu fouDe. <Sn peeft 
men ban meemnge getoeefï / De palbe maen '000? j&c* 
meet in te nemen / Dan$ Dooj faute ban bolk niet 
konnen gtDacn toojben / en ook op De 0?ie fïupfcn op 
DenDpkecntccncpee te maken / om Den bpanD Den 
boiDeren inbat in De 23ommclcc-to:ect te fïuttcn/alfa 
bp beden geraDtn en beckfaect toa^ / Dat De pïaetfe 
Daec toe feec beqnaem toa$/Dan komenDc in Dcc nagt 
op Defeïbe pïaetfe / cnbcgmncnbctetocckcn/ peeft 
men bcbonDen Dat Den Dijk fo peet toa^/Dat men met 
geen fepuppen noep fpaDen Daec in konDc komen / en 
peeft men bau Den ganfepen nacpt geen ttoee boet 
Diep konnen gcaben / cn boben Dien ié De pïaetfe bes 
bouDcn feec onbequaem/en al paDmen Daec befepanfï 
getoeefï / niet poubaec / gcmeckt Den bpanD fijn aens 
komfïe aen allen kanten paDDe / fo bat Degene Die 
Dien cacDgegeben paDDen / toeï befepaemt toacen rn 
toelobecgepadt toecDcti; en Den Dag komenbe/3pn fp 
toeDccom bectcocken niet fonDec pecykeï/ Dog fonDec 
eenige fepabe/ en 3pn DecuptecétocDeromtota5o?s 
cum/ ’t bolk ban IBo?gan tot ll^ouDpcpcm/ Dc fonis 
mige tot Houbefïepn / cn De auDete ^ugdfe toeöec^ 
om in paec fepepen geaccoinmesDcect getoo?Dcn. 

Zijn Crccll. mi toepnig appaccnticficiiöconi De 
S5ommeïte-toaect te bebjyöcn/fufïineecöe Dat pet nu 
mecc alé tyD toaé om te letten op öCiCtdce-tocect/ 
toaé Dctpalben ban mccnmgc / om Der» oberbaï in Dc 
dclce-toccct te beletten / eenfepané te maken om# 
tcent Dacik/en noep een fepané op De ©oojn/cn norp 
een DecDe fepané op een anDer pïaetfe; entoaéfijn 
Cjcceïl. ban meeninge Deé anDeccn Daegp na 23oms 
mei te bcctceckcn/ fonD fijn foucicc boot pcncn/cn bc? 
gcccDe Dat Dc gebeputeecöe meDe tcfeken fouDen: De 
geDeputeccDcu fïouD fuïké niet acn / Dat fijn <üJjccdï. 
na 25omniel tcecken fouDe / DrDen pact befïc om fijn 
€ccell. ban Die ccpfe te Dibecteuen/ Docppppoo,tDe 
pen toeï / maec beöe fijn epgen fïn; Decpalbcn De ges 
DeputeecDe cokfcpicbcu acn De graten / alp bai fijne 
Ccceïlcntie na paêc Dunken niet alleen fijne autoris 
tepttckojtbeöe/ maec Dat pp ook fijnen peefoon te 
licptpaferDeecDcn/ cn confequentcïpk tod meer: fp 
klagen Dat fp Daec te ftoak jpn/ DatDegcoottotdjs 

ïï c tigpepD 
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albaec bp Dcc Danö quamen / ten minften eenige ban 
Deulupöen / om fo mee boorgaenöe beraetfïaginge en 
Deliberatie coïlcgyg-getoyfe be faRenreobedeggen/ 
en met meeröec autocitept tfftt €xcelï. te bebden 
pem fa met te Ijafecöeren / Wagen oaR baec geDed 

Staten in £nöec £cïö £c pjten/ baec boor be fortificatiën fo tot 
üjoiianD. ilonbefïcpn ai? cïöec^ niet ïionben geboröect nocD 

bolmaeRt toetben: fpn fee», en b’anbere^eecen 
Wacgö.eu ooR feec bat fp niet Ronöen uptregten bp 
fautc ban boIR en geïb/ toant fpboben 12 of 1300 
man ten Doogfïcn baec niet bp ben anbecen Dabben j 
baec ntebe fpn ^icceU. bien tocïjt gebaen Dabbe/en 
meenben bat öp tod bp be 4000 fïedt fouöe fpn ge* 
toeefï / mact be boorf3. quamen niet / en ’t boIR ban 
<£Iant toepgetben ben öienfï te öoen/foCïant fcDreef: 
3ijn€xcdï.feDreef aen ben «Brabe ban iBeurg om 
boïii / pabbe 00b acn ben <6rabe ban J>oïm£ omboïït 
gcfcDreben / betodRe fonb ttoee nietoe compagnien/ 
bepbe omtrent 100 man fïecR sytibe / en fcDreef geen 
bolb meet te Romicnmiffen/enöatfeöaeceec boIR 
upt Ifoïlanö ban boen Dabben/toant beeï bollig op 
be fcJjepen toag/ cn Dabben be bpanben ooR gemepnt 
25iecbïiet te importeren / ’t todït ijen gefaeïgeett 
tong > fcf)?ï}ben ooït bat $yn €xcell.protefïccrÖc bat* 
tec bp faurc ban gdb niet RonöegetoctRt toetben / fp 
{joojben baec niet ban Wagtcn fonbec batfe baec in 
pet toifïcn tecemebiecen / en 3fjn <£xcdl. toilbe batfe 
mebe tepfen fouben/en baec toa£ geen 100 guïben 
mcccbpbe benrfe/fcD?cben becïjaïben feec ecnfïicD 
om gclb / cn ooït om mecc oBebcputeecbe / toant/ fegs 
senfe/ ten fp baec met autocitept oröje gefïelt toorbe/ 
fo fitïïcn baec meet inconbenienten te bectoacpten 
toefen.^eïefec ïcttetodop öcfoberegefïalteniffeöeg 
ïanb^teöefentyöe/fafaïDp bebinben <0oöej» gcote 
genabe / bie men baec na genoten Deeft. 

<De bpanb ïacf) ooR fïerft boor ’t D«P$ te |)cd / 
fterii bcie- &&c üapitcpn ^obenbucg op commanbeecbe / fp 
eert / be/ toaccti fïecR 4000 ^pangiaeeben/ 2000 JBalen/iooo 

iBöffcn/ en ecnigecompagnienruptecen / fepoten 
Jen? 3 öacc °P mct ccn / cn Dabben nocD13 fïuchen bie 

niet toaren gcpïantet / en meenbe Dp befeïbe bien 
nadjf planten fonbe / en toeebe ’t feïbe genoecD boor 
berïotcn gcljouben/ niet tf genfiaenbe toeebe aen &ps 
öenburcD gcfcDreben/bat Dp Det ten upttecfïen fom 
be (jonben. anbecen Daegg ben 24. ^ugujii 
toeebe öet met beefdjepben ffucHen nocD ffechec bes 
fcDoten obec be 900 fcDciiten/ be foïbaten baec op ïeg- 
gciibc mutineeeben tegen Daren €>becffen / fepben / 
toiiöc Dp ’t niet obccgcbcn / fp toilben Dem gehangen 
obcdebecen niDctopgeben/fulxöat Dp gebtoongen 
toa^Dttobcctegeben / bocD be bpanben op befeïbe 
fcec geffoort fpnbe/om bat fp ’t fo lange tegen gdjott- 
ben Dabben / bat men baec met een formeel legeren 
grof gcfcDut boor Dabbe moeten Romen/Debbenbee 
bede öoob gcflagcn/ en bede gehangen geDouben/ en 
nuaïyR tegen beloften getcacteect. 2yn Excellentie 
Dabbe een ontoaecagtige abbcctentie ontfangen / 
Dat ’t gene Öe buanb boor ’t Dup£ te ïf ed bebc / 
niet ban brepgementen toaccn/bat Dp ’t niet een# 
fteïyR fonbe bcfcDieten / bocD bat Dp tod onber 
fulli berd meenbe in te ftepgen Det fort banÉom 
beffepn / baec fpn €jccdlentie boor bree^bc bat Ijp 
beeffanb binnen Dabbe / fcDrctf baerom bat öe<Dc^ 
beputeeebe noeïj binnen be ffab <6orcum toefen^ 
bc / teefiont be tuptccen ban .iBaccdi^ 25ac in 
albec-Dacff bectoacct^ fouben fenöen/ met probi* 
fw ban Dabrc cn ïjop boor bicc Dagen / op bat 
fp öacc toacpt fouben Douöcn / fulp Ijaec foube 
aengefept toerbot ban beu tiapitepn SSecenbregt/ 
betoefóc fme ^pcdlentie ben laff baec toe gege* 
ben Dabbe/ ’t todfttccffoub na gdtomen toeebe/ 
’t todb öe bpanben becffaenbe / bie nu Üceï al 
in Dabben / lieten 3ioubeffcpn leggen / namen öe 
Dnpfeu aan lönöeronen / Braltel en anöcten in. 
B'ijn ^ccdïentie tot 23ommd en Det WDg^boïlt 
op Jt epïauö ban öe Doom toefenöe / öaec ten 
felbcn Dage gcfonöcn tooröen 6000 broöen / en 30000 
ponben ïiae^/ cn 40 tonnen bier£. 

Z\)u excellentie Deeft ooli abbcctentie geiteen 

/ öat öett bpanö eenige piepten en ponten 
tot Söranel Daöbe/ toaecom Dp betfcDepben pelt 
en teec-tonnen Dabbe ontEroöen om btec-Dadteng 
af te raaDcn / om De^ bpanb^ aenbomffe maï- 
RanDeren te toacrfcDoutoen. #oR Deeft fpn €jc* 
cdlentie een groot acntal boeten bp ben anbecen 
op ontboben/ en Dabbe ben naeff-ïebcn Éuguffi 
jï nacDt^ een groten hoop bp ben anbecen. 45ra* ! 
be ban j;Bangbdt alle geceetfcDap gemadtt Ijefc SS 
benbe om tec felbec tyb be ï0ale te paffeeën / baec 9ta«öei 
een gcote alteratie onbec be ^pangiaccben gebald 2S® 
len / betodfte in geenöer maniece be 3©ale toilben t»em‘ 
paffeeën: fp Dchben aïlebe nacDt eenen groten als 
jacm gemaebc met roepen / tieren en fcDietcn / im 
boegen bat be <6rabe ban ^oDenïo / öie met eenig 
bout tot ïfcrtoynen ïacD / niet anbec^ bermoes 
be / ban batfe be ÜDael paffeten fouben / en ge* 
öueebe ben aïïacm tot ben bacD toe / baec upt 
met anbec^ i^ gebolcDt/ Dan bat be Ibpangiaecs 
ben fubijtelijR Det geDecïe ^orp en ikaffeel ban 
pranel en anbece Dupfen in branb geffeRen Deb» 

en 1* ^cptembr$ *tTéc eenen ban ben bps 
anb fmorgen^ broecD obcrgeRomcn / betodRe ge? 
exammeect fpnbe / becïtïaecbe bat ben groten als 
lacm toa^ / bat De regimenten ^pangiaeeben 
muptineecöcn / niet toillenbe öe ribiece ban öe 
J©aïe paffeten. «Bn <®rabe fóacd ban föan^bdt 
meenenöe Daer te appapfeten/ ecn^beeW met fpn 
antoritept / en een^öed^ met beöen en féDone bes 
ïoften/ en 00R met brepgementen / toa£Dai*fu; 
cie te meer ontfJeRen / fulxöat Dp fienöe bat Dl1 
met Ronöe bectoecbcn / ig acDtec fpne tente ge*s 
toclten/ en fp-lupöen Dcm miffenbe / Dabben 
tod 30 fcDenten boor fpne tente gefcDoten / fo 
bat Dp in groot pecyRcï toajl / en Ddiben De Prins 
te ban ^Hfcoli en 5Duc be pafïrana öaec in niet 
Rennen cemeöiecen / nocD ’t fdbe met Dacc pres 
fentie beletten. Ban baec fpn fp getogen na $es 
meet / altoaec fp upt öe fcDepen 7 fiucRen ges 
fdjut^ aen ïanö gebaen Dtbben/ om öie met Dm* 
ïupöen te nemen / öaec fp Deen toilben om Date 
betalinge te foeRen : fp fpn tot ^emect obec ges 
fcDeept / en Dtbben öe S5ommeïfe-toeect beclaten/ 
DebbenooRalDttgcfcDutbariDttDupjS te ©ed met 
Daec genomen. <De €>rabc banlBan^bdt öcöe op fas 
tecöag tot ^emect eenen Jipangiaerc opDangen / en 
nam nocD eenige ban öeprincipadftebanöe mutgn^ 
gehangen/ betodRe öe ^pangiaccöen met getoapens 
öetDanö benproboofi onttodöicDt Dtbben/en Dtbs 
ben na ben <H3rabc ban iBan^bdt gefcDoten/fulx bat 
Dp boor Dttfnd lopen ban fpn peect fpn ïeben Dtcft 
gefalbeect / en ig na ben 25ofcD geblucDt: boortoaec 
öefe mupterge quam feec tod te paffe / en Deeft <6oö 
öaec boor feec toonbecbacclijft Daren aenflag belet f 
toant fp Dabben tot £3raRd al acDt gcote piepten ges 
reet / öaec in Dp in cïRe piepte Dabbe mogen fetten 80 
foïbaten / 00R mcöe feRcce aRen / eenen pont en eene 
coepbaer$ /füïxbatfp onttoyfdyïi/fo befe niuptes 
natie niet Dabbe geRomen / fouben geabontupet lub* 
ben De JBad te paffeeën / en fo fp obecgeRomen Daös 
ben / fouben apparentdyR groot quaet gebaen Debs 
ben / öetorjle fpn ^xcelï. nocD mejt toepnig Rcyg^s 
boïRboorflen toa^. 

Wo ig Öefe mupteepe ben geunieeröen probintien 
feec toel te paffe geRomen/ toant öe ^ipangiaecöen 
niet toillenbe langer in ’t belt bïijben / togen na De 
€>rabe in gacmfocn / fo bat syn éjcceil. miböd Daös 
öeop bede faRen te becfïcn/ en pem aïlenpuen^ te 
berfïecRen. 

55c dBrabe ban .ïlBanpbdt toa£ niet tod te breben 
opöe ^pangiaeeben om öefe mupteepe / aïfo Dp toi« ^ ban 
fie bat sijn €xcelï. toepnig boIRé öp öec IjanD Dabbe / 
Dopenöe öaec boor toatbpfcnöec^upttecccDten/ en geer u 
Cidcetoeect mebe in te nemen en re bcrmeefïeren / Manfe 
’t todR met befe mupteepe belet toeebe ; DerDaU |f0Jen u 
ben Dp aen ben ïfertogc ban giacma obecfeDreef/ imgufc, 
cn Dcm beRïaegöe obec öefe mupteepe / öaec ben 
bienfï ban ben doninR fo feec Door beracljtect 
toa^ gctooröen / öaec na ïjeeft Dp De fcDanfe op öe 
Boorn belegert / befeïbe met groot gefeput befcDie< 

tenöc» 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
tcnöe. 4©aet De bdegetben hidöcn ften fect hloech / 

)cn öp pogende Dat fpn «Ijccellentie geceetfchap 
machte oni Defdbe tc bomen entfetten/ i$ hPPis 
Drc pet uptgerccljt/ (Dan bed onnutte onhoflèu te 
bergccfé geDaen pbbcnDe) opgebjohenenDaetban 
öaeu gcfcppöen. 

«Dctoyïe öefe fahen m De Jieöetïanöen gcfcïjieDcn/ 
fo toaren De 4Befantcn banDe.föcöcdanöeu iiochin 
CngdanD/ bomberende De fahen ban De jfJeöèfcïanDfe 
befchaöidjDe ïioopïupDen en anDctc meet faheu / 
öaccam fp albacc gefonöen toaten / gdijh bmccöec 
bedjadtté / Daerban hare mfïructieen lajl Rebben 
te hennen gegeben: Den 13.^uïij 3tjn fplupDen geads 
berteett / Dat aïDact in Cngdaiib geaDniitteect toas 
ten ff hete jptancopfen bp commiffie / om alDaet acljt 
oodocïjfcöepen te mogen toetufïen en alDaet in 
gcïanD te habenen/om Die ban De ïtgeur£ te befcïjabi* 
gen / onDcr Dehfcï ban het toeïhe De ^eDcdanDfc töes 
fanten toefcnDe Dat De jöeöccïartbfc fchepen trafijs 
mierende op ©manheijh en clöer$ allefïné befchaöicp 
fouDcn tooien / hebben fp naecfïighept geDaen om 
Copieban Detfdbet commiffie te behomen/ Die fp 
Doen tranfïatcrcn hebben / cnDaecopgeaDbifeectm 
toat potnecen Defdbe fouDcn mogen naödich toefen 
boo? De bereenicljDe jpöedanöen / om Dact tegeng 
temeDie te beefoehen. <®eg anDecen Daeglj£ $ De 
Jpcte De la Tuillerie , SmbaffaDeuc ban Den fio# 
ninh ban j&abecte De jDeöecIanöfc <©efantcn hos 
men befoehen / fjcnhipDen aDbcctetenDc ban mees 
ningc te jtjn cctfï-Dacgj» na Rolland tctotïlenbec# 
treeften / en Dat De ï?eece S5up/ 3ïmbaffaöeuc ban 
Den ïïoninh ban ©manhtyh betteoehen toa£ na 
©manhtyh / om ban Dact boo?t£ te betttcchcn na 
^uptfTanD/ begcccnDc ooh mcteemgefcöepetiban 
oapge tot fpn repfe / fo ’t geboecftlrjh honDe ge# 
fe[)tcDcn / bootfien te tooien / ’t todh fp geDaen 
jjebben acn eeriige Capitepnen ban oopgc alDaet 
toefcnDe/ tot Dien cpnDe fchmybcnbe/ en naDibctfe 
Difcoutfen ban De fahen ban ©mauhryh/ ftebbenfp 
Öem ooh betmaent ban De boomfj. commiffie ban 
achtoopchfeppen tctseetoegetufïtoojDenDe/ om 
in ^ngelanD te mogen ftabenen/ tegen De ïigeurg 
en tebcllen DC£ ïioninhjS ban ©manhryh/beroeccns 
De De mifbetfïanöen Die Daer upt fouDen mogen 
ontfïaen / InDien Daet in met goeDe omöte niet bp 
työg toetDe beogen / toaet op Den boomnoemöen 
Ifecte De la Tuillerye bcthïactDe fuïh£ t’ 3öuDet 
ftenniffe noch niet gchomen te sijn/ pjcfentetenDe 
ban toegen Den Jüontnh ban Rabatte De gcunieet^ 
De 5D?abtnrien alle fabeut en mogclijh bcljuïp / be= 
getenDe boo?t£ met een bjief ban tecommanDatie 
aen mijn ï|ecccn De Staten geaccommoDeett te 
5ijn : Den 16. gulp toefcnDe nu tod geinfojmtert 
Dat De 8 ffrancopfc ïiapitepnen commiffie JjaDDen 
ban ftate JiBaidtent ten bcrfoche ban den ïionmh 
ban ©janhtyh/ om De goeden ban De ïigctir^ en 
rebellen ban Den Utoninh te mogen acnplen / en 
in CngdanD inb?cugcn / 31311 fp gegaen bp Den ï£ee* 
re guoten HDmitad ban 'SngdanD/toefcnDe nocï) 
hcanht'Ujh ban renen bal in fpn ftupg Cdtgcp / en 
Rebben met Den fdben gccommumecert op De fahe 
ban De scebacct/ fonberiinge ten refpectc ban ee* 
iitgc pattieulicre ïioopïupDen / toaet in aen fpne 
<£rcdlentic DepenDcctDc o?D?e te fïellen/toe^ljalben 
Defdbe jfjculupöen Ijccft toegefept Dact in te boo?* 
fien aï^ na reden / bdobenDc ooh o^D^e te fïdlcn 
Dat De commiffie bet jftancopfai fulh^ fouDe ge= 
modereert tocpeu/Dar Die ban DcgeunteetDe^o= 
binnen Daet Ö002 ganfcl) gecnfeljaDefonDcnlyöen. 

3Den 7. ?iugufli öebben De jèeDccïandfe <6cfam 
ten in Cngdanö j fehet Dcpefclje ban De generale 
Staten omfangen / en 9 pecrDen boo? De fêeete MU 
ïo?D Snuhljojfï en ïileth: Ijct boojfclj?ebcn Dcpefclje 
toa^ Dienende om te berfochcnbetbullingebanljet 
fccoui*^ ban ftaec jiïDajcfïcpt / en bcthlacinge ban 
De gdegenrljepD ban De fahe ban oojïoge / Dact op 
fp Den 10. 2ïugufïi 51311 gereden naïjcti^of te Mo* 
Hcfnclj/ en toecDcn bp hare H^ajejt. geintroDueeect/ 
Dact p?efent toaten De ^ccten groten fïDmitrtd/ 

IV. Ded. 

.ïBtïojD ^ug'Don / Cliarnbetlan / Ügeneagc en ïBali 
fïngam / en ftebben Defdbe <6efauten gelebett Ijct 
fcft’ybcn ban Den ©aDc ban .5)fate bojen gcroett/ 
nopende De gdegentljepD ban De oojloge 1 met te? 
commanDatie en Deductie ter fahe Dienende : cn 
ftccft pee 4X5a3e?ïcptboo?ccrfïgffcpt/ op Den bjief 
3ijnde ban Den HaeD ban Mate/ Dat men met toifl 
toie Dat ban Den ïiiaDc ban <§>tafc toaten / cn cf 
Daet ooh een ÜïacD ban <&tatc 30 / Daet op De oBe- 
fanten fcpDen/Dat Den ïiadc ban ^tate toaten nu/ 
al^ opt te bo^cn : cn pte HBajefïcpt boo^tïcfenDc 
bcthïactDe Dat De gene Die ban per fccüurjj in 
tugad getocefï 3ijnDe / cn Die Daet mocljtcn toefen 
gcatribeett / altecDe geojDouncett toaten 11a J^e^ 
DctlanD te hccten / Doclj behlagenoc Dat men pet 
bolh alDaet qualijh toaö ttacrctniDc / fo ten tijde 
ban Den «JBjaue ban llpccfïcc / afó noel) onlaup / 
Dat fp begectde pt fdbc gebetert te too’Den ; en 
continuecenDe pet pjopoofï / quain tefpjchenpe 
bailliantdijh De ptc Ijate gcDjagcn pDDen in ’c 
tebictuaïement ban 25cth/boïgenDc D’aDbcctcmie 
bp Den obctflcn ^cpnh Ijact geDaen: en ban Dact 
boojtjj homcnöe op ’t rcDjeg bp uiiDDcï ban goede 
nionfïctingc / cn op ’t gene bp öc eDefanteu toaiS 
gcallegectt / De öefojöie fonöetlhige geeaufeert te 
3p öooj De topbuptei'^ / öcöucetcnöc öc conDitien 
Dcc fclbe’c / Dat bede ||cbeclanöettö onDec Defdbe 
toerden geacccptcert / fepöe $ate üBajeftrpt / Dat 
öc C0cöedanöec^ pet onöct ö’ oEngclfebegebcnDe 
toaten tot peen öienfïe gcaffccticnccct / öatfc hebec 
bochten met De Ciigdfe al^ metDejficöcrlanöet^/ 
cn fo De «fManten Daet op fcpöen/ Dat De bjpbups 
tet^ geen foïöpe genoten / noel) toacfjt en öeben: 
maet alïcenïijh aij§ foïöaten De motiireringen pafs 
feecöcn / om boo? fulhjJ gchent te mogen 31311/ en 
aï£ fp gehangen toojDen / op ljuu eourfen en robes 
ryen / al£ foïöaten boo? een uiaenD foïtjS moeftte» 
b?p gelaten toojDen : en fo Ijare Jftëajefïcpt in Die 
fahen niet tod fepen gcinfojmcctt tc3tjn/ fotoicts 
De ftenïup&ec feggeu bp cenigc ban öc petten ges 
aöbobeect cn geconficmecit/Dat Dact in oib^e Diens 
De gefïeït / cn toiett boo?t^ mede gefept / Dat bp De 
j^ccce 25oölep/ cn anöer/ te aBetgcii-op 500111 ges 
toeefï 5pDe/bebonöen toa£ (contcacie pre hlacp 
ten) D’€ngelfe compagiiien tod bol en gcfurnccrt 
te toefen: toaet op De <i3cfanten fepDcn / Dat fulh^ 
gcfcljiet mocht 51411 upt oojfahc Dat fp lang tebos 
ten ban De homp ban öc l^CÉcen S5oD!cp en ans 
Dete toaten getoactfcput / cn hun Daee tegaijS 
pööen boojfïcn mogen / cn Dat öc monfleringm 
bcljoojöcu onbtrpip tc gefchicörn : Ijoctod paté 
IBajcfïcpt fcpöc / Dat De <©cnetad ecu Dag tc bos¬ 
ten tod mofï 51311 getoactfcput om bate temogen 
gaen/ en boo?rj$ Dat fp tod öacpc öntfe bebjogen 
toftt / Dat fp aïtijt^ bctaelöcn ’t bolle getal / cn Dat 
öaec tod beljoojöe oiöje gefïdt tc toojöcii t’ preu 
bcfïen öieipe cn ban öcn ïanDc / toaet obei ten ban 
De ïpcccn fepöc / Dat Der Staten bolh niet fo bed 
en compleet toaten a$ ö’ ttengdfe op bed na /Dat 
men ooh moeft toeten hoe pt met öc preu toas 

ccn/cn toie obee ’t hdjgpboïh in ’t gerieraelfouDe 
gebieden. 3©acc obee pre XTpeppt tocöcc Dc 
tooo’Den actiuemeiiDe / fcpDe Dat in ’t ttaetetcn 
met hart alöccccrjï gefept toaet / Dat De lauöcu os 
bet De 30000 mannen inoefïcn hebben/en Dat öc? 
felbe tod fcec becminöert toaren / cn Dat men üaers 
om ooh fo fcec op öcn jupften nombie ban Ijate 
4©ajcfïept niet behooiDc tc tufïfïecen / cn nsljcrcs 
tcnöe in Dien pjopoofte / fcpDe ijatelBajcpptDat 
Dien Adelman (DcnotetcnDc De i|ecte #?rd) hact 
tod gefept pDbe / Dat ccnigc bah De Staten fdfjf 
met hact nicödijDcn IjaDbcn ban öc grote hofïen / Die 
fp moefïc Djagcn : en Dat men ’t met bed minöec 
honDe Do ml en Dat men fouDe behoren te letten/ 
hoe bed bollig men fouDe bepebeu 111 Dc fomet / boeg 
öcn ryö ban 4 macnöeit in ’t belt te brengen/ cn öefds 
bc tegen ben totntec te ïieeiificren / a$ toanneec turn 
Defdbe niet bdjoeft. IBaet op bp heiiUipöen ges 
fept fts / Dat tod toaet inocljt 31311 / Dat eertijD^ 

ïf t 1 pet 
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fïaet Vwajj gcmacftt ban 30000 mannen of Daec onn 

. teent/ Dodj Dat aï'ë Doen Dc landen noch meer fïe# 
Den en landë haDDen / Die fcöctt bedoren 31311/ maec 
Daer ban in’ttractact niet benneïö te513»; Dat fp 
tod benenden De hendelen ban De Staten niet al bol 
te 3jjn / maec altijd poogden’tfelbe te remediëren/ 
en Dat men De bctalingc Tiajt na Dat Dc compagnien 
ftoah toaren/ met fïcaf ban Die in fraude tooiden 
bcbonöm: en baojtë fo Dc landen bed pïactfcn ïjaös 
Den te betoareu / en üe bpanb ö’ooiloge continncect 
fo oan berfcjjepöen 3ijöcn / fo nu tcgentoaoïöcljjh 
gefeljicöe acn biie syben / alé in ’t obccquartiec ban 
<Ü3döecïanö / tn ©deflanö / en in if oïlanö om £f euë* 
Den en Daec ontrent / Dacr tegenë De garnifoenen 
Dbccaï moeten befet bïijben / en bolfs in’tbelö ge? 
biagt toerden / fo ooit gcfcöicöc onöec <8iabe WiU 
ïcm ban kaffan in Diteflanö / onber ^cö^nh in ’t 
ober quartiec / toant J>d}cnït toaë Doe noch niet 
toeröionhen / en rouge anöere omtrentïfeugDcn/ 
^ammeicetoecrtcnf£hidrctocert. ©an Dacrtoec^ 
Deun een ban ^are JBajcflcptë ï5aöen boot-getuo^ 
pen7 toot hrygë-oöcrftcn fplupDeu haDDen / toil? 
lenöc feggen alë geen / beïjalben <§>cïjcnh / en De 
<6efantcn nomineerden öc Cfeeren (JFuaöen ban Hos 
llcnSo / Deïfecre <J3iabc 3©iUem ban kaffan/ <6?abc 
(Pjiüpë ban kaffan / De<23,tabe ban ^ietoenacc/ 
jförnrë/ etc. De 03jabc ban Jboïmë / De i$cercn ban 
iffauia/ SScrcjfjcm/ Den SBaron ban Holleren/ en 
ooit booinamelyh fijn v^jccdïcntic ban kaffan / Ijoe 
tod norit jong 5ijnDe: fjarc jïBajefïept biacgöc of 
Dc oSiabc ban ^ofjcnlo al toeDcr gehomen toap / 
’t todh fp niet toiftcn/en fjate jlBaj. machte fcer eer» 
lijft inentte ban Den^aue ban£}oftcnlo/ banfyn 
b^omigljcpt/gocDe en lange Dienficn/cn fepDc Dat hl3 
haec gddJicben ftaööc Dc lanbeu niet te toillcn Die? 
nen/ ten mare het hare IBaj. beïicföe Ijem fulftë te 
bdaffen / of Diergelijke in fubfranüe / fcggcnöe noclj 
hare JBaj. honDc men Dc l$ccr ban la Noue ftrygen/ 
of Den felben Den ïtoniiig ban Bjanftcijft ontfïeden/ 
maec fp hebben Ijem Daec nu felfë tocï ban Doen: en 
Dat pjopoofl Daec up blybcnöe / fo hare JBaj. fchcen 
te toiücnbcctrecftcn / toant De conferentie lang ge* 
öuert fjaöDc / fepDen Dc <33efanten Dat fp noclj cenigc 
potneten bp gcfchjifte gcfldt ijabben / Die fp met ïja* 
rcuiaacD fouöen communiceren / berfoehcnDe Dat 
IjacelBaj. ijenlupDen Dacr op met een goed hojt be* 
fcljcpttoilDe laten bejegenen/ [jarc üX^aj. fepöe Dat 
fp fo Doen fouDe/ en ijaer Die rcp,é niet meer moepen/ 
öan begcecDc Dat men Ijacc bólh Doel) tod toilöe 
tractcren: baojt^ toerbe öerïjaelt ban De fafteban 
<6rcctcupbcnberg / en Ijet qu'acö genoegen ban ben 
S3aron dDiüiigbp / Dan Ijcbbcn ’t fdbeljtct boren/ 
Dacr ban Defcibe fahen gefpjohen tooiden / te paffe 
geleast/ Dacronj top Ijicr Dat r ban niet meer bcctja^ 
len fiilTcn: rn ië Ijare JBaj. Daec na bcrtrochcn / en 
5ijn üe <S5efa»ten niet öc Zeereu ban DcnÖaDc ber^ 

^oinrnu» f3:t3diC!l in fcn anötc hamer/ (öc ïfcerc groten ®res 
nicatte forser te boren in Dc hamer ban pare Jlbajefï* Daec 
tuffel}?» ö? noclj bp gehomen 3ijnbc) altoacr na erljibitic en ïee? 
Site» tï,cc öau ftftttc rcmonfïcamie bp Dc «èefanten Dacr 
enöei-ja= tocgcDjclfccrt / eer?! bp een ban öcl^ccrengcfcpt 
öntuait toctöc / Dat in De '000^3. ccmonfirantie toa^ een 

poinct onder andere/ ’t toda fcer bL?ecmt toap/alë te 
feept* toeten / Dat m ’t cpnDe ban Dcfeïbe affdjept bcrfocljt 

toeröc/öaeu uocl) geen anttooojtban De.^taten toa^ 
gehomen / of bieder iafï fouDe tooiden gcfonöcn of 
niet/noclj op De articuïen ban Ijare üï>aj, oberge^ 
fouDe»; en mede Dat inöercmonjfrantieberfocljt 
tooide geld booi Den tijd bat De 2000 mannen te 
boer / en 600 te pcetöc / in Dm öicnjï ban |doitugacl 
getoet fï 3ijnöe / na Den 1. SJtimj niet tocDer in’t land 
toarcu gehomen / ’ttoeïh toeröe opgenomen booi 
een grote abfuröitept en ondanïibaerljept / Dat men 
noen geld begcccöc ober Ijet gunt fo tod ter contcm^ 
platicbande gcuniecröcpiabiiiticn toaë gcfcljicD/ 
alë ban Ijare B3aj. om torIhc oojfafte öarc JDaj. in 
öefc oodogc gehomen toas / Dacr ccnige Ijaer ïeben 
cn ccnige Ijare gefontljept m Den Dienfl gelaten had^ 
Den; Dat Ijare JlBajefïept in ’t beleg bau22>ergm- 

op-3oom 1500 man ïjaDöe gefcljiht / om De fïad te 
bdjouben/ niet boo? Ijaer / macr boo? Den lande; 
aïj> ooh alë Doe onlang^ \ of 5 compagmcn bim 
nen #ofIende / al cttrauiDlnaric cn fondcc Daer ban 
een penning betaling te begeren. Cn booitp / Daec rroi. 5i, 
begeert toa£ Dat Dc 1000 mannen te boet/ cnóoo 
te peerde to’cDecom fouöen gefonden too?ben/ toerbe 1 
bp een ban De l^eercn ban Den ïlaöc gefept 1 Dat niet ‘ 
meer öan 1000 upt Den ïanbe toaccn bectcochen/ 
niet alleen bp ’t gebjeh Dat in De compagnien bid/ fo 
öc <0cfantcn fuflineerDcn/ cn Daec upt toilöen toaec 
mahen Ijare öoïeantien ban frauden/ cn Dat’enj 
compagnien toaren uptgetroehen/ maec Dat ’cr niet 
meer toaren gehomen in compagnien Dan Die 1000 
fouöen beö?agen / beljaïbcn bat tod cenigc OTapi^ 
pitepnen toaren meöe gehomen / alp' Capitepn 
ilart^(Docl) fijn compagnie in DcjöeDeclanöen gdto 
tenljebbenDe) en anöere; toaec tcgcn£ DcoBefam 
ten ter contrarie fufïinccrDcn upt Dc notoire IjanDe* 
ïinge met Dc ï$cece Jtotit£ gcljoubcn / cn De ^aron 
ban3©iïïugbp Daer ober ingeroepen sijnDe (ober^ 
miöë ö’actc ban bechlaringc bp Ijenj gegeben acn 
öc Staten) boo? fijn bertceh j toaë gcallegerrt en 
geïefen/ mljouDenDe Dat’ec maec 1000 toaren gc= 
bïeben booi Bergen cn ^ofïenöe t’famcn / fo j£o* 
citë 2000 man uut troh) bechlaerDe Dat’er maec 
1000 toaren uptgetroehen / cnöat’er binnen 
gen cn t^oflcndc toaren gcblebcn ontrent 2000 
mannen / cn Dc refï in De fïeöcn ban affurantie; en 
toierDbooit^ gefept / Dat in De pïaetfe ban Dien en 
ban De 600 pecrDen /13 compagnien sijn obergefoiii 
Den getoeef! na Ifoïlanö cn Edanö / fonDec anöer^ 
fijne booif3. bechlaringc te juffificecen/öan Dat eeni^ 
ge anöere Die poogden te jufïificcren en gïoffecen/ 
aï^ oföefdbe toaren gedacn/ Dat / afê’erzooo upt 
fouöegaen/ tjp öan maec ontrent 1000 fouDe Ijoii? 
öen/om in campangie ofte belde te gebiuphen(ljoes 
todö’acte ter contrarie genoeg berhlaeröe) en Dat 
men ten refpcctc ban Dien maer 1000 Ijaööe uptge^ 
togen / en Dacr bp toeröe geperfïfleert. toierd 
toebec opgetooipcn toat boo? een generaeï belb-ljeec 
gebiupht fouöe too?ben (fo ’t feljcen Dat öefe i^eeren 
tocpnigtoech^machtenbanöe^eeren in Deberee? 
nigöe jd?obintien toefenöe) en fjoe beel bollig De ïan* 
Den (om D’^ngeïfc niet alleen te laten) Daer tcgen«£ 
fouöen te bclDc bjengemen toierd Dacr toebec boo^ 
gcbiagt ban De fïaet ban ooiïoge/ Die ccrtijö£ ïjaDDe 
gmiacht getoeefiban ontrent 30000 mannen/toaec 
ban men 10/11/ of 12000 mannen fouöe te belde 
gcbiuphen/Dcn noob Deë bcrepfcljenöeiöacr toe nocli 
bp een öan Dci^ecrcn gefept toierd / Ijoc D’oberfïc 
^cljenh Ijaööe gcaböeitcert ban De grote bjomig^ 
Ijept ban Dc Cngdfe in fijn todjt gepïecgt. ïöaec op 
bp De booif3-<6efanten gefept toeröe / Den generaeï 
aengaenöe/bat Den STSaeD ban ^>tatc altijd Dc fupec^ 
intenöentie ï)aöDc;cn toefenöe ccnige crploicten ban 
ooilogeboo? Ijanöcn / toerden Dc goubenicurëont? 
boden / Die ïjun berieden met gccrpccmtentceröe 
€apitepncn; en pet geraemt 3jjnöe/ toieröc Daec op 
bu Den ïïaeö gcDecccnccrt: öoclj inDicn öace Majc? 
(ïept belieföe Ijare mepninge öientijalben te bcrhlaf 
ren I Dat fp Daer ban rappoit fouöen Doen/ ten fine 
geöacn toicröc ’t gunt ten befïcn öicnfïe ban Den 
lande nodig foudc 3ijn; cn ’t hrygëbolh aengaende/ 
dat ’er alë Doe tegentooidig tuffeljm 6 cn 7000 in ’t 
belt mocljten 3jjn/ Dacr niet bobem of 200 aSngdfe 
bp toaren : cn ’t bolder acngacnbe / Dat men fïcl) 
rnocjï gcöiagcn tot Den inljouDcu ban ’t tractaet. 
^>aer toeröe ooh bp een ban De Cngdfe föaeöë-ljce^ 
ren gefept/ Dat Dekraten getooon toaren alle hare 
OBoubccncurë qualijhen te tractcren/ en Dat ’t felbe 
toaë De conditie ban alle Ü5epubïijhen:öaer op bp De 
jSeDedanDfe <i5efantcn tocöcrom gefept toetöe/ Dat 
Daer op bed fouöe te feggen ballen/ Dat De landen bp 
Den <6iabc ban Hpceflercn andere feer qualyhtoa# 
ren gctcacteert / en de fmette daer ban nodj lange 
fouöen geboden: boojtë htbbcn fp obergdebert ern 
biede Deductie ban de frauden en abupfen die bp die 
ban Den fccowfe ban Ijare JXdaj, toerDeu gepïecgt/ 

met 
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mét ’t gunt Daer acn kleeft/ en 5ijn boo? Die tpb Daer 
nuöc gefebepben. 

ainöer bt> ©en *4* Slugmli toaren fp in communicatie met 
fotmjebatt |Br. Xêbamas ^>chedep I en 3|aque£ ©iggep /,3Ci 
® nerad ban De monflecinge ban l)ct aBngdfeftnjg^' 
faitreüm boïfttotreb?e$eno^ö|cbanDcmonfleringe/ en bc* 
«eitgeiaitö gccröen te toeten / of De 20 mo,ttepapcn toegdept 

aen berington op ï3ammeften$ /10 aen Den (©om 
beenene ban ©oflenDe/ en 30 bao? Den ®cefodcc 
fouDen pafTeten / De aBefanten fcpDen Daer op fcljitf; 
tcftjft te fulïcn anttoootDcn / bcbbcnDe op berfcöcp* 
De 'nnDere Dagen met Den boo?f5. ©iggcjl gcbefoig* 
neert / op ’t pïaccaet ban De monfïecmge ban De 
Staten gcncraeï ban Den 8. jfBartp i?8s. en lytb' 
ben t’fameii üaee op geabbifeert feftcre pometen ban 
eïuciDatie / tcnteeenDe om bet fecour£ ban bate 
Ifêajeflept te Difpofecen totobfecbatte ban ’t boo?f5. 
pïaccaet/met bet gene Daec aen DepenDeccDe; en 
beeft ©igge$ tcc fcïbec tijb openinge geDacn ban De 
iiantec / gebjupft / Difpofme en ernpïop ban befefjer/ 
fo fp ’t noemen / te toeten / De penningen Op bate 
.fïBajcflept gcDcfïmeert tot Oetaïinge ban ’t fecouc^/ 
cn’tguntaenDcfelbe Opfauteban nomb?e ofDiet= 
gdijftc niet betaeït toerD/ ’t obeefebot geempïopeect 
te 5ijn acn mojtcpaepen/ tcactementencnceroms 
penfen / fo Op Den €>?abe ban 3lpccflcc ató Den ïfeete 
ban MMïugbp. 

Rebben ooft bagdpg gcbefofgneett op De fafte 
ban De DoïcrenDe ftooplupDcn / en De genomen fdje* 
pen en gocöecen / Daec in fp uptnemenDe gcote 
moepten geïjaD bebben. 

©en 2. ^eptemb^ig in befoinge 5bnDe met Den 
ï^eere groten «Erefocier en lt>a(fingam ban bet* 
fcfjepDe faften / en ban De ojb?e op De monflecinge/ 
bo’DcrenDe fcer Dat bet feconrg ban bate SDajeflept 
Dat op Den tocljtban po^tngael toa£ getoccfl /Docb 
fouDe mogen na JDeDedanb gefonDen tooien; beb# 
Oengefept Dat op’tbettceft ban’t boïft upt jPojtu* 
gael geftomen o^Dje geflelt toa$ / Docb Dat in bate 
banö niet toaö Den toinD te geben / en Dat baet be= 
lafï toa£ na S5etgen-op-3bom te tcecften / om Daec 
tecgeIegcnDecpïaetfcte3ijnümDienfïte Doen Daec 
menfc fouDe toillengebpipften/ Daec na geboïgtig 
Dat De otDje Die Den iïaeb ban CngeïanD op De mom 
geringe aen fBonfr. <©$td gefonDen toetDe/ om Die 
te communiceren met De ©cfanten ban De Staten/ 
Dctocïfte fp upt bet^ngeï^in’t^eDetïanD^DeDen 
tran flater en/ en hebben aï£ Doe betftbepDe poincten 
Daet upt getcmacquectt / Die benïupDen Docbten 
of niet genoeg ftlacclbft geetp^effcect / of tepugne* 
cenbe tegen ’t tcactaet: en aïfo alpoen eenen Coim 
nuffati^ ÏDapt ban toegen bate JBaj. De ©efanten 
acnfcpDe/ Dat bem belafl toa£ ban DenÖaeD met 
Den ectflen te bectrecften na ©oflenDe / om Daec 
monfïeringe en Oetaïinge te Doen/boïgen£ De boo?f5. 
o,iD?e / bebben fp ijern bermaent ban eenige Difficuï? 
tepten Die fp in De boo^fj. ojbje bonDen / begectDen 
Dacrom Dat fp tóüDcn bertoacljten op ’t gene fp aen 
Den l^cece groten iCteforiec gefcb?eben baDDen/ te 
toeten onDcc anDcte Dat men’treflabliffemcntban 
De boo’f^.ojDjcnocb fouDe fufpenDecen/ tec tgDtoe 
Defelbe Op bei|eecen Staten en tSaeD ban^>tatc/ 
acn De toeïftc fp Die obergefonDen baDDen / fouDe spn 
gebifïtectt / Dan beeft Defeïbe iBapt benïupDen bets 
ftlaert btm ïjooglijft bcïaf! te 3011 Dat bP met Den 
cccflen na ©ofJcnDc fouDe bectrecften: maer aïfo De 
boo?f5. Commiffati^ benïupDen Den 6. ^rptemb?^ 
bccftïaetDc Dat bcmbeïafltoa£na<@ofïenDctebet= 
tcecftcn/fonDec Daet meer geflen te toetDen/ op pene 
banflcaf/ bonDen fp noDig Daet op te fcft?böen aen 
Den öaeD ban bate IBajeflept / en berflaenbe Dat 
Den ï^cece groten Ccefociec totEonDen geftomen 
tnaö/ bonDen goet Dat een ban benïupDen/namcïijft/ 
S'tn.^ebafliacnHofen upt bt»ftipötn aïDccnaem 
Op bem gaen fouDe / en Ijern betmanen Dat fp Doo? 
Den Commiffatté ïöapt / aï^ Doo^ ’t gefebbftc Ijen* 
ïupDcn in ’t tiSngeï^ tocgefonDcn / becflaen baDDen/ 
OcïangenDe De o?D?e Die De Üceten ban bate IBajcfl, 
ïïaDen'geflcït baDDen op De^ Oetaïinge ban bate 

IV. Deel. 

HÖaj. fecomgl en De mouflctingc Det feïbetten taant 
De boo?f5. o?D?c niet cojtefpouDecrDr met benïupDen 
abbbö / en gcbcfomgecrDe met Den oBtnttaeï ban De 
mondelinge Jiïïc. 3iamcé ©iggcp / gclifft fp ooft 
aen DenïïacD Op nnffibe' baDDen ïaten toeten / fo 
tna^ benïupDen Oegccrm Dat Den ConuiufTaiiï* 
©igge^fouDcgeïafltüojDcn/ fidj met Dcgcconc^ 
piccrDc o^e ecrfl te ïaten biuDen Op Den töaeb ban 
^tate Dcc gcimieerDc jDeöcrïanDcn / om Daet op te 
bebben baet aDbg£ / en DïcnboïgenDe met meecöec 
b?uebtm’ttDetftgeOjagttcmogcn tocröcn/ ücge^ 
tenDe Dat Den ^eere (^ccfcdcc gdieben fouDe De 
banb Daec aen te bouDen: toaec op Den ï$ccrc f3T?cfm 
tiet anttooojDe Dat De bctalmgc ban bet boïftban 
bate «ïBaj, mofl too^Den gcbojDrtt / en niet toifi Dat 
in Deboo?f3. ojD^epettoa^DatfcnDe mogen caufe^ 
ren eenig g?icf / ten iuate men ’t fcibt fpeeialijftbe^ 
öuceerDe:fo beeft De boojf'3.3Xofen bco^ eerfl berbadt 
bet poinetbanDeiomojtcpaep^cpDcico/ ’rtucïft 
boo? De banb bja^ bet tieiiDe Dtd ban’tgcbede fc? 
cour^: en bat fp obctfulft^ Op baet bco^gaciiDc ge* 
fcb?iften en gebefoigneerDe genoegfacm ijaDöcn ge^ 
tcmonflteect De OeftoacrnifTc ban Den ïanöc Daet aen 
gelegen: Dat ooft bet tcactaet met bare USafcfïcpt 
gcmaefttUiajjbetepfcbenDc Dat’t fecourp ban bate 
.ilBaj. compleet fouDe gcbouDcn tucrDrn. I^iec op 
3pu bp Den 0oo?f5- ï|cete förcfbrier bccfcbepDen pjo^ 
pooflcn gebouDen / Dat fuïfte mo^tepaeup gmm 
pïopeett bao^Den tot berfrboninge ban De CDdïiiu? 
Den en goeDe foïDaten / Dcbcdftc 10 of 20 Dienfleii 
meet fouDen Doen om nuipterpcn te bedjoeben / en 
anbetfïnp Dan 5 o en 100 anbece foïDaten: Dat ooft ’c 
geOjupft ban De Cngdfe natie fuïftp mcDe 0?agt, en 
alom fo in ff edanb aïp eïDcrp tuiccD geobfcrbecrt: 
fcpDe ooft meöe Dat Op ti)Dc ban Den oBjabe ban %p-- 
cefiec bp ben ïïaeD bau^tatc een acte fouDe 313a 
gemaeftt / Daec meDe De boo?f3. mottepacpeu fouDen 
geapp?obeect3ön getoccfï / en Dat in allen gcballe 
bet fecQurp ban bate HBaj. toojDc gcDaen upt ïoutec 
benefitie / en öaecom men fo nau niet moefte flen op 
De tooo’Den ban’t tractaet / bet todft ooft civili in- 
telle&u mocfl tooien betflacn: Dat ooft De ïanDen 
ban bate 5pDe niet fucneecbe De fo?cen Die in ’t begin 
ban ’t tcactaet genoeg toaren toegefrpt/ en Dat bP 
betflonD Dat DeÜanDen aïb Doe ober De 8000 of 9000 

foïDaten niet baDDen: en fo bed bet rembourfement 
ban’tfcccur£acngmg/ flocg’tfeïbefecrïirbt/ aï^ 
’t tbdftc ecrfl gefebieben fcuDc na Den epnDcban Den 
oo^oge/ fcuacc toe toepnigappatentie bjap/ foDe 
ÏanDen niet tmlöen bcrflaentotpeppVenomD’oo^ 
ïog te continueren ben feïucn niet üdjtiïpen / aïïcges 
tenDe ooft mebe De Dicrtc ban De bib?e^ in De SeDcc* 
ÏanDen / en Dat D’ Cngcïfe aï^geen ftenmffe ofbe= 
bfiïp ban bperiDen Daet bebOeubc/ (geïijft tod Deöeu 
Die ban Den ïanDc) Dr^ te meer tocï eenige abantagic 
en brrfcbomngc bcboo^Dcu te genieten / boactom fp 
Den baren aïïe macnD(Defelbe reftenenDe booj a8 Da? 
gen) betaïinge DcDen fjebben / Daec Die ban Den ïam 
De maec ten 48 Dagen bctaeïDcn/cn Dacrom flebnirc 
tnel genoegDen / geïijft Dat teeï moebt bïijftcn Dat 
men in De bereemgbe ^cDcrïanbcn boïft toiHcnDe 
aen nemen quaïijft uemanö ftonbe binDcn Die ficl) in 
Dienfle luiïDe brgeben. I^ier op bp Oen boojf'3.3lo« 
fcugcDcDucecctD’o^eDietotbcrfdjoninge ban De 
Capitcpnen / '©DeüieDcn en b^omc foïDaten toa^ 
genomen / in De betaïinge ban De 1700 guIDen ter 
maenD/toti^obooföen/ Daec te boren Defeïbe be^ 
taïinge beeï minöcr pïag te toefen / fulftp’ Dat aïïe 
quereïïen Daer meDe toaren afgefncDcn / en nu een 
bafle boet toa^ genomen / geïijft Dat b?ecDer bp bun 
geetbibeerDe gefcftpftcn acn Den IlaDe ban bare 
JBajcflept toa^ gcDeDueecrt: bat ooft bp ’t trac* 
taet D’ouDe betaliiige ban 1*0 ftoppen / in coip 
fo?mitept ban Dien 1700 guïöen toa£ geetp?efs 
feert / ftiïft^ Dat Daer op bojDer geen bifpupt 
bcboo^öc gemaeftt te too?Den / geïijft fjet fdbe 
ooft fcer oDieu^ toa^ Daer ban bed ccntrober* 
fle te maften: fo bed De boojfeb^ben acte ban 
Den taaDe ban ^tate aenging / “Daec ban boa.^ 

l^c 3 , niet 
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) niet geMekcn/en in aïïcn gebaïïc bcrmepnöetod/1 ren: baer tegen toebec gefept toctbe/ bat ’t fdbe 

bat bic bp öc J^ccren staten generacï niet toag langen tjjö foube mogen acnïopcn / tot groot adj= 
gccanfemecrt / bat ook Ijn Blofen niet en toifle terbccï ban ben lanbe tn t)et jcgcntooorbige fat? 
toat in ’t begin ban ’t tcactact tnocljt toegcfcgt 
31311: maer tod Dat bcbonben foube tooien öatter 
atoöae nacïj ober 16000 in öienjle ban Den lanbe 
toaccn / lickalbcii bat feöect ’t boojfcljteben tractact 
De ïanben bede afujeub^ geïcben dabben / bat ook 
Ijlt staten boïït tod toerben Oetaeït / en fïck met 
De 48 Dagen (ten aenfïen ban bc noob ban ben 
ïanbc) te toeben kteïbcn ./ refecberenbe be tcfï 
tot beter gdegentkepb/öat 00b in opneminge ban 
nicu bolk geen toepgcringc bp pcmant toiecöe ge? 
madit / ’t en toarr bp guaettoiïlige bie npt ben ïanbc 
bertccckcn / en niet foeken Dan Den fïaet ban ben 
ïanbc te trotibïecen / en bat De metoe lebccn jupjï 
niet gcfckieöcn ban De ingeboren ban ben ïanöe 
(öctodkc 00b niet alle tot ö’oorïoge / maer beeïe 
tot anöcr affatten ban ben lanbe toojben gccnis 
pïopeert) ban ook ban anbere natiën:en fo beeïe 
bc bitoe£ aengmtt / nabienfo tod be J5eDerlanber£ 
al£ ö’^ngdfe bomen op cenc merkt / bat baecom 
geen Differentie toa£ te maken /gdijk ook De beter 
kenniffe of affifïentie ban toienben tn geen confï# 
Derane konbe komen / boor Dien baer bede ban 
toeembe natten in ben Dienfi ban bc ïanben toas 
ten : en in allen gebaï/ fo gefept toiert / bat öaer 
,f!Bajcfïepr£ bolk alle 28 Dagen kare bctalmgc kees 
gett/öatfe Dic$ niet-te-min eenige beefekoninge bes 
ïjotoben te genieten / ten aenfïen bat Ijct Staten 
bokt maer ten 4.8 Dagen toterben betadt / öoetoeï 
ket toeenit ïupöe / batmen boor ïjate iBajefïcpté 
bolk öc maenb maer foube rekenen op ^8 Dagen / 
Die in aken gebaïlc ten minffen foube beljoren ge* 
nomen te totoöen op 32 Dagen/bat ookinboojtge 
tijden/fo bp ben Coloncï Refter falsger / al£ Ma* 
uigan / b’ dÊngdfe natie / gelijk meer anbetc in ben 
ötenfi ban ben ïanbc gcfïdt boe ter ttjb toeï kaös 
ben laten genoegen: bat boortë b’oofloge / bie be 
SeDcclanöcn fttkmectöcn / toa$ betreffenbc be ges 
meene cfoifteïijhe fake/tot conferbatie ban be toeï? 
ïie meer anderen toaö gelegen/ten aenfïen ban fo 
gctoeïöigen bpanb / en becljalbcn ’t felbe tod nas 
Der bekoorde tot affifïentie ban be boo?fct)?eben 
ïanben tugeften te tomben. d£n na bede meerans 
öcuc p’opoojïctt en rcöcncn / beeft be boo?fcï)?eben 
llofen ook gcnrgccrt be ücbojbetingc ban ’t rem 
bop ban ’t bolk bat na Jbortugad toa$ gefonben 
getueek / gelijk tot berfcljcpDen repfen / fo bp kare 
jBajcjïcpt ato bp bic ban karen iSabe tocfeggtnge 
toa£ gcöacu getoccfï / en fp ïupDen ook aen kare 
principalen obergefckreben kaöben/en nunogtan^ 
gxtanien te berfïaen / Dat Ijet felbe niet bolkoments 
ïtk toctbe geeffecttteert: batmen ook ongetoapent 
bolk öectoacrt^ toa$ Dekincrenbc: aen alle’ttodkc 
toat mterefï Ijrt ïanb toa$ lijöcnöe / en ook koe 
grotdrjk.s ben bicnfï ban bare jBajefïept daec mes 
öc toeröc bcracljteei't / konben bate dB. feïfë tod 
berfïaen/ öetoijïc ben bpanb in Dtcn jcgcntoooröis 
genfatfocne fuiken impjeffteen tnberfïcop beboojs 
fdjzcbni Ïanben toa^ boenbe / bdegerenöc öc fïaö 
i^etiföen / en Ijct ,4bïot i|cöd / en boo| bcpöc be 
pkietfcn lift kanon gctoacljt bebbenbe / met mine 
ban be 23ommdrctocett/cn groot bangier battöc 
omïcggciiöe fïcbcti en pïaetfcn / bat fp baer tn cdy 
m fect infïantdtjk bcgeccöcn / bat op ’t renkop 
ban ’t booifctocben bolk / getoapent a$ bo?en/in 
alle biltgentie mocjjt toojben boojften : toant met 
ongetoapent bolk ober tt fenben/baer mcöc konbe 
Sjare fake niet toerben gcjioïpen / aïfo l)et een maenb 
of 6 toeken foube mogen acnïopen / aï-ecr öcfclke 
in Bcöedanö ban toapenen fouöen konnen too?öctt 
berfïen / en nocï)tan^ ben tegcntooo^bigcti noob 
tod berrpfrïjtc öatmcnfe tcrfïonö ten oorloge fom 
be gebjupken. ïficr op Ijecfeöenboo^fetoebcn^ces 
re dêrdopcc gefept / bat be tf apitepnen bcbolcn toa^ 
batf'c kun bolk obecgekanifn 5tjnöeterfïontfouöen 
toapenen / of öatmcnfe anöer^ geen beralmge fom 
be boen /bat De toapenen öaet totec te krijgen toas 

foen : battet ook beter apparemie toaö fobanige 
bcï)oeftigcöcn in Dcfcnitontnknjke/öan inbefekas 
re geaffïigccröe ïanben te bekomen / fo fp bie bod) 
beeï aï upt toeembe ïanben tnoefïcn genieten : bes 
gcrenöe öaerom aï^noclj bat Daer C. kier op nas 
Der toüöen letten / gelijk fp aen kacre fïSajcfïept^ 
©aöcn kabben gcfctocbcn : en bat ïiace <ïE. mcöe 
op Ijare anbere geerbibecröc pometen berbact tn 
ben bjief ban be üjeeren Staten generael aen kas 
re Hèajcfïcpt / mocktcn fabojabïe refoïutie bekos 
men/en bat bock öeo’toeöenCommiffartéaBapt 
feïbcr mebc gegeben / mockte toojben beranbert 
en gcmoöccccct tn confo?mtte ban ken aöbij£ / en 
battet bo0^ finael befïupt ben Öabc ban ^tate 
t’famen foube toojöcn gecommuniccett / om met 
meecöer toucflt aïie^ geeffectueert te toojöen. 

3&en 7. September ben ïïaeö ban kare lïöajcs 
fïept tn compctentcn getale binnen Honöen gekos 
men / en bergaöcrt 3ijnbe / öebben fp jüonfïcur <&p 
tel aïöaec bp ken ontboben/ en i^ kern acngcfept 
bat fp frk?i)ben£ kaööcn ontfangen / ban ben goes 
ben boo?tgank ban be fortificatiën tot #ofïenbe / 
bock bat ktt tempeefï upt benj^ootben en^oojts 
toeken 14 Dagen lang gcötiert kebbenbe / aï ’t fcïs 
be toeöcr tngebroken en upter maten befekabigt 
kaöbe / bcgcercnöe bat De <Sefanten in aïber öilts 
gentte fo aen be Staten ban Eeïanö / aï£ aen be 
Staten generacï fouöen fckrtjöen / ten fijne baer 
in boorften modjt toojöcn: item / bat tot ©upm 
kerken fckcre Sorman^ en 23rcton«l fouöen 5kn / 
Die tot bic ttjb toe boor fekrprn boren tegs 
genbe bedjinbcrt toaren upt te komen / ban batfe 
feöect fckrtjbcn kaööen bekomen / bat be Capircps 
nen kun föuDeti gebogen upt te ïaten fïeken en in 
3ee-bacen ïaten na ^pangten en f^ortugaeï / om 
Dcg ïlionink^ cgutpagte te betfïecken/ en ook ben 
Üantnk ban ©rankrtjk te empefeketen / begetens 
Debat be <$efanten Daec ban aen Die ban ^eïanD 
fck?jjken fouDen : item Dat &r. Jprancop^ Beete 
aen kare ^D. gefck?eben kaDDe/Dat kttïfsrrban 
De Staten niet toa?’ ober n of 1200 mannen fïerk/ 
en Daec onDcr 600 <èngeïfe / Dacr ober fcerbertoons 
DcrenDe Dat men ober ket fecottr*? ban kare JBajcfï. 
fo eractdijk toilDe proceDercn / Daec De Staten feïbe 
niet meer kon Den furnereu ttock beter orörc fïdïen. 

#P eeneti fckeren auDeren back öceft be Jftocre 
0rtel be iBcfanten gceommuniceect een mifTibe ban 
bie ban ©ofïenbe / aen be i|ecten ban ben föabc ges 
fekrebeu/ en bp öefdbc aen kem gefoubcn/beïans 
genbe Den noob en bangier baer De fïaö in toag ƒ 
met beckïacinge / Dat tnbtcn bp bc l|eercn as 
ten baer in niet toctbe boorfïm / kare itëajefïcpt 
be fïaö toilöc ontïcötgen ban kaer bolk: bc #cfans 
ten krbben bit aen öc ^eeren Staren gcfckrebcii/ 
en baer beneffen^ ook berkadt bc mt^b|upkcn tot 
(0ofïcnöe gebeurcnöe / in ’t fïuk ban öé gemeene 
mibbden aï^ anber£ / toacr mebc bcfeïbc fïeöc 
(ai^ dber^) tn anbere ïafïen ban be oorloge foube 
moeten becbaïïcn tooröcn. <S)e #cere ban ïBaïfïns 
gam fepöe / bat befeïbe genoeg Defpcraet toaren / 
Dat bc ijecren Staten Ijun beloften niet kaböen 
gckouöen ban befdbe te afftfïcren : berkaïenbe 
boort^ kor bed aen befeïbe fïeöe gelegen toa$ / ten res 
fpccte bat ben bpanb baer tcgen£ 4000 man baer 
omtrent tn öienfï Ijoubcn moefï/ en mocktcn ket 
ïanb alöaer niet cuïtibercn / fttlkö bat ben ilonink 
ban ^pangten öaerom jacrlijc 400000 gulöcn te 
kofïc boen mofïe. Boort bat Door miööcï ban Die 
fïaö eenige Dingen te bedjopen toaren ten refpec# 
te ban bie ban 25robnnb/B!acnöcreii/?ïrtop^en 
ï^enegoutoe/ öctoelkc (bebneyt 3ijnbe boor’t fïerbcn 
of bertreeken ban Den ^ectoge ban jpacma / en 
bat <Buc De i^afïorane / tocfenöefeer krengen om 
lijdelijk/in ’t dBoubernemcnt foube mogen komen) 
mogdtjk tot pet gcer^getoadjtfonbekQttnentoors 
Den. ©at eenige goebe ÏupDen upt Blaenöereu 
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Öaööcn aertgeboben / tnbten bare dUajeflept gar* 
nifocn ban 1000 man t’ «JDofïenbc cm jaer ïang 
toiïöc onöcrfjouöcn / cn ïBalcn nemen in piaetf'c 
ban Cngelfen / Dat fp bun flerh machten baec ban 
bare IBajefïept Dan boo^ onbeïafï te bouben. %b 
öi$ befutugcctbcn be gefanten Dagclihg in berfebep' 
Den boo^baïlenbe fatten / niet tocl ïtonnenbe rot 
een fmael affebepb gcrahen / obermit£ baec bete 
te boen biel met be fafte ban B^anhrijh / bacr ober 
fp Dni bthtoifé behlaegben / bar fp albaec fo ïange 
tuerDcn opgebouben tot groot acïjtecbeeï ban ben 
öienfl ban ben ïanbe/niet-tc-min moefien patiem 
tie bebben / tot bat met ben HmbafiaDeucg ban 
©janhrijh be ïfeeten ban Beauvais la Vale en 
de Frefney be p^ncipaeïlïe fahen toaren afgebam 
belt / en toerben öen aï£ fp lupben ban geit fpja* 
ïten bafï al boa,* anttooojbc gegeben / bat bare |föa# 
jefïept nu fcec beftoaert toa£ om be falten ban 
©janheijh / en ooit om baren cpgenen fïaet te banb* 
Öouben / bat baecom al$ tot een gemene falte bp 
ben graten bebacgbc cegacb genomen te too?Den en 
be öanb te jlcechcn / cn bat be gelegcntljepb nu niet 
mocljt lijben om gelb te geben/batfe ben metbie rebe* 
nen boo? bten tgb beljoojbcn te laten genoegen / etc. 

‘SClfo toillen top befe <6efanten nu Ijiec toat la* 
ten befoingecen / en tot gelegenbec tijb toeberom 
te paffe brengen ban baec affebepb na ïfollanb/ 
mibbelectijb fullen top toat anberg herbalen. 

3Betoijle be boo^fd)?eben Gefanten in ingeland 
toaren/bebben be <£ollegien ban be ?Hbmiraïitept 
met abbtj£ ban be Staten genecacl/ en bpfonbec 
ban bie ban © ollanb cn Ecïatib goet gebonben / 

«rgc> toe te cufïen tot befebeeminge banbe^eebaertao 
eeröe nictoe ocglogfcbepen / baec onbec 12 toaren bie men 
Situ ^maffen noemben / groot tuffcljcn be 60 en 100 
egen baten / om be Conbopen tec 5ee te boen / Detoelhe 
T^I'n oot* ’c 0000 honben roepen met gcote 
letfin", riemen / Ijicc toe beben fp in Cngelanb hopen 60 

pfece fluchen gefcïjut^ / en fonben in €ngeïanb 
eenen €o?neïi^ ïfepnfs met b?ieben ban be &ta* 
ten ban Êelanb ban ben 17- 2lülp aen De4Befam 
ten ban be bereenigbe j&ebecïanben / ten epnbe fp 
Ijem fonben afTïffeccn om aen be ©aben ban bare 
Jtëajcfïept pafpoojt te bertoerben om befelbe fftic# 
hen gefcbut£ te mogen uptboeren /’t toeïh fpenb* 
ïrjh bechcegcn bebben / na allegatte ban eenige 
Difficuïteptcn en bifeour^ ban fcaube baec op los 
penbe: befe pnaffen en febepeu toerben geb?upht 
om be jeebarenbe hoopbaecber^ tuffcljen «èngc? 
lanb en ©janhrgh te conbopecen / en mebe om 
be biffclierije tegen be 3Bupnhether£ tebebjpbcn/ 
en ben bpanb upt bec see te bouben / toaht be 

öeCfoo" *anöEn m *00 omtrent 100 oojlogfcljcpen in 
epen bienfic öabben / fo groote al^ hïepne / en fo op be 
5sc/cn 3ce al^ op be ribicrcn en boo? be Ijabenen / bcljaF 
^enMs ben be jagten en fcljupten bic men binnen^ lanb^ 

gcbtuphtc / ï)ct toelh be ILanben feec ftoaec cn 
hoficlijh biel / en nogtan£ meer al^ nobicl) bebons 
ben tuojben: toant be ö^upnherhfc b^ip&uptcr^ boo? 
be grote bupten / bic fp tér 5ce ban be l^ollanbcr^ 
engelanbcr^bageltjh^ bcquamen / lohteu aïlebaF 
lingen en geboefte upt ifollanb en Eeïanb aen 
Öacc/en liepen met eenige febepen en fefjeephené 
upt itibe ^oojt-5ee / machten aïp?ij£batfehcijgeh 
honben / hoopüaerber^ en bifTcïjci:^ / en namen be 
^tupjlupben cn liooplupben baec ban / cantfoe^ 
neetben befelbe fcec boog / baec be tiooplupben en 
^ticclupben boo| moehen cefponbercn en gebam 
gen blpben ; bie ban ïfoïlanb en Eeïanb gaben 
eenige oberïoper^ en ballingen paeboen / en loïv 
tenfe alfo af batfe bjebee heeeben / en fïeïbengros 
re toacljt tec5ee/enhccgenbetbceïc/betoclhcaltera 
fïonb in be 3ce-fïebcn toerben opgeljangcn fonbee 
eenige genabe / of bie te toillen rantfoenen / of quar* 
tier te geben / fo bat fp feec berminberben op befe 
tijö / maec inbe naboïgenbe jacen Ijaec berboegen^ 
be metbc franfe ïigeur^ ban table be<!B?aee en 
aubcce/eu batfe bic öabenen gebjuphen moebten/ 
namen fp toeberom toe. 

Omtrent in ’t beginfeï ban (JDrtobec Uiert een ®fteI 
fehec ooiïogfebip / .baec €apitcpn op toa^ 3acöü {iCtkftr oo’i 
?Hntbonif5 ban l|accïcm / gemecnlih onber be ma« logfcijepeit 
ttofen genoemt <£apitepn 3,arp €S)cun / tufTcljcn ^‘npeu 
Caliö en (Bupnhcrheu ban etltjhe oo’logfdjcpcn Ianös oojs 
cn bifcb boten ban^upnhcchcn omemgdt en bart losfdjtp 
aengebogten / ben Capitepn brrmits lichte bacc^ "““f' 
niet bp synbe/fp tocerbcn ben lange tijb feer hloch gen niet 
en bjomdih/ maec ten lactflcn be bpanben bede öen ar®;. 
Stjnbc/ en aen bmlupbcn fcljip geentert/ bogten 
banb tegen batib / maec ban be meenigte bermant/ ( f0i. 5 5 ) 
en bet fdjip gcnoegfaem bermeetlcct en ingenomen 
5ijnbe / flahcn fp bet bier in ben cpgen hrupt / 
toacc boo^ be fcbcpcnbecfïcnbe/fpmettenmeeflcni 
bed inbe iucïjc blogen / en toebec in 3ee ballcnbc 
betb^onhen / untgenomen eenige toepnige bic Ijct 
met ftoemmen ontquamen. ©it machte fulhcti 
febnh onbec be ©upnhechrt«i / bat fp nictligtdijh 
baec na toilben be ^oïlanbfe oojïogfcbepcn aen 
boojt leggen. 

^c garnifoenen ban Hoebmn cn anberc / flerh Puhös; 
omtrent 60o cnptcren / bfbbcn in ’t flidjt ban J3toC"ni 
IBunflec baet begeben in een llcöehen genarmt gc ban ^ 
ÓBjebe / baec tod 2000 paerben op be pacröc macht ^ P£cr' 
toacen / bebben be gebede paerbe marht ber?^,1^-^ 
ftoojt en beel paerben toecb gcboect / baer oribcc mm 
bede paerben ban doeningen toaren / bepraten Jiüunftct, 
generael bebben bier op narmactó informatie boen 
nemen/om be bambabee^ te boen fïrnffcn. 

(0oh toaren inbc Ctoenre / ontrent ^ermaerfen/ 
(önfebebe en ©ïbenfeeï/ genomen 1000 paerben/ 
boornbeefïcn/iooo fcbapcn/cn bechcnjJ fonbee getal. 

3Bp bebben becbaeït / Ijoc bat ben obcrfïm 
^ebenh be fïcbc ban tlqnberh gerebictualicert bab« 
De in fpijt ban be bpanb bie Ijd belegert babbc/cn 
boetocï men bielt bat bet nu tucl boo? een tople 
tqb^ boorflen boa^ / fo bebben ben OBoubccncur cn 
Capttepnen baec binnen ïeggcnbe goeb gebonben/ 
fo Ijaefï fp ban ben obetfïen ^ebenh^ ongduchig 
obedööen bcrfïacn babben / ttoee €apitepnen upt 
bare fïaö te fenben en af te beerbigeuaenbejbta* 
ten ban ifollanb / om befelbe te remonflrcren ben 
noob bie fp fepben te bebben / cn bet febeen fp Ijet 
op ’t laetfïe niet toilben laten acnhomcn / en bet* 
foebten tbbelyh buïpe en afTifientie / gebenbe ben 
fdben mebe ben nabolgenben crebcntic-bjicf: 

EDele, erentfefte> hooehgeleerde, wijfe, feerdif- Cretot-' 
crete en voorfienige gebiedende Heeren : Negft tic-bjicf 

onfen ftetz bereyt-willigen dienften, mogen \vy uwe 
E. gedienftelijken niet voorhouden , wat geftalt vi'y ncurenöf 
fo door den onverfienlijken en ongeluckelijken afval 'Cbvtteua 
onfes gebiedenden Heere den overften Schenkt, 8:c. £?!|ni4"{{ 
faliger gedachten, alsookuyt anderer hoogfternood gcfcijjebm 
veroorfaket en genootdringet zijn aen uwe E. uyr onfe k^n ÖJ 
middelen twee Capiteynen, namentlijk Jan van Appel mint;®! 
en Rutger Janfz. met tegenwoordige fchrijven en by- lauö, 
gevoegde inftrudion af teveerdigen, en uwe E. ook 
voorder de gelegentheyd defèr ftad en hooge nood- 
wendigheyd der felver eygentlijk te remonftreren : 
derhalven feer gedienftelijk biddende, uwe E. geheven 
wil onferen verfoeke na, op ontere gebreken alle hand- 
havinge te doen , en alle mogelijke afliftentie te bewij- 
fen , en wijders gemelte Capiteynen goedelijk aen te 
horen, en in alles gelijk onfereeygen perfonen volko¬ 
menen geloven toe te Hellen , fulks verdienen van uwe 
E. wy tot allen tijden hin wederom bereytwillig en 
geerne. 

Edele, erentfefte, hooggeleerde, wijfe, feer difcrete 
en voorfienige gebiedende Heeren , de eeuwige goedi¬ 
ge God, wil uwe E. lange in gelukfalige profperieren- 
de regimente vaderlijk erhouden, datum Rijnberk den 
4. Augufti, 1389. jlilo vetert. Onderhond, uwe E. 
ftedes dienft en bereytwillig, 

ondertekent aldus: 

Sepnovan Dort, WilliamiVPeddel, 
Joban Gyfelaer , Hcnrib van AiJ'enddft, 
Georg van Mapen, pianu propr. Ham Scbaef, 
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Ses en Twintichfte Boek. k,8o 
Het opfchrift was, den edelen 5 erentfeften , hoog* 

wijfen , feer difcretcn en voorfienige Heerèn de Staten 
van Holland reprefenterende, onferen groot-gebieden- 
de Heeren. 

<Bc booifcöjcbcn Capitcpncn habbcn noch fop* 
fonöcre bricücn Pan ben Cotibmicuc ^fr. ^egno 
ban sStort/ berfadienDe bernnöcdngc ban eenigc 
gacmïöcncnom tc cbitcrcn muprerpe / obermit£ ce? 
nige niet gefint toaren De geïeöenc armocDc te con? 
fniucrcn/hcbbcn ook becklacrt Dat in De ïefïcfpij? 
finge niet meet* toa$ ingeUomen Dan 171 en een 
bierenDcd malDec SScrkfc fïrrjkmate/ Den 18.31'uïp/ 
öacc ban geöifpcnöccrt alle Dacggl Drie en Drie bieröe? 
Deel malDcc / eega / niet toijDer koren Dan tot Den 
1. September/en Datter geen toefpijfe toog : ïji'cc 
tegen fchrhft mcefïcr <©trk ban DecCtocg» Den aó, 
SÉugufiï / Dat De Capitepnen mochten feggen Dat? 
fe totïöcn / Dat hP bebont bp Den fïaet ban De Co? 
mpfen / Dattcc ecc ober Dan onDct De 600 fackcn ge? 
fake toaren getoeefï / pDer fak ten minfïen ttoee 
fdjepeï/ fonöc toefen 3oomaïöcr/ Dat Deruptcren 
ïtoben Dien bcuMaetDcn/ gelijk ook meer anDercn/ 
ook De fdjippets Defeïbe aen Söcrk gedocht hebben? 
De/ Defdüe fackcn Daet kt gekomen tc 3tjn / Dan 

Dat De fautc acnö’^bedicpDfdbetoagS/ fo 
een ban De Capitcpncn fdbefccretelkkobergefchre? 
ben fouDe hebben / Dat bet koren met fttlke Defojöje 
in De fïaö toaö gdjaelt/ Dat ö’Ctocckepö hen feïbe 
ccrfï mecfl haööcn boorficu/ en bcrefïctotprobifie 
ban De fïaö in’tmagazijn/ Doch Dattec tueï op ge? 
ïct Dient / Dattct opnieuw in tijö^meeröer in komt/ 
en Dat ïjetgaunifocnproparteberanöcrttoeröe : ï)P 
toa£ ban Dien Dage tijömgebertoacbtcnöe/ koe De 
negotiacie ban Den ïfccre ban $otl$ mockt boort? 
gaen / tot toeïkeu epnDe kP hem haööe becbonDen 
boor 300 malDct tc betalen / na merk$ gank / en fo 
ïuanneer kern faï blijken öat’ct binnen Der fïaö 23crk 
nntfangen faï toefen / Dan of fuïkg niet gelukte / 
fcijjtjft kp / fouöe ebcntoel berber Daer op moeten 
bci’Dackt toefen. £)p fdjrijft ook een miDDd ober 
bp ïjeni bcöackt toefcnDe / om met mtnber beftoacr? 
ïtkkepD en niet tot fo groten koffen ban Den ïanDc/ 
cu fonDer fo groot berlic^banonfenkrijg^boïkeöe 
fïaD ban i23erk fouDc mogen gefprjfï tooröen/immer^ 
noefj ten minfïen boor een repfe / en Dat boor een 
grote guantitept/ en koctoel kp bekent ket feïbe bid 
bcdhafattgJ en pcrhkd^anbcrtoorpcntctocfen/ fo 
acï)t ïjp / of ’t al fekoon mislukte / (aï£ men ten be? 
fïen moet kopen/ neen) en Dat De goeöccen en feke? 
pen genomen tocröcn / en in ’g bpanöö kanDen ge? 
raekten en aï bedoren bïeben / Dat Daer tegen tc con? 
flDcrere» fïonD / Dat aïïc rcbietuaïement Datter ge? 
fdjicD toag>/ niet toa£ gcfckicD Dan met feer groten 
ïjafart) niet alleen ban Ijct bcrïie^ ban De bibrc$/ 
inaer ook |jct bedieg» ban fo menig boojnoemt fol? 
Daet / fo Dat ï)d berlieé ban öc fekepen niet fouöe te 
compareren toefen bp ’t fefïcnöceï ban De onkofïcn 
Die Daer dkcrepfe om geöacnjijti / Doek (fept kp) 
Jt té rnacr fijne fpcenlatic/ inöicn’t De ïjecrenmct 
aen fïaet/of niet practicabel ackten/ook niet De prjne 
meert om in Deliberatie gefïcït te tocröcn/ fuïïen Ijem 
fuïlté ten bejïcn af nemen/en aïtijD fijn gocDe affectie 
en pber totDcnDienfï ban Den ÏanDc Daer aenafnc? 
men/ maec obermité bat ik niet bebinDe/ Dat ket 
booigcfïdöe miDDd in’tlbcrkgcfïdt ig getoeefï/ fo 
De itaoplupDen fulk^ niet toiïDtn aennemen op ken? 
ïupDen perijkd tc Doen / fo tniïlcn top Daer ban aïkicr 
nik bojöer berkaïen / Dan Dat De Capitcpncn Die in 
öcn ïfagc gekomen toaren / auDientic gekaö kebben? 
De/ met gocöebertroofïingctocöcrom gefonDen tocr? 
ben in 23cck / Dat nienfe koitdijk bou.ifrkcc cenige 
Piobifïe fcnöen en bo^Der o^D^e fïdïen fouöe/ om Daer 
na kcn-ïupöen gekeeï tc ontfetten : Daer ban top 
kier na ter gdegenöec plactfc bojöcr berkad Doen 
fullni. 

?De i;>ccrc ban CfjuiHerpc / SflmbafTaDcut ban Den 
ïtonihk ban j^abarre/toaé niet LgiebenbanöcCe? 
fanten ban De üerccmgDc ^obintieu/ upt Cngdauö 

in Den i^age gekomen/ en ktrft fijne ïi^'cbcnböit ’t ©«ro! 
creDcntiêinöc^tatcngcncrad/ aïtoaer Ijp upt fijn ^rfbf 
ïogp^ met De koetétoagen ban kin Cjtcdi. gdjaelt cijuiiu- 
tocrö/' Doo? De Zeereu Boockt / öo^bergen en Cam? mrm 
minga obergeïebert / en ijs met grorc affectie en 
bn'eiiDfdjap ontfangen/ Daer na heeft ïjp fijne p^opo? Momnit 
fuic gcDaen/tcnöercnDc öt fdbcp^opofitic Daer tor.Dc? ^ 
toijïe ïjp nu met Den ïJonink ban B^ankrijk teaji bcc? bfS 
cenigt/öat kpkopchnöDe Dat Daer DoojCoöaïmack- ömöm1 
tig fouöe gunnen / Dat fp met pare t’fanicn-gcboeg? 
De krachten De ]iqcmgl bctocïkc onDcr het Dekfd bau 
te mainteneren De Catljoïijkc doomfe religie/ en Die 
te fabonferen en tc befekeumen/ en fochteu Dm gan? 
feilen fïaet ban ©lankrijk te onDerDpickcn / Den ito? 
iiink / Die nocktanö De £5oomfe religie fo feer toege? 
öaen toaë/ af te fïdïen en tc berönjben/ en een anber 
ontoettdijk in t}ct feïbe dijk te fïdïen tegen aïïe reckc 
en reben/ Daer toe fp ban Denïlcmnkban J>pan? 
gien/ Den ban fïonicn/ en ïjarc aöhcrcnten ge? 
koïpcn toeröcu / niet alleen l)cn guaet boopicnicn 
fouöen tegen fïacn : tnaenktn Daer ook fo bede 
toerk$ geben/ Dat niet alleen Die ban be religie in 
Bjankcijk befckccmt fouDeii bïyben / en cpnödnk 
Dooj De goeöe Dienfïen Die fp Den iJonink Doen fou? 
ben / Die fijne oogeu meer en meer Doo? CoDcjS getm? 
Dè fouöen toojöen geopent/ cppöeïrjk bcrtocrüen fou? 
öcn gekede b?pkepD in De oeffcniiige ban De religie: 
rnacr ook Dat Den ijoninkban ^pangien geö’ongeiï 
fouöe tooien aïïe fijne meDe-foircu Dertoaeit^ te 
keeren/ en htu-ïuuDen met bjeden te ïaten/ Dat fp 
öaerom niet tegenfïacnDc karen beftoaedijken fïaet/ 
Die Den feonink ban j^abarre fijnen meeftergenoeg 
bekent ïvag / behoo^Den beien tijö en gdegcnthcpö 
toacr te nemen / om De oodoge ban ïjacc af te toen? 
Den / en döerpi tc Diberteren/ en fijnen Ïïonink tot 
ket gunt booifefpcbcn ig / en öe£ fdf^ gocDe intentie 
en boopiemcn te meer te animeren / bp tefïaen/ en 
te fecunöeren met een merkelijke fomrae ban pen? 
ningen/ tot ïiehttnge ban kcijgpboïk ten epnDe Uooj? 
fck?eben. 

ïDc fake toerö in Deliberatie gelept / enmenbe? 
bonD Defdbe ban feer grote eonfiDeratie / Den noob 
Daer in De ïanöen feïbe toaren / tocfenöe fo kart 
acngcbocktenbanöenbpanDen / De fckaer^krpö en 
’tgdwkbangdöe/ Daci* in fp ken bebonöen / en De 
fobere ïjuïyc en afTifïentie Die fp al^Doen tipt Cnge? 
lanö kregen / booLit^öe grote toerufïinge Die fp-lup? 
Den ten codogc te toater moefïen Doen / fbuDcnkm 
tod gemobeert kebben om Ijet berfock af tc flaen met 
een eerlijk en beleeft ejecufe / rnacr tocöei om infienbe 
De importantie ban Dcfe fake en ïjet goet Dat De d&e? 
öeclanDen IjaöDcn te bertoachten ban (jet goet fucccgS 
Der ïiioningen ban ©jaukrijk en j^abarre/ en Dat 
ook fijne Crcd ban kaffan feer faborabdijk fefpeef/ 
en De Staten Dcfe fake feer kettdrjkrccominanDecr? ^dtbKa 
De/ bermockt fo bede bp kun Datfe Ddibccceröen/ Den ue getm* 
ïüomnkban jhabarcc tc affifïeren met 30000 kro? ««« °p 
nen / of 90000 gulDeti aen gel De/ tot behoef ban Den ban 1 
ijonink ban ©rankrijk/ fonDer conöitie en bu ïccnm? ?tniiuffa= 
ge/ onDcr obligatie ban fijne USajefïept. 

«©nöcrtufTdjcn Dat men hier in DocnDc toajJ/ fo [„^uan 
qtiam De tijöinge ban pet ongeluk De?S doninh^ ban Rabatte, 
©rankrijk / hoe öathp ban een ^aeobpnec JBonnik 
met een gefenijnt mefTe gequetfï/ en bc^ anberen ©00ÖBjs 
Dacg^ oberleDcn/ en ben ütóuink ban j^aüarrc boo’ feomnits 
dontnk geprodameert toaö / ook quain binnen miö? . 
Delen tijbe öeï|eere De la #?ec upt ©rankrijk / Daer gg" 
lipt men bcrfïonö Dat De isonink ban ©rankrijk ce? 
iiigen tijD boor fijn oberlijöen/ ten berfoekc ban eeni? 
ge particulieren / ccnigebriebcnbanrcprcfTaïicn te? 
gen Dcfe ïanöen (faöDc bedeene of bergnnt / Doe tocr? 
De een anöer boet boor gefïagen / namcnrïijk: Önt«c<?atfe 
men cene fïatige legatie fouDc fenDcn na ©rankrijk/ baniue? 
om öcn nietocn ïlonink ban ©rankrijk te congra? sf 
tuieren / Dan Dat Coö almachtig belieft kaöDe niet £[S 
alleen fijn IBajefïcptjS petfoon tebetoaren / en met tw Djati». 
Den obcdeDen itormik ban ©rankrijk in goeöe *öh* 
brienöfchap te brengen: rnacr ook htm toetteiijk tot 
De kcone ban ©/ankrijk te Doen komen/ Daer in fijne 
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lept alle gduft en boojfpoet toe tetocnfdjen/ 
en alle beboodfjfte aenbicöinge te boen. <fimboo?tg 
fijne JiBajefïept ootmoeödijft te biööen ben todflanö 

0i.J4.; öcfer ïanben/en bebcboubeniffe ban be CD#efpe 
religie in befdbe / in {joninftïijfte en goebertieren 
recommandatie te toillen bouten / en boo?tg bc 
ottöe tractaten/ bccbonöen en entcccoucfcn tótbo?* 
beringe ban öc b?pe ïjanbelinge en commertie / 
tuffcïjen ben ingcfetenen ban fpne iBajefïept^ 
ïftontnftcbften en befe ïanben ban ouben tijden ge* 
maeftt / te confirmeren / en op nieu£ te bebefli* 
gen / en namentlijft inebe be p^ibilcgie bp Uoninft 
3loDetorjft ben XI. ben ingcfetenen ban ben ïanbe 
ban ©ïaenöeren / 23gabanö / i| oïlanö en beland / 
in Den jace 1464. gegcben en bccïeent / en boo?t£ 
alle betreten en arrefïen ter contrarie Ijier booj* j 
työsS gcbecerneert te reboceccn en af te boen / be 
partpen te renbopcren aen be ojöinarig J'ufli* 
tic ban befe ïanben / of ten tninflcn befdbe te 
fiircfjeren / tot bat met feenniffe ban faften an* 
öcr£ foube toojöen gcojbonneert / en bat men 
Öace Jii^ajeflcpt ban «èngdanö bier ban fou* 
bc berabbcctercn / en toerbe in Deliberatie gelept 
ban (jet getal bet felbcr ©efanten / en toie men 
bacr toe oeputeten foube. 4ÊU na bat be ©eöepu* 
teerbe ban be ^obintien Ijier op met Ijare p?inct* 
palen gecommnuiceert en gcbelibeert Ijabben/ $ 
cpriblijb bp gcmccne flemmen gerefolbeert / bat 
men tot bc boojklJkben Hcgatie beputeren foube 
^[onbljeec Jflonj? ban23jeberobe/ ïifeeceban <€ïoc* 
tmgcn/bc ï^ecre j&icafiu£ ^>illa / Kaeb enjpenfio* 
iiaci£ ber flebc ban Sfimftccbam / boclj tg bacr na 
Den ^Sbmirael ^uflinué ban jfëaffau gecommit* 
teert met ben Heere Ia ^ee/bebielbe banbe^ee* 
ren Staten gcncracl in bctfcijcpöen refpecten / en 
om gedane öicnflcu een goeb pcnfloen jaerlip toa£ 
genietenbe / pet todft nu ter eeren ban ben ïanbe 
noclj bcrljoogt toerbe/en fpne commifTic toerbe ber*! 
nüö£ be öooö Öcg boojgacnöe ïioninlto bernieut; 
baec toerden cenige gccommiteert toegen be ^>ta* 
ten generaeï/om be commiffien en inflcnctienDec 
©cfanten geccet te maften / bie baec na gccefumcert 
toerden/ en toerbe ooft een fecretc infïcuctie ingefielt/ 

s» baec in gebcbuccert en betoefen toerbe / batter in 
3> Europa geen bjeöe te bergopen ju / alfo lange be 
3> ^>pangiacct^ in be jfèebeclanben getollerccct tooj* 
33 bcn:be boojiJ. Iceninge toerbe onbec be renbcrfacï 

ban ben boo?f5- SUmbafTabeuc obecgetclt/ om ge* 
rcflitueect te tooien een jaec na minbecingc be£ 
fccijg£. 

©e I^eere ban tëFfjniïïerpc fpn faften Op be ^>ta* 
ten uptgccigt / en fpn JBajeflcpt ban B^anftrijft aï* 
ïeó berabbcctecrt Ijcbbenöe / $ boo?t£ bertroeften / 
om fpnen bobberen ïafï upt te ricïjtcn na ©upt£* 
lanb / en i£ op fonbactj ben 17- September ban 
«ficnftjjupfcn te fcljcpe gegacn / omtrent bjte uren 
öc3 namibbaegö met een rebeliffte goebe 3upb-oo* I 
Jïcn biinb : bic ban ^nftftupfcn Ijebbcn Ijem ban 
alle beljoeftcn tori boojficn. ^e ^oOinticnbebcn 
mibbelectijb ïjen befïe om bc toegefepbc fomme op 
te brengen / en quam be üfcere ban ^albainge üïaeb 
en oppccfïc ban bc finantie bc£ ïitoninft^ ban ©^anft* 
rijft Ijier in’t lanb / om bc penningen aïljier te ber* 
bobberen / en fpn ^rcellentie bo^berbe befelbe ooft 

3'jj1 met goede recommandatie / en fcl)?ecfben ^ 1. Jiep* 
“ft* tembec aen ben I|eerc ^efibcnt ban ber .üEijle / en 
aeit ben l^eere ban ^löcnbacnebelt/ Ülacb en ^Hbbocaet 
tet baïl ’c <ö?aeffcljap ban Rolland/ Ijcnlupben berma* 
■Wc nenöe en biddende / be faftc te toillcn in goebe ag* 
LUeca tingc en bebenften nemen / en bacr bojen bcfïebcn 

11 alle bc fojgc en gelobc boo? be Ifcercn Staten ge* 
ueücit. necacï / op bat ben J^ccrc ban ^albainge fo fjaefï 

en met fobanigen beenoeginge mocljte gcïjolpcn 
toojben / bat fpne iBajefïept öaer Doo? oo?fafte 
mocljt Ijebben te boïfjccben in be goebe bjintfcfjap/ 
bie Ijp tot bie tijd aen be ïanben betoont en be* 
toefen ïjabbe: baec toerbe alle deboir gebaen om 
be penningen op te brengen / boclj be ^ecre ban 
«Dalbainge toonde Ijem feec moepeïijft in ’t ont* 

fangen ber penningen / toant bat een quartier ban 
een aefgen te licljt toaö fetjoot Dp tipt en toilöct 
niet ontfangen / en ftet geld toa^ bcc^ tijd fcec 
fcfjaer^ en quaïijft te beftomen / fo bat men Ijem 
bcel ftïepn geld moefïc acutdlcn. 

^cïioningmnc ban Cngdaub (jeeftben boo^fj. 
ïtoninft ban ü^anftrqft ooft omtrent öefen tjjbgc 
affifïeert met 200000 gulden acn gdbr / rn baec 
en boben noc() 4000 ^ngelfc onder Ijcr beïept ban 
ben 25arcn ban ïUMHugbp, 

5Dcn 26. êrptembee / tocfcnöc fatcrbarïj öfty a* 
bout$/ ig Ijct beecfdjip ban &tool op be supbci- 
3ce genomen : bie ban <£nhl)upfeu bacr ban ad* 
bertentie geftccgen IjebbcnDc / Ijebbcn teefront ent 
toeï befeplc fcljip af gcfonöen met cenige jee ba* 
rende lupbcn/cii een groot getal Ibolöaccnculjeb* 
benfe bcrboïgt/niaec bc fdjdmeu 31)11 tccfïonDmrc 
be ^ot na lanb gebaren/en bootte na^tcentoijft 
getroeften met Ijet bolft batfe gehangen met namen. 

^e ^nunfteefter^ niet tcgcnflacndc be o|b?e te* 
gen fjtn gcfïclt / toareu in befe tijd nodj op 5CC / 
en Ijabben cenige <&nftljupfec ï?armg-bupiTen toe* 
berom in gejaegt / bacr ober bie ban oihiftljupfcn 
feec ftlacgben ; en alfo bacr cenige ©upnftcrftcr^ 
gehangen faten / toilben fp bacr een cptiDc met ge* 
maeftt Ijtbbcn / beden boo^t ben ^unbicu? ÜJceftcc 
Jpcancop.^ JIBadfoen fclj^ijbcn batfe De gemenne 
niet ftonben paepen / bp aldien ben ^joboofi ban 
’t tof öoo? autojitept ban fpn <Öreelleut?e bacr 
nietgefonben tooide / batfe bc gehangen^ eerfibaeg^ 
in ben foube fcnöcn/docö fp toerden torpmg 
dagen bacr na opgeljaugen. 

(^uffcljen ben 2. en 3. September ’^nacïjt^/ 
toefenbe tuffcljen dm fatecbaclj en fonbaclj / ig 
ben «iEngdfcIjcn Huntenant ban ben 25?id bp uagt* 
tijd ober be muren geftlommeu / gcflrrftt met een 
deel folbaten upt (jet fojt / en alfo in be fïad gefto* 
men / onbec pjetert aï£ of be bojger^ tegen be 
Cngelfe Ijabben geconfpircert om Die upt öe flab 
te jagen/toaec ober (JP ftpb^ fP ^ bier enftoaeröe 
becept toacen : ïjitr boo? quam een groot rumoer 
in be flab/en alfo be bojgecen nacftt upt quamen/ 
ftonbe men tod fpeucen Datfct niet ban gcmacftt 
toeeft toare/Decft men öe mgenomene <^ngdfc toe* 
ber ter muren bacr fp toaren ingeftomen upt ge* 
laten; be^ anderen öaeg^ be tyoctfcöap Ijier ober 
bcrgaöert jijnöe / Ijebbcn ben JLicutcnant acnne* 
fpjoften / Ijceft geopiniatreert bp (jet boojnormde 
pLietert:maec toilbe fpne inbiticnnictopcucn ;ljicc 
op Ijetft be SSurgemccfïer ban ben S5?id gcaut* 
tooojt/inbien bat bc mccningc toare/ fb toilbe lju 
be ftloft tod boen treeften en outfeggenfc tocöcr ban 
gdrjften / ben S3urgcmcejïec ijceft bit öc Ifcerm 
staten generad / en bic ban t°^unö te ftcunen 
gegeben/op bat of bacr upt eemgcinconbcnicntiii 
of fmarigljepb mocljtcu gebenreu / Ijct ben bo?gc* 
ren niet foube gctoctcn toerden / ban bacr toaöc 
met alle befcljcpbciitljcpb in boojflcn / en be Jbta* 
ten fonben albacc ben teccc Biccflcr llconart öe 
©oocljt / Dctodfte bepbe“partijen te bjeben gcfïcït/ 
en Ijet mi^troutoen met be bequacinflc middelen 
tocclj genomen ijceft. 

©ie ban ïfcupöcn toarrn in befen tijb noclj al 
belegert/ inaer baec quam tijöingc in be flab Dat 
be bpanben bertroeften/ bacr op hielen bic ban ïjeup 
ben npt / mecncnöe bc bnauöcn afüicuft te boen / 
boel) bonden befdbe nodj bnfl leggen in Ijare 
febanfen/en bacr gefebiebe edi fc|jcrniiufinge/m 
bie ban binnen toccbcn tocöcr m öc flab gcöecbcn/ 
en lieten 3 of 4 boben adjtcr en cenige gehangen, 
©en 4. September bejSnadjt^ quamen omtrent 20 
febepen / fo met bolft aï^ cenige beljoeftcn binnen 
ïfcugöen/ bacr grote blijfebap om toa£: bic ban 
llcupben toaren feec tod gcmocö om ben bpanö te* 
gen te flacu / tnacc öc folbaten baec binnen leg* 
genöe toaren feec genegen tot muptenje / alö Ijct 
een Dacb of ttoce langer acn liep öatïjaerbetaUn* 
genicteben op $\jn tijb quam5Dedjaïbcn benzee* 
re ban Jfama/ aaoubcrucuralöacr/acnfpinacvcd* 

Icntse 
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478 Ses en TVinticiifte Boek. 
Iditic fcïitctf i bat men öaec een ©aenbd ^ of 3 
berauberen fonöe om aïïc nutptcrtjetcbaorhQmen/ 
Ijct todh gcöacn toecöe/na bat bctrcfïcrenöebaih 
ban de Bacnbeïenban^cu£/f)!etten&nref)cnto 
pelnian öacc binnen gearribcert toaren / baec tegen 
be Compagnie ban 3o,?iacn Haat / en %nhfjeer 
hafjan ban Cgmont baee upt getogen"toerden / 
ca fclj^ccf nocD om eenige andere te bcranöeren / 
op bat men / fcDrecf Den boopiaeniöeu ccre ban 
jrama / upt bet pecijhd ban de gcörepcDbe muptc? 
rye moeljt gerahen / en fcDjcef de namen ban den 
genen die ïjp berandert brgcecöc ober / onber een 
fccrect en bcöcht cijfer / al toacc ’t faftc (fepö Ijn ) 
bat geen ander fo fubijt m ïjacr plactfe te bomen 
opojtumtcgt 5p/öat tiet öaerom niet en diende ge? 
öïlauecrt. 

<De bpanden Dabben de pn'ncipaeïfïc baert na 
^cusSöen te bomen / Doen toepalen / fo dat men met 
geene fcSicpcn daer Door mocht baren : de geöepn? 
teerde ban De Staten Ijaööen daer tegen / a$ de 
dagen noeïj op 3tjn ïangfïc tuaren / eenige fcljup? 
ten met folöaten en thnmerlnpöen met Ijaer ge? 
reetfcöap gefonöcn om bepalen tipt te tomben/DejS? 
Ucïijfs^ maren bie ban ïteu^öen baer 00b tot bien 
fcïföen cpnöe gebomen/maer aïfobenagtenfobojt 
toaren bonden niet bcdnjbcn/doo? dien ben bpanö 
met ttoce fïuchen gefcDutö bie Dp baer omtrent 
Dabde gcb^acljt / fo feet bede fcDieten bat Det on? 
mogchjh toa# alöacr te tocrheit/fo batfe baeruut 
fïïjepöen moeflcn / om te bcrtoacytcit andere be? 
guaentljepb ai# be nadjtcii toat langer tuierden / 
!)et todh baer 11a in ©ctobet tocöcc befocDt fë / 
baer ban dc iPccrc ban JFania geadberteert sijndc/ 
Derft Drm niet eenige folöaten begeben op den ögh 
bp den ©ani op dc £?cu£öcnfe 3böe leggende / fo 
lange ató men tocchtc om ben ©am (bie mi nog 
becï fïcrhcr gemaebt en toegebampt toa$ al# te 
boren) te openen / en be palen upt te tuinden / en 
flduhte ’t fcïbe fo tod bat ben 10. (©ctob|i^ baer 
al 4 palm bp fcDoncn Dage upt gctuonöen tuaren/ 
cn ben iz. ©ctobr# ör# tiacDt# tuaren baernoeD 
b^ic andere upt gctuonöen / en tuaren boort# alle 
dien Daclj en nacDt befïclj fo om be palen upt te 
tuinden/al# om be aerbe en Det rg# npt te boen/ 
om Det gat te diepen / en nmehten ooit ccödghe 
diepte/niet jcgenfïaeuöc Det toatccfeecleegetoa#/ 
en Dabbc in alle ben fbmee fo ïecge niet getoeefï/ 
ebentod fo hregen fp met grote moepten Daer boor 
Drie fcDuptcn met Dariuh / bifd) en fïohbi# / cn 
baer na ooft met hae# / baer mede fp Ijet boor bie 
tijd lieten blguen/ toant boren cn ammomtie toa# 
baer nocD genoccD in boo|cacd7 en lieten ’tfö big’? 
ben tot Dat Det tuatcr Doger toa# : ben bpanb 
fdjoot altcinct met Dalbe Cartoutoen bie Dp öaet 
tot bgf toe Dabde in getale / ban lieten öaerom 
niet te tuerïicn / leden 00b fonöcrlingc geene fcDa? 
be / en be borger# beten 00b niet met menigte baer 
upt te repfen en baer tocöcr m te bomen met alle 
tuaren cn bcDocftcn: bie ban £f cn#öen Dabden baer 
een trendjee boen niaïtcu op öc ïDacrt / om te ucr? 
feberber te mogen toerhea / todhe trencDce bp ben 
bpanb obcrbaïlm en ingenomen toeröc / DoeD tuec? 
ben öefdbe eccftont tocöccom daer nut geörcüen / 
111 boegen dat mm tucöeroin ml|)fu#bcn upt en in 
bomen niocDtc die tuilöc; öc Staten ban Ifollanb 
f ouden daer na emigeComniifTanjfen binnen Ü>m£? 
ben / Die dc fortificatiën / die daer gcDurenbc de 
bdcgcnnge in f eer bo’tci^tgö gemaebt tuaren / bi? 
fïteccdcn en bcflcDtigden/ oordedende öcfdbetueï ge? 
maebt te 5gn/rnen bonöoob Det magazijn ban al^ 
nocD tud boorjlen/anöcr^ ban Dat ecutge granen 
dienden geflctcn cn bernirut / Daer in booten 

iFo1,55 ) lueröe/ cn tucrde be C. ü^eere ban ipama ban fp? 
ucn goeben bïptigcn en getroutuen öicnfl feer eer? 
lijft bcöanbt. ©aer bjerde 00b o^bre gefrdt op De 
pajTagie tegen be oberbomenbc loper^ ban ben bp? 
anöm/en Dat baer turf en anöer^öatnoöicDtua^ 
gefonden tucrde: öc bpanbrn ban allc$ geabbertcert 
5?j;iöc/ m3df^ grotdgb^gebreböebbmöeaenbic^ 
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tuaïie / 3gn baer na met or&rc (Den gefcDut in faït'O «b 
toecD gefouben Debbenbc) ban fdf^ bertroeben / en blüm< 
ban be bdcgcrmge opgebroben 5 beu #ecre ban mS 
5rama Dabde 00b eenige folöntm op Dafart upt ge? tatóès 
fonben / bie een bode upt 2a?eba bomenbe geban? 
gen in brocDten/ en berflonöe» npt be brieben Die ^ 06 
Öcm afgenomen b3erbcn/bat lancDeüedjafcDjccf ' 
dat ter 2 Cornetten paerörn tot^ebeubergeuïta? 
men fouden / maer Dc Staten toifleu tud fuif niet 
tuacr te 5gn: maer bat Det een untgeben tuap om 
be compagnie paccöen banöeuB5arquisbd(6aflo 
oaer te heggen/om fo Det getuap m te Dalen/alfo 
fp tod onbcrricDtet tuaren öatter tuepuig boren 
binnen 23reöa te bdtoinen tua^ / cn binnen <6ecc? 
trnpöenberge fo tucpnicfj / bat Dcc bmutuen baer een 
geDede tueebe fiiï gefïaen Dabde / en geen brood te 
boop tua$ getueefï/öan tuaren alöaer erntoeeblc 
boren iz harren met med cn boren binnen gebo? 
men / baer mede Det een UiepnicD beteröe. 

Cecib ban öefe bdegcringe fepepbe moet ib booi ^ v 
gg!!ui?? vapiec berDalen / Doe dat ben Capttepn gff 
Jian juebd / tunlenöe in be belcgeringc ban i^euö? bJPtnoe; 
Den öaet binnen tccchen / alfofpnbolb öaetbnmm !SÖ 
ineöe bi gacntiocn ïacD / cn omeemge fane daer tint uS 
gefonben tua^ getueefï/ maccDp tucrde op öeinbb? 
menbe repfe gebangen: men Dabbe Dcm gebreugt te 
pangen / DoeD baer na fpn rantfoen op gebra<-'Dt Deb? 

(^ect ÖPlo^ Oeiaten; be ©rabe ban Itóanp? 
feit bebe gegt boor fpn bectceb bp Dein ten eten 110? 
Den en tractcdöc Dem tud / Dabde mede bcrfdtcuöcn 
Capitepnen ep ©fficier^ ban fpn epgeu bolb bp bcni 
ten eten/en baer gmg ecu goeben öroiibom/ cnbu 
Dcöc bafï eenpbcrbefcDept/ foöat Dp brolgb tucrö/ 
cn braccgöc ben ©rabe ban .limans feit oerlof om bm 
en oubeDadt fonbec berbenren te mogen fprehen / cn 
00b eenen öronb te mogen toecD brengen / ben Crabe 
canfeuteeröeDemfnlb^/ feggeiiöe bat ïjp Dem Wp^ 
Dept gaf eenen dronh te mogen boen na fpn bdieben / 
en bat Dp brpdgb fonbec berbenren mocDt feggen fo 
lange Dpacn fpn tafel tna£ al bat Dem goet öocDie/ 
alöu^Dem boen fcDenben Debbenbe / bjacDt Dpöeit 
©rabe be gefontDept ban ©rade j,X)auciuup ban 
^affati / benCrabe ban .HBanpfdt bebe befdjept/ 
fo 00b alle Capitepnen en ©ffieiecen bie öaet aen be 
tafel faten / Daer na Deeft eene bande Capitepnen 
aen £)ehd gebracht De gefontDcpö ban Den kornuit 
ban ^»pangien / maer 5?ebd tuepgerbe bcfcDept te 
boen / ben Capitepn tueebe qnaeö / braecböe Dein of 
Dp ben ^rinee jlBauririu^ beter acDtc ban bnitóo? 
niitb ban ^pangien / Dp fepbe ja / en bat Dp be ge? 
fontgepö Dep ütoninbóban ^panqtenmet bégcecDe 
befcDcpt te boen/ maer tud ban'ben |dausS mtuie 
menanbcr^tuilbe: Dier ober bid een gencrael mar? 
murecen onder be Capitepnen tegen Dem / en be? 
geerden reöen te toeten; DP fepbe/ betogte ben Crabe 
Dem brpDepb ban fprehen Dabbe becgimt aen fpn ra? 
fd / fo fbuöe Dp fpn redenen feggen / uamcntlijb / 
om bat Den iiotiitib ban ^paugien een nioorbec 
toa^/ bieden $pncc ban ©rangien fpnen mecfïcr 
fcDdmacDticD Ijaööe boen bcrinooröen en omme? 
brengen / Dier toccben be Capitepnen alle t’famen 
feer toormcD/ en örepgöen ^ebel/ maer De Crafie 
ban l^anpfdt fepbe / bat betnyle DP Dem bryljepö 
om fprebe 11 gegeben Dabde/ Dp Dem fpn tooorü)buüe 
Donben / niet toillenbc bat Dcm ban pcmanö eenicD 
ïect gefcDieöen foube/ Deeft Dem öaerom tot mbc? 
Doorlijbc berfebecinge boen conboperen. 

iDp Dcbbeii Dia* tocpmcD te boren bcrDadt bat bie 
bamilyiibcrb ttoeeCapitepncn Dabben uptgcfcnben/ 
om be ftoarigDeöen / beu nood mgdcgénrDcpö ban 
öeboorfcDrebeii fïaöte bennen te gebeu / be ijeevm 
Staten generad Dier op gebebbereert Debbenbe / beuan! 
Debbcn ben Crabe ban ^ietocuaer / Meur#/ etc, 
denïafï om Dcflaö tocöec te bictualicren opgdepr. Xm»/ 
©efe Ijecft beu örröen ©ctabrfé na beu nietoenfin? èlc. ber* 
k/ na communicatie tuffcDen ben felbe» Crabeatö f 
3>taöbouöec ban be fïaö / fïeöeti m ïanöe ban Smt 
iïtreeöt/enbe Staten ban ben fdben lanöe/ t’fa?39 
mcnbctD«bjïtegcn#öeuabonb geproeeöeedtotno? 

nwiatie ’ 



jgp. Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 4fp 
trtinatie ba» een nietoe Ifêagifïraet binnen Utrecht/ 
bctoelhe bp rjcfctljift berbat toefenbe / bp fpn dftenabe 
onöcctcbent ig: maer bet eeöen en publiceren inert) 
uptgefielt tot ben eerfien <©ctob?$ ftilo viceri3ges 
tooonïijhen bad) om fulftgte boen: fpn dBenabefm 
fiinecrbe eecfï bat bet fiellen banbe $?otiintieI)em 
alleen toe quam / boor bicn öp in ben jare ifS7. 
alg bp baer ober quefile met bie ban Utrecht babbe / 
bp tqbe ban ben d&rabe ban 3lpcefïer / en baerom 
aen ben J£eere 5Cbbocaet ban ï^olïanb bp fpne miflïbe 
ban ben zó. ^eptembrig pube fiijïe om fpn abbijg ge? 
fcbrebcn babbe / ben fcïbén “JCbbocaet bem boor ants 
tooorbe babbe laten toeten bp mifpbe ban ben 9. Wc* 

-taöbijs tober. Wat ban allen ouben trjben / be betanbecim 
3e en bernietoinge ban be toetten ber fieben ban Hol* 

ibame/ ïanb (gelijh ooit ban be fiab en fleben ban Utrecht) 
W"®* toag gebaen,bp ben dBouberneur ^obintiael / of in 
ijiban fpnabfentiebp ben^efibent en Uaöen ^obintiael 
infettcH ban be refpectibe ^obintien / fonbcr bat bp fpn hen> 
"1niffe of toeten fcfjap ben <©ouberneur generael ban be 
aefo'an .&eberïanben/ fulhg opt in ^ollanb ofUtredjt Ijaöbe 
trecijtcngejjaen: bat f)P ooft niet fjabbe geljoojt/ bat bp fpn 
Si «excellentie be<6?abebanHpceflecaï^d5ouberneuc 
lUanD generael / of mijn ©eeren be ïïaben ban ^>tate / alg 
2e-' ui fpnbec dBenabe abfentie tot bet generael d5oubers 

1Ö* nement ber ïanben / bolgenbc be refolutie ban be 
*’ generale Staten geautorifeert / in be fieben ban 
” ï^ollanb befeïbe toetten beranberb of bernieut 
» 5Dn getoeefi / maer bat fo ten tijbe alg fpne Crcel= 
» lentie in lfollanb in perfoon ig getoeefi/ alg 00b ge* 
„ burenbe fpn abfentie / alg ben Uaeb ban &tate Ijet 
„ d&onbetnement generael op ben name ban fpn 

cellentic alhier in ï^oïlanb babbe beïept / bp fpn Wc* 
” ceïlentie ban kaffan alg dSouberneur ©?obtntael/ 
” en in fpne abfentie bp ben $reftöent en Üaben $?o* 
» bintiaelban ^ollanb / be boo?fcl)?eben beranbertnge 
jj en bernietoinge ber toetten ig gebaen / alg fpn We* 
j, nabe eengbedg upt be bpgeboeebbe memorie ban ’t 
,, gene bp ben fjcfïbent en Uaben ^obintiaeltnab? 

fentieban ben dSoubecneur in be nacfie ttoee jaren 
” tg gebaen / en namentïtft bat noch binnen brie toe* 
” hen öertoaertg (toefenöefpne dÊrcdlentieban 
>» cefïer in ben ïfage/ en fpndgrcelïentieban^afTau 

tebien tijbe bupten be printten ban I^olïanb) bp 
3} ben ^jefibent en ©aben ^obinttael / be beran* 
5J beringe en bernletoinge ban be toet ber fïebe ban 

Welft toag gebaen / ban ’t gene bp fpne Cjccellentte 
J’ ban Baffau in be bo?ber beranbertnge en bernie? 
55 totnge ber toetten felfg toag gebaen / en honbe ï)P 

fpn dBenabe alg nn geen pertinente abbectentte 
j> boen / {obermitg befeïbe fpn dÊjecellentte »an j^af= 
„ fau nocb in Eelanb toag / maer gcloofbe niet / 

bat bp fpne Crceïleutiealg dBouberneur generael/ 
of ben tóacb ban ^ttate in een fiab ban ^ollanb 

” beranbertnge of bernietoinge ban toetten gebaen 
” toag / en bp aïbien ’t feïbe gebaen mocljte toefen / 
” bat’tfelbebp migberfïantgefcljiebtoare/ gelijh öp 
»> onbcrcicöt toag bat onïanhg ben 23alliu ban Stc= 
«rih-see / toefenbe een gcbo?en 23?abanber / en niet 
„ toel gefunbeert inbe ïiecljten ban befe ïanben en fiab 

ban Eierih-see / bp ouberfianbe be nominatie ban 
” be toet gefonben ïjccft aen fpn dftcccllentie / fonber 
” bat Ijp toifiof fpn d2jccellentie baer in petljabbege^ 
,5 bifponeert / en baer in (alg toefenbe ïjettoerhban 
» ben (6oubecncur ban ^elanb / beeft totlïen treben 

rato* °fnict* ^atl üan ‘ïBibbelburcb beeft ban allen 
lanö, ouben tijben gebjttpht / bat be beranberinge en ber^ 

„ ntetoinge banbe toet albacr ig gefebiet / bp ben 
töaubccncuc generael ban be ^eberïanben / maer ’t 

’ felbe p?ocebcccbe ex fpeciali ticulo j niet gemeeng 
” bebbenöc met’t gene in ^ollanb baer in ban allen 
” ouben tijben gebjupht ig. 
» 3n Scbecïanb beeft aïtijb ben <6ouberneur gc« 
„ neracl getoeten toat fahen tot fpnbec bifpofitic fiaen/ 

; „ alg onöer anberen be collatie ban be principale offi« 
3> tien / gelijh in H^oïïanb 3ijnbe pjefibenten Öaben 

©robintiad / Procureur generael / lupben ban be 
” reheninge/ ^alliuen^cbout-ampteninbe pjlnci^ 
” pale fieben cn pïactfen/ en biecgelijhe: en m ^treebt 

be ©jefibent en Öaben / «^eboutett jbah be fieben /» 
USacrfcbalhen en btergelbhe. }> 

Wc ÖSouberncurg ^jobintiacï toifien ooh toat 
giften en rollattcn tot bare btfpofitien fiaen / alg ” 
alle bet jaerlihg bcrnictocnban be toetten ber fiab ” 
en fieben ban Strecbt / bet toelh in be cerfie infiel? ” 
ïinge ban ben <êouberneur ober Utrecht bp ben 5» 
foepfer Itaerle tot be patticulice <6ouberneurg ban „ 
Utrccbtg bifpofïtle iggefielt/ en altqbg fonbcr con? 
trabictie bp ben döouberncur ban Utrecht / of in 
fpn abfentïebpben§brefïbentenï5aben 5b?obintiaeI ** 
ig gebrupht : bit ig genabige i^eere (fcbröft bP) ’* 
bat ih ban befalten inutoed^enabcbriebengeroect/Jï 
iitocc^enabe han beriebten/ bibbenbc utoe dBcna* » 
be ’t feïbe ten befïen te berfïaen/ etc. op de kant onder „ 
aenftont noch aldus : ihberfia batmqn Heercnbe ,s 
Staten generael aen fpn df rcellentte bebben gefebre? 
ben / om utoe daenabe infpnautoriteptcnamptte 
mainteneren. Wen d5rabe nu bienboïgenbe / britis 
genbebier opfeer ombe Jlfèagifiraet alleen te ber= 
nietoen / of be oube te continueren na fpn bclieben / 
bocb liet btm onberriebten / bat be Staten met 
bemperticuïierïbh babben gcbanöelt / en bat bic fp* 
neautoritept nietfoebten te beeminberen: maer bc= 
feïbe te mainteneren / fuïhgbat alleg infiiïligbcpt/ 
en beïeefbeïijh afgelopen igibcg anberen bacggten 
10 itrenig fpn dSenabc berrepfina ^Hernbcm/ om 
bem boortgte prepareren om öijnbcchterebictua? 
lieren/ of toaer ’t boenlph te ontfetten. 

^en boorfebreben <érabe tot Hiernbem gehos ^ 
men 3ij»be / beeft terfiont belafi alle fahen / tot ^tetoe* 
bet rebictualement ban Ujjnberh nobieb toefenbe / nuer / 
beerbieb te mahen/ om bic crpïoict upt te reebten 
foubc ben d&rabe ban (©berfiepn / ben Üccrc ban trekt/e»' 
©otlitg/ mctbenCngcïfcniüibberJrrancopg ©eer/ maekt ge-' 
fjem afftfieren met omtrent 1000 ^ecrbe-ruptcs 
ren / en 2000 boet-boïhg / ben Öitmeefïcr g>au# berk te re* 
toeïg 23ahg toert triebe aengefebreben / om ficb bj“uaUea 
mebe op befen toebt te begeben / ban bp fonb fps 
nen ïuptenant 3jonhec 3|oban fêucbtenbjoehaen 
fpn dJjrceïïentie ban kaffan / en ooh cenen brief 
aen ben ï^cece gibbocaet ban (©ïbenbarnebelt / 
berfoehenbe bat alfo fpne foïbaten in 15 macnben 
maer feg maenben babben ontfangen / bat men 
befeïbe aen een maenb betaïinge foube mogen bel- 
pen / alfo bP anberg in perbheï foube fiaen batfe 
upt armoebe baer peerben of toapenen fouben ges= 
brongen toerben te berhopen / bibbenbe bat baer 
in befeejetremitept niet toorbeontfeptbeboorfebje* 
ben maenb betaïinge / bp hlaegt ooh / bat bp niet 
een feer getoeïbigcbectehoortfe gequelt toag / bicg 
niet tegenfïaenbe foube bP fo baefi bcni eeniebfing 
boenIbh3bnbe/ met fpnepaerbenbolgen/ bocb fpn 
dËjcccïlentie meeninge toag meer omöenboornoem^ 
ben Uitmecfier 25ahg baer bp te bebben / om bat 
bp ban goeb beïept toag in oorlocbfe fahen / baer* 
om niet goeb binbenbe bat fpne rupteren fonber 
bent fouben op tteclunl ig bP boor bie repfe berer^ 
eufeert. 

3^en 7. <0ctob^fg toefenbe faterbag / ïjccft be B 
boorf5- <6rabe ban ^ietoenaer alle ben bag bcfïcb .^tetur- 
getoeefi om te btfïteren alle be gercetfcbappen / be 
febepen / en toageng bie ban Utrecht / ©clutoe / 
en upt be 23etue gehomen toaren / 3ijn dBenabc ge dood. 
meeninge toag om op maenbag ’g abonbg in be 
febanfe boor &teg met alle be tcoupcn te toefen / 
bie Dien bacb fïerh te toefen bebonben toaren met 
be 900 dEngelfe t’famen tuffdjen 18 cn 1900 boet* 
bolh en omtrent 700 paerben / en beg binggbacgg 
’gabontg of’gnacbtg te marcheren/ om’gtoocngs 
baegg inben bageract of morgenfiont’t crpïoict op r poi. 5ö.) 
2i5crh aen te grqpen: alg nu ben d5rabe alleg be* 
ficbticbt babbe / fo ig bP tegen ben abonb ua’t 
Üof toegegaen / om te befiebtigen feherenietoeins 
bentie en infirumenten ban bier-toerhen / bie hP 
tneenbe te gebruphen / en babbe boen mahen / (o 

’r öefetjiet beg abonbg na 7 uren batfpnd5enabe 
gaenbe na be heïbec / aïtoacr befe biertoerchm ges 
maeht toaren/ en gaenbe met eentoonfe in beitels 
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btt I fa fa bact* een benftebiet fa ’t ftcupö gcbalïen > 
en fa een fafïeumcnt of ttoec ïo£ grfprongen / ’t toeïft 
fuift getodö öeöe/ Dat een geöedte ban ’t ^of om beu* 
öe fa'gefp^ngen/ en aïïe De Dicnatr^ ban Den <6jatoc/ 
en Die Hp Op fjein ïjaDöe/ fpn jammedyft mettee DooD 
gcmattilsjeccc: en fpn <Senaöe fa fdf meöe met toep* 
itig gequefï getooröcn/ Capitcpn ©cnrfa / fabentcitc 
ban De boo^. biectoccften / fa öaec mcDe Dooö geble* 
ben/ en onöec öe flccuen gefpjongen/ fo Dat men cccfï 
met toifï toaer Ijp gebïeben bu$l ’t toelft cetfï een fa* 
fpitie bcroorfaeftte / afa of Dit Door fïuöio te toege ges 
Ojagt fouöe fpn gctocefï/en toecöe Oacr op al geimjui* 
reett: maec afa lip öaec na onöec öc fïcenen gebonben 
tuccöe/ fa D ie fufpitic geeclfeert. Cen Hdïcbatöiec Die 
Den ©raüe (eet becl Octrouöe fa Daec mcDe Dooö ge? 
öïeben/ met een €Dd pagie genaemt Ht-atitoiïtt.ïilöce^ 
fïec ©itft ban Dec ©oe£ / Cornmifa / Haööe ontrent 
een toepnig tijö$ te boren met fpn ©enaDe op Dcfeïbe 
pïaetfe getoeefï/ ent’fpne gduefte eben uptgegaen. 
Ban De toagen^ ban Htcecfa / Öe 23etutoe en ban De 
Beïubjc geltomcn / Die aï op ’t ^of gefaagt toacen/ 
fpnöetr 6 met öc fïacï) ban ’t poïber en fïucften ban ’t 
©of/ Dattec om bcröc raeftten/ in fïuclten gefmeten/ 
en beeïe anöece feec onttampeneetd ©e gelede fïaö 

in roece / en men toifï eerfï niet tuattec te Doen 
toa£/bede meenöen Dattec betcaöcrpc toa&Dcn ©ra* 
be ban jfaetoenaer toecöe fo gequefï in fpn ïogrfa ge* 
faaeljt / en tcrfïont in fan OcDDe gcHalpcn f men 
noopte aï Dat Hp niet Dooölijft gequefï toa£ / en Dat 
pp todgenefen fouöe tooröen/tcn gcfaalt ooïtaen 
De Cpicurgijncn Hadjte ©octoren : maec pp fa 
cpnöeltjft Den i8.öer fcïbcc maenD na lange pijue 
en fiehte Deg morgen^ te bijf uren oberïeDen / fïec* 
benDc fonDcc ïtinDecen acHtccïatenöc/cnfpnclmpjï* 
b?oufae (Die ooit ban fpne macgfcHappc toa£) Die 
te boren tocöutoc toa.3 getoeefï ban Den ©rabe ban 
Hjoofa/Die in Den jace x^68 Door fentcntiebanDcn 
^cctoge ban 2iilba en fpnenbïoebcaeDtccÖooDber* 
toefen en ontHooft fa (geltjït toninon$ibieröeboeft 
becöaelt Hebben/) tot fijn ecf-genarae acHtcrlaten* 
De ©rabe $ faïip£ ban Balftefïepn fpnen nebe / Heeft 
giet ban De üeeren Staten genecaeï Op fpne brie* 
ben becaDbeect / en De gcote en uptncmenDe Droef* 
feniffe ban fijne toeDtttoe obecgefcfacben. 

^e boorfj- ©rabe fa een feec goetbabidj J^ecc 
getoeefï/fecc pbedclj tot De rcligie/en beboröccin* 
ge ban Den Dienfï ban Den ïanbc / tjp fa inDe oo^ 
ïogc geltomcn öoo? Den Cöcurfutfï ,Ccute^ / ge* 
toefen SSifTïfaop ban ïlculcn / peeft Op De oorloge 
geen conqucfïen geDaen/maec fpne gocDcten tnDc 
oorloge feec becmiiiDect / fpnen <6?aeffcf|appen en 
ï^cechjltpcDen becïocen / öp toag toac ïiebt ban 
gelobe/ en toat bacïaOdineenigefaïtcn/bcctcouöe 
Iigteïylt Die Ijem gocDe tooojDcn ItonDegebenen na 
Den monD fpclen / toeDeconi ïjaefï toanccoutotcp en 
jalottt^ ban fpne autocitcpD / Doel) bjuntïift en min* 
lilt fpn^ omgacn^. 

ïfet lidjaeut ban Den <6jabe fa Daec na Den n. 
<EDeccmOec binnen 2ïeeiil)cm in De gcoote ïtecïtc fecc 
lïatdijlt Ocgcabcn: De Staten genecad Dcbben öaec 
eenigc gecommitteect om meöe tnDcn coutoe te 
gacn / fuljt ooit Die ban Den föaöc ban Staten / en De 
ï^obinttenban fpn ^oubeenement gcöacn pcDDen. 

Jaerdichc op ’c overlijden van den Grave van Nie- 
wenacr. 

moLf <6?acf Van SicVnaec en MeVcóWeL ge* 
ac fa/ 

I«5 In (9Ctobec booj bVfCcVlt tec Dooö fneL ge* 
0?actjt. 

Een ander. 

in OCtoOcc Weet moLf Van .BIcVWenaec / 
MeVr^/^aVe/ 

©cVc ’t OefClioVWcn Van VlccWecCït faöooD^ 
cLLenDlge fLaVe, 

^I>cn <S?abc ban öbecfïcpn / Den 25acon ban 
®ot\i$l en öcn tliöDec f?ancop^ Beec/faïafïge* 

geben om Den toefa te boen om S5etït te rebktu 
aliccen / öaec toe alle preparatie te bo?en Op ’t le* 
ben ban Den ^Brabc ban J’jietöenacc toat> geceet ge* 
macltt. W0 fp nu boo? «eep Dp öenauöectoa4i/ 
rtt ban meeninge op te teedten/ ontfangen fpeit* 
Ditjge Dat öe jBatqufa ban BarcaOon ccntge bec* 
fïcclttnge gefaegen gaööe/fo ban boetboïït atö cup* 
teren / ban fa Daec na bebonöcn Dat (Srabe l^aceï 
banlBanpbeït/öacc alleen gefonöenïjaööe 6 com* 
pagfacn ^pangiaerjj / ïid)t getoapent onöec ’t 
gebtet ban Den ïiapifepn ^actbolomtu^ öe ®02* 
raïba/met beel fïecïtcc fljnbeDan^ooman/ toaec* 
omfp eene anöece cefoïtuie namen en togen in goe* 
öe o|D?e toel gccefolbefct / met eenige beltftujcïtenö 
na een fc&anfe genaenit De ïicuïfe Öegnette/ Detodhe 
fp met ttoec ftucbengefrOufabefcljotenenobectoeïs 
Digöcn / en öefelbe öefet IjeObenöe met eenig bolït / fa 
pafTcecöen fp obec |jet toatcr ontrent f)et Ijtwg te Eo: 
cse IBacgujp ban ©acrabon banaïlc^bectoitticüc 
mnöc / fonö een pofte na Den o5?abe ban jBana’* 
belt/ becfoeïtenöe Dat Ocm toiïDc Daefïen Ijem te bul* 
pe te ïtomen met fpn bollt) aïfo De bpauDenal op 
öcn todjt toacen / iBan^feït fpocpöe Ijemebentoel 
met te fcetöcr / en fepDe tegen eenige ban fpn bollt/ 
öaec ÖP geïjeeï b?p meöe toa£ / ilt moet nu een fö* 
ïtc boor-nemen en boröecen/todïfa goet fucceéeen 
anDec fal toegcfcfaeben toeröen : öe boopioemDe 
JDatqUfa berfïaenöe Dat örn <C5?abe ban 0becfïcpn 
obec Het toatec tong/ en Dat ÖP te ïaet quant om 
öenlupöen te cecontcccen/en Datfe boorbp toacen/ 
refclbeecDe fa Dien ömöcrtocljt niet alle fpn magt 
te ballen/enHenïupDen Den fïeect te ïio’ten: maec 
ben föiöDec francop^ Beer öaec op toel becbachf: 
tocfenöe / en ïjcbbenDe 4 ^ngeïfe benDeïen boet* 
ïtnegteu / met öe tuyttren öaec Cfaifïoffeï JBoïf 
obec geconmmnDccct HaöDe bp fjem uiDen IjfaDec* 
tocöt/Heeft Den acnbai ban Baccabon niet alleen 
feec ïtlce&eïtjïi geöefcnöeect / maec fa boorfa op öe 
fdbe grballen met fullten furie / Datfe obecöe 4j» 
banöe Baciabonfe op De plaetfe Hebben tec neber* 
gelept t en fouöen nccH beeïe meec ban Henïupöcc 
bpanöen tec neöcrgeïept Hebben/toaec’t falie Dat fa 
öe trompetten en ’t getoep ban öe aenïiomenöe 
rupteten en ’t boïb ban JBan^fdt / Die (getoaec* 
fcHout fpnöe Datfe aen Den anDecen toacen) feec Hae* 
ftieH aenquamen / niet Haööen geöoort nocHte ge* 
toaec gctoofacn / fa-ltipöen Haec boornemen ban 
S3ecb te bictualierm boröecDen / Hen fpocpDcnDe 
om binnen dijnbcrïi te bomen / «1 öe gelaöen 
toageifa en peecöen met btctuaïie Die fa bp Hen 
Haööen in falbe te brengen: geltfli fa Deöcn/ fon* 
Dcc meer te bcrïiefen Dan ontrent 50 man in öcn 
gcHeeïen toefa/en na aïïe apparentiefofpljcnmet 
geHaeft Haööen / maec bcctoaeöt öe liomfïe ban 
Den <Brabc ban $San£fcït met 5yn boïïi / fa fou* 
Den meefï alle fa Haec bpanöen Hauöen gcbalïen 
fan/ en öe faïienniet fo goct fncccg gdjab ïjebben 
afa fa nu fcccgcn: öe dlBacqufa ban Baccabon öe* 
öe alle# toat een erbaren liapitepn cn genereus 
folöaet fouöe bonnen of magen Doen / fulp Dat fjp 
te becfcHcpöen repfen niibDen onöec fijne bpanöcit 
flcHöcnöe / in geen ïiïepn perifïieï tóa0/ De fijne 
Door fan erempel moeö gcbenöe/en ten lefïenfou* 
öe Hp gebangen Hebben getoeefï/ fo Hp niet toace 
ontfet gctooröen ban JpenianDo <6onfalbo öe -èe* 
puïbcDa/en ttoce anöece ^paenfe pidicnicc^ / DocH 
Hp bedoor fan pacrö en ontguam 'c / bdiennenöe 
öaec na Dat öe boorfs-Drie op bef en Dag Hem fijne fap* 
HcpD / ja ooft tod ftet leben gegeben HaDöen. Ban 
Het regiment Italianen of .Bapoïitanen fïecft toe* 
fcnöe 1000 man / öaec obec commanöeetöe <Don 
?SïecanDro öc Slimati / bïebcnöcc Dooö meec Dan 
300 / en onöec öc fdbe eenige ban öe boornaemfïe: 
ban De ^pangiaecöen bïebenöcc 13 z / cn onöec De 
fdbe meöe eenigc ban öc boortccffdiftfïe / afa na* 
mentïift vBon ©iego öe Ia oBuecca / cn Ccfmo 
isuialtec geboren ban Balenccn / natnorïijfte foon 
ban ?HÏ3ica/bcpDc ïtapitepnen / ©on ©iegoBen* 
cigsifa/ natuprfafie faon ban^ecnacöinoöe/Cole^ . 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
ba / ©on $eö?o Ifèandqueg ©enbncï) fïojf binnen 
8 Dagen ban öc quetfuccn Die öp in öcfen fïrijö geltte* 
gen ftaööe1 ©au 3juan Coïorna een 'Slrtagong ftiö* 
Dcc natuetïijfte foon ban $o?ia / mcöe ©enö?icï) ban 
De/i&apolitanerb bleef manlift bccfjtenöe öooö/öen 
fïöacqui^ banCicro of <£ko/ nebe ban Den .lifëais 
(ïto Del Campo &pindli / guan ?tmomo Cataffa / 
nebe ban Den cSTacóinaeï Cataffa / ‘Kdonfo ^aïagino 
©apitcpnen/en 7 ©aenöjaget^/^on ^ntonioCfpi* 
nola / en ibeeic anöere ©öelïupöen: Sluan ^fjomag 
4£fpiua ^apolitaen / 00b € apitepn sijnöe/ toa£ fcec 
gequetfï met een pieft onöet ïjetflinhec oog / en een 
anöcc töiööec uptBaïcncen/ genacmt ©on 
nimoCojelïa/toectöacc na onöet öe DoDen gebom 
Den met toonden/ Defc ttoec toetöen noclj beps 
öe genefen/ De cuptecen toacen Soo fïecft/öaeros 
bec cüinmanöeecöe ^Ippio Conti/ öaec ooft beeïe ban 
bSeben / DocB geene ban name : bet Staten bolft 
ftrcgen tod bp öe 200 pacröen / öacc onöcc ooft 
toa£ Ijet paecö ban öen jBacquté ban ©atcabon/ 
Öet regiment ban ©arrabon toa$ fïecft 800 man/ 
üaer ooft eenige ban bleben / macr geen ban name: 
©jabe ttavel ban .ïBanpfcït quam eben al£ öefen 
finjö gefclftct toa£ (öen if. #ccobd£) en toect ban 
©arcabon fecfïelpft ontfangen / mee goet fambïant / 
boemel fommige meenen Dattec geen regte goeöe 
Stout tuffdjen öen-fttpöen toa£. 

IBangfdt en öacrabon met Den anöeren betaets 
flaccbt Ijebbenöc / meenöcn öec Staten bolft in ’t 
toeöecom fteeren te flaen / Den ©becflen $orlijS en 
Beer ’t felbe toeï bcrmoeöenöe / fjebben eenen am 
öccen toecl) beftomen / en bjagten tjaec boïft öen 
17» ©ctob?$ toeöerom in De febanfe boo? töee£/ 
altoaer fp baec boïft fonDet eenig pecijfteï ober öen 
mijn fetten / en elft een in 5ijn quactiec fenbenöc 
in gatnifoen / en maten bïrjöe btn fafte fo toeï en 
gclucfteïtjft uptgeregt te fjebben. Jlfèangfelt beeft 
ïuqcp Daet na De boojfs. febanfe bootleeg belegert/ 
Die bem epnDeïift opgegeben i$l Dooj Dien öen föijn fo 
ïage toa£ Dat öefe febanfe eontom öjoog ïag/ en 
öerbaïben niet ïjoubaer toag. &p beöongen eben* 
toeï goeöe canöiticn / togen upt met bate toape* 
ncn / en toeröen geconbopeett tot bp ^cïjenftcn- 
febanfe/ toat l)iecnabo?öcrgmet2Sccftgefd)ieöen 
boe bet inlBanéfeït^ ïjanöcn öaer na geftomen i0/in 
Ipcb^. i ^90. fuïïen top in’t nabotgcnDc boeit berbaïen. 

Cmtrcnt Dcfen tbö toa^’er een grote ttoifï en on= 
eenigljepö in Ijet j|oo?öer-quartier ban ï^oïlanö / 
tuffdjen öe (Tcöen aïöacc / Detoeïfte biet upt fefteen 
ontjïaen te toefen / Dat De i^cere ©octo? J??ancop^ 
H^aclfoti gcmaeftf sqnöe ^pnöicttb.ban ÏÓeft bjief? 
ïanö/ baööe bao?gcfïeït feftere oajfaften / toaecom ge^ 
arbept bebaajöe te tooien tot maintinement ban ’t 
^ouberatn regt ban 3®efl-b?tefïanö / en öe regalia 
ban Dicmöat’t licpaernban 3Be(l-b?ieflanÖ in 5tjn gc=^ 
beet / en ö’ epgen ïeöcn ban Dien o?Denteïift bp een en 
ongefcbepDen bïqben tnogten / fuïje .fBcDenbïift in öe 
fefftc boïgcn fouöe Cnftljuufen/Dat men toeï geöo? 
gen fouöe mogen Dat Cbam / en JBonnicfteöam / 
boetoel geen ïeöcn ban J©cfï-b:tcflanö 5bnöe / om De 
nabpbenö/ en om öatfpbanaenbanftban Öeoojlo? 
ge met Die ban llDe(I-b?icfïanD toacen getoeefï / 
meDe in een coüegie fouDen bïijben: maer Dat ©nr? 
inerenDe/al^ bcbo?enöc onöec een particuïier i|eer 
(namcntlbft öen C?abe ban CgmonD) beboo^öc upt 
gemonftert te too?öeti. ©ie ban ?lilftmacc toilöen 
geen H5e|ï-b?iefen $tjn / öefe gefïerftt met CDam / 
JUBonnicftcöam / en ^urmerent/ obertccffenöe in ges 
taïe ö’ auöcr 3 fleDen banHDe|ï-b?ief(anD / öjeben öe 
fafte ua ïjen gcïieben / fo Dat ö’ anöcre öaerom te 
meer bccoojfaeftt toacen / btt colïegie tot ^oo?n 
te ceöuceccn tot een minder getaï / en afê ’t niet toiïs 
De met gemoeöe ballen baïgenjS b^tïicöet boo^fïag / 
Dat fp Dan een colïegie apart / aï£ ban öen lande ban 
aBejï-bpefïanö/ te famen opregten toiïöeu. ©aer toe 
fp boo? öen lande ban DDefl-bpcfïanö meenden fo 
goeö reeljt te bebben / aïg die ban ï^oïïanö of anöe* 
re ^abiutien/alfo öe fouberainitept banlöcfï b?icfs 
ïanö fo toeï herballen toag / aeu öen lande ban Befï^ 

.1V, Deel. 

b?ieflanö: aï£ Die ban ^öïïanÖ / aen $)ol!miö / ban 
Eclanö / aen Den ïanöe en gjacffdjappe ban Scïanö. 
©p toeïli regt ooft öe minutc ban JBcfï-bjicfïanö ges 
funöeerttoa^/etc.^iec tegen toacen Die ban "^ilfts 
maec en ö’ andere ö?iefteöen/ meenden bet beboo^ 
öe te bïgben fo alg ’t toagl / boïgenöc ö’ acte Die 
toijïen mijn $>eece öe i>?incc ban ©jangien Die 
ban bet noojöcrquattier berïeent / en ten berfoefte 
ban ©octo? f^ancoyp «IRöaelfoen in öen jare 1^83 
op öen 16. iSobemb^i^ toeDcrom bernicut baööe/ 
en öat öien bolgenöe ’t colïegie aïöaec tngcfïcït / 
in DcjS gemeene ïauöjS bocgballeuDe faften fuïr aï^ 
tot Die tbö toe geöaen toojöe. ©c lefïe acte ban 
3tjn boo?noemöe excellentie boogloffelgltec memos 
rie toa£ lupDenöe alöub. 

Lfo fyne Excellentie tot meermaelert verftaen 
heeft van Dodor Francoys Maelfoen uyt den na¬ 

me en van wegen die van den noordcrqiiartiere in 
Holland , dat fy luyden een prefumptie of impreflie 
hebben over die van ziiyt-Holland, dat defelve over 
lange tijden gearbeyt hebben om ’t colïegie in den 
noorderquamere voornoemc te doen cefleren , niet 
tegenftaende fekcre ade hier te vorens by fijne Ex¬ 
cellentie dien van den noorderqiiartieregeexpedieert 
en gegeven , henlieden daer by vergunnende ’t voor- 
noemd colïegie aldaer gedurende de jegenwoordige 
oorloge te mogen behouden, en nogtans bedugten- 
de die van den noorderquamere dat by die van Zuyd- 
hólland dien aengaende wederom yet geroete en ver- 
focht mochte worden toe afdoemnge van ’tfelve col- 
legie, hebbende fijn Excellentie daerom ootmoede- 
lijk om verniewinge en continuatie van de boven¬ 
genoemden atte gebeden. So ift dat hy fijn Excel¬ 
lentie volkomentlijk van ’tgene voorfz. is onderregt 
lijnde, en op defelve fake wel rijpelijk gelet hebben¬ 
de, tot confervatie, eenigheyt, en verfekertheyd van 
den landen van Holland, dien van den noorderquar- 
tiere wel heeft willen beloven (gelykerwijs fijn Ex¬ 
cellentie t’anderen tijden by sxpreffe a&e tot dien fij¬ 
ne hen - luyden ook gegeven en belooft heeft , eti 
belooft mitsdefen ,) dat gedurende defe onfe ge¬ 
meene oorloge, fijne Excellentie die van den Noor- 
der- quartiere van Holland fal handhouden in de 
poflelixe van ’t colïegie voornoemt, en dien volgens 
’t felve colïegie met de appendentie en gevolge van 
dien laten doen continueren om by de Gedeputeerde 
van ’t felve colïegie , in des gemeyne voorvallende 
lands fake te befoingneren , en voorts te doen fulks 
als tot noch toe tot dienft van den lande gedaen is 
geweeft : fonderlinge om te beneerftigen en te vor¬ 
deren de colle&atie en inninge van de penningen, 
procederende van de generale middelen van confump- 
tien, en convoyen. AlLes achtervolgende de boven¬ 
genoemde lelie a£te hen by fijn Excellentie ten mee- 
ften dienft van de lande van Holland behoorlijke or- 
dre fal mogen Hellen, fo op de eleftte als op het ge¬ 
tal van de Gedeputeerde van ’t voor fz. colïegie, met 
voorgaende advijs van de Magiftraten van de Heden 
van ’t Noorder-quartier. Belovende fijn Excellentie 
’t gene voorfz. is onverbrekelijk t’ onderhouden en 
na te komen , en by eenen yegelijken dien’r behoren 
fal te doen onderhouden , en nakomen. Aldusgedaen 
onder fijnder Excellentie hand,en fegel,binnen der 
Had van Dordregt op den 16, dag Novembris, defr 
jaers 1583. onderHont gccollationeert regens de minu¬ 
tc, en daer mede bevonden accorderende. By my, 

en was ondertekent 

N. Bruynink 

DCfcquefïlc too?öe fecr ftert geöntocn acnaïïeii 
srjöen / fo öatfftct fcïjccn ftp na tot ccn feftas 

ödijlie onccuigljepö onöcc öc boo^. 7 fïcöcntcfuïs 
lm ftomen. 

JlBcn Ijaööc al bede moepten geöaen om öe quefHc 
tet ncöet te leggen met befenötnge ban eenige 
miffatiffen/maec men paöfe niet ftomien bercenigen/ 
fulxöat goet gebonden i£ öat fijn ©xceïïcntie met 
mijn ^eecen De $jefïöcntcn ban öe ijooge en p?o- 

^ & biniialert 

?Icte 1$ 
ben prins 
te ban 
(©rangtett 
bic ban 
Ijst 
ber-quars 
tier m 
PoIIanb 
berlecnt/ 
nopende 
Ijet coüej 
aic au 
bacr, 



482, Scs en Twintichfte Boek. 

9»I,t,S,eröc,in öe De staten / nurdgaöcn> mcefïer 3lconar?) <£afm-1 /0a ör <^ta£cn.l]a,ï ^oïlïanö/cii aCDcfï- 

fuitimhfi* itVj ï<»di«ö Wtrtrf __ V ~ 

J5 

tigycöcn / en migüerfttinöen bu manieren ban in; 
öiicttc en geüoegltftïjcpö te neöecïeggen en te alfa; 
piccen/ en bp alöicn fi# niet geboegïtjftbonöe ge; 
frijicöcn / |o ijccfe ’t i|of neffcu$ jijn baoïfj. 
cenerme gecommitteecc öen ®cen fjcfiDenc ban 
oec Mifle / met öen ïifeccc Cafcnbjoot om op öe 
boo^.qucflie; ftoarigljcpö / en nu^becfïanö bp pio? 
bi?tc fulp te ojöonneren a$ fp bcbinöcn fouöen tot 
tocgncmiitge ban alle onbjeöe en nietoigljcpt / en 
boo^tb tot onöetïjouöinge ban aïïe goede eenigïjept/ 

r ^ fn tocïfïanö ban öen gemeenen lande. «Dit ik 
aif o bp t Hof ban J^olianö gercfolbcect/ en öe boon*. 
§eece ^efiöent ban Dcc Mi)(c / en ïSaeöb-i^eere 
Cafcubjoot gecommittccrt / öen 7 (©ctob^ig 1589. 
cn toag öefeïbe coniniiffie onöcrtcïient 

P. Hanneman. 
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(Qnefïte 
op De De; 
Koeptitrje 
Dan Ca; 
fca j3>$i 
iuantfj. 
ï3>eDüiant 
tot jl'K; 
öenbük» 

^ocïj öe teeren Staten ban ^oïïanö ïjebben 
|-aföfaeni oebonöcn / öat öe Staten ban 

ifollanö bp öen anöccen fouöen befcfjjeben toojöcn 
totminaec / regen öen 15, #ctob,n£/ en öat men 
De fade alöaer fouöe fïen af te fjanöclcn / en öat 
fijne excellentie fcïfjS aïöaec mcöc tegentboo^öicij 
toefen fouöe / en fouöe men ban anöece lanöis fa; 
Hen alöaet' meöe met een banödcn mogen / en ïto; 
incnöc op ’c ponict ban öe quefïien en gefcï)iïlen 
aiöaer / ijS boo? eetfi bccfïaen öat fo beelealpaen; 
gmg öat fcöcen of öiebanifjctjföoo^Decquattierïjen 
f *£ een |3|obintie apart fouöe tolden maden / öat 
t fdüc een fade toa£ öie niet Ijjödid toa£ / en öie 

nien met aüc miöödcn mofï tegcnfïaen / aengeflen 
fp-lupöen ban öe «öiaben ban ïtoïianö acngetoon- 
neu enonöec ï}oïIanö gebedje maren. j©en ïjeeft 
ood öifpupt gemaedt op ïjaec munte öat öefeïbe 
toa^ tegen öe pjibüegicn ban Öie ban 3Do?öjecfjt / 
öie men bdjoojöe te mainteneren in fjaer geregtig 
pept en ppbiïegicn / öaec toeröe gerebiöeert öe w 
nie tuffegen öe fïcöen ban ^oïianö gemaedt/ en 
toeröe bp eenigc gefept öat men öaerop boo,?albe 
Sjoo’Dc te arbepöen om eenöiac&t onöcr öen anöe- 
nu te onöcrSjouöen / ’t toeïd öocnöe fouöen öefa* 
itfij öfö ïauö^ inacr te beter en rnennceröec boo^ 
fpoct furccöcrcn / fornina aï^ men begonpe op öie fa 
dc te domen/fouöe upt eene qucfïicuocgmeeran> 
Derc gefpiotcn ijebben / fo öat om öie ftoarigöeöcn 
toeefj te nemen / tpnödifd bp fijn €rcdlcmic en 
an&ece ï^ecren fa berre gearbem 1^ / öat bp p^obi* 
fle Ijct eoiïegic fouöe bïgoen aï^ ’t toa^ / maer öat 
ban Doe boo^taen öe öune fïemmen ban ïéefi bnef; 
ïauö fo bed öaen fouöen / ai£ ö’anöere bier Ücm; 
men / en öat ban öac boojtaen adc otöonnantien 
öie bp öen colïcgien gepaffeert fouöen toeröe / gete* 
iicnt fouöe toeröcn b» eene uptöe ö^ie fïeöen/ en eene 
upt ö anöcre üiec fleöen : of öac ö’ ordonnantiën 
tiHöerp uptgegeben geen dragt fouöen öebben. Cn 
ïjoctod öit aïfo bupiobifle gcoröoimecrc i^ getoeefi/ 
fo iji ï)et öaec bu aïfo gebïeben/te meer omöatöc 
ï>ctte doctor jjBadfoen / öaec na gemaedt tooi« 
De Haeö ban 5!jn ^cdïentie/ en öaec mcöc 3ijnc 
comimffieaï^^puöicus' quamtcccfTcccn. 

f|n öefe tijd/ aï^ 51711 treilende en öe ^eecen 
Staten in ’t eï!)oorö£tquactiec/en öaec na ood tot 
Cndjfjupfen toaccn / fo toojöe ood qnefïie ncino^ 
btect bp öcn^rcöidantcn tegen öebccoepmge ban 
cado eèpürantf^. Prföidant tot JDeöenbiid / en 
toeröe gefuffinccct öatöeberoepmgcban^abo^n? 
brantfs. ontoetteïijd toa^ : öaec tegen öe 23urqe* 
nuf fleren ban Bieöenblid öefeïbe berorpinge öefen= 
öceröen / en bcrïjacïöcn poe öie gefdjiet en geöaen 
toao / cu toeröe öffcïbc aï^ doe bp 3ijn «Öcccii. en öe 
t/ceren aiöaer tegcntooor&icï) berfiaen en bcrdïaert/ 
®aJöictocttedd en tod geöaen toajü/nict toiïlenöe 
Dat ocfcïbc mceröcr in öiipute getroeden fouöe toot; 
Den. <2)aer op eenige jacen öe fade öaer bp beruflenöe 
bier f / tot öen jacc ij 91 öat toeöec eenige queftie tp 

onfupber in De ïeere toa^. ï©at öaec op ató öoe ne; 
ïjanöeït en gcrefoïbcert toeröe/fuïïen top tec gelegen 
nee pïaetfe en työe becöaïen. J 

0mtccnt öefen feïföen ttjö rmitineeröe fjet gacm'; jlltl 
fben op t fottban iicfden^-Ijaed / om ’t toeïde te tiebai 

fliffcn 3yn€cceïïentieuptöct^ootöecquactiecont; follm 
boden toecöe / en becfocïjt öat ïjp met eenigc gccom* Su 
mittecöe upt öe Staten genccacï öertoaectó fouöe ^ 
toilöen cepfen/geïgd ljp öeöe/en ïjeeft öe bootfj. mup; 
tecge , gcaffifreect met eenige <6eöcputeeröe ban Se^ 
a,3^ kcquauie^k tec neöcc gelept en gefiilt. 

Öebben boot eenig bergaeï gemaedt beroeren; <©efft)i 

mm,™ riöl?w‘Te^an ®^anö /iJ°e öat <i5tabe » 
iH ?o«,s^0Öctoy i ba? ^aftau <Coubecncur ban ïiff 
©tJeflanö mgenomen ïjeeft gefjaö öe fcïjanfe ban 

1 v1 EEni3e atlöcce °P Dc ^emfe/ ood meöe 
Sat ffftd maedte omi6tabel©iHcm 
ban ï^affau tegen te fïaen. ©ictto ban Camminga 
toeröe öaer na ban öe^taten ban^ticflauö gefonöcit 
om met öe jureren Staten generaeï te aöbiferen op 
eenige miööeïcn om in Btiefanö öen drijtïj een 
cpnöe te maden/ en öat Dertoacrfg tot öien epnöe ge= 
fonöen mocljte tootöen een aenfaï cuptecen en dneg* 
ten / Ijebbenöe goeöc ïjope öat Ijct fdbe gefdjieöenöe/ 
De fraö ban dBtoeningcn fouöe geceöueecct tootöen/ 
öaer toe öe bootf5, Camminga grote infïantieaes 
öaen beeft: maer öeb^jle öe bpanöcn öe Staten 
fo bed te Doen gabeu op bccfcïjepöen plaecfen / fo 
öatfe genot dj te Doen jjaööen / pare fronticrcn en 
qnartieren tegen öen bpanöcn te öcfenöeren / befer- 
ten en befcöcrmen/ fo öatfe afó öoe geen boïd 

acm 
djten miffen om öen bnanö felfë offenfibe oorloge 
i te öoen/toaerom 5Ün<eenaöe^tabcU9illem ban 

^affau geaccotöeert ió met öen v^beeffen kliert 
Clant en 3011e ï|opïupöcn om eenig boïd in öe om; 
meïanöen re brengen en Den bpanö aïöaec afbreud te 
doen / toeïd accoorö toa^ ïnpöenöe aïöu& 6 

P| Sn (?vcrften AIlert CJant en onder^efchreven « 
Hopluyden zijn eerbiedig, na verfterkinge des tiS 

rCPimPnrc pn 1, -1 ^ - regiments en aenkomfte des krijgsvolx, die fv noch 
VeruraA*» fim f:.K r..   verwjthtende fijn (gelijk (y ganfchel.k verhopen,»1" 
dat fv in dnevveelf^n nf iTivVrtea™ _ _■ 5 aioötl dat fy m drievveeken, of ten lankften een maend in Dan? 

e i^oo, of ten minden iyoo man by een ander te fdneii 

flebtjen’a djC fyals dan fich wll!en ,aten gebruyken 
n diende der gemeene fake , en den welgeboren €ianr 

rieere , Heere Willem Lodewijk Gravc van Nadau, 
Catfenellebogen, &c. Stad-houder en Capiteynge- 
nerael in Vriedand en Vriefchen ommelanden te er¬ 
kennen , te volgenen tegehoerfamen , fo lange fy m 
fijn Genade Gouvernement fullen blijven. ° 

En op dat de vyand geen oorfake hebbe of bekome 
fich te verderken , of eenige ons fchadelijke voorde- 

u \n te nemen 5 tollen de voornoemde Overden en 
Hopluydcn voor haer felven op des vyands quartierea 
met attenteren voor en al-eer fyn Genade bedoren 
heeft die fake met gemene hulpeen toe-doen t’famen 
aen te vangen. Hier jegens heeft fyn Genade toegefeyc 
den voornoemden Ove-rden en krijgsvolk alfo teley- 
den en te voeren, dat fy in de Vfiefche ommelanden en 
vyands quartieren komen mogen , en fullen als dan 
decontributien der ommelanden voor allen tot bèta- 
linge en onderhout van ’tvoorfz. krijgsvolk fo verre 
als fy drecken konnen, werden gebruykt en aenge- 
went, met die conditie dat ftalke contributien by de 
felve difpofitie tollen blijven, het welke de Overden 
en Hopluydifn fchuldich tollen fyn te hanthouden j en 
geene pkinderinge en verdervinge des land-volx toe- (Fol. 5g, 
daen. En by fo verre tegen de meyninge, derontri- 
butie der ommelanden fo veele niet mochten bedra¬ 
gen als tot de befoldige van’tvoorfz. regiment foJda- 
ten foude nodich wefen, fo fal fyne Genade byde Hee- 
ren Staten generaeï met uytterde vlijt aenhoudenen 
arbeyden , daer mede het gebrek vervult en de krijgs- 
Jnyden, gelijk andere behoorlijk onderhoud mogen 

bek©- 
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bekomen, dat ook boven toeverficht fyn Genade die 
voor aengecogen middel tot onderhoudinge van het 
voorfz. regiment niet konde erlangen. SofaldenO- 
verften en hopluydenaen defe conditie niet gebon¬ 
den zijn , en dienthalyen op vrye voeten ftaen, na 
uytwijfen zijner commiflien, des t’oorkonde is dit 
accoort dubbelt verveerdicht, fo wel van fyne Ge¬ 
nade als den Overften en Hopluyden ondertekent, en 
byyder een afïchrifc in verwaringe gebleven. A&um 
tot Leeuwerden , den 30. Augulh anno 1589. onder 
ftond aldus getekent, 

Wilhelm Ludwich, Graef zu Nafiau. 
^dlbert Clant, zu Halte Oberfter. 
Sflinter Helmich. Jan vanNiel. 
Diederich Holjlein. 

jjabe -pv tgn 10. ©ctober na ö’ ouDe gijle fyetft <6?abe 
JïSar- l>Jj©iHcni Hoöetoyb ban^aflau/ Deg morgené 
iu/ <c5ou: met ben Dag De fcDanfe ban be^oltbamp na 5 Da? 
«*« gell belegering / Doen befcDicten fo ban Ijet gefcljut 
tóejfo te lanö alé ban De fetjepenban oorloge / etltjbe 100 
m0/ fdjaten / fo Dat Daet een teinïghe breffe gefcDoten 
hani? toefmöe / öe^ namtöDaegg omtrent ttoee uccn 1 
an.^ott: Oaec op cenen fïorm gcDacn toeröe / Daet öooj De 
flnip met fcDanfe met getodö becljtenber Danö becobett / en ' 
eindt m, §ct rncefieiiDed ban Dcg bpanög folöaten Daet in 1 

ïeggcnDe/ toefeiiDe omtrent 80 in getale in De furie 1 
fpn D00D gcbleben / en De gene Dte Den herborgen 
DaDDen / fpn naDerDanD gebanhelib genomen / Dit 
alle£ i£ gefcDiet in aenfien beg bpanD£ / omtrent 
1000 man fo te boet alé te paeröe / fïaenbe in 
gacöc orDre gerret om Die t’ontfcttm / maer fïcnöe 
Dat jijn'd&en. 05?abc JBillem ban ^aftau Dem Daer 
tegenj? getoapent en bcorftm DaDDe / om Dun te 
refïlïcren en met goebe o?öje te dertoacliten / fpn 
fp öatclthna Ijctoüergaen ban De boorf3. fcDanfe/ 
fonüer fcDrmiutfel of pettoeg anöer£ te p?efente* 
ren in fiilitgljcpO ttoeoerom afgeteoeben. <£rabe 
üBillem geeft Defeïbe fcDanfe Dacc na biel 4 gra? 
fen Doen bergroten en feer fterh gemaebt / met fïa? 
betten op De befïen en Dainepen op Den öijb/ en beeft 
Demacne en D« IjogclanD een grote fcbattinge op? 
gelept, 3I5ie ban .Sroeiungen DaDDen 00b in De fa* 
mee een grote fr&aitinge op Dacr burgeren gelept/ 
ja op De DagtoccberéenDienfiboDen/ eenDacïDerop 
pDer Dooft. 

n ©e <6efanten ban De ï^ceren Staten generael in 
ïiaiiore ^ngelanö fpnDc/ Die Daeriin een lange työ/ te toe? 
iefamen ten ban Den 29. lüöep af tot HonDeiitoaren getoeefï/, 
IS net- öerïangcnDe om loeberom te mogen t’ Dup£ bomen/ 
enen ' Dabben tot becfcpepDen repfen gefcDjeben aen De 
iet af* Heccen Staten generael om te mogen toeöccbec? 
Stte!' an/ öpfonDer obeemitó fp nu lucpmcD meet Dab# 
m, ' Den tipt te rccDtcu/ en fp becftonöeri Jjrace infïructicn 

genoccD geDaen te Debben / bufonDcc Dctogïe Daet 
Dagrfijc fo beeïe ftoaertoicDtige faben boor bleien 
tuffcDcn Den ^mbafTabeur ban De ïioninb ban 
©ranhcyk en De ÏSaDcn ban Dare JBajefïept/ Dat 
fp öiittoilp upt gertelt biccDen/ en Dat bp De ifee* 
ren ÖaDcn ban Date .ïlBaicfïept gefept toetDe / Dat bp 
Dare iBajcfïcpt S>ikgD S5nbljo?fï fouDc oberge< 
fonDcn mojDen in De «fècbetïanben / niet bolbomcn 
inflructie/ om alle Diffcrenttale potneten in De fèc* 

DerlanDcn met Den staten generael boo?cö af te 
DanDclen/|b Deüben fp feer grote infïantte geDaen om 
Dare Depefcbcn te boteren / DocD ié D£u Den 8. #ct* 
aengefept Dat De ï^eere J>eccetariéï©ainngambcr5 
blaerDe Dat bp gefpmben DebbenDe met Date Jïèa« 
jeflept Defeïbe niet ban meertuige toaé DtnïupDcn 
berlof te geben/ boo? Datfp ban alleé UielbolDaen 
fouDcn fpn / en öaerom berbïaren iouDen toactinfp 
Den niet bolDaen Dielbrn ; en op tuat poinctcrt fp 
fouDcn begeren / De ï^eere 23aron ban 25ubl)o?fï 
geinficueert te irnuDen / taart om eene ban Ijcn* 
InpDen te Dobe fê gerepfï om aen te DouDen Dat fp 
fouDen mogen D^et affcDepD berfoeben / tot toeh 
ben cpnDe / Ijoetacl fp in Date p?opofïtie en öiber^ 
fe anDere DcDuctien / remonficantten en berhla? 
ringen / gcnoeeDfaem DaDDm btrtoont De mee? 

IV. Deel. 

nitige en begeerte ban Date principalen / öaet 
op fp tael berDoopt DaDDen Dat De ï|ecrcn ban Den 
ÜaDe DcnlupDcn fo«De belieft Debben te berleeneii 
bjucDtbare öepefcDen/ Dat fpom aïïebojDeringeen 
boïDoen^ taille / aUe’tfelbenagelcgentljepDbaiifa? 
ben / toeDer in’t bortc tael DaDDen toiïlcn bp gefcDrif- 
te betbatten / bregen boo? anttooorDe/ Dat Dare Ma- 
jeftept tael begeerbe te toeten of fp anttaoorDe tot 
Dacen genoegen DaDDen ontfangen / Doo? Dien Dare 
IBajeflept in’t nemen ban’c affcDcpt niet geerne 
meer geimportunrert of gefacljcert toiïbc fpn: en fo 
De Zeereu ban De ÖaDe üaer op IjaDDen geanttaooiD/ 
Dat fp op eenige Dingen anttooejDc DaDDen ontfau? 
gen / en op eenige nocD niet / fo DaDDe Date B)a? 
)cf!ept gefept Dat fp begeetDc fp fouDe bp memorie 
fteïïen toat Den nocD ontbrab/ en meDe op taat pomc? 
ten fp bcgeetDen Dat De J^eere 23aron ban S5ub? 
Dorfï geinficueert fouDe toorDen. <ï5n bomctiDe boort^ 
op te poincten / berhïaerDe De l^eere ^eccetaci^ 
ÏÏMfmgam / Dat De üeere 25ubDorfigeautorifeerp 
fouDe taoröen / om op’t fiub ban De tcafyben tec 
5ee / niet De l^eecen te communiceccn toe een goc? 
De orDre / aï^ meDe belangenDe D’ orDre ban ’t fe? 
courg ban Dare J^ajefïept bp orDaniiantïe op De 
monfiecinge en anDecp: Dan belangenDe De berfoeD* 
te refiitntie ban De penningen ban Den 25rüït / al? 
fo De i^eere (vEceforiec CDerïp / in De banier meöe 
prefent toa^/ en fpn <C. Dem Dacr ban aenfpreben? 
De / anttaooröe De boorr5- Cljcrlep / Dat DP fpn re? 

[ beningc bp Dare IBajefiept DaDDe geDaen / en Dat 
Dem quam De fomme ban 3000 pont ficclmer/ fo 
Dat Dem Daec ban niet qnarn te laffe : Dat ban De 
penningen ban Dare Jïöajeficptbeeï tot bcDocfban 
De Staten of Daer boïb taa? beefdjoten / ongcïijb 
meer Dan Defeïbe óp Dare jBajeftept bonDen pre? 
tenDeren / Dat men Daer op in bqmDatie beDoorDe 
te bomen / en’tfeïbegefieu/ geDaen fouDe taoröen 
na bebocen.’c I©db De i^eere 3©alfingam meöe toa^ 
conficmeccnöe: fo Daec fegen^ gefept toeröe/ Dattec 
ban taeDec-fpöen pretenfïen taaren ban anDcr na? 
mee illiquiöe fpnöe/ Dieö’anDec geïiqutöecct fouöe 
mogen toorDen : maer Dat Defe penningen toaceii 
blaer / liquiöe en öiflincteïib bp ö’ appoinctenicn? 
te ban Dm 13. 2HpriI$ iyss.georöonneert / Daer 
fpecialib orDre op beDoorbe gefïelt te taoröen / Dat 
De Staten in Dier boegen niet meer fouöeii be? 
ftaaert toorDen / en Daecom bcDoorDen naebtelib 
gerenibourfeert te taoröen / aïé tocfenöe upt pare 
beuefe genomen: Dat De reputatie en creDit ban Dare 
JBajefïept en Darm ilaDe Daec aen toa£ gelegen / 
en bat De i|eecen Staten in Defe conjuucture De? 
felbe penningen feer notelihbnn Dom DaDDen / etc. 
JboDeeft De #eecc 3©alfingain Daer op gefept/ 
nopmDe ö’apofiil ban Den 13. flpril boorfs. Dat 
m^rebeniuge toaé geen bctalinge / Dat Daec dlBa? 
jefiept nu feer toaé beftaaert om De faben ban©ranb? 
ryb/ en 00b aan Daer cpgrn fiate te DantDoudeit. 
^at fp Den Dacram met rtöcnenbeDooröen te laten 
genoegen / nopenöe DcberfocDteactebanöcfaDbcn/ 
Dattet becleenen Dcc feïbec toa£ «ptgcfïeït / maer 
Dat fp Die fuuöen Debben. ,§epDe ‘aojbci Dat De i^eeré 
O^rtel Daer C. eertpDé IjaöDe acngeboöm / Dat De 
Staten met bed min in geïD / Dan *t fecour^ pare 
dÜ-iajeftcpt hofi / Dun fouöen laten contrnterm DocD 
Daööe Dacr bp bcrblacct Daec toe geen formele ïafi 
te Debben / Dan bp aöbijë ban ecmge particuliere/ 
fpn <£. 00b tael confïöerercnDe / Dat / alfó ’t trac? 
taet bp foïentneel eonfene ban alle De ^robintien 
toa£ gemaebt / ’t felbe niet bonöe gcaïtercert taor? 
Den /öanbpgclp confent: fepöc meöe ban eenige 
Differenten Die Dp berflacn DaDDe Dattec toefen fouDe 
tuffcDen fpn oercel, ban .föafVau en Den <£rabebnit 
l^oDenlo-.öat Die Dienben ter ncDcc gelept en Dat Dacc 
omgeperfï fouöe toorDen / aï^ fpnöe een poinetceu 
Doogfien noötcD/ fo fp DocD meteengetodöicbbp? 
anö te boen DaDDen / etc. €11 fa De 03efanten Dcc 
dkcDerïanDen na berfcD^öen anDere öebifmljem re? 
eortimanDecröe D’erpeöitie ban DaerïieDen fabe / met 
bebïag bön Dit ïangopDóuDen/ tot acDterDeel ban 

$ $ 4 Bêit 
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Den / ïattöc: 3cybc bc boorf5. ^cccc ïBalfïngam / bat 
öert ilacö taniacptaefccrbciiammcrttoaggctoeep 
niet bc fafmi ban Branhrijlt: niaer bic nu geöaen 
Spnöc / öasfc fouben baccren op pactlicöen fahen / 
cn te llonben homcnöe met malhanöercn comrnm 
niccren. 25egercnbe boong breder op ö’inpoutban 
paer boojfs. gefcljnfte gccommuniceert te tooröcn 
met Int iComiflan / pebbcnöe alle pare faïten en 
puchcn in panden / en tg bc boorf’5 Deere ïBalfins 
gani bact nicbe gefcpepöen. 

©aet na tg tuftenen ben fdben ©cfante mGLai 
tnifpm na ïccturc ban ’t boorf5.gcfeprtftc/ ’t felbe 
mondelinge crplancccnöc / cn boortg bcthïatenöe/ 
be rnonfictiiig reronbcquammtpöcgefcpiettc3pn/ 
fonder corrcfponbcntsc met ben iiabe ban Staten 
en tot groten onötcnp ban pare iBajepept cnben 
ïauöe/öocp (£omifTon fepbc be CommiflTariPen am 
berg bcïap te 51311 getoeep. 3|g pem ooft bectoogt 
bc DiforDre ban De gene / bic in Beöerïanö bienfï 
cn bcbcl pebbcnöe/pen lieten cmplopcren ten Diem 
pe ban ben ïiomnh ban Branhrph. ©n cpnödph 
i$ ben felben nicbe gegeben ejctract getcanfïateert 
ban een bpcf/belangende bc manieren banöemiö^ 
Delen binnenlopende / etc. ©npccftöeboarfS.iCa# 
mfffoii belooft alle pare fmchen tod te confereren/ cn 
tot b’erpcbitie bc goebe Ijanb te ponden. 

©en 11. ©ctobrig $ pcnlicöen ’t boorf5. gcfcpiift 
met ö’apaptllcn bacr op gepelt / toeber roe gefonben 
per miffibc ban (Somiffon / ö’todh bp pen-ïupben 
geeraniineert spnde / 3130 na bclibcratic ttoee ban bc 
felbe ©efanten ’g anberen öaegg gegaen bp ben Dce* 
re ban JBalfïngam in ’t pupg ban J»abopcn/ om ben 
felben t’ informeren en öiiponcren tot berbeteringe 
ban öe boorf5. apofWlcn / imrnerg in naefïen moge^ 
lijlt na gdcgcntpepö ban fahen. ©aer op eenige corm 
ihunicatie gcbaïïen tg/ cn mebe berfoept aubientie bp 
pare JlBaj.’t toeïh pen gcaecoröeett tg ben i6.©ctob. 

(®en felben Dage gcintroöuceert 5pnöe Door Den 
SSn ©pampcïïan IBilo?b Dongbon tot pare üBa^ 
ijEbbcn jefïcpt / altoacr p?efent toaren be inerte groten tëCre* 
Sfaretlc f°2‘eL' /3ï&tnfcael / Cpambellan / cn ïDalpngam: 
JWajeiï. en pare IBajepeptpet tooorö nemenbc / fepbe / bat 
cn Krijgen naöemacï fp ontfangen pabbe ’t fcprpbch ban be 
ïcSb ^aten / toacr bp fp bcgccrben bat pact belieben fom 

'* öe ljun berlof te geben om te bertreeïten/ tenfine 
fp mocljtcn öoo? ijnn rapport gcnoccDfaem berbm 
ticljt bjojöcn ban alle ’t gene gebefoingeert en ber= 
fpjoUcn u>a£ / l)arelJBajcfïept te bjében toa£ gebieefi 
Öenlieöcn berlof te acco^bcren: ban alfo fp berfïaen 
ïjaööc / bat fp begeert Ijabbcn nocl) met bie ban 
l)arcn Bacbtc fpjeüen/ en batter nocl) eenige faïten 
baren met afgcbacn en meerber communicatiebers 
epfcöcnöc/ bat Daeroni ’t felbe toa£ berïcngt/ bocö fo 
fp acfjtröc bat fp nu Ijarc anttooojbc Ijaböen / fuïr 
aló na gelcgcntljepb bautijbc en ban falie bequame; 
lilt Itoiibc gcfcljieOen / bat Öarc j!Baje|ï. nu te bjeöen 
toa^ penlieöcn berlof te geben / baer bp boegenbe 
bat fp noclj binnen D?ic macnöen tjertoacct^ toa^ ge 
aöbccrccrt ban’t quaeb ontljacï Dat men Ijaer bollt 
in Bcberïanö bebe: bat fp berjïouöen begeerbege? 
betert te boojöcn / of bat fp Ijaer ïjunïicöcr fabe 
foube ontflacn : rccommanöecrbc boojt^ öe fafee 
ban ^onap / al^nuaïiltgeïjanöclttüeröenöe/ moc^ 
teiibc fpn penningen berfepteten boojbefcljuïbban 
bc Staten / bact ban Ijem ontlafïinge bia^ belooft / 
ïjcbbcnbe ooit fpn pafyoo?t ecdijït / cn niet aen öe 
Staten miföaen ïjcbbcnbe / öan’t gene |jp geöaen 
ïjabbe bia^ öoo? affectie ban Ijare IBajctïept^ bienfï/ 
’tbjcïftnict ïtonöe berfïaen bjojben tegen ben lanöe 
te fpn / bcgcercnöe fp fouben öe falie ban ben boo^ 
fcl)?cben ^>ouop aen mijn i^eeren be Staten re^ 

(Foi. 59.) commmanöeren / ïjcnlupöcn boo?t$i loeufcöcnöe 
goebe repfe/ en öatfc mocljtcn felterlift obecltomcn/ 
bermanenbe öatfe baer in toel toefïen fouben/ 
toant gebangen bicrbenbc fouben be bpanöencen 
goede p?ij?c aen ïjcnlupöcn ïjebben/ baer mebeges 
pende ïjcnlupöcn öe pand te Itttffen. Ban öe ©e* 
fanten bjcgcnbjcrt boo; öe 3lofcn bcrpaclt/ 
poe bat fp herdoopten bc bepefepen t’ ontfangen 

conform be goebe mceninge ban be Bttreti ^ta^ 
ten / irnmero fo na mogdilt / alfo acngaenbe öe 
hïacfjtc banbe ïtoopïupben ban toegen parcIBajc* 
fïcpt orö?c Vuajj geftdt / om öe falie bp jufïitie te 
befTicptcn / cn anöcr£ fo pet ban noöe foube fpn : 
berfoepten bat ’tfdbc tod moept berbolcpt en hei¬ 
boert toojöcn / cn aengaenöe pet tochomenöe / bat 1 
ben Btcrc bic pare IBajcjïept foube belieben te fen« 
ben f ïafï foube pebben ) met bc ürcttn Staten / | 
baer op oröretcfïcïïen/ fofp paööen berfïaen: bat 
fp noep ïefïiilt infïantic paöbcn geöaen op terefïi* 
tntie bande penningen upt öe comproircn ban be 
Staten genomen / popenöe en bcrfoeïtcnöc aï£ noep 
bat’t felbe terbefïcr geïegenen tjjö / bp öcnï|ecre 
bicpaerlBajefïeptgerefoïbeerttoa^te fenben/ bol^ 
baen toeröe / al^ mebe ’t bcrbullen cn onderpanden 
ban pare IBajefïept£ fecourO bp o^bje ban goebe 
monfïeringe / met andere faltcn ban paren lafï tot 
bienfï ban pare JBajcfïept tn toelbarcn ban ben lam 
öe/ en boo?t£ in ’t gemeen befalten ban ben lande/ 
en pacr-lupöec bienfï aen pare jBajefïept reberem 
teïilt aenbiebenöc/ fpn mctbepoorïpïtecerbicbinge 
ban pare iBajefïeptgcfcpcpben/ bie penïupöen frer 
minïiït ïicentieeröe / en pebbcnöe inde antiepambre 
oodof genomen met bepoo?lpltc eetbiebinge aenöe 
^eeren iBiïojb / ifeneage / tfBilorö 
Jbant H>aur / en aen be ï^ceren en Cbelen baer 
fnnöe / mit^gaber^ aen ben ifttee groten ^iömiï 
fael / bic penïupöen upt öe hamer boïgöe / en pen 
bcrfeïteröc / aengaenöe ö’ o?bje op be trafpïte / bar 
fo toanneer eenige ban penlupber (Bcöcrlanöfe) 
fepepen upt fouben baren in tcmdpften getal / cn 
niet geladen met goeben / toacr bp ben bpanö in 
fpn Itnjga-rufïmge gcfïerïtt foube toojöcn / ppöefcï^ 
be foube boorfïen metfpnboo?fcp?pbenen pafpoojt/ 
cn bat pp mttgötentotlöemfïacneu gepouöcntoo^ 
ben te bergeïöen alle fepabe / bie pemant foube 
mogen gefepieben / en boo?t$ aenbieöenöe / inbien 
pare fepepen ban oojïoge niet bp De pand toaren/pem 
ïupben baer mebe te boorfien tot berfeïtertpepö ban 
parerepfe/ Öie^fp fpne ©.ban allee poogïph peb= 
ben bcöanïtt en met eetbiebinge affepepö genomen. 

©en 19. ©ctob?i^ fpn De boo?fcpreben ©efam 
ten gerepfï na 23ornpeIm^ / baer öe Deere Wab rcn<sc5 
fïngam penïupöen te maeltpö genoot paöbe / baer gj, 
eenige ban ben Babe mebe toaren / en penïupöen ter maei 
een goet ontpaeï en tractemcnt geöaen pebbcnöe / t!Jö s«* 
peeft De Deere ïBaïfïngam penlupben in een hamer 
apart gelept / en pen aïbaer bertoont pet ongelph <§««{* 
pem gefcpiet ten oppen / fo pp ban öe Deere 23oö;“^a 
Iep gcaöbcrteert toa^/ bat men op fpn fcprpbcn^njüjat 
boo? ïafïe ban pare iBajcpept geöaen / in fabeur ijcnaiö* 
ban eenen Baffcur (baer bojen ban berpadt $) 
pabbe geöcbatitecrt / alg of pp ’t felbe fonöet laft etnuWf 
foube pebben geöaen / Dat fobanigc boorfepjiften öacr ou 
licljtehjh te bechrpgen toaren / cn bat fui.r ban De* 25,“' 
fer fpöe mop bcraöberteert fpn getoeefï. c^tem bat 
men d’ Dtcre ^Boölep (tegeng alle gebjuph ban 
boen met ©efanten) fpn lap paö afgeepfept om te 
pen / etc. ©at fpn ©. öientpalbcn pem per gc^ 
racht bonb in fpn eer cn reputatie / alg of pp pet 
op ben nacm ban pare iBajepcpt foube boen fon* 
ber lap / tocfcnöe De copume ban ben Dobe / ’t 
ampt ban ^cerctarig op ’t bebeï ban pare IBaje^ 
pept / en ooh ban Den iiabe / Dcpefcpcn te boen / 
cn bie alleen te tehenen / toaer ban öefclbe met 
ben palfe (fo bie bupten lap toaren geöaen) fom 
ben moeten beranttooojöen. Berhïarenöe boorrg/ 
bat men paer tflBajepept tod fo brei refpcctg be= 
poort te Dragen / een foöanige miföacb te remit* 
teren / alg bic ban Baffeuc / pebbcnöe meer fpn 
particulier ingepen / en toebeporenöe een öienaer 
ban pare JlBajepept Den Staten niet ondertoog 
pen / en bangcboarteniPé^raöa«öec/ enfuï,rbup^ 
ten D’Énie fpnbe. Ban baer ig pp ooh gehomett 
op ’t propoop ban ^»onop / allegercnbe bat pem 
groot ongelph gefrpieöe/ bat pp ober lange niet paö 
De toillen hlagen/ macrgeporttocfenöcbpöeerebh 
teuten/ ’t felbe niet pabbe honnen laten. 
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<0p mcïftc pjopoofïcn Op ïjcnïupörn ip geant* 
tooord/bp onderlinge ober en mederfprafte: aengaert* 
De cecfï d’adbertcntie ban £eu brief/bcïangcnde ©af* 
feuc / defelbe onmaraebtieb te fpn / en dat 23od* 
lep benluuöcn öaer acn groot ongeïijft badde gcöaert: 
öatfplupden fulp doende f en benïupdenandecpge* 
latende / niet broom fouden fpn: dat fpïupden boartp 
niet tni jïcn mat beemaertp ober gefept moebte fpn/ 
inacr mei dat fo fp geflen ö«öden de propofïue ban 
den iftecce 23adïcp aen de ïfeecen Staten gedaen/ 
nopende den booifcbreben gehangen / den meel) niet 
map om hem te bertoffen / miïlende onder ’t pretext 
ban bent / gebeeï d’ autoptepten jucifdictiebande 
Zeereu Staten en lïadcn ban .^tatein contcobeufïe 
treeften; en becmindcrcu / ’t melfte in dier boegen 
niet ftondegepaffeettmo?den/ met melfte antmoo?* 
defpn<è. berftlaerde ban ben goet contentementte 
hebben / alp mede den gebeden ïïaed ban bare ban* 
delingen en befoinge. 

^engaende de fafte ban &onop / hebben gefept 
datfe fpne doleantie / benlnpden nefenp andere ge* 
ïebert/ gctroumelijUbaddcnobergefanden : boortp 
dat ^onopp fafte map beefebepden ban anderen / 
Datbp ober al in Rolland mocht ftomen daer’t hem 
beliefde / fondec beftommeringe/ gelijft mp boor op 
gelegener plaetfe gefept hebben. Cpntdrjft oorlof 
nemende en fpn C. de faften ban den lande cccofn* 
manderende / en biddende dat baee depefr&en 
morbten morden gemaeftt in fodanige fopne / dat 
die bjucftt mochten doen / en beftennendc öemoep* 
ten / die 3ijn C. met der landen fafte baööe / daer 
ban fp acn de jfeeren Staten fouden rapport doen/ 
cn de goede band bonden / dat ’t felbe na behoren 
moebt moïden eeftent / etc. sbpn C. nam ’t felbe 
in danft / en fteerende tot de gemcene fafte / bcc* 
ïilaerde dat JMojd Söuftftorfï foude ober ftomen / 
endat bP alle yoincten ban beftlacb ban boegen ba* 
re ütëajèfïcpt foude ober brengen / en de Üecten 
Staten de bare mede proponerende / foude alle ’t 
famen tot een beter becfïand en eemebept mogen 
gebracht morden : maer na fp ban alle d’ andere 
üeeren mede oorlof nemende / fpn met de 25acge 
ban fpn C. na Honden berteoeften. 

<5>en 20. ©ctobri^ fpn fp mefen begroeten en baer 
affebepd nemen aen den C. ïfcere groten Crefo* 
riet / 5bn C. recommanderende de fafte ban de ber* 
ccnicbdc Pr°bintien ten beften mogdrjft / en dat 
fpn C. geliefde de goede band daer aen te bonden/ 
dat de fafte tot een goed cpnde mocljte beïept mor* 
den / en fpn diberfe öifcoiirfen / b*rc onnodieb te 
bcrbalcn/ tuffebentjen gebonden. Rebben ben ooft 
gcrecommandeert/ de fafte der geintereffeerde ftoop* 
hipden / hangende boor den 3|uge ban d’ Hldmira* 
iitept/ met de bpgeboecljdc i^etccn / bp barel^a* 
jefïeptp Kade gcdelegeert/ten fine defelbe bequame* 
lijft mochten morden geepndiebt/ ban geïrjltcn mede 
bermanende ban de goederen / eenige ftoopïuuden 
ban Nederland bp De <©enccadp ban bare JBaje* 
(lept onder ^ortugacl afgenomen / en dat in bet 
berboïg ban allen defen fefter peefoon / met ben* 
lupdeu bermaertp geftomen ) aidaer foude blrjben. 
ïf ebben mede bermaent ban feftctc reqnefïc ban de 
Ncdcdandfeftoopïupdcn/ nopende de fubfïdien/ en 
mede d’ ander op de ejcceffen / defelbe op deribicre 
ban Honden gemoetende / maer ban ’t berbolg o* 
ber lange té aengegeben / cn gedependeert upt de 
eolloquieu teSarugfleeneldcr^ gehouden. J>pn<£. 
nam aen alïc^ te dryben/ dat redelift foude fpn: en 
daer mede fpn fp ban Ijcm gcfcljepden. 

<Den 2i. (©ctober hebben fp ooft gacn begroeten 
den ï^eere groten Caucelicr/ en aen den feïben af*1 
febept nemende in fpn bnué te i^obron / met de re* 
commandaticn en eerbiedingen na behoren / die ben 
bruntïift en affectieufelift bejegent hebbende met 
acnuiedinge ban fpn goeden mille en genegentbept / 
enfpnalfo banbmbcctroeftcn. 

tï^en 25. ©ctober hebben fp gemeefï begroeten 
den groten 3idrnicacl lElilord ï^aumert / den felben 
berftlarende / dai fp niet hadden milieu laten fpn 

IV. Deel. 1 

1 C. fpcdaïbft te ftomen begroeten cn bedanften swt« 
I ban alle de goede en bemefene gcnegentljcpt tot S"SI 
j de fafte ban de berecnichde Nederlanden / bidden* gcianö*' 
I de defelbe dat bP boort daer in milde continue* 

ren / fonderlinge demijle ban b^tc IDnjefïcpt en 
bp de Zeereu ban den llade ma^ ordre gefïelt op 
de jndicature ban de upttmgc ban fafteli 1 daer 
ban gcftïaecbt ma^ bn dé Nederlandfe ftoaplnpöcit 
boor öe gedelegeerde gefïelt ncffeité öt fjuge ban 
de ‘Blldmicalitept / dat fpn Oc. belicbc fpn atitori* 
tept t’ interponeren / dat ben goed recht cn cjepe* 
ditie ban jnflitie mocht gemoeten / en namenrltjft 
onder andere recommandeerden fp fpn parti* 
aiïiecïijft de fafte ban de broume ban €nftbupfen/ 
mien^ man door toe-doen ban &r. IDaltcc Huf* 
fon om lyf en goed maj» gebroebt / mefenöe Der 
faften gelegcntbcpt genoecb beftent / feggeade 
boort^ dat ^>r. JIDoucbeton (daer mede prefciic 
fpnde ) até mede .IffeoUfteur <0rteï ?Sgcnt / öe fa* 
ften baorté beeboïgen en dirigeren fouden / ber* 
foeftende dat fpn *£. defelbe milde bcbulpicb en 
faborabcï fpn. ^>pn C. antmoordendc / berftlaerde 
en betnpebde feer booglbftm en ecnfielbft fpn gc* 
negentbepd die bP tot Iand£ meïbaren ma^ dra* 
gende / até een fafte mei recbtbeecdicb fpnde / en 
de recljtbcerdicbcnd ban den flaet ban bare JlDa* 
jefrept / fo mei aljS der landen fcïfjS caftcnde / mei 
metende de gclcgentbepd ban den landen fullté ie 
fpn / dat fp de bacrt op ^pangien eu JDortugael 
niet mochten mifjum / hebbende ban doen tot de 
ïafïcn ban de oorlogen / die feer groot en fmaer fpn/ 
middelen ban gelde te foeften/ fo mei até bare 
Majcfïept: maer dat dr£ niettemin feer mei ma£ 
te boorfien / dat den ümniuft ban &pangien niet 
meede gefïecftt cn gerieft met faften Daer mede Ijp 
de landen ftan cn denftt d’oorloge acn te doen eu 
te befebadigen/ até banammnnitien ban oorloge/ 
ftabeté/ ftennip/ mafien/ bib?e^ / etc. <3>o onlanftjS 
noch bebonden ma$ gefebiet te fpn / door drie febe* 
pen ban ü|ooru / hebbende fuljt ingeladen op .^pau* 
gien. 3Nillcnde tot dien propoofïe htnlupden met 
ernfl te ftennen geben / até ren fafte daer op mei 
te letten fïond/ dattee tmeefchepcn geftomen maren 
ban töofcou met fpacnfe goederen geladen / na 
JNtddcïburg barende / daer door bP beduit* 
tiebt / até dat de ïloninft ban 4§>pangjim ui öe 
Coronne baödo doen t|pmrn drie o3a!iaffen / mcc 
meer andere fcjjepen ten oorloge tocgcrufï / mei 
berfïen ban fcheepó - cn ftcijgö - boïft en ban 
bictualien boor btjf maenöcn : bat ooft te £>a* 
bic - neuf meiden toe - gemaeftt adjt ban dc bcflc 
febepen die fp htbben/ pjcfumercnöc al ’t felbe te 
ficccftcn om fo dc Nederlandfe até ö’ Cngcï* 
fe febepen te ftepgen af befebadigen. bct(FoI -6o , 
tractaetconditioncerde/ dat öeüpand ftomende in 
de naume 3ee / ban megen de geünieerde pr^bin* 
tien moeten etïfjftc febepen gefonden morden / be* 
neffeité öic ban hare jNajeftcpt / al onder ’t gebied 
ban den Bdmirael ban ingeland/om den bpanö 
medecfïand te doen / maer op in dit ïiomnftnjft 
ban nu af ordre gefïelt morde / cn mctDc febepen 
gemaeftt/ met alle£ dat daer toe behoort. ^Dat Daer* 
om mijn Hfeereu de Staten md fonden doen daer 
op berdogt te 51311 (dep' bermaent baarbende / een 
maend of 6 meftcit te boren ) mede baer febepen 
gercet te mogen hebben / dat mede b^- febepen 
boor ^Dupnftcrftcn ( dcmeïftc 51311 C. fepde / fon* 
derling öe|)inafTt’n/ defen fornet feer goeden öicnft 
gedaen te hebben ) md dienen becmacnt cn ge* 
maeefebout om op fyacc hoede te 5tjn. ©Oortpaen* 
gaende de trafijfte op Spangicitcn jdortugad/fep* 
de fijn Cd. dat alp eenige fdjepen ban Rolland fon* 
den milieu deemaertp oaten met geoorloofde goc* 
decen (fo bP baeï mifïc datfe fomttjdp met ij/ 
20/30/ min of meer febepen teffenp boeren ) in* 
dien fijn oB. allecnlijft bu mifïibe moc!jt geadbee* 
teert morden ban baer boornemen / bp defelue fclje* 
pen fal berfïen in ’t gcnerael met fodanig garand 
offehjiftcïöhc pappoortc onder epgen band/Darde* 

^ p 3 felbe 
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feïbe ui fjacc repfenietbefcïjabigtofbedjinbettfous 
ben toorbeu / Daec ban l)P fjen-lupben becfefterbe. 
«sbepbe nodj/al ftï’t bat in öcfe geloften toerdbaïle 
Dingen niet tod in ojb?c gcfjouöen bonnen tooien 
fo ’c beljoort / bat noct)tan£ 3tjri fjanb fo toepnig 
niet toa£ gcacïjt bp aüe Capitepneu ter 50e/ ’t 3p 
ooft of Die op reprefaïien Daten/of ooftsee-toDec^/ 
Dat nodj ntemanD toag befcljabigt getoo?ben fjeb# 
benöc fijn ftanöfcönft / en tod bafïdtjft bectcous 
toenbe Dattet ooft niet fal gefcftieöen. ’t&dbepros 
poofï toel bupöeïrjft toeberom berfjaïenbe / en Ijens 
fupben DctfefterenDc / fonbedinge De Doa?f5. pa£s 
poorten bebefiigt toorbenbe met ’t fegd Dan ’t ofs 
fitte ban De WDmiralitept. 2ïengacnDe De broutoc 
ban 45nftljupfen / concecnerenDe 'M>r- ïDaltec 3lufs 
fon / Dat Ijoetod 3tjn 45. bodjter toa$ gekout met 
öeé feïfé lluffanö foon/ Die een feec jonft Ijeerlyft 
45bdman toa£/ ÖP bactom geenfmg De m$bacb 
ban De baber / ftern tod beftent 5ijnDe / toilbe boor* 
fiaen : Dat {jet fjem tod ïeet toa£ ban toegen 5tjn 
Dodjtet en frfjoon - foon / al£ ban De bootfj. Huflbn 
3ijn ftuaget/ te ftennen 3Ön onbefjoorlrjftecompors 
tementen / toacr mcDc ïjp (tjebbenbe bp ficfj felfë 
tnibbel ban 3000 pont fïcerling ’$Sjaec£/ beftaïben 
anDete molumenten) fijn foon in eet en goeD feec 
fjabbe bcfcïjabigt / fo Dat fijn 45. genootfacftt toa£ 
oibie Dacc tegen te betfoeften/en obecfuïr ooft bas 
telrjft Ijatc Höajefïcpt gefept fjabbe Dat ïjp ben boojfs. 
3Luffon niet toilbe fabopferen in 5ijneonrecl)tbeers 
bigljept / Ijoetod ïjp anberfmt^ in eerïijfte faken./ 
fjem tod bcgeerDe gunfiiclj te 3ijn/fo fjp fjem ooft 
Üïiööec fjabbe Doen maften / ’t todft fjem nu ïeet 
toag / beefoeftenbe Dactom ïjaec Majefïept tegen 
Den boorfj. Hluffon te boen procebecen tot concern 
tement ban De befdjabigben / en tot srjrt cpgcUbes 
ïjouöentfTe / en Dat 3tjn 45. De 3ugc ban De 9ïDs 
miralitept tod ernjidtjfte foube bdafienbenboorf3. 
3Luffon bp allen regteüjfte mibbeïen te bcDtotngen 
tot refiitutie ban bebefcfjabigtïjeöenbp fjem gecaus 
fectt/en fo Den^ugealjiDoeDaefcbpgebaïIequam/ 
ticDe 3tjn 45b. een ftort berïjael ban De boojgaem 
öe communicatie / en bdafiebe De boorf5> 3ugem 
De fafte ban De boo?f5. Huffon tegenó fjem te pros 
cebeten met alle dgeut / eben aï£ tégen een mins 
<ïe ban De onbetbanen / meenenbe Dat De boo?f5. 
3LufTon tegcn£ De toeftomenbetoeefte foube te Hom 
Den bomen / toanneet fijn «jcpïoicten te beter mogs 
ten uptgecidjt toojben/ fo Daec anberg in Defcge; 
b?often toeceïb beet betïjinberinge biel. ^e 31ugc 
acngenomen ftebbenbe fulje te Doen / en boojt^ in^ 
bocrcnDc ’t p?opoofl ban De p?ijfen bp ©?aeft ge^ 
Dacn / en bp “anbere in De bopagie ban^ojtngael/ 
ftomenbe fuïr mebe te fpjeften ban De linnen en 
fiuft-gocDecen / Die ïjet fcljeen mcnmcDetoilbecom 
fifquccen / fo bp eenige l|eeren ban DenÖaDe ban 
ïjace Ilöajcfiept gefepb foube 3ijn booj anttooo?b 
acn Den genen Die ïjun goeD beeboïgen / toiect bp 
3ijn 45b. gefept / acngacnbe De bopagie ban ffrop 
tugael / Dat l)p om bccfcljepbcn confiberatien / fo 
bojen aïjJ na / ’t feïbe met goeD ftabbe gebonben/ 
fo een pDec ftenlijft toaö : Dat ijp ooft Daer ban 
nopt pet babbe genoten l)oe toepnig Ijet fp / Dat 
i^jaeft te bo^en geen commiffie ïjaDbe geftab om 
ccnigc ^cljepen aen te taften. 3bat 3jjn 45b. {jaD? 
De becflaen / bat te 4Tafcou£ en Daet omtrent toa£ 
feftabe acn De ^cljepen ban De £oopbacrDer£ ges 
fcjjicö omtrenb zooooo ponben fiecrling^ / en bats 
ter macr 12000 ponben fïeerïing^ / ja fo Dc^fuge 
fepbe/ niet boben 18000 ponben fleedingö toierDe 
beranttooo?t/ niet toetenbe toacr De refie nocljges 
bleben 5yn. ©at De gene Die^ genoten IjebbenDe met 
reDen Daer ban [jabben te bcranttooojben: Dat Daer# 
om De getntcccffccrDe öem bcftïagcnbe bp toege ban 
jufiitie/ Den fdben rec(jt foube gemoeten: en aens 
fiaenbe be linnen cn fluft-goebercn boojf3./ bat Die 
niet ftonDen geconfifqueert toojben / toat De j|ees 
ren ban Den ilabc Daec ban mocljtenfeggenenge# 
boden / Dat Ijct faften toaren ften niet aengaenbe / 
toefenöe becfcljcpben amptecen/ en een pbec beöo? 

renbe ’t fpne te bebienen: Dat D’actien ban be föaben 
tod Ijonojabd toaren / maer in Dit particulier Ijun 
Depofitie niet geïbe / eben gcïijft ben groten (Cccfos 
rier toaren bebolen be faften ban 45fdjecque / fons 
bec anbece Daer in te ftemnen / fo toa^ 3yn 4BD. 
met Den ^|uge De fafte ban De 3ee-baert en UlDmitaïis 
tept bebolen / Daer mebe befloten toert / bat ben ges , 
nen Die ljun geinteceffecrt bonben (altoaec’tooft ’ 
bp toe Doen ban De Zeereu ban Den iSabe banlja^ h 
re tf©ajefïept) jufïitie modjten berfoeften booj De 
fjuge ban De ^Dmicaïitept/ en Defelbe foube regt 
en jufiitie gemoeten. ïDaer beneffen^ / De 3iuge 
nodj becftlaecDe / Dat 3ijn €D. Defe fafte fuïr llabs 
De beftertigt t'fpnen groten bofte / Dat Defelbe ge? 
oibonneect ÖaDör/ Dat De 3uQc ttoeemaeïjaer^ 
op alle ftabenen foube repfen / om te onbeefoeften 
toat mi^b?upften Daer moefttengebeuren/ en regt 
te Doen / ’t todft tot nodj toe met toa$ gefetjiet / 
aï£ mebe bat geo?Donneert foube 3jjn/ Dat geene 
fcljcpen of goeben / tocrbenDe booj p?ijfen ingc* 
b^acftt/ fouben toerben aengetafi of geaïteneert/boo? 
en aï-eec Daer fententie ober foube fijn gefïreften: 
Daer De Capitepnen tot nodj toe ljun gebjagen 
ftabben aï^ pofjeffeur^ en epgenaer^ ban De pjijs 
fén / tot grote feftabe ban De trafijqnanten. 45n 
na eenige anbere p?opoofien ftebben fp aenöemas 
Dien genomen / en fteeft Defelbe ïjeece begeert bat 
fp-ïupben 3tjne gebiebeniffeboenfonbenaenbeïfee^ 
ren Staten/ten effecte ban alle goebebnntfcftap/ 
en co?refponbentie / fonbedinge in ’t fiuft ban De 
3ee-baert / en namentlijft met 3tjn 45rcdïentie ban 
kaffan / ^bmiraeï generad / etc. aen Detoeïfte 
3tjn 45b. begeerbe fpn affectieufe gebieDentfVe ges 
baen te tomben / fo tot noteïijfte cojcefponbentie 
in ’t gunt iboojfcftjeben i^ / aïö op particuliere 
bjienbfcDap / feggenbe bat ïjp 3Ön 45rcdlentie bes 
nunbe / en jtjne bjienbfdjap begeccDe: en of bes 
feïbe moeftte benften Dat sijn €D. te bed genegen ^ uan 
toace getoeefi tot Den 45?abe ban Hpcefiec / fepbe 
bat fuïr toare eenmi^berfiant: Dat b’ actiën ban tnistw 
ben <6?abe ban Hpcefiec fjem in bede poincten 
ftabben mi^ïjaegt: Dat sijn 45b. boo? affectie tot 
bec ïanben bienfi / ttoeemad Ijabbe ober getoeefi / namnei 
en beboir fjabbe gebaen bp gdegentïjepb om Die fi*oteiV 
ttoee grote ^eeren (tuffcljen Detoeïfte ftp tod merfts Sen 
te gefcfjiï te toefen / D’ecn ftertoaert^ / D’een Ders gciano* 
toaettg cepfenDe) te bereenigen/cn De boo?f5. J£ees 
ren een^ in De ftamec bp malftanberen binbenbe/ 
ftabbe ljun gebeben De eere te mogen getoinnen / 
Defelbe te accojbccen / en fo beeï gcDaen teljcbben/ 
bat fp malftanberen bpntlijft omljelpöen/ D’cen fone 
enb’ anbec baber malftanberen noemenbe / in fom* 
ma Dat 3ijn 45b. nocl) begeerbe be b?intfcljap ban 
3jjn 45rceïlenrie en alle onberlinge co?refponben« 
tie / alle ’t todfte fp aennamen tod en troutodijft 
te rapporteren en be goebe ftanb Daer aen te fjouben/ 
en fpn fo met befjoorftjfte ecrbiebmge bertroeften. 

©eb 18. ©ctob. agtcrmibbaeg^ fpnfe getoeefi 
begroeten JBilojD 25uftljoifi / en fijn 45b. De Mebec* ^cfaf! 
ïanbfe faften mitpgaDctó 3tjuobecftomentenbefien ftijepDus 
rccommanberenbe. ï?p ftceft IjenïupDen feec affecs 
ticufcftjften betupgt fpn goebe genegentfjepö tot be '®URWB' 
Jkebedanbfe faften / al^ Die etïijftec toijfe bers 
fiaen Ijebbenbe / immer^ beter al^ bede anbe* 
re / Die bp Der ïanben ongunfiige ljun lieten m$s 
ïepben / maer bdangcnöe 3ijn oberftomen / beftaïs 
ben bat ïjet Ijem feer moepdyft foube jijn/ Daer in 
ïjp fjem Doen niet toiïbc fpacen / Dan Dat ïjp fons 
Decïingctoa^ confiöerenbe bat ben bienfi ban Ijare 
.ïBajefiept / en ban Den ïanben / ban malftanbes 
ren toaren DepcnDecenDe/cn Dat fjp niet lünDe bes 
binben bat fpn oberftomfie Dienfidijft foube toefen/ 
nabien Dat fjp abfent toefenöe fijn actiën aïöacc 
niet ten befïen toerben gemtcrprercett / jagerons 
tramineert cn gefubbertccrt / cn ïjicr 3ijnbe / foube 
niet anber£ ftonnen Doen Dan DercfoïuuenDaerges 
nomen / IjocDanig Die ooft mogten toefen / ’t toaec 
goeb of quaeö / al fjier te openen / al toaren Die 
fdjoon tegen^ sijn fm/ en bat een anöecfulrebcns 
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tod foube ftomten bont: en öaer ftïijbenöe foube 
bp helpen aöbifecen en öe fafte Dirigeren/Daer ban 
t)P anöec£ berfleftcn fouöt 3ijn / tot bet landen 
onöienfï / met meet andere redenen en goede con* 
fiöcratien / latende alfo ut ttoijflfd of bp öe repfe 
foube aennemcn of niet. ©pnDdijft / beeft fpn€ö. 
fcec öercdtjft begeert / öatfe öe ï^eecen Staten fect 
booglrjft fouöcu beöanftcn ban bc peerDen öie fp pent 
bctecct babben / toefenbe een fdjoon p?efent / een 
Itoninft tocetöig/ en hebben fo ban 3ijne'ïÊö,b?int* 
Kijft abten genomen. 

©en 30. ©ctoft?i£ hebben fp toefen begroeten be 
ïleecen ban 23eaubop£ en be ffccfni} bepbe 
baffaöeuc£ ban ben ïloninft ban B?anftrtjft / Detod* 
fte ftenlupöen becftïaecöen ’t contenteraent / bat ben 
iioninft fjaer meefiec baöbe ban öeeeceenaffifien? 
tic / öie $eeren Staten ïjem baööen gebaen / fen* 
öenbe pent een fïatclfjftelegatie/metp?efentenban 
$>eeröen en een iftnaffe / mit£gaöer£ eenige pennin* 
gen / en becfocljten bat fp pare gebieöentffe fouben 
boen aen öe Ifeecen Staten/in ’t gunt öienfldpft 
& tot confecbatie ban goéöe eenigpepö en b?intfcpap 
aen alle fpöen. 

«Un na bat fp ooft paöben toefen begroeten be ï?eet 
ïtlccft/ öie be ijleecen Staten ooft feec bebe beöanften 
ban be peeeben/met aenbiebinge ban 5pnen öienfï/cn 
bat fp ben 3llgent<©?teï en gieter IBoucperon refpec* 
tibdfjft paDDengeinflcueecc engerecommanbeett be 
bebo?öetmge ban öe faften tn train toefenöe beroem 
renbe be ftoopïupöen a$ anders/5pn fpbanHon* 
ben gefepepden / en boojtS ban ’S ©?abefanöe gaen* 
öcin be oo?ïogfcpepenbanöc<£aptcepnen ïfenö?ift 
SUntonifls-en 3Jacob 25acftened/ pebben fp [jen 
boo?tS begeben in 5ee / met toel 20 fepepen ban 
ïfolïanö en Eclanö / öoo? todftecS follicitatie 
fu ïupben b|te öagen langer bertoeft baööen/ 0p 
bat Defeïbe" / met bet felbe conbop mebe beefe* 

f°!. 61.; kect jouden mogen oberftomen / en na beefepep* 
ben empefepementen / fo ban eontrarie tomben 
al£ anöerfmtS / fpn ten lefïen met be pulpe ban <6ob 
almacpticp geftomen tn be JBafe en gearribeert 
tot botterdam / ban Daer boo?tS tn ben #age ben 
8. ,Bobemb?ieS öep felben jaerö. 

3®P pebben mcefï talie ’t gunt be boo?fcp?eben <tëe* 
fanten geburenbe bare legatie in «Engeland peb* 
benuptgecccpt/ pier en öaer berpadt/ uutgenomen 
bat top toepntg bermaent pebben ban bé faften ca* 
ftenbe be negotiatie en tcaftjfte batt befe landen / 
en ban be befebabigtbeben bie ben ftoopïupöen en 
b’ingefetene ban befe landen toaa aengebaen bp 
be onöerfaten ban bare Ifèajefïept / öoo? bet aen* 
balen / beroben en plonderen ban bare febepen en 
goederen / ’ttoeïft mebe een fiuft tóag defeïbe lega* 
tte roecenbe. (Cot toelften epnbe be J^eeren Staten 
gcnerael btn-lupöett bp geboecljt bobben gieter 
Jltoucftcton en iferman ban Godenberg / om be 
boo?fcb?ebcn ©efanten te aflTifïeren met goebe in* 
fïructie / particuliere öebuctie / en bctoijjs bande* 
felbe befebabigtbeben : top fuïlen nu mebe een toep* 

©at nieb ban ’t felbe befoinge herbalen. be boo?# 
sefamca fcb?cben <6cfantcn öaer ban alöcteerfi met öe Öa* 
«ecnigöc öen ïiotiing^ in bifcour^ en communicatie toa* 
loütntten ren / fo Ijebbett be ilaöen öe^ iltoning^ Ijaer eerfi 
sbbenge5 fm pjeemt geftouben / en geallegeett nopenbe be 
e 00K baect op ^pangten / dat bare IBajefiept om defer 
e ban tse landen tuil in ö’ oo?loge geftomen 3ijnbe/ met on* 
gg*1* fe febepen baer toel mocljt behelpen : bat bacr in 
aapiupj bib?c0 en munitie ben bpanöeu toegeboert toerden* 
en/en ban öe toacen gebonden/ en öatfp öaerom babben ge* 
\kenö2 Dz öaen I öen baren gebaen toaö met Colfïon. 
pgottatte ©efanten bebbett öaer tegen gefept en bet ge* 
1 trafghe allegeecöe erempcï ban Colfïon toeberlept / met 

üeïilacb bat be febepen ban befe geünieerde $?o* 
buitten aengefiagen toaren / en niet bie ban ©ofï* 
land / ©tanftnjft / etc. ©aer op gefept toerbe bat 
öe fafte en toacrftepb anöerg toai / cpnbeltjft fpn 
baer op gefcöcpöen bat be ©efanten particulier* 
lijft fouben bp gcfcb?tfte erljiberen / toaec banfp re* 
paratie en o?ö?e toacen berfoeftenöe / cn Öaer ban 

an öefc 
inöen. 

pactinente declaratie oberleberen / en baer op tn 
communicatie geftomen 3fjnöe met .lüSoucberon / 
Cmanuel öe Uitteren / cn .ÜSicijicl Hceman (met 
nocb eenige anöeceftoopïupöen) öe toelfte bun lup* 
ben erbiöeerben feftet concept ban o?ö?e cn artictt* 
len / om boo? ’t toeftomenbe boo?ften te too?öen / 
boo? able öcp?eöattc of berobnigc en ouo?bente* 
Igfte pjoceöurcn / om ’t felbe te bifïtcrcn cn ben 
ïSaeö ban bare ,l!Bajefiept bertoont te too?ben : 
maec alfo boo? eecfï ban nobc toa^ / ooft bolgcnbe 
be p?opofitie aen bare IBajefiept gebaen / repa* 
ratte ban ’tboo?Ieöcn teberfoeften/ fo bede moge* 
lijft / en öetoijle öe ftoop lupben niet gcrcet toaren 
met öe öeclacaticn ban öe partijen / en bat f^ar* 
man ban Boöenburg baren aöjoinct / öie na &a* 
ïai^ bectrocften 3bnbe / nocb niet tocöer geftomen 
toa^/ fo btbbenöe boo?fcb?cben ©efanten ben-ïup* 
ben b’ ejrpeöitie bebolcn / en fonöcrlinge bat fp fou* 
den fïen öe partgen toel te laten bcrificren / en bun 
ban toegeit öe öoïeanten en gciutereffccröcn boen 
garanderen / op batfe niet fonöer fondament p?o* 
ceöeecben. ©e boojfdjteben iBoucbcron gcbjaecftt 
3Önbe tot boe grote fomtne alle bc fcljaöe bp bem 
opgenomen en aengeteftent moeftt ftomen / l)ceft 
gefept omtrent 600000 gulden, ©e ftoop-lupöen 
boo?tg geb?aecbt 3fjnbe/ of b’ ©ofïcrfecn anderen 
ooft toieröen aengetafl en getcactccrt al£ be l^oï* 
lanbfe en gelanöfe / fepöen ja / cn nocb routoélij* 
ftec / bottod bat eenige ftp eenige middelen toaren 
ontfïagen getoeefl. ©n bootte gebjaccljt/ of fp toi* 
fien dat eenige €ngdfe ftp ö’oufe befebabidjt toa* 
ren / fepöen neen / ftcbaïben bat ben Oberman 
©oltrfen ftïaegöe ban btm eenige boppen genomen 
tc3tjn. 

^p beftften be ftoop ïupben ernflieb bermaent be 
beclaratien banbe ftefcljabigtbebenmetfulftegocbe 
Documenten en betoijg-ccöenen te ftebefïigen / bat 
die todgefonöcert ftebonben mochten too?Den/ en 
niet berfïaen / batfe licljtbcccöelijften eenige Dole* 
antien fouben doen / daer in b’ eere ban ben lan* 
öe / en be legatie geïeöcert foube mogen toojben/ fte* 
geetenöe öaerom Dat fp becbacbt mochten fijn De 
boo?fcb?eben Decïaratien onbec baer banden gete* 
ftent / ben-ïupöen ober te ïeberen / cn Dat fp ooft 
öaerom De particuliere öoïeanten ban geltjftenfou* 
ben betmanen. 

©aer na beftften fp Den ïfecre 2$aron ban 23uft* 
bo?fl obergegeben De*articufenftpben geccö?eflectt/ 
met abbij^ban Oeftoop-lupDcn / ftcïangenDe De ne* 
gotiatie / mieggaöer£ De generale fcljaöcn ftp De 
ftoop-lupöen ban öe bereenicftöe itköerlanöen ges 
ïeDen/ gcöiflinguecct in raptttelen / fo aï^öeftoop- 
ïupben bic ftabben gcDjeffccct / en fijn ©. ö’ crpe* 
Dttie faboraftelijft gerecommanDeert / berfoeftenöe 
Dat op allfjSgeen finale cefolutiefoube toojbenge* 
nomen / fonöer ftp naber confcrcnticte5ijngcboo?t/ 
D’toeïfte 5jjn <2. bccftïaetöc rcbelijft te 3tjn. 

©en 24. Sunij na miDDag 3ijnDc boo?fdj?eben 
©efanteninconferentiegctoecil met De Baöenban 
bare jÈBajefiept /als namentïijft Den groten Cance* 
lier / Den groten /3Éccfoner/ Den groten ?4Dmicaeï/ 
JBiïotö Bnftljojfï / öe l^eere XBaïfmgam / De §c* 
ccetart^ JBoïlep / De <£lércq / Bugeriu^ en XDiïftc^/ 
en beeft Den ifecrc groten rCrefortec begonnen ban 
öe öoleantien / nopenbe bc declaratie ban bc befeba* 
öigtbcöeu ban De ftoop-luuDen / fcggenbc Defeïbe be* 
claratie te toefen re bitieug en ban bede jaren / en 
een^öed^ confup^ / en met Der toacrbepb ooft niet 
confo?m. Boo?tjS fommigc beien fonber berftïaringe 
ban peefonen en tijden / en mebe ftcgrrjpcnöc faften 
öie met compofitie toaren ncöergdecbt / cn boa?t£ 
anöcre noclj tn reepte pangcnDc. ©n öatter ooft 
mentie gcmaeftt toa^ / Daer ober Ijp (Den groten 
(Srefo?ier) cn ben Hbmirad / gelofte ban refïitutie 
gebaen babben / toaec af nochtans niet foube blij* 
ften : en Dat ooft ban fommigc D’cfltmatic fo er* 
ccfftjf toaö gcmaeftt / Dat pet fcöeen bat fp met 
foebten Dan De faften te craggercren en ban een 
bettbcï een berg te maften. ©’ JtDmirad beeft ooft 
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tocdoont feberpacbet met Diamanten cn tubpncn/ 
feggenDe / bat öe Hucben ban: pjefent toaren / öie 
fbiïbrc cHunatie gcHclttoarcn/ in allen fcögn of öe? 
fdbc cucfïimabcl toaren getoeeH / cn meer öierge? 
ïrjfse piopoaHcn / baer toe gcaïïegcert. <®c <JBcfan? 
ten Dcbben Dare op geanttooo|t / bat fp öc geinte? 
rcffeerDe boop-ïupöen tod bupbelijb Dabben boen 
betmanen / bat }p in Ijace Dedacatie niet Hellen 
fouöen / Dan bat nten bande beiifiercn / en bat fp 
ten Dien refpectc ï)un documenten üeeröicD Dabben¬ 
en oiii De jabe met goede osöic tcöebucecen / bat 
üc üoojfeljjeben declaratie geftdt toaé met öiHinc? 
te capittclcu / eïbe foo|te ban goederen apart/ 
te toeten Dc gene Die nccD in e?ie toaren / fepare? 
renbe ban öe andere : en of ban fommigc niet 
toaren uprgcöjubt öe namen ban öe coberé / bat 
fulbé toeguaiïie obceinité öie onbebent toaren: 
inaer nocijtané bar baer op niet fonöedtnge fïont 
te letten / fo toanncetDd fept notoir toa£: en toat 
iicixcfre ’t ejcccg ban ben piD)« of eHcmatie / bat ’t 
fdbc itonbc toerden gemoöetecrt / bomende in li- 
quiöatic / cn regarb nemenbe op bc qualitept en 
quaim'tcnt ban öe gaeöecen / bp ïupben fuïje ber? 
flacnöe : en öat mm in allen gebaïle rejïitueren? 
öe Die fhteften/ fo öic toaren ten tijöe ban DcpiD? 
ft/ lidjtdïjlt DefaltelïO|ïaföanDelen:toe^l)aïbcnDe 
|>cerc Hïmurad in 5ijn regarb te min ftoangïjept 
Ijaööe te maben : öat ooit ö’ ejrpieflfte ban öe na? 
men ban De &)ccren i&tcfoiiec cn Hönucadnietbe? 
Dooide genomen te tooiden tot Daer injurie of 
bdafïiiige/ tnaer alleen tot nieecöcc explicatie ban 
öe drcomfiantic ban öe falie. Cn boo|té Dat fp 
niet Dabden gcfïeït Dan öat bc lioop-ïnpben Dabben 
acngegcben fonöer öacr pet ban ben Daten bp ge? 
öQcrijt te Dcbben/ inctberntaninge Dat fp nietfou? 
Den acngeben Dan öat fonöc öe toacrDept eonfojm 
fpn / toesljatoeu ooit jBonHcur <©|tel (Die geattac? 1 
queert toaé a$ of Ijp Dier mcöc pet te boen gcDaö 
fonöe Dröben) bcgeeröc anfcDuïöicD geDouden te 
toefen / oob Daer toe niet gemobcert Dabbende / alé 
boo^fdjteuen ié : en bat in naöcr en particuliecöct 
conferentie cn liquidatie op alteé bieder befcDept 
fonbc bonnen gegeben tooiden. Cpntelqb na beeï 
ptopoofien beeft bc Crcfojier gefept batöe Ifeeren 
goet gebonden Dabben-/ öat öe 'fjuge ban bc Hö? 
miraïitept De booifdjicbeu Declaratie fonöe biHte? 
ren / cn Dart* op berbïatmgeöocn/ en met Dmïup? 
Den in conferentie liomen ben 26.’énamiöbaecDé. 
Cn fa öacr fonmiige faben in recDte toaren / öat 
men ]}cn goede {ufiia'e fouöc Doen abmtmfïreren : 
rn öat rot beter directie ban Dien Dcm bpgeboecDt 
toaren SIBonfleut üiiïïcgtcp / ^erbett en 23ealeom 
te affineren ben boaifdjicbenSuge ban öe Hömi? 
raïitcpt. Cu toaut öe Cefanten feer toaren bege? 
rende apsit booi ben toebomenben tijb / om gelgbe 
inconbcnienten te fcDoutocn / fepbc ben (Crcforicr 
öatfe toat fonöcn mogen betoogt» / öiencnbe tot 
bojöeciiige ban öefdbe c,?ö^c / bacr op fp fepben / 
öatfe alcecöc cenigc potneten Dabben obergeben / 
Dat Dto’c C. gdïcuen ftmöen / öefdbe te bijlteren. 
Cpntdtjböe (Srefoper fcpöe/ öat met öe boo?fcD?e? 
ben conferentie / mcöc opbefe ojb^etc Hellen / ge? 
bocdjïijiïer fonöe mogen toojöcu boo?fien. 

Bookö Drböcn öe boo?fcD?cbm oBcfanten grote 
inHanne gcöaen om te Dcbben rejlitutic ban öe fcDe? 
pen bp ^o?it^ en D?aeb genomen / aï^ bacr ban 
DepdiDcrcnöe bc jcebacrt/ öic bn gebjebebanbien 
boo? bat jaer mecfl fonöe moeten ccfferen / cn con? 
fcquentdijb’t ïanb en ingefetenen ban öicn / foge? 
neralgb aftf particuïicdijb in grote fcDaöc en inre? 
rcfl ballen. ^)aer op toerden grote Debatten ge? 
macht / ban bat ïjacc USdjcfiept om öe Staten 
toille in ö’oodoge toaö gebomen tegen ^pangien/ 
en Dat fp öaerom öcn bpanb niet bcDoo?ben te ge? 
ben miööd ban fdjepen en aiiöcr toeruHinge ban 
oojloge / fo öocD bebonben fouöc too’öen bede ban 
bc boo.moemöe fepepen op ^pangien gemunt ge? 
Dab te Debben:Dbr op anttooojöm fp / bat öcfcDe? 
pm feplöeu na SBtobagc / cn Dcbbenöe beent en 

pafpoo?t bebomen ban ijatm ïanöe / niet bcDoo^ 
ben geempcfeDeert te toerden in Dare bopagie / fon? 
bcrïinge geconfïöerecrt / Dattergeen pubbeatiebnn 
oo?logc ban toegen Dare JBaj'eflept tegen ^pau? 
gien toa^ gebaen / ’t todbe noeptan^ fo tod bcDoo^t 
DaöDe/ gdijb aï^ men in Date publicatie Daböc la? 
ten uptgaen / oob bp autontepe ban ben C?abe 
ban 5lqiccf!cr feïf: bat in ben Daten fulbe o^e 1 
toaj? gefïdt / Datfer geen goederen bonden wprge? / 
boert toajöen / bacr mede Den bpanb ter oojlogc 
feer bonöe too?ben gebart : en in allen geballe / 
bat fulbe interdictie ban op Jbpangien te baren be? 
Dao2öe te toefen geurend / bate fp nodjtanjj ber? 
fïonöen bat andere natiën fo niet toerden getrac? 
teert al$ öe Dare / en bat men fouöe moeten Hen 
toato^öjc öacr in geHelt fouöe bonnen tooiden. 

^eii boo|i5.2ó. 2|img fo De Ccfanten op taecD froi.6j.) 
toaren / om tot ben ïf ecre Höntiracl te gaen ten cpn? 
beboojfs. / i0 Den De e ban bc ^Cömiralitept 
ontmoet / öoo? toien^ acngeben ’t fdbe ié beranbert/ 
en 5gn in eenigc communicatie getreden cpbcDo? 
leantien en befcDaösgtDeben / en t^oppbet partpc/ 
ö’^bniiralitept coneecncrenbe / DiHinctdqb gean? 
noteert/toat baer in te Doen Hont/todbe articu? 
ïen fp Debbcn boen tranfïateren / öe reHe gcrefcr? 
beert tot nader communicatie/ en Debben baer na 
öefdbe notulen met De hooplieden gccommunicecit/ 
cn Dcbben ïfccman ban iSobcnburg met fcDiDbrn^ 
en memoden ncn De J|eeren Staten ban Rolland cn 
Seïanb ober gefonöen. 

^Ben i. 5IulD 30*1 fp met ben 3fuge ban bc2Cö? 
miraïitept cn ben l^eere Mïegrep in communica? 
tic getoeeH om ’t examineren en berDtodi De Dole? 
autien ban DegeinterdTrrrDeïioopïupDen.^oDafC 
ban oob eenigegeDepefcDeerttoecDcn/en bebonben 
fonDcrling ban noDe te toefen / Dat gemneDiecd 
toerDe Dd geb|iipb tot Die tijD alDaergeboïgt/ban 
Dat Deïlapitepnen ban De fcDepen ban ootfogeter? 
Hont met öe pjrffc quamen in poffeffïe panöegoe? 
Deren/ en ober fuïb£ Defelbe alicnerenöe/ en öacr 
ban öifponerenöe na D«« gebefte / tot groot na? 
Deel dan öe boopïupDcn) aï£ mede bat ten aenfien 
ban De abufen in anöete Dabcnen gebeutenöe / öe 
3luge jacrbjïto een cicciiit ofomganb Doen fouöen/ 
of ban be abüfcn te remeöieren. 

Rebben oob inHantie gebaen tot onffTaginge 
ban eenigc goeden / afgenomen een jongman ban 
^elff / mede ban een feïjip ban JfilBiüöciburcD ge? 
nomen bp ben Cjabe ban Combcrlanb / noeD ban 
een fcDip toebdjorenöe eenen ©ieter ^enribf3. ban 
^uemerepnbe genomen bp een ïtapitepu iSamon: 
en aïfo bp öe boo??). Öamon bc poten ban befalt? 
Dupfen baer in eenige goederen gefequeHeertlagm 
opgeb|oben toaren / ié bacr in tot Dacröer inHantie 
o|D|e gcHeït/Drbbenbe tot bcrfcDepöcn tDöen in com? 
municatie getoeeH / ban met ben groten ?Iömirad/ 
(3Erefo|iec / bc ^fugc ban öe ^bmiralitept/ ïiiïlcgrcp 
cn 23caïe/ fo op De fabcbanöeöoerenöe booplup? 
öcn/o|D?e op öe 5eebaert/na DebetfcDepDenegde? 
gentljeDen Der faben en beranöeringc altemeté booj? 
balïenDe : en ié fonöeclingein öifputegebalïen/öe 
coHume in Cngcïanö geobferbeert/ ban Darde 
fcljceps bapitepnen toojben gcDcuben beo? poffel 
feuré ban öe goeden bp Denlicöen ter 3d genomen/ 
cn ober fuïbé toegdaten toert Defelbe te beebjeem? 
ben/tot grote p?ejuöitie ban bebcoplupben /toaer 
tegené / bp bc Cefanten geaïïcgeert toeröe be ge? 
rccDtigDcpö ban öe gefpobeerbe/en batimmeréöe 
gaeöcren op publpbe autoritept genomen 3bnöe / 
in publgbe betoaringe of fcqucHraUc beDooien ge? 
Helt te tooiden / ten bcljoebe ban De genen öie baer 
in gerccDtigt bebonben fouöen mogen tooiden / fon? 
ber öefdbe nuöödertijö te aïicnercn / en na ber? 
fcDcpöen Difeoucfen tot öe materie dienende / Dcb? 
ben öe èrei*» ^laben / (Crcfo|irr cn llBalflngam 
berbïacrt Dare reden gcfunöccrt te toefen: öacr ié 
oob bp De i^eere j^ojité geallegeeri bat een Hierna? 
öe tcc sec 3ijnöc / Defelbe toaé geco|loft ban Daer 
bjinden te ontlenen / ’t gunt fp ban boen Dabben 
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op rebehjbe fatfê factie: Daer fê ooft gcpanbeït op 
De refïitune Dan eenige quantitept ïïtj£ / 5 fcpe 5 
pen met Doren en anbere goederen bp De 2CDmi 
raclS De jüeDcrïanDec^ afgenomen / Dcbnelbe begeer* 
De een maenö Daclj om te bctojjfen Dattec^paen* 
fe gocöcrcn 'maren / en belangende ontrent 70 Me* 
DerïanDfe fepepen te pepmoutpgearccffeett/opDe 
bopagie ban $a?tugael genomen / pebben De <6e* 
neracis gcerpibecct pet gefc(jpft boo^ acocojt met 
Den felben aengegacn; om Defelbe repfe te Doen / fep* 
Den De <0enccael£ Dat Defelbe geen ceDen paDDcn 
om te blagen / alfa fp bupten ban gcfcljut en an* 
öcrfïn^ genoegfame recompenfe fouDen Rebben ge* 
noten: en alfa becfcpepDcn faften m reepte tuaren 
bctroclicn booj Den 3juge ban De ^Dmttalitept en 
«SebeputeerDe / 5pn Daer op geallegeert en gep?o* 
paneert eenige erceptten Declinatie of litifpenDen* 
tie bp eenige pare partijen geobieieert / Daer op na 
bcrfcpepDen Difcoucfen en Debatten 5ijn gehalten / 
cn i0 ten refpecte ban Dien berfoept Dat De com* 
miffie ban De ïfeecen geDelegueerDe moeptbJojDen 
geamplieert/ Daer mede Difputen op 5pngeballen/ 
en fonDerlinge Dat pet onbetamelpb foude 5911/ te 
tuiïlcn pretenderen onder Dcfe geDelcgeerDe eenige 
faben te treeben pangende boo? De Delegatie ban 
pare iBajeficpt / toefenDe pet upterfle reffort fan* 
Der appel / en aengaenDe De faben alreeDe pangen* 
De in proce£ ongeDecideert onder Den 31uge ban 
De 3dbmiratitcpt / Dat Die Daer bepoo^Den bp pem al* 
leen geteemineert te toojDen : Dat Den ïïaeD ban 
pare üBajefïept / ja pare «llBajefïept felbe / fonDec 
bolbomen benniffe ban De faben / en fonDec pet 
groot fegel ban De broon ban ingeland / niet bec* 
moepten De jurisdictie ban De 3jugebanDc2tDml* 
talitept in Dien geballe te berborten / Dat 00b De 
commiffie ban De gedelegeerde loei foude beporen 
te toefen onder pet fegel ban ingeland/om effee* 
tuelpb te procederen tegeng eenige Die aen D’ auto* 
citept ban ben fjuge en geDeïegeecDe DepcnDcccDe / 
en Dat in alle£ na flpl en gebrupb ban Den lande 
bepoorde geproceDecct te tuojben / 00b Door D’ <©f* 
ficier^ refpectibelpb / en cpgentïpb een pedcr quac* 
tier Daer toe gcautocifeect/ etc. ïDaecopbpüeboo?* 
noemde 43efanten tuerD gefepD Dat pare legatie en 
Uerfoeb tba£ fïreebende/ om effe&uelijk ordre ge- 
ftelc tc worden op dc doleantien van de koopluy- 
den , en dat daerom t’ (amen behoorde gedaen te 
worden in fulker forme als tot beftandigheyd van de 
fake was behorende, of Dat pet anDec$ bia$ illU* 
foir al Dat men DeDe / tot confirmatie ban ’t tocï* 
Pe fp DeDucecrDen met een lang bifcourg poe en in 
toat manieren op pare Itèajcficpt / en De Declaca* 
tien ban De befepaDigtpeDen Der boop-lupDen Daer 
na gcerpiüeert aen Defelbe l&ajefiept / Die ban pa* 
ten tlaDc padden geoiDonneett op alïe£ pert b?ee* 
Der te paren en te bomen in conferentie: Dat Dien 
balgen^ JBeeflec MIegrep en25eaIebeco?banneert/ 
tnet Den 3|uge pan DeSllDmitalitepttebecfïaenupc 
De pacticulacitepten ban Dc boo?f5. Declaratie ban 
De fcpaDcn/en boojtg rapport te Doen aen Dieban 
Den ÖaDe boorf'5.: Dctoelbe 00b in conformite ban 
Dien tot meer fïonDcn gcbcfoingnccrt en notulen 
Daer ban gémaebt padden / indijfercntelpb raben* 
De alle boopïupDcn in Dc boorfj. Declaratie begre* 
pen/toaer ban rapport aen Den boorf'5. töaöe ge* 
Daen 5ijnde / tua£ met goede Deliberatie bp Den 
felben geordonneert / Dat De boorfs. l^ceren Ütlïe* 
geep en 25eaïe / met noep De ïfeere iferbert/ meeficr 
ban De rcqneffcn ban pare JÉajcfïcpt / gefament* 
lijb met Den boorf'5. 3|ugc fouben becfïaen tot toi* 
Diugc ban alle Dc baorf'5. faben / in conformite ban 
De acte Daer ban 5ijnDe / bp miffïbe commifforiacï 
in CngeÏ£> / Die fp padden getranfïateect / en ober* 
gelept toerdenDe Dat fnlr 00b niet breemt toa^/ 
al^ Dat in foDanige faben ertraorDinacie bterde ge* 
procedeert / en Dat paer IBajeficpt Dc faben mogt 
Doen ebocercn : allcgcrendc mede / Dat bjel in De 
faben ban Colfïon ertraordinarie boa^ geproceDecct/ 
Dat pare <ïê. Daerom padden te beDenben Den tegel 

quod quifque, &c. onDcrtuffcpen / aïfo de faben 
fïaende in ïitifpenDentie boor Den f|uge / luarm 
niaer 3 of 4/padde De 3iugt belooft Defelbe rctui* 
peren binnen een maend : cn poctoel eenige hoop* 
lupden bree^den / dat fp bp appdïatic ban dc par* 
tpen aen De Delegatie fouden boorden geffeept cn gce* 
ludecct/ aïfo pet bcncfitic ban appel toa£ oidma* 
ti0 in reepte / padde paer niet goed gfdoept Daer 
tegen^ meer tc contefïcrcn / Dan i^ gcrefolbcert / 
Dat De üeeren ban Den tladc ban pare IKajcficpt 
fouden booiDcn berfoept tc feprpben acn Dcdelcga* 
ti^ brieben ban erpeditie. 

©aer na pebben fp noep tot betfepepdrn repfcii 
mfïaHttcn gedaen tot bordeciugc Drr boorf5-faben/ 
maec alfo fp-luuDcn tot geen cpndc bonden bomen/ 
en Dat fp feprpben cn lafl padden gebregen cm af* 
fcpepD tc mogen berfoeben / fo pebben fp infïruc* 
tie gelaten aen Den eigent #rtel cn gieter jOtiou* 
cperon/Dc boorf5- faben ban De booplupdcn bocrtjl 
te becbolgen / bordcren / en boerde pen bp Den ïgeere 
(Creforier acngcfcpt/ Dat de l$ccre S3ubporfl geauto* 
rifeert foude 5pn/om op pet fïub ban Detrafijbeu 
ter 5ee met De ïfeeren te communiceren tot goc* 
De ordre: epndclpben paer affepept ban pare 11)a* 
jeflept beebregen pebbende / en dc faben acn abc 
de Hecren ban den llade / cn daer fp ’t iicdicp ag* 
ten gerecommaudeert pebbende/5pnbertrccbrueu 
in Den Üfage gebomen spilde/ en eenigeDagntgei 
rufi pcbbenDe/ cn Daer op bcfcprcbcn 51311de/pcb* 
ben pen rapport in De bcrgaDeringe Dcc l^ccten 
Staten generael gedaen / toarr mede bop pen al* 
Daer beflcp latende/ boillcn pier een toepnirp tijD^ 
De ij^cDecïanDfe faben laten bcrufïcu / en Dit boeit 
bcfïuptcn met eenen briefde^ ïïoninb bnu©raub* 
rijft / Daer upt men De gclcgentpcpD Der faben ban 
©ranbrpb en De^ üloninr feDcrt öe^ ïioninr ber* 
teelt upt diepen / mede een boepmep bcrlïaen faï 
mogen/ Daer en tuftepen fulïen bop Den iefcr boe* 
Derom ander toerh geceet maben ban De jfreDecïanD* 
fe gefcpieDenitTTcn. 

^ejj ï5ontnft^ brief / Daer top ban berniaent peb* 
ben/ boa^ lupDeuDe aldu^: 

MYn Heerc van Beauvoir ,federt mijn vertrek uyt . 
Diepen, heb ik myn Armade gevoerc, fonder in öestto; 

eenige plaetfe langer te verblijven, als twee dagen, ntnhsbart 
déeene ter eerfter logering aen deler zijde der Had, ©JanKnjk 
om de Switfers die achter gebleven waren , te ver- barreden 
wachten, gelijk uw E. heeft konnen verftaen,dean- belpeere 
dere te Villepreux , fo om ons krijgsvolk een wey- ^P25fait* 
nich te laten ruften en ververfchen , felfs de gene, penöeljet 
die de agterfte waren dc riviere te laten pafferen , die innemen 
nietals heel laet aen korten komen: en ook een deel j?an 
eerft des anderen daegs fmorgens : al om mijnentre ban jöas 
prijfe in ordre en ter executie re ftellen : hebbende tijs en 
mijn wech genomen lanks de riviere totMeulan toe, a!löecsr» 
daer wy defelve pafleerden, om le Duc de Mayne tijd 
te geven om te naderen , wel gerefolveerc om mee 
hem te flaen , fo hy op een wech ware gekomen: 
maer in plaetfe van by ons te komen, na dat hy ee- 
nige dagen te Amiens hadde vertoeft,en fijn Arnu- 
de omtrent Pont Dormy , fo heeft hy den kortften 
wech genomen om weder na Parijs te trecken,der- 
waerts ik van mijner zijde ook henen trok , en na¬ 
derden tot aen de naefte dorpen. Den laetften dach 
van de voorleden maend , avanceerde ik een dach 
reyfe meer als hy, dat de ftad in groter vreefe ftelde: 
en hebbende niet veel vreenic krijgsvolk om de re- 
trenchementen en remparten van hare voorheden (Foï.6j.) 

die ( als uwe E. bekent is ) feer groot zijn , te bewa¬ 
ren , fo fonden fy derwaerts een deel van het voorfz. 
krijgsvolk , felfs van ’t paerdevolk 16 compangnien 
van des ftads ingefetenen , met een groot getal artil- 
lerije , met welke, hoewel fy veele fchoten op ons 
deden, zijnde des felven avonds de voorfz. retren~ 
chementen gaen befichtigen , fo leden wy nochtans 
geen groter fchade , dan het verlies van een man te 
paerd , en twee paerden die aldaer dood gefchoten 
wierden. Des anderen daegs alle ons volk tot den 

. - ftorm 
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ftorm geordonneert, begaven fich aen den voet van 
de voorfz. retrenchementen , volgeHs de verdeelin- 
ge die ik hadde gemaekc in drie efquadren , het 
eene daer de Engelfen in waren, gevoert door mijn 
Neve den Marefchal de Biron , by hem hebbende 
den Baron de Wiliugby den Baron de Biron zijn (bon, 
en den Heere de Guitcry , die de quartieren van S. 
Marccau en van S. Vi£tor voor hare verdeelinge had¬ 
den , d’andere door mijn Coufijn den Marefchal de 
Aumont , by hem hebbende, boven het voetvolk, 
een goet getal van den Adeldom, die aen viel op’t 
quartier van S. Jaques en S. Michiel : de Heeren 
de la Nove en Chaltillon, ook veele Edelen te voet 
by hem hebbende , hadden het quartier van S.Ger- 
main , zijnde byna alle bekleet met hembden, om 
malkanderen des te beter te onderkennen , en hoe 
wel het hoog tijd was eer fy aen vielen, fo wierden 
fy nochtans gefavorifeert van een dicken nevel, die 
fich in ’c krieken van den dach verhief, in voegen 
dat den vyand hen niet konde ontdecken , of fy wa¬ 
ren al hands-gemeen met hen , en befprongen hen aen 
alle kanten fo furieufelijk, dat in min als een half 
ure tijds alle de voorfz. retrenchementen ftormen- 
derhand waren ingenomen , en de voorlieden ge¬ 
wonnen , tot aen de poorten van de Had, uytgeno* 
men d’Abdije van S. Germain , daer fich fekeren hoop 
volk binnen begaf, die fich noch den felven avonds 
fonder Hagen te wagten , aen my over gaven, en fo 
onfe artillerije in ’t agterftc van ons volk ware ge- 
weell, gelijk als ik het felve hadde geordonneert, om 
de voorfz. poorten te befchieten, wy fouden fonder 
rwijftel ter felver inftantie, door defelve in de ftad 
zijn gekomen : als vvefendc daer binnen , vermits hec 
fubijt innemen der voorfz, voorlieden , fo groten ver- 
baellheytjdat de voorfz. poorten een goeden tijd ble¬ 
ven llaen fonder befchanft of bewaert te worden: maer 
by gebreke van in defen deele gedient te worden , 
volgens de ordrc die ik daer in hadde gellelt, fo is 
de occafie verloren van de grootlle en gewigtichlle 
executie, die daer in langen tijd is gefchiet : want 
hen tijd gegeven zijnde om tot erkentenis te komen, 
fo deden fy de voorfz.poorten datelijk befchanfen, 
en voorfagen hare muren met volk , in voegen dat- 
ter geen ander middel was , als ©m batterye te maken ; 
en alfo daer des felven avonds een deel van de Ar- 
made des Hertogen de Maine binnen was getroeken, 
die hy hadde doen avanceren , en hy des anderen 

daegs met de rellevan zijn volk in voller llach-ordre» 
fo refolveerde ik , na het overgeven van de voornoem¬ 
de Abdije, niet vorders te attenteren , alfo de re¬ 
den van de oorloge my hec felve ook niet toeliet. 
En hebbende aldaer noch door gebracht de rellevan 
dien dach en den ganfehen volgenden nacht, om te 
fien en te wachten of fy eenige uyt-val fouden willen 
doen: felfs alfo ik advertentie hadde gekregen ,dac 
fy hen in llach-ordre hadden gellelt,een weynichna 
de middach op Mauberts plaets, en omtrent de kaey 
van de Auguftijners, dat nochtans niet anders als 
een valfch femblant was , om het volk te bevrijden 
van den fchrik daer mede fy bevangen waren, fo ben 
ik vertrockea en op huyden te defcr plaetfe komen 
liggen j om te beraetllagen op het gene my te doen 
llaec: in de verovering van de voorfz. voorlieden zijn 
omtrent 600 man van den vyand gebleven , veele ge¬ 
vangen , 14 vendelen gewonnen, en 9 llucken ge- 
fchut, daer van het minlte een Colevrin is, eenige 
in de ftad in falvo gebracht zijnde , door de naerllig- 
heyd , welke daer wiert gebruykt aen des vyands zy- 
de, die de paerden, daer al gereec by hen hadden ? 
om het felve te doen vervoeren , aen onfe zijde is 
daer gebleven den jongen Heere van Cleravant , 2 
van onfe compangnien , en weynich andere folda- 
ten, en de Heeren van Andelot en Schomburg ge- 
quetll, God ons gefavorifeert hebbende, dat dit ex- 
ploiifl gepaficert is fonder dat wy meerder verlies 
hebben geleden , daer van nogtans onder den vyand 
een groten fchrik en fchade blijft , als die in hafart 
zijn gekomen van het gene fy te voren onwinbaer 
hielden: uwe E. fal ’t alles particulierlicker fien door 
het difcours ,hier annex, ’t welk uwe E, de Konin- 
ginne fal communiceren : ik bidde God dat hy uwe 
E. mijn Heere Beauvoir , wil nemen in fijn heylige 
hoede. Gefchreven in ’t leger te Lynard 3 defen 3. 
November 1589. 

ondertekent 

Hmy t en lager 

1%syot. 

De fuperfcriptle was , aen mijn Heere Beauvoir l 
Raed in mijnen Rade van State, en Capiteyn van ^00 
man van mijne Bende van ordonnantie : gefeg«lcmcc 

1 het fegel van fijne Majelleyt in roden wailchf. 

28* fïuptenbe bit met öe ttwojben £>aïïufïü: 

Een voorfichtig Overfte en Veldheer vermaeit, 

Verandert fijn aenflagen na verandering der fake : 

Op dat hy de fijne befchermt wel bewaert. 

En fijn vyanden verbaeft en vcrfchrikt make. 

Eynde van het fet-en-twintichfle Berijder 
Nederlandse gefchiedenijfen. 
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Gefchied by tijde van Alexander, Hertoge van Parma , Gouverneur 
Generael over de Provintien onder 't gebied van den 

Konink van Spangien , <kc. 

Het feVen-en-VtointichJle Boek* 

TVaer achtige en Hlftorlfche befchrjjvlnge, 

Door 

Pi eter Bor Christi aensz. 

<Öjabe ban 43 ou* 
Uerneur generael ober De beteer 
nicïjDe ^obintien tjaDDe anno 
1586. Den bierDen^fiugufïi laten 
untgaen fefcer placeait en o?Don* 
nantie fo op Den coetg en loop 
ban Den gelde / alg op De politie 
cnDifcipïine/ betreffcnbe D’ejree* 

citie ban De munte/ munt-flaen/ mitggaöcrö ’t fluit 
ban De toiffel en toiffeïaerg / fcïjepDerg / affajeurg/ 
gout-fmcDen en anDece in alle DcgeunieerDen^?o- 
bintien. Sn’t toclke onDec anDete geozDonneect toer* 
De Dat in De boo?f3. $?obintien geene anDete munten 
fouöen mogen toefen Dan in 05elDetïanD / i^oiïanD / 
met XDefï-©2iefïanD/ EelanD/Htrecïjt en ©jieflanD/ 
niet meet Dan ecne munte fouDe toefen / en geopent 
toerDen / en Dat op alle Defelbe munten fouDe ge* 
IjouDen toerDen eenen eenparigen boet / in getoieftte/ 
allope en p?ijfe: beckïatenDe alle anDcre munt-pïact* 
fen / bao?Éage-muntcnenï^age-munterg. #?Don* 
necenöe allen Officiecen / jfifcaïen / 35?oflaten / 
SllmptlupDen / Ifëeperg / 23ailliutoen / &c&outen 
en allen anDeren / tcgêng Defelbe te p?oceDeren bp 
appjeljenfie en incarccratic ban fjareperfonen/ en 
boc?tg tot punitie en firaffe in ïijbe en gocDeren / fo* 
Danigaïg bp gemeene bcfcöjebcn rechten/ placea* 
ten en ozDonnantien gefïatueett 5311 / mitggaDerg 
jegeng Den DBifTelaerg / en allen anDeren Die ter felber 
munten lebcccn/ ïjanDcïen en frequenteren fouDen/ 
in geUjftcr boegen alg tegen De ^age-munterg f'elbe. 
4£?DonnercnDe onDec anDcre mebe Dat een pcDec ban 
Defelbe munten fouDe moeten bebient toerDen bp 
een particulier JBunt-meCfïet een lOarDepn en een 
Hffajeucof puïoef-meejier / JijnDe alle berbonöenbp 

foïemneïen ceDetot obferbatieDer felber o?Donnan* 
tie / en boo:tg booten ban beljoojïtjbe infïructie/ fo* 
Danige alg in Den jare gearcejïeert enbefloten 
3tjn getoeeff / of Die noeïj na gelegenthcpD ban faken 
beflotenfouDcn mogen tooien : toclaerffaenDe Dat 
tot alle De boojf?. #ffitim / alg ook tot De gkee- 
fnijDerg niet fouDen mogen geaDinitterrt toojDcn ee* 
nigeperfonen/ geDientof geaffificcrt IjebbcnDe/ in 
toatqualitept Ijettoare/ op cenigc i^age munten/ 
of ter felber pïactfcn geïebert / geljauDcït of gefrc* 
quentcert bcbbenDe/ nocï) ook eenige anDcre/ ten 
fpboojal/ en bpboo? gaenDe oeaminatieenonber* 
foek bp Den generaeïg Dacr op te Doek / gebleken 31311* 
De ban Ijaererpcrienrie/ nutlfepD / en fuffifantpepö 

! inDefen/ en meer anDcre bicDct in Den felbenpïac* 
cate begrepen: Dit pïaccact ig feer nut en oo?bacc 
bebonDcn getocefï / om alle beöioclj en baïgljepD te 
toeeren/eh te beletten l)ct onojDcnrclik rijfen ban Den 
gcïDc: macr ig aïDaet eerfï felbe een quarD ercmpcl 
gcgrbcngctoeefïbpbcn <è?abe ban llpccfïec felbe/ 
Dctoeïke commifTie gegeben fjebbenbc eenen l#ang 
Fleming (ecrtfjDg JÜunt-mecfïcr getoeefï IjebbenDc 
ban Den 25crge) Die ^aelDcrg geflagcn OaDDc op Den 
boet ban 5tjn inficuctie in allope op negen penningen 
feg grepnen / en ober fulr 34 grepnen erger in allope 
Dan Den ÖtjrDacïDcr / en toag op pet DerDe artieul 
ban 3tjn infïructie geconDitionccrt Dat inDicn Den 
ilBunt meefïer in De allope faelgcetDe een grepn / Dat 
Dp gc^ouDen fouDe 5ijn te betalen tot boete ico 
gouDe Örjnfe gulDeng / ban ttoec grepn 300 gul* 
Dcng / ban bier grepn 600 gulDeng / ’t toclk 
een conDitie toag bupten alle toetticl) gebjnpft en 
ffatupteti ban De .lIBuntc ban alle toelgefïélöe ïio* 
uinktpcnen JScpublgkeu / en toag Die conDitie ge* 

bed 
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ï)cd mept mabfuct/ toant men boo? feïtee öieïten 
niet te ttmjfdmi im$l oföct{lBunt»mee}ïecöebbcn^ 
De fuïben öeuc opcnl öact-bpljcmPftoggenöetoe# 
gelaten toag/ Dac ïjp fouöe mogen fïcïm enp?ofite# 
ren bce! meer Dan öupfcnDcn/miêg betaïenDe tot boe; 
te of fïcaffe fjanöccDen of Ijp en öaööe aï 3tjn geïD ge# 
macht Uoïgcuöe ö’ uptetfïe confeffie / caufctenDe 
een grote beratgeringe ban Den boojf'5. «Saclbee / en 
Dacr bp genietcnöe een cjecefftbe fointne Dacr boo? ï)p 
maec een blepne muïete of pene gepouöen toa0 te bc* 
talen (fuïjr31^ontmu^S3?uprtfedieen ban Degene; 
tacï£ ban Der JBunte bcrliïacrt en geattefïeert fiaö; 
De / Dat ober fulp De boojfcl)jcbcn jpïcmmg niet 
iua£» capabel ceuigc nutnt te beöienen) ïjp noeptang 
ina^ geautopfccct om binnen HlmfïecDamte fïaen 
DnbbelDc föofcnobefë/ tnefenDe tegen ’tp?ibüegle ban 
Die ban ^o^D?ccpt / pebbcnDe alleen reept ban te 
munten in De fdjobintie.ban ïfoïlanö/ fcoeïftenöub; 
beien llofenobcï/ aï£ Doe ging en loopljaööe ttoce 
gulöcnjS boben De reepte toaecDe/ fufröatbnaïöien 
’t profijt ban Dien genoten toare getoeejï bp ’t ïanD / 
totóiiDerfïantban De ïafïenöc$oo?ïog$/ meneeni# 
ge 100000 fonDepebben bonnen Daerbppjofiteeren/ 
Die De Staten geïoofDcn Dat nu bp cenige pacticuïie# 
re geuoten iuaren / gclpb De Staten fulp aen Den 
43?abe ban Epcefïec fcp?ebcn / in feberen b?ief / ban 
Den 4- JOfêattp/15 87. gclpb in ong 14. boeh De üoojf5* 
JlHiffibe te ïefen / en elöecg meer beepaelt ijl- 

©cgtnea generatie ban Dcc JBunte pcbbcnDe tot bec# 
raus üau fcpcpDen repfcn in Den jate 1588 en 1389 geremon# 
ïjcmutu* gxecrtacnbc Jbtaten gencrael/ Baeö ban Staten / 
KenfgDe al£ oob aen De Staten ban De particuliere $?obm; 
aüeöet; tien De grote fauten en abupfen in De munte en rpfm» 
Jemen 8e lian Dpn Sclöe / Dao? ’£ betuiemcïjbuïöigen ban De 
öe mis; iBunt pïaetfeii / De connibentie Der Staten en JBa# 
bniiiüm, gijïraten in fommtge pïaetfen / baii pet contecfep# 

ten en nafïaen ban anDcrc ücercn munte / en an# 
Dere gcobc fauten in ’t buffelen en panDelen op öe 
toccboöcnJBunt-pïactfcnen anDer$/ tot groot aeps 
terDeel ban DenlanDeen Den uigefetenen ban Dien/ 
fonöec Dat De remeDien Daec tegen bp pen boojgefïeït 
in’t toeeb geffeït 3pn / pebben tueberom eene remon# 
fïrantieaenbei^ceren Staten genccad Den 8.B0* 
benttyiil 1589 obergeïebect/ lupbenDeal^bolcpt. 

TT Et is alfo, dat de Raden generaels van der mun- 
ftrauttV xlte, achtervolgende d’ inbruótien op ’tftuk van 
liyöegtj harenolficien gemaekt in den jarei535 , als hoofden 
ineejtcr$ en foperintendenten der felver toebaet te bevorde¬ 
rt ce" ren , dat de bate van der munte in haer geheel , volgen- 
uumtcöctt je^e ordonnantiën geconferveert, enalleveranderin- 

gen en inbrekingen der felver geweert mogen werden, 
obct^elc; dit gefchiet , doende obferveren ter munte en in den 
bcrttnöe niUiltfbg den behoorlijken voec in gewtchteen alloye, 
rfngefbait doende verbannen en uycfluyten alle valfche hegmunt- 
ïitjbtatcn fe en anderfins fnode en geergerde penningen , en 
generael, doende blijven op haer gefetten prijfe fonder rijlinge 

der goede gevalueerde munte. Waer toe de jegenwoor- 
dige generaels van der munte , federt’caennemen van 
hare oifitien gebadelijk gearbeyd , en volgende den 
regul by hare inftruótien gepreicribeert, hebben ver¬ 
toont by alle gelegentheden d’ abuyfen by hen bevon¬ 
den ; en .geinfifteertby den Officieren van jullitie tot 
llraffe der felver , of defelve remedie ceflerende, 
mids de menichvuldigheyd en generaliteyt van de o- 
vertredingen, hebben hen geaddrefleert aen de Hee- 
ren Staten generael. Rade van State, Staten particu¬ 
lier van der Provintien, collegien van beden , enan- 
derfints daer de gelegentheyd vereyfchte , remonftre- 

„ rende de faulten , en advoferende op de remedien 
en middelen nodich jegens den felven, namentlijk in 
fanuario 1588 , ’tverloopen van den gelde meeren 
meer toenemende , fo mits de valsheyd der munte 
van Gorcutn en elders gepleecht, als mits de licentie 
der koopluyden in’t rijfen , verwibelen , kopeq en 
verkopen der gevalueerde munte , hebben de voorfz. 
generaels fich geaddreffeert aen die van den Rade van 
State, en aldaer vertoont d’ exceben by hen bevonden, 
als ook geproponeert middelen tot redreffcmefitc van 

dien , te weten jegens de valsheyd binnen Gorcutn 
gepleecht, datelijke caflatie van den munte aldaer, 
éh jegens den auteurs der felver braffe conforme den 
Placcaten, en jegens de licentie der koopluyden en 
diffimulatieder Officieren, autorifatie op den Fifca- 
len van den Hove, om jegens d’een en d’andere te 
procederen volgende de ordonnantiën : het middel 
jegens die van Gorcum , weit by die van den Rade 
onraetfaem gevonden in regard van de conjunóhire 
van tijden en faken. En aengaende de licentie der koop= 
luyden, aldermeebplaets hehbende binnen der bede 
Amberdam, werden gecommitteert de generaels Slo¬ 
ten en Bruynfeels, om daer op te handelen met die 
van den Magibrate der felver bede, welke verhande- 
linge vervolgens in Febauario met denBurgemeebers 
aldaer gehouden eyndelik fonder vrucht is verbleveri. 
Want niét tegenbaende de voorfz. generaels beneffens 
de notoire infra&ie van den Placcate in’t opfoeken van 
den gelde, ook vertoonden en bewefen de dibributie 
van valfe munte onder dexel, en by middelen van de 
voorfz. opfoekinge gepleecht , namentlik fo by een 
vrouwe alleenlik binnen den tijd van drie maenden de 
fomme van 18000 gulden, in valfe en gefchroyde mun¬ 
te aldaer gedibribueert, en onder den man gebrocht 
was geweeb, door middel van de voorfz. opfoekin¬ 
ge , daer van by confeffie van Elifabeth Niclaes gevan¬ 
gen binnen Leyden , mitsgaders de papieren en me- 
morien onder haer berubende gebleken was,’twelk 
ontwijfelik by fo groten getale van omlopende vrou¬ 
wen aldaer ter bede gedoocht, in veel meerder quan- 
titeytgepleegt mocht zijn, daer door eyndelijk,’c ge- 
heele land als met een kanker doorgeten en geinfec- 
teert mocht worden , niet tegenbaende ook verfchey- 
den goeden expedienten by den voorfz. generaels ge¬ 
proponeert, daerby de voorfz. abuyfen geweert, en 
nochtarls de koophahdel füffifantelik geaccomodeert 
fouden mogen zijn , fo hebben nochtans de voorfz. 
generaels daer mede niet anders geoptineert, dan een 
feer flaevve en inpertinente refolutie, hen onder de 
hand van den Secretaris der felver bede gelevert, ten¬ 
derende geheelijk daer toe , om de faken altoos te hou¬ 
den in eonfufie en buyten remedie, als by den verba* 
le der voorfchreven verhandelinge en refolutie daer 
op gevolcht, tot welke men fich refereert in defen , 
van welk rapport gedaen zijnde aen die van den Rade 
van State , is de fake voorts gebleven ongeremedieert 
Waer na in Junio 158S. de Staten generael defer veree- ^ 
nichde Provintien , zijnde vergadert in den Hage, de 
voorfz. generaels hebben vertoont by monde en ver¬ 
volgens by gefchrifte , de voorfz. valsheden van Gor- 
cum , d’ abuyfen en ongeregeltheden van de mun¬ 
ten van Hoorn en Campen , mitsgaders de licentie 
van de koopluyden boven geroert, daer by voegende 
de middelen, die men jegens den felven refpeóüve- 
lijk foude mogen gebruyken, van welke fchriftelijke 
remonbrantie , fy ook vervolgens , dubbeld in den 
Rade van State hebben overgelevert, fonder dat noch¬ 
tans voor defen tijd eenige effeóhiele refolutie daer op 
gevolcht is , middelertijd en vervolgens zijn de voorfz. 
exceffen vermenichvuldichtenfo gemeen geworden, 
dat de goede wille der koopluyden is gefuccedeert 
in plaetfe van ordonnantie, en dat de Nobels van Gor¬ 
cum hebben ingefiokt en geconfumeert het goede en 
berkegelden munte defer landen, in der voegen dac 
in Tanuar. 1589 de Heeren Staten generael vergadert 
in'den Hage, hebben voorgenomen de faken te reme¬ 
diëren , en tot dien eynde befchreven hebbende den 
generaels van der munte, is eyndelik by advijfeder 
felver gerefolveert en befioten , dat men foude verkla¬ 
ren by ediéte, dat alle particulire muntfiach, buyten de 
voet der ordonnantie, mitsgaders alle hegmunterye en 
conterfeytinge onder wat coleur en dexel die gefchie- 
den mochte,foude geacht zijn voor capitael,en aen den 
lijve en goederen als munt-vervalfinge, daer op een 
ordonnantie in forme van Placcate geextendeert is ge¬ 
weeb , begrijpende ook fekere ©rdre jegens het op¬ 
foeken van den gelde, en vorder interpretatie en con- 
formatie der voorgaende ordonnantie van den jare 
1586: naaer in plaetfe van ’t felve voorts tc doen expe¬ 
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dieren, fchijntdat defelye generale refolutie, weder¬ 
omparticulierlijk by den Heeren Staten van Holland 
in difpuyce getogen , en verfcheyden veranderingen 
daer ingemaekt, ook af en toegedaenis geweeR, in 
der voegen dat in Martio navolgende de voorfz.gene- 
raels weder daer op gehoort zijn geweeR, dewelke 
bevindende de voorfz. veranderingen meerdeels te fub- 
verteren 3c fundament defer ordonnantie, en geenfins 
te dienen om de abufen te remedieren, maer veel 
eer om defelve te audtoriferen , en een kanker (fo men 
feytjin een dubbel kanker te veranderen , hebben 
daer op gedaen fekere fchrifcelijke verklaringen van 
de redenen in defen militerende : welke by de voorfz. 
Heeren Staten gelien zijnde , eyndelik gecommitteert 
zijn geweeR Willem van Beveren RentmeeRer van 
Znytholland , Thomas Thomafz. Burgem. van Haer- 
lem, D. Nicaluis van Siile, Penfionaris van AmRerdam, 
Cornelis Hermanfz. van Naerden, MeeRer van de re¬ 
keningen in Holland, en de generaels vandeMunte, 
om gefamentlik alles te refumeren en examineren, 
en van hare befoignen te doen rapport aenhare Eed. 
welkegecommitteerde na rijpeexaminatie en difciiflie 
van defen , hebben eendrachtelik beraemt fekere poin- 
fïen en articulen conform de refolutie der voorfz, 
Staten generael, om inde plaetfeder voorfz. veran¬ 
deringen geinfereert te werden , daer by voegende 
fchrifcelijke vei klaringe van de redenen en motiven 
defen confiderabd zijnde, en henbeweechthebben¬ 
de, fodanich daer by fy vaRelik vertrouden, dateen 
yegelijken hen defer verRaende, en tot Rands welva¬ 
ren genegen zijnde, volkomen concentement gegeven 
foudc zijn. Weik gebefoigneerde mijnen Heeren den 
Stacen van Holland ter naeRe vergaderinge in Julio 
89 geexhibeert, en(fo de generaels verRaen)ook ver¬ 
volgens aen den principalen Reden overgefonden is 
geweeR, daer by defe verhandelinge met fo veel moey- 
ten en verlies van tijde volbracht, voorts verbleven 
is, en noch verblijft, tot groten nadele van den lan¬ 
de , Tonder dat de voorfz. generaels als noch vernomen 
hebben eenige uytkomRe,feer wel hebben fy vernomen 
en vernemen dagelix dat de licentie in’t rijfen van den 
gelde boven den voet van de ordonnantie meerder en 
meerder word:dat de landen werden vervult niet alleen 
met hegmunten , maer ook met geheele valfemunte: 
dat beneffens den munten van Gorcum , noch eene 
binnen Culenbprch is geRicht: dat om defeoorfake 
eenige Provinciën , achtende de patiëntie en gedogen 
van die van Holland voor een Rilfwijgent confent, 
enhetvertrecken van de voorfz. gearrefleerde ordon¬ 
nantie voor fufpeét houdende , voor handen hebben te 
gebruykeneenige middel van gelijke nature, als om 
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ten zijnde, conliderende ook dat de Opinie Van Jm- 
puniteyc (in allen fchijn of hier in geen misdaed waef 
gelegen)dagelijx fo veer is waflende,dat’t felve fchijnc 
tot een ordinaris en gepermitteerde handelinge ge¬ 
bracht re zijn , en onlanx by eenige juditiele procedu- 
renniet fo feer flrafbaer geacht te zijn, endaedaer- 
om de fake namaels feer qualijk fal zijn te rechten, 
of immers veele onnofele daer door in lijden fullen 
komen , die anderfins fulx nimmermeer gedocht o£ 
begoR fouden hebben, vinden hen genodicht tot quij- 
tinge van den eed die fy den lande gedaen hebben, 
en tot prefervatie van hare eere , name en fame, te 
doende tegenwoordigeverklaringc en remonfirantie 
aen mijnen Edelen Heeren den Staten generael, die 
van den Kade van State , en Staten particulier der 
refpetRive provintien. Verklarende voor God en de 
julïitie alles gedaen te hebben dat totconfervatie van 
de voorfz. State van der munte in haer vermogen is 
geweeR, en by hen niet geRaen te hebben, ook te Rane 
dat de fauten en misbruykenfo lange ongeremedieere 
gebleven zijn , en noch blijven, dat confequentelik de 
geRadige verarminge van den lande by defen gecau- 
feert, en de vorder apparente aenRaende ongelucken 
( die God almachtig verhoede) hare perfonen geen- 
hns geimpufeert of toegefchreven fullen konnen wer¬ 
den. Verfoekende van de tegenwoordige hareremon- 
Rrantie en verklaringc behoorlijke adc. Gedaen in 
den Hage defen 8. Novembris 1^89. 

ondergetekeuc 

Jacob van Sloten♦’ 

Rocbur Grijp. 
Jexonimut BruynfeeUl 

petten staten gcnecacï geficn öebbenDcDe*©^^ 
\c fo ecnfïige cemanffrantie fjebben noDiclj geacht öcnoppo, 
öat in Defe fa»e bp trjös ojïye geffeït bel)oa?öe te 
tooien / Dan De ^jobintien ötbben Den anöctcn &en "oojT 
booLt ccrfi niet bonnen becffaen / mant Die ban 0# geinen 
bec-pffcl en f£oo?n lebben fjare munten tottïen£Jp 
fïaenDe fiouDcn / fufïinecenDc cccfjt ban fotiberaf munten 
intept te öebben/ en Dat fjare munte fo goed «rmen 
afê ban D’anDcce ^obintien) Die ban <£5o»cum 
ooft fcet* quaïift nemende Dat De penningen bim hen te 
ncn fjace ff ad geflagcn en gemunt / bp Den gcnccactë “Jjg* 
becftlarcn geöifjfamcect Uiojöcn / ban baf^fjcpD / ~ sen* 
en bctffaenDc Dat een JMaccaet boo? fjanden toa£/ 
Dacc bp Dcfeïbe munte gcïjecïbooj billoenbccfiïaeet 
fouDebao^Den / aïj? gemunt tec onbcfjoojlgbcc pïaet« 
feu / begcctDcndatdit nptgefcl)?apt fouöebjojöen/ 
bïagenöc of Dacc informatie toag genomen Dattec 

eenen brand met olyete bluffehen, aenrechtendeee- balsf)cpDintua3gepïecclK/DaccopDcgettCCaeï$beC* 
nige faken die tot een generale confufie van allen faken 
redundere fullen moeten. 

Defen allen aengemerkt, namentlijk deinjuriedie 
den uytheemfen Fi ir.cen en Potentaten gefchiet, mits 
*c gebruyken en misbruyken van haren name, titule, en 
wapenen , fo op den Nobels van Gorcum fonder eenich 
teeken van onderfcheyt werden gevoert, maerinfon- 
derheyt dat defe Nobels begeven wordende tot 8 gul¬ 
den y Ruyvets , en fulx iy Ruyvers boven hare rechte 
weerde, genomen die al van volkomen gewichteen 
alloye waren ( des neen ) nochtans importeren rijfinge 
van den 10. pennink der gehelerfubRantie, daer me¬ 
de de landen fo lanx fo meer vervult werdende, fal 
moeten volgen rijfinge van alle andere fpecien van gel¬ 
de na advenanc van defen , te weten 10 Ruyvers" fal 
komen tot 11 Ruyvers, mits welken de wilfel op an¬ 
dere landen als op Engeland, Spangien , Duytfland, 
Vrankrijk, Oodland, en andere fullen moeten rijfen, 
en fuiks alle kcopmanfchappen en waeren verdieren , 
en de geheele State van den lande gefwakt en verarmt 
worden, ter proportie des voorfz. 10. pennings. 

De voorfz. generaels confidererende veele exempe¬ 
len 10 van oude als verfe memorie van verfcheyden 
muyterien van volk van oorloge , rebellie en oproe- 
righeyc van gemeynten en volkeren tegen hareOve- 
righeyt iiyc defe en diergelijke faken gefproten , en 
in delen geyaerlicken tijd, meer danoyc tebeduch- 

i V, Deel. 

ïtlaccDcn ja/en bcftfaccliDcn ïjaec DatfebanDicbaD 
fn# gcbjabccrt toccDen/ Docö toilDcn gcene opemnge 
Doen / fonDec bcrfcftccingc ban ftcaffe Dacc obee te 
Doen : ten ttocDcn met Dan in bpbjcfen banDe&ta* 
ten gcnccaeï / en ban Den l^obe ban ^oïlanD / 
Docf) fjebben epnDelift eenige punten boojgcffelt/ 
bjacc in fp bcchïaetDcn / Dat Dc a?ojcumfe munte 
niet Dan tot fcauDc toa^ ingcjfcït/ quaDetenDc ooft 
op De munteed / Dat men Die Dacc fouDe ontbie* 
Den / aïfo men niet raetfacm bonD Die alDacc boo? De 
IBagiffcacttccccfjt te ffclïcn/aïfoccnige fafpecttote 
ccn ban Dc bal^örpD ïtenn$ te fjebben / tnfonDecfjepDi 
Dat Dc penningen in De buffe te boerpen / betee ge* 
ntacïit b30’Dcn aïjS ’t anDec geïD ! Dacc ban eenige 
ban De «JïBagiffcact moffen ftcmnffc fjebben / alfa 
fp obee ’t maften ban Dc buffe getneeff toaccn/ fouDee 
tegen-fp^efteu. munteren tot <j3ottcum toarcit 
^on Mntonio en De fpnnccfTe ban Cfftmap/ Die met 
DcffaD eenige contcactc öaDDcn opgececljt/tot in^ 
tccp?ctatie ban munten becffauDige/ De genecaef^ 
bjefen Dacc na ooft De bafpljcptacn fo in’t beraege^ 
een ban De penningen / afjf Dc /Ccffoenen en jpcau^ 
ben / en Dat men i€eff oenen fïoccl) op Den nacnt 
ban sDon .^ebaffiacn iioninft ban fDo^tugaeï obeiv- 
ïeDen jijnDc. ^tem Dattct baf^fjcpD toaé anDec 
ï^ecccn munten na te flaenfonDecfjun confent) De 
munte ban^ngeïanö na te ftaen fonDec ecnigccDan^ 

(®Ê M 



4? 4 Scven en TwintichdeBoek. 

De itptmet&tnge cn acnfïrijkmge aïg of’t oude niunte 
böaec/ naöcbcgcedtktjeptöcrïliaopïupDen / na Dat 
ïjim ïufïe/öat ig/fjrt biet fa Dik en Dun te bjoutoen al£ 
men’t begeerde / en meet anbergi/ öaec op bede ftoa# 
rigöeDen cn Ijarjuetten alhier te ïange te üertjaïen / 
gebaïïen 3yn / Die Dan <J3o£c«tn berfocöten copuc 
Pan ’t befamge / öact op geamtooo?ttoei*De / Dat De 
fïudtcn ter gdcgenörr tijöin öanbcnbanöeniSacD 
Pan Jdtatc fouDen gcfïeïc tooien / öaerfpljen aen 

• fouDen mogen aDöriffeten: Die Pan <föo?cumfcpDcn 
Dat Ijacc jiBuntmeefïerg fouDen I)act faken tod De# 
fenöeteti / prcfcntccröen be munteed Dact te laten 
bomen onbet faubéconöutt / ’ttoelkberfïaentoerbe 
Pitcjuöiciabcï te toefen / ban berftonöen Dat De gerttï# 
peeröcn fo fp ïjen toifïen te DefcnDcrcn / en De juftitic 
getroofi toaren / geen faubeconöuit befjoefDen / 
niaec öcn fouDen befjoren tec purge te fïdïen/ De <©e# 
ncrac$ op öaec berfock bedeent acte ban Dank# 
feggmgc/ Pan l)t» befotnge/ na beeïcmaeptehSÖe 
nninte ban (Öoratnt cn ïiuïenbnreö afgefefjafe / en 
Pecbïacct Dat abc Païfe penningen met brccmDe toa# 
penen en figuccn / cn ban bafó aïïop / fouDen ge* 
fïraft toecDen aen Den ïijbe: be niunte tot ïiarn# 
pen foubc op Den gentenen boet geb?ac|)t toerben / 
öefgclijr De muntebanilor en fouöe ceffecen / of ten 
nnnfien mcöc op ccneu eenpatigen boet gebracïjt 
toerden / Docf) Ijeeft nodj ïangc työ gelopen eet men 
De fabc ban De munte öeeft bonnen tc rccöte bren# 
gen / Door Ijct groot onöcrfïant bat be jj©tinrcr£ 
ïjaööen / en tucröc namaeïp Den IBuutcr tot ïliuïen# 
l»o?d] / Üuacpbangcr genaemt/ nier fubtölöept 3e? 
Pangen / entnöen Üageop öepoojtegeb?acötbacc 
ÖP langen tijö fat/ en i$ naDcröanö Door mtccccffic 
ban beu <4B|aoc ban ^oSjenïo / aï£ ÖP De ouDlïe Docöj 
tec De?? i^mre ban #?angien tro’uöe in ben jare 
1593. ban öc corporele ffraffe bebtijt / Dat sgne bïoct- 
bffenöenacn Denfcïüen <£^abcbeduo?ücn öaööcn/ 
Defe bede boor öeintc Doen / ’ttoeïk be Staten ge; 
neiaeï Den fclbcn^abe niet fjabben toillcn toeDer ge? 
pen / fo men aï£ boe frpöc / baer ban tb nocötang 
geen redjt befcljeut l)cb bonnen bebomen / ban öou# 
be ’t gcnoecö bat De gcootfie abupfen ten ïefïcn 
gijn getcmebiecrt getooröcn. 

(Foi.j.) ®en 6. 5fèobembr$ synmbcbetgabcdngcbanbe 
Staten gcneracl gccompacccct febere gcbcpnteecbe 
Pan be Staten ban EeïanD / namentïijk ban bet 
ïfooeö / 2Surgcmcefïcc ban liöiDDclüurcö / 2$aetfe 
&eccctan0 / BerfcDurenS3ucgcmecfïecban©b|Ttn; 
gen / en ©etbeeïtc ^enflonati? / Söaecfe ’t tuoo^b 
Pocccnbetjcbbcji fïcl) bebïaecljc ober be nietDtgöeben 
bp Dtc ban ^obanD boo^genomen tegen bie ban Ee; 
ïanb om te bcdiccntcn tn i|olïanb aile be goebeccn 
gaenDc op EcïanD/ aïfo batbefdbe boojtgaendc na 
ppanDft lanöeu / in i^oïïaud bp naempttflemcnt 
ofbojcötodjtc/ en öaec boben in EeïanD bedteent 
Pjo?Dni / {jicr obet foïemndtb pjotcftecenDe: Die ban 
ÜoïlanD S)iec tegen (aïft fdjeen pjcfumccenDe Dat Die 
ban Edanü ö^rctt otufatib nier DcDentct boojDcd 
Pan Dcgencrabtept) p^cfcntcetDen ftc|)tot coinmu; 
nicattcenfubtnifn'c. 

icu op $ bp De Dpc neutraïc ^obintien geccfoï; 
beert Dar acïjtecbolgcnöe f)et xó.acticul ban De uaDet 
unie be Decifie ban öefe faftc fouDc toehomen be ge# 
necalttept: niet te-min Dat men boo? gocöaenfad) 
bat Dtc ban ^oïiatiD en Edand fouDen ftomen in 
PjtcnDïtjhe communicatie / fo boeï ten pjincipaïe alji 
ten p^obtfïoneïe boo? De boo^noemDe Staten gene# 
rad onbermtnDerteen peDet^gerccÖtigïjepD/ taaec 
toe De staten gcueraci |jen geetncbJtlöenïatenem# 
plopctru i om fo mogdijfi Utacc De fafte te bcflecöten/ 
’t bieiït bp De $gobtnttcn aengenomen 3gnöe/1^ Daec 
toe De ure gcfïdt Dc^ ’0 abont^ tufTdjf» 4 en ï 
uren. 

<©e^ abonD^ ïjccft De boojfs- communicatie ge# 
biem in bptoefen ban ttoeet)rctcn ban öentöaöc ban 
^)tate / namendtb ^ebafitaen Hofen en (lof# 
fd liciftna : cn ig öooj eerfi geïefen De remon# 
iïrantte ban Die ban EeïanD / üiaet bp fp ïjen be# 
ïtïageu ober öc metotgöepö bp Die ban tolïanb 

boo^geVbent/ tegen öetcuDgebjupït/ fonbereentge 
pïaccaten of confcnteu gemaeht cngcD^agenopDe 
pïaetfe / ben ontfanget öec ïicenten en conbopcti / 
nier jegcnfïactiDe Dattet t£ ttn ouöe quetlie. 

^5aec op D’anttooojöc ban Die ban Rolland tua^ / 
Datfe geenie gcöoo?t ï}aÖöen De goede effecten tot 
eenigbepD/ Daec toe fp ban gelijken toaccn gcncucljt/ 
Dat öoeibd ’t reetje öec conbopcn generaeï toa^ / 
Dat ook UQci}tan$ l|oïïanö^ meninge tn’t pacttculicc 
toa$ Dat De goeDccen tn Edauö geconfumeect / geen 
itcent fctjuïDicö toacen: Dan aïfo EeïanD tnfringecc# 
De en contcabenteecDe De pïaccaten in’tontfangen 
ban ïteenten cn conbopcn tot naDcd ban ^oïlanD cn 
©ffcflanü / Dat Daecom Dtc ban ÜJoïïanD geecne fon# 
Den ften alfuïlie contcabenttm te bcccicïjten tot op# 
tecöttnge ban nictue pïaccaten / ptefentecenbc ’t ötf# 
fcrent te fubtntttecen/ of aen begenecaïc Staten/ 
of aeti3iju»t£rceUentte / of Dattet geöcriöeert fouDe 
tuo^öen na D’unte ban i^oïïanö en EeïanD / of na 
Öct accoo^D ban CngdanD : Die ban EeïanD be# 
ïffaecljDen (ïdjobecöe Dupfïecntffe en begeerden dn# 
ciöatte / ficö ontfdjuïötgenöe ban De bectupöcctnge 
uptDefeute ctjfciuöicban Rolland bccforljten Ijtec 
op cappojt aen fjacc p?mcipalen/ cn Ijeeft 23aecfe 
gcccpcteert Dat gelijk EdauD ket paffecen tn i|oï# 
ïanb op jjet tooojD / Ijtn aïfo ook fouöe gefcöicDett 
mogen / Doel) De nieboigljept afgeDaen 3tjnöe / p?e# 
feutcecöen te komen in communicatie / ’t Uteïk fe# 
ïcnöe / pjcfentectDen ftcö aen 3tjn «jïreeï. enöejbta# 
ten / om ïjict in fuiken inften tc ïjebben öaec mede 
aïïc bojöecc ftoactgöcDen fouDen ten befïcn mogen 
neöecgeïeptbJo^Den. 

i^oïïanö ïjtec tegen (Den ^Ebbocaet / ’t taoojD boe# 
rcnöe} betupcljöcn öace bïijDfcöap Dat De fakeaïïjier 
gcopent Utccöe / om te betec te komen tot öecifte ban 
een fake Die necgen£ toe fouöe bonnen ffcccken / 
aï0 tot becöecf öec ïanöen / bat bp ütolïanö aïtijö ge# 
mijDetboa^/ ötentec ïiebec^aï^ cenigtjepD focïjten/ 
toaec in beffont De confctbatieöec ïanöen* *önopöe 
b^agc en öoïeantie / toaecom Die ban ^olïanöopDe 
becfocïjte eïnciöatie / tappo?t genomen ijaööen op 
ïjacc principalen: fepöen Detüijïc {tcfj ïfoïïauD bol# 
komentltk etbooö tec brunteïijkec fubmtffie / en 
Dat EeïanD öaec meDe niet te brcöentoa^/ Dat öaec# 
om Die ban ^oïlanD billik een ercötoaen ötbbenDe / 
cappojt öaööen genomen / incibtjlacötenöeöepro# 
te^atteen toataïte pbccicï)/ öaec ban fp ïjare com# 
mtffie toonden / Dacc tegcn£ Die ban ^oïïanömeöe 
geproteficect ïjtbbcn / beemiö^ De öeucïjöeïiköcpt 
ban ü?GÏlanötö proceDuccn / gecontinueect Drie jaren 
lange / niet tegenjiaenbe ’tgoeDe reetje Dat Die ban 
tlotïand ïjaDDen / met commemoratie ban üoïïanD^ 
tcoutoc bpflant in’t jacc 158 7/bp njDe öegfl©rabc ban 
Hpcefïcc en anno 1388. op tcriCljolcn en Dacc neffen^ 
ban ïjacc ï^oIlanD^ ïegatie / Dtc bp EeïanD onbruept# 
baec ge ballen 3tjn / feggcnöe ook Dar EeïanD quakk 
klaegöe ober Jjfoïlanö / Deboijl Ijet niet öaec / maec 
öc£ ^lömtcalitept^ tocck i^ / Die biïltk fict) oppofe# 
een Dat EeïanD De gemene miDDeïen in EeïanD pactt# 
cuïacifccen tot bolöoeningc ban ïjare quote / en tot 
tcanflatie öec nectnge upt ^oïïand tn EeïanD / Dat ’t 
inkomen ban De conbopcn in JfoïïanD öaD op# 
gebrarïjt/ iooocoo gulDen en niet bede mtninEe# 
land ïjekben boort ge jufïifieect Dc inentte ban ö’Stiö# 
micalttept / maintenerende De ^Maecaetcn / öaec te# 
gen^ t’onrecïjt tboröe gcaïïegeect nietoigöept/ öaer 
tec contrarie nietntgïjept bp De 2lDmiraïitcpt fouöe 
mogen gcpretenöeccttöorben tegen EeïanD / Die ban 
boegen Dcc conbopcn / ftcïj fouDen moeten begeben / 
of onöec Den foubccainen ïiïacD ban ^tatc / of onder 
ïjet fupccintenöent coïïegic / Dat men geern om bre# 
Den£ totïïe aïïe^ öeeft gcïcöcn / en nocï) fonöe be# 
gcecen men fouöe Dit nader beöcnkcn : Daec tegen 
23aecfe toeDec fepDe Dat alleen queftie toa^ ban De 
niebae formc Der coïïecte / öefeïbe aïlecn bakende upt 
prefumde / ontkennende Dat De penningen anöer£ 
Dan na ïjare confenten gcöiberteed bucröen / p»e# 
fenteerenöe fïcp öieg te beranttuoorben Door ïjacc 
principalen, ïangc öifpupten / öeeft men De fake 

ten 
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©en <03 
«tfleit 
Sliert 
Ciantsf 
■egiinent 
bitmteit 
aapt te 
tiet. 

ten piiticfpaïé biet ftomten accoröeren / ban ié aïïeen 
bp probific op ’t acnpouben Pan ’t reörcé georöom 
riecfcc bat men öe ouöc maniere foube boïgcn / en fom 
béten principale met imöec ftcnnifFc gepanöeït bier* 
ben / befe qttcfïtcn pebben noclj lange gebuert eet 
bie ten p^tnetpaïen fjciiben bonnen afgeöaen toet* 

3Ê>en <0becfïen Sïïïert €ïant / bie met 3pn <J5c* 
nabe 43:aüe Willem Hobcboijft ban kaffan toaé 
gcaccoröeert onbet pem te Dienen met 5Ün tegt? 
ment opgeïitpte folbaten/ tot af breuft öeé bpanöé/ 
mité bauijn <i$enaöe pem foube ïepDcn bat pp met 
*nn ftrngélupöen in be ©Jiefle ©mïanöen en bp* 
anöé quattieccn foube mogen bomen / en bat öe 
eontcibutien bet 0mïanöcn boor eetfi tot betalim 
ge en onöcrpout bcé ftrpgéüofr Poo?f5.fo bette aïé 
fu fïcecftcn foube bonnen/fonben toctben berfïteftt 
en acngeïcpt / öeé bat fp geene pïunöctinge nog* 
te beröerbinge öeé Hanöboïje toefïacn fouben / maet 
be contributie bp befeïbe öifpofïtie fouben ïatenbïrj* 
ben / etc. bolgênöe pet accoorö Pan bate ben 30. 
3ïlngufït in ’t poojgaenbe boeb betpaeït / ban aïfo 
feer Peeïe Pan 5pnc folbaten / bie pp pabbe boen 
aennemen/ biel eer Den bpanö gcöientpaööen / en 
tot tobetpe getoent boaren / en bat pp oPetbefeïPe 
fulb gebieb niet tjabbe aïé pp gemeent pabbe / fo 
pebben fp een groten roof tot ©Ibecfum gepaeït/ 
ban geïpften pebben be bpanben in 2£ugufïo torn* 
fïerlanb geplonbett / en aïfo boor befe ongeregeld 
pepö ten bepben fïjöen be conttibutien nietbepoor* 
lijft ftonöcn opgebjagt boerben / fo fjceft ben #bec* 
fïen 3?jn boïft niet bonnen onöerpouöen / fo bat pp 
$pn boïb geen onöcrpout honbe geben / baet boor 
fp moefïen berlopen : öoep peefr fo beeïe te tuege 
gcbragt/Dat öe Staten ban ©u^anb 4 banspne 
bcnbrïcn boor febeten tpö onöet pare repartitie 
genomen pebben / en fo pp geetne De anöereHop* 
ïupben / onöet geen repartitie fïaenöe / onöet öc* 
feïbe 4 bcnöeïen pabbe gefïeften / Dact toe pp pet 
niet bonbe brengen / fo pebben befeïbe ïfoplupöen 
en folbaten banpemberfocptcenabfoïuptnffcpept/ 
om te mogen repfen aen bic ban ïf oïlanö / en pa* 
ren öicnfï alöact prefenteten / ten fijne fp boor fa 
hcveir tpö onöet De ïfoïïanöfe repartitfe mogten 
fïacn / en baet na bieöerom onöet pem te bomen / 
Derpalbcn pp npt gadingen aenöe J^eetcn Staten 
ban ï^obanö gefepreben peeft Den 16. «jüctobcc 1^89. 
Öen-lüpben toefenöenöe copie ban ’t boo?f5. conj 
tract met 3tjn <6enaöe gemaebt/en fcö?tjftöatÖp 
bolgenöe ’t feïbe contract berept getoccflben 
bienfl te boen / tnaec aïfo jijne <Öenabe ïlern toaé 
faeïgetenbe 3ijnc beïofte / fo ïjabbe Öp 3pne foïöaten 
mcöe moeten facïgeten / inaec öoo? pp in groot bec^ 
loop gebonien bjaé/ tot 5pn groot ïeetbiefen / en bat 
pp opecfnlt be ongetepatticetöe Ifoplupöcn en fob 
baten paec affepept pabbe gegeben om paren bienfï 
aenbe boojnoembe ï^eecen Staten te pjefenteren/ 
en betfogt Dat befeïbe gcïieben fouben booj eenen 
tpö be boo?f5- ï|opïupben en folbaten in paten 
bienfï en repartitie aen te nemen/en pen metpjo* 
bianbe en anbecfïnté te boojfien / en afTifïeren na 
geïegentpepb / maec aïfo bie ban ï^oïlanb alfulben 
ïafï niet begeerben aen te nemen / fo ié ’t feïbe 
Öcgimcnt boojté te niet geïopen / en peeft fuïr be 
commiflie ban ben boo?noemöen €n3ecfïen (JTÏant 
ban feïfé gccefTeect / pebbenbe befeïbe Clant baec 
bp feec grote fepabt gepab en geïeben / fo bat pent 
3pnen lufï beeginb / om ntcbjc commiflïe aen te nc^ 
men / nogtané peeft pp baec na aenöe Staten gc* 
ïtecatl töeberom commiffie berfoept om 1000 man 
te mogen aennemen ten Dlenfïe ban ben ïanöe/ po* 
penbe 5pn fepabe toebec te berpaïen/ ban ié pem 
afsefïagen getoo?bcn. 

<J5?abe ïDiïlem ban Baflau fcpjpft ben 4. Zba 
cembpé aen be Staten generaeï / bat <6zacf 

’^3öao_2 man ban ben 25erg tuflepen ^oeftum en^iïbein 
«fïSwen, ten Dorp ^aïïttm toaé gebalïen / en niet jegenfïaem 

De fp faten onöer faubegaebe / paDöen ’t feïbe ge^ 
pïunbert / en namemirjh 3}offrow garing ^ooiba 

IV, Deel. 

<©:aef 
Nrman 
art ben 

(malcontente /) en bat in eenen nebeï öe boo^ 
noembe <23^acf Herman becöeoït / en aen een g?a« 
te co|tegaföe banfïeen Voaéaengcöajaeït/ aïiuaec 
Capitepn ©illieré Doorfepoten en <&raef Herman 
in ben arm gefepoten boaé / tn bat boort be rcfïe 
berlopen Inaé / <6?aef iferman toaé tot Coeberöen 
geraeht om pem te boen genefen. 

Omtrent öefen tpö ontfingen öe ï^eccen Staten jtojrcnöc 
työinge tipt €ngeïanb/ bat befóouinb ban^pam 
gien in ^pangien en ©ortugacï pep bieöerom feec toernfljirtó 
fïerft ter see toaé armerenöe / en quant D’aöbet* ^ in 
tentic bat be preparatie ban Dien fo groot toaé bat 
öe bloot ban Den jace i?88 baec bp naeulijc foube ltu 
5pn te becgcïpïten/ bccpaïben öcConinginnc ban ge^ 
ïpïmi ooïtbafïeenige nietoe feponc fepepen/ mité* 
gaberé alle bepoe^phe p?obifïe ban ïitupö en anber 
amonittegercetöebemaïten/ beneffené bat JBiïojt 

met Den cerfïen met een goebe quantttept 
boctboïr na gecïanö foube boerben gefonöen / om 
pet feïbe Utoningrpït omtrent öe 3ee-ïtufïen / ett 
boorté binnen’é ïanöé ban aïle inconbenienten tobea 
brpben. ©ocpiébanöefe^paenfe toerufïinge niet 
gebaïïen. 

^en bibber föancopé ®?aeït gaenbe om een to peniöü 
tec-ïuept te nemen bp pet Coufïupmé pupé in Hom Ss”3 
Den /taeröe3fjit 02 bppet fcpipé-boïii omdngelt en ©?aeh 
fuïrbenobicpt/ bat pp fïcp met fcer naetner nooö to*l*!®* 
3pna' lebené / in een ïtlepne boot ober D’ anber 5pöe Sen tn»?* 
ban ’t toatec falbeecbe / pner geroep tnaé om te peb» rgHeu 
beubetalinge/ en batreUStlorb^Dmicael bientpab» 
ben aen pem pabbe gröirigeert/ niettegenfïaenöe na 
gcöane afceïieninge beüonöen toccbe / eïït boben 
fcpipé hofï / noep fo goeb aïé 10 guïöcn ter ntaenö te 
pebbenontfangenen genoten /fulp bat bie Difo’öre 
fepeen meer upt maïitie en afgmtfï ban anbcré te 
proceöeren. 

^ieban 25ergen-op 3oom pabben onbec eontri; Pi,röft 
butieit gebraept beeïe Dorpen en pïaetfen omtrent SefpeS 
^nttoerpen/ en onbec anbecen feïtec Dorp ïBiïrpït/ berooft m 
macr aïfo öe ^Tafïeïepn .ïlBonbragon pen-ïupöen ber^ set,^nt‘ 
boöen pabbe bie contributie te betalen / pebben bie cfol 4.) 
ban25ergen om ontfacp te mahen’t boorf3 Dorp ban 
ïöiïcpp ben ïactfïen ^obembec gcplunöert en ge^ 
brant. 

!3n december 1589. be ïïitmcefïer J®acceïiö25ar 
becfïaen pebbenbe bat öe ï^oogöuptfe boetPnecpten op-Jjöariï 
fïerft omtrent 600 met eenCompagnie cupteren ban iiaenceri 
ïa 23icpe een conbop beben na ^nttaerpen / peb# tönüöl-,,> 
ben baorgenamen baec pact geïtiït op te berfoeïicn/ 
in boegen pp feïbe met eemge^fficieré en cupteren 
fïecïi omtrent 140 pactlupöen ontmoeten op öc 
<ïDaïmpoutfe i|epöe/cn öeöe öe ïïitmeefïec befeïbe 
mctbjcpmgepceröcnbefpringen/om paec te beïet^ 
ten bat fp geenen toagenborep tot paec bebryöinge 
maften fouben / bic ban pet conbop fo bjcpnicp peer^ 
ben fïenbe / b’anbere paec bcöcftt poubenbe / lieten 
öacroni niet ban in goebe oröre boorté te treeften / 
be iUitmeefïec iBarccïié met be spne eeniep 
boet-boïft aepter op be pceröen pebbenbe / ié öaer 
mcöenatoegeceben/ macr fïenbe bat pen petgat 
nifoen feer paefïe om bp eenige peggen te ftomen ert 
pact baec te bcöccften of bedneeren / peeft pp pet 
boet-boïft af boen fpringen / en goetgebonöeninet 
öe paeeben alïeen aen te rennen/ fo pebben bie ban 
pet conbop paertnöe JBagcnborcp bejTotcn/ biacc 
boor fp befeïbe niet ftonben befpnngcn / boor en aï 
eer pet boet-boïft aen quam/ nïacc eenige ban 31311 
boet-boïft mufquettietp beftomen pebbenbe / peeft 
pp bie beginnen te befpringen / öoeube öe tnagenen 
afftcren en paec baec na toebecom befprmgenöe / 
peeftfe epnbeïift ban ben anöcren gefepepöcn en ge3= 
fïagen / paec brie benbeïen ontbjeïötgenbe / beul 
Huptenant Coïoneï jlBaïöité en eenige OTapitep^ 
nen/ en omtrent 200 folbaten gehangen ncmenöey 
öe refïe ban öc folbaten inerben inbebïucptgcfïaö 
gen / en eenige berjaeept / fp bonben op öe 
genen be ftïeberen boor pet regiment ban «èon 
jFerbinanbo <6onfago / en meer anbere Ütoopmam 
febappen / bie raeefï al genomen boerben : be ftlcbe* 
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Sevcn en Twmtichfte Boek. 
ten quamen niet quaïijft in be ÏBintec tc paffe boo? 
3ijnooI[*. 

benige Dagen ötet na ïjccft be <6?aüc ban 
fienlo Dc cupterpe ban 25etgen-0p-3oom becfcöje* 
ben na öe Sunge-fïeate op eenig ecploict / 'f toeïh 
nodjtan£ geen boojtganft fjaööc / öaec bïeben om* 
trenc 50 Hatqnebufierg ban ben fóitmecfïec IBac* 
ccïtg 2Sajc binnen 23ecgen-op-5oom / baec ïafï öaD* 
be tc cotnmanbccen ^fanfcec ï|ecto? ban ï^ucöten* 
bjocfi 3ónen <£o?net / bjefenbe be bjocbet ban 
Sfonhljeet 3[o!)an ban ïfudjtenb?oeb jluptenant 
ban ben ïntmeefïec Ipoutoelg 25ac / en ïjalbe 
bjocbcc ban ^fonliec 3lacob ban ©ubenbaojbe / 
i&cetc ban €>pöam en #en£b?aeftV toant fp boa* 
een funöcceu ban cene moebec / namentïtjït b?ou* 
toe IDaria ban {toptoiec. 

5,oii!;« <De Ï5ttmecfïec ïa S5icïje becfïaen gebbenbe ’t 
fiiföuc! bercrcft ban be cupterpe upt Bergen / ïjeeft ecne 
tenb:o2k cmburcaöc of Ijepmelijhe ïage gemacïit boo? SSec^ 
geftojüen, gen-op 30011! : ifucl)tenb?oeb ïjiec ban berabbec* 

teert jijnöc Doo? eenige &pion£ bp öem uptgefon* 
ben / i0 met jijne cuptecpe upt gehomen / en 3tjn 
aen ben anöeccn gekomen / ïa 2$tcf)e mofi bïug* 
ten/ acöterïatcnbe eenige boben en gehangen / boel) 
Sfonftöeec ïf ectoj ban |>uc!)tenb?ae& toerbe albaec 
feer gequetfï / ban hjeïïte quetfuce be boojnoembe 
^ucbttnbjoeb gefïojben i$/ baec beelefeerom be* 
bjoeft hiaten / toefenbe nocb een fecr jonk maec 
kloek runtec ban fecr goet beïept. 

3jn december is^9 begoft ïjet feer fïeckteb?ie* 
feu: öecbugo met <8jabc lierman ban ben S5ec* 
ge mcenben nu fjaer cebcngc te tjaïen / en om* 
treut ïioeberbeu eenige bergaberinge ban bolïi 
gemaeïit ïjtbbenbc / 51)11 be B^iefc boeren feer 
beb?eefï getoa^öcn / en ïjebben ï)aer mcefï aï op 
be blucïjt begeben in be fïcöcn en flcrïtten :<S?abe 
ïDilïcm ban kaffan op ontboben Ijebbenbe aïle be 
toagenen bie pp konbe bekomen om ben bpatib ’t 
Ijoofc te bieben/ maec alfo pet fcpicïpït begonbete 
bopen / peeft ©ecbugo niet uptgereept / Die ban 
£&teenbjjjktoarencok uptgereben met eenige cup* 
teren tot omtrent op een mijl na £>taberen / maec 
boo? ben 3£op 5ijn 00b toebecom gekeect fonbec 
pet upt tc cecptcn. 

<De bane cuptecen ban 5pnc <£reeïlcntie geïegctt 
pcböenbe binnen XDagcningcn en Spenen / bomen* 
be ban ?8mecongen bp be 23iït/ pebben be^ticp* 
fe boeten be cuptecen niet bnllcn ïijben / maec be 
blob geftagen / epnbeïpb 5pn be cuptecen gebomen 
binnen iJtcecpt / toaec op be bpanb ig acngebo* 
men / baec boo? be cuptecen betoogen 5pn om ben 
bpanb te balgen na J&ijb baec fp toebee met ben 
blob-flaep belet toeeben om ben bpanb te boïgen/ 
baec 5pn 3 ban be bpanöen boob gebleben / io 
gehangen genomen/ en eenige bo?gccenbecïofï/eii 
op 2 obecgelopene toect gefïclt 10 baelbec^/ bit 
gefepiet een bacp ofttoee booi {tergmifte. 

^en ^eccmbp^ i^ bp be Staten genecaeï 
ontfaugen febcce JBijTibe gefepjeben bp be <S35e* 
öcputeecbe ban be Staten ban ©?iefïanb / baec bp 
fp pen bcbïagen obec ben toeboet ban bib?e$ bie 
öc fieben ban <0?ocningen en ^teenüipb gefepiet/ 
booj be ïojling-b^apecpe obec^ïob5ijlcnbc<ii:upn* 
ce / en ben uptlcggcc op be€em£/ben boojfs. bjicf 
toaiS lupbenbe al^ bolcpt; 

Edele 3 erentfefte, hooggeleerde^ wijfej voorlienige 
en feer dilcretc Hceren, 

- ■ - ' i • \YT Y twijfelen niet of U E. fy meer dan genoeg- 
fccgcLpin W faem bekent , als hebbende noch in verfche 
n-cröeban gedachteniffe , hoe menichmael by ons aengewefen 

mtban5 2‘Jn ^eer Srote mifbruyken en lordling-drayery- 
© tcoiantj en , welke door den Kuynder en Blokziel, als ine- 
ijen be de van de Hollandfe Capiteynen der Oorlogfchepen 

op de Eemfe , en de Commilfariffen aldaer door 
Delfzijl toe naerkelijken nadeele van onfen Land- 
fehappe, en volgentlijk van de geheele Generaliteyt 
dagelijks gepleegt werden 3 fulx das aUe de grote en 

Staten 
geiictflei, 

fware kollen principalijk by ons gedaen » met de 
veroveringe en inneminge van verfcheyden fchanfen, 
door die in ’t geheel vruchteloos gemaekt worden, 
gemerkt den vyand door den Delfzijl, tot Groe- 
ninge,en door den Kuynder en Blokzijl tot Steen- 
wijk onder ’t dekfel van Holt , en andere materia¬ 
len , alderley vivres van Haring, Sout, Mout, 
Kogge, Wey t, en ook Bieren toegevoert worden, in¬ 
voegen dat de vyand niet alleen geen gebrek, maer 
alles in fuiken overvloet > byfonder door den Kuyn¬ 
der en Blokzijl bekomen kan , dat defelve bcqua- 
me middelen heeft grote menichte van krijgsvolk 
by een te vergaderen , en daer mede by tijde van 
vorft en langduiige droogte, den platten landen van 
Vriefiand wederom in biantfchat te brengen, en ee¬ 
nige quartieren in tlcdige en on ver dragelijke brant- 
fchat t’onderholden , ’t welke alfo het faken zijn , 
van feer quaden en gants befwaerlijken gevolge , 
en daerom wel behoorlijk hadde geweeft dat op on- 
fe menichvuldige vertoningen defe gebreken eens 
waren gebetert , met ftellinge van fodanige ordte 
dat geene fo eet als andere waeren door den voor- 
fchreven fchanfen den vyand meer toegevoert wor¬ 
den, hebben wy nochtans tot noch toe daer af het 
contrarie bevonden , ja ook fodanig dat een yeder 
onpartijdige niet bekennen kan , ja vryelik beken¬ 
nen moet dat defe fchanfen meer tot dienfte van den 
vyand ( om met den felven vry en alleenieh te mo¬ 
gen negotiëren ) als tot dienfte van de Generaliteyt 
(fo wel tot lafte van defelve) befet zijn * waerom 
wy niet hebben konnen onderlaten U E. noeh eens 
mitsdefen ernftelijk en hertgrondelijk te verhoeken 
en bidden de hand daer aen te houden en ordre tc 
ftellen dat fodanige onverdragelijke en onlijdelijke 
misbruyken fo by de geftelde Capiteynen en Cotn- 
miftaris op den Eems , als van den Capiteynen ia 
de Kuynder en Blokziel gepleegt , in’t geheel af- 
gefchaft mogen worden : of anderfins indien fulks 
niet gefchiet, en wy bevinden dat hier na eenige 
goederen toegelaten worden na den vyand tc gaeu. 
Tullen wy tot onfen groten leedwefen gedrongen wor¬ 
den van gelijken alle waren en koopmanfehappen 
fo wel de eet als andere waeren opentlijk voor by 
de Sok-kampen en andere plaetfen , op licent ns 
Groeningen en Steenwijk te laten gacn, achtende 
veel beter te wefen in alfulken gevalle dat d’inge- 
fetenen van defe landen die neringe niet onttroc- 
ken , de penningen hier van komende by ons ont- 
fangen , en ten dienfte van de Generaliteyt tot be- 
talinge van ’t krijgsvolk wederom aengeleyt en gs- 
employeert worden , en dat den ingefetenen vaa 
defen Landfchappe de neringe en ’t gewin medege- 

als dat de felvige by eenige particuliere tot nieten 
verderfeniffe van de overgeblevene vereenichde lan¬ 
den genoten worden , hen felven feekende rijk te 
maken met ondergang van defe voorfz. landen. 

Hier mede edele,erentfefte,hooggeleerde,wijfe, 
voorlienige en feer difcretc Heeren , U E. in de hcy- 
lige hoede des Almachtigen bevelende , uyt Leeu- 
waerden den 5. Decembris, 1^89. 

geparapheerc 

Frankena, ut. 

Onder ftont UE. dienftwillige, de Gedeputeerde 
Staten van Vriesland, ter ordonnantie van de felve, 

getekent 

E. hbran&i. 

De fuperfcriptie was,aen mijn Heeren, mijn Hee¬ 
ren de Staten Generael der geünieerde Ncderlandfe 
Provintieu, onfe gunftige Heeren, in ’s Gravenhagc. 

Wxz ban ^oIïanD berfocïjten copne ban Defeir 
bjief/ becMarenöe bat beïangenöe be ^emp’ / bat 
fuïC tcgentoaocötcï) impccrmcnt tajajS/booi Dienöe 
^upt-3eje niet nabigabcï toa£/ en bat $oïlaiiö te bo* 
een toace te bjeben gebieecfi bat op be <£em£ een 
HPtïcgatï: ban ïloïïanö en een ban Eelanö gelept 

fouöe 
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fonbctoorbcn/ ten cpnbc bat aUc£ foube met goe? 
Dc toille en bp beemindermge ban bcfo?b?e gefcüie* 
ben mogen / en isS baer na Jiiec tn boort£ Dobber op 
D?e gcfïcït / fo bede men na gdegentbept ö'<# tyD? 
boen bande. 

Omtrent defcntijbtoa^’tfccr ïtoub en broor een 
ïjecöe üojfi / fo bat tb fct)?ijben gcfïcn ï)cb ban ben +. 
t©cceinbri£ tipt .4>cboonDobcn ban ïDtrft 3|anf5. 
3lonhacnde ©cerc ?CDbocaet ban Rolland / dat De 
cibiecc ban bc %ch fo bafï lach / bat men met toagen 
en peetben mocht obctlopcn/abbectccct bat’et tijbin? 
ge toag bat bc bpanb {jem binnen ^bebentet fcec bet? 
fïcrhte/datalDaer i4©aendcïen binnen toaren ge* 
bonten ïmc ttoee Cornettetuptcrcii en b?te flnclten 
gefdjut en batfe meer bertoagten / batfe een furpjijfe 
op Cuïenborg en ©panen boor babben / batfe aile be 
incefïc dorpen b?ant-b?icben gefebrdjen 
babben / en ooft be boorfïcdcn ban Htrccbt gefom? 
mccet. 3pie ban ^oilatiD bdiben tcrfïont op alle£ 
goede ojbte gefïdt / ban alfa be bojfï niet lange 
Dnctbe / beeft bc bpanb niet befonberg öo?bcn bc? 
Jïacu. 

«Sbe^ertogc ban &abopcn bdegctt hebbende be 
fïab ban «tBeucben / i£ baet na gcnootfaeht getoeefï 
’t felbe te bedaten / om <&?cnobïe te fecouteren / bat 
ban ben Connthban ©ranhnjhbdcgect toaö / doch 
bid hetebentod fcec fïeeh befet ont upt te bon3<*en 
met tod 2.2 forten / nubbelettijb bebbeit fp ober aï ge^ 
beputcecbe gefonben/ om afïifïcntictcbcbben / en i£ 
bp be genecaïc Staten in ben-ïieöen fabeut gefebje^ 
ben acn be pacticuUece grobintien / ten epnöc men 
op be fahe en bate bef toaermfïc Ietteube/ befelbe fïab 
foube fecouteren na be importantie en gcïegentbcpö 
ban bet fabc / fonbet eenige fomnte nacmbafticb te 
mahen / en 3ijn De Cefanten met rcbeïilt contente? 
ment bettogen / bebbenbe De grobintien eïjt eenige 
penningen goettoillicbhjh opgebtagt / baet na bttft 
men berflaen bat bic ban 25ern toebetom met bic 
toanCcnebcn toaten geaccorbeett / en bat be fahen 
ban SÖern en (JBeneben op eenen beteren boet gcb?ef? 
feett toaten/ boor b?icbcn en rcmonfïrantte ban J£ep? 
Ddbercb/ SSafden&tractpburg/ bic bie ban $3ern 
bertoonben b’impojtantie ban be fabc / mitggaDcr^ 
bat <ömcbe toaë be fïcutd ban baet ^eigtieuric. 

<©ocb be IBimfïer % iCafftn toefenbe te befet tyb 
tot tSouaen in ©ranhrijh ban toegen bc ^ceten &ra? 
ten genetad / beeft ben 21. 3Januarp upt Carn acn 
Defecten Staten genetad obet gefonben een hort 
en toacradjtielj bethadban De bdegetingc en bet? 
ïolTïngc bet fïab <©cnebcn / baet in aUebegelcgcnt? 
bepb bet fdbet borteliït te ficn i^ / en lupb al^ boleöt. 

3De J]>ettoge ban ^abopen bebbenbe boor fïcö öe^ 
nomen bc f£aö ban <6encbcnte blocnuercii en te be« 
letten bat geen toeboec moebte bomen in Ocfdbe 
fïab/Occfr garnifocn gelept ban ttoee Conipangien 
lichte peetben in’tïanö ban «Cbablap^ op bet ba? 
fïcel ban ©ctgcp / een mplc toeedj^ ban 45encbcn. 
i^ceft oebboenbetboutoen bebjugge ban<5(ïtam? 
bliene£ gelegen op bc tibietc be Ultbe / een bietbed 
uu?ö ban befdbc ftab / en beeft eene fierbte gemaebt 
om be bjugge te betoaten/ fo bequaem bat bPöoo? 
bit miDbcl affnecb aïlebe toeboec Die in befelbe fïaö 
bonbc bomen / fo ban ’t lanb ban Cbablop£ / aï<$ 
ban jpoflïgnp en bet ïanb ban dBenebe. 3E>aer be= 
neffené bab bP Doen beemahen be brugge ban Cf# 
tbanep ïeggcnöe opöcfiofne/ en beeft grootetten? 
djeen gemaebt om bietod te betoaten / baöDe 00b 
noeb gefonben 14 bactibden boetboljc / Ifalicner^ 
en ^iemontopfen/in ecnbojpbatbpbefcbanfibaö^ 
De / genaemt ^aconne / een btccDeï ute ban be 
boo?f5. (fab gelegen / babbe 00b noeb boen betfïet? 
ben bc ffab ban ©etfop / en een fïcrbtc ban accbe 
gemaebt/ op een Ijeubd en boogte bp be jïab/ Detod^ 
be cominanbeetbe obet ’t ianb / toaet in bP 5i)n 
ammunitie en p?obianöe-bupö machte / 00b bcöe 
bp in befelbe fïaö bed boutg betgabeten / om baet 
ban Calepcn en anbete oorïocb-febcptn te maben / 
om Die ban Ccuebc te benemen bd eenige mibbcï 
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bat fb noeb babbenboo? bttïaft om toeboec tebty? 
gen ban <étoitfcdanb. #ieban Cenebe fïcnbefïcb 
gebracht tot fuïben erttemitept / bebbenbe boor or? 
biuarie gebeben <6ob acngccoepen / en een bafïen 
gdjouben ban brie Dagen / sijnop eemiaebt uptge? 
baHen/met omtrent 600 j^arquebufïctg mecfl ^tan? 
copfen/ betoelbe obectodöicbteninbeblucbtgebre? 
bebben be boornoembe H-benbelen bocthnecbten / 
betodbe in ^acoiine befebaufï en begraben ïagen / 
toaet ban fp baet omtrent 200 betflagen/uijfbenöd^ 
genomen en ’tgantfcbebïeb beebraut bebben: b;ie 
Dagen baet na bebben Die ban be fïab op ’t 3lah ge?= 
braebt ttoeefïucherigefcbutg en omtrent?00j^ar? 
qucbufïet^ / betodbe met Den httch ban Den Dage 
aengetafï Ijcbben bet leger ban ©ergcp / Dc£ i^er? 
togen ban ^abopen^ garnifocn befïaenbe in ttoee 
Compangien ïiebte peerDcn/ beeftfïcbterfïonDter 
öifcretie obergegeben/ fo Dat 60 gehangen^ en b»n 
peerDcn jpn gebracht biunen Ceneben/ met De ttoee 
Coinettcn / en ’t leger # acn brand gefïeben. I©cp^ 
nieb Dagen baer na hebben Die ban De boorf5. (ïab 
aengetafï bet fort ban be brugge ban Cfiramblie* 
ne^/ ’ttoelb fp beblommenen bermecfïertbebben/ 
aïtoaecioonebergeflagen 5ijneuetlbbe gebangcb/ 
bet fort en be brugge 3pn tccneöergetoorpcnitocp? 
nicbtbb^baer na hebben bie ban Defïabaengrepen 
be trenebeeii ban Cbancn ban toeber 5ijbe ban be 
fóofnc / en hebben bet gamifoen bat be bruoge be? 
toaerbe oberbalïen / en bit i$ gefebiet op Defèibe tijb/ 
bit gamifoen befïont in bier baenbeïen JDieinontop? 
fen gecommanbeert bp ben Ciiöbcc ©ibaïba / be? 
todbe berfïagen toert met omtrent ?oo mannen/ett 
4 baenbdcn genomen/brie bagen baer na 30» bic ban 
be fïab bc^ nacbtë toeber uptgebalïen en bebbenbe 
fïab ban ©erfop aengetafï /100 ïfacquebu|ïerg btb? 
ben be fïebc bcbïommen fonber ontbebttetoorben/ 
toelbebenoob fïtïbielbcnen niet een tooorb fprabcii 
totter tgb batbe ^ctarD betodbe na be 3ybe ban 
Coupet gehangen toa£ gefpeeït baDbe: toeibe ge? 
tacb be poorte ban befelbe fïaö gantfeïih berbrab / 
boor betodbe omtrent 200 ïfrarquebuficr$ in qua? 
men / baer beneffen^ begaben fieb ?o Cucaffier^ en 
etltjhe i^acquebufïec^ na een breffe betodbe be ri? 
biere ban ©erfop gemaebt babbe in De mueeban De 
fïaö / Die geen ttoee tceöen ïangtoa^/ öaer bie ban 
binneneenfïerb SÖoltoerb tegen gemaebt baöbeti/ 
bet todbe niettemin becmeefïcrt toctbe / fuirbatbe 
fïab op brie plaetfen ingenomen enberobecttocrde/ 
aïtoaer 210 mannen 3911 gebleben/ en eenige geban? 
gen genomen. 3£en 23aron be la &ecra betodbe 
in be fïab comtnanDeeröe ban toegen Den l^ertoge / 
bluebte op bet aerben fort / ’ttodh meefïec ban bc 
fïab too£ en ontoinlib / fo baer rnacr piobianDe in 
getoeefï toare: maer alfo bat niet toa£ / fjeeft bp ecu 
3laquap afgefonben nitteent>riffDiebPfdj?cd*ncn 
ben Crabc ban Hföonte-mafor betodbe ban toegen 
ben ï^citocb commanöecrbc binnen 4£ep / boor tof lb 
bp bmi liet toeten !\ fb bp niet in alberbnefï ontfet 
toetbe/bat bpgenootfaebt foube 5bnfïcb ober te ge? 
ben : bc ILaquap toerbe gchtcgcn en benbr^fgde? 
fen / toeibe al^ bie ban Ceneben beruameri/fobeb? 
ben fpficb omtrent bie fïerhte begraben/ fo bat Dé 
23aron bc ïa &crra fieb ober b^eft gegeben / 
ttoee Dagen öaer na / upttrechenbe met omtrent 
400 foïbaten/ met opgcrolöe of opgetoonbe bacn? 
bde^/ uptgeblufïeïonten/ ïyf en goeb behoudende/ 
latende op bc pïaetfe bier bubbelde Canoug/ ttoee 
Slangen / met 106 tonnen bu^poeber / 600 ho? 
geljS / 60 fïaben natuedybe fCucbcn / bie be i|cc? 
tog babbe boen bomen ban5ijne Caïepen ban J^i? 
cc om te roepen op be <©alepcu bie bp gedacht te 
maben tot ©erfop: baer en boben i$ in be beneden 
fïab ban ©erfop gebonden 600 fachen meel / en 300 
border torjn£/ ’ttodbali^geboertnaCencben/ en 
bet fort en fïab ban ©erfop 5ijin gerupneert/ fo bar 
tegentooorbieb ( fdj?ttf be boornoembe tëTaffin) 
bc fïab ban dBeneben in bolle brpbepD \$! en boet 
ben li^ertoge fdfê oorloge acn /boor Store uptlopen 
in sijne ïanbeu/toantupt oorfabeban be bjuggen^ 
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ban Cljancp cn CflfaniWtcnc^ / öctoeïïtc bccbja^ 
feen 51311 / fo macö ben Üectoge 3yn fotcen DjengenDe 
in ’t een ïanö Ijct anbec niet Ijeïpen. ^aei'bcneffeng 
ïjet bcrlie^ ban 3tjnc flaben ig groot /obecimb^ öe 
OMfpcn ban <6cncbcn roeper^ ban boen fiaöDen / en 
Defe ftucBen of fp fcöoon b?p gefïeït toaren/ fo Dienen 
fp niettemin Die ban aSeneben goetinrtïieö/ alfo bat ’t 
ben itcctoae aninogeïift \g fïg meer meefïer te maften 
oberöetïaft/bitaïie^i^gefcj^ictin min ban 3 toee^ 
ften / fonber bat eenici) Cbeïman/ €apitepn of aem 
fienlift perfonagie ban bevtTomnft ban Ö?anftrijr bolft 
ofbanbcrfïcbegcbïebenfp/ alieemo of^folbaten 
ten i)oot|3fïen/ tuaer upt fcer ïiefit te oo?beïen en af te 
nemen té be gunfle en üpfïant ban onfen goeben<6ob 
ï)em fp Daer ooft aïïeen be eerc ban.^tt igfytt betöaeï 
bacr ban fcftufteUft gcbaen bp ben boo?f5. IBinifïer 
t€affm/ acn be^eeten Staten generaei obergefon# 
ben: ’t bielft ift ben lefec/ Ijoetoel pet té bupten tteMe* 
öerianbfc gefcpieöcnitTcn / pebbe ibillen aftjter mebe 
beeïen. 

<&m 4. <Pcccmb?$ pebbben be gebeputeerbe ban 
(Scïberïanbinbebergaöeringebanbe Staten gene* 
neraei obcrgclcbert befcnaboïgenberemonfïrantie/ 
bie pen aï ccnige tijb te boren te ïafle toaö g;eïept/ en 
öoo? anbete boo^geballe f marigpeben tot bie tijb op* 
gepóiiben / be teinoufïrantie toa£ aïDité ïupDenDe. 

önnoits /T Yn Heeren , het is een yder kenlik, dat de refte fo 
ftrantie’ IVlnoch van Gelderland is behouden,doorgaens leyt 
bpbeges aen den aenftoot van den vyand ,en als frontier tegen 

tiaiuScU ^en ^Ivcn : daerom tot bewaringe der felverplaetfen, 
ötrianö geen ding meer van node ware dan dat d’arme bedrukte 
am De onderdanen die uytgeleyt zijn , of tot genade van den 
Staten vyand , ofby den fclven behindert worden van te ge- 
generael nieten de vruchren in hare armoede refterqnde om 

Scn/Derf* *er ^eSrer noodruft te leven , fouden verquikt, onder- 
©ÉceuiUj,* fteunt en gefoulageert mogen worden : eensdeels by 
1789, ' goede ordre en difcipline onder onfe eygen volk van 

oorloge, die tot onfer defentie en befpherminge, en als 
dienaers en exploiéteurs van Juftitie aengenomen en 
geftelt zijn : anderdeels by verlichtinge der fware 
laften en borden , die den frontier-plaetfen gewoonlik 
toekomen , en die fy te dragen alderminft zijn vermo¬ 
gende. 

Maer ter contrarie bevinden wy dagelix dat onfe ey¬ 
gen krijgfiuyden fich niet anders aen ftellen dan of 
het land hen tot een roof te voren gegeven ware, en of 
fy daerom des Heeren foldie verdienen dat fy het land 
fouden verwoeden , d’onderdanen te quellen nemen , 
en alles in d’uyterfte ruyne ftellen, vyandlijker als felfs 
de vyand nemen , op d’ ander zijde, dat de provintialen 
onderlinge niet tot verfchoninge van elkander (gelijk 
de mutuele verbindinge der geleder in een gemeen li- 
chaern , na eyfch der liefden en beloofder trouwigheyt 
medebrengt) arbeyden. Maer dat de gene welker con¬ 
ditie de befte is, en die daerom beft waren dat d’ ander 
’t fpits voor afbijten , door welkers onruft, fy gelijk in 
ruft en vieden fitten, dat fy alle laften fo veele mogelijk 
van hen op hunne geburen fchuiven , en den befwaer- 
den verfwaren mogen. 

Hier van mijn Heeren willen de Remonftranten niet 
vermaent hebben , om yemant te befchuldigen , geen- 
fins, als een middel wefende dat fy ten allen tijden ge¬ 
houden hebben voor fchadelijk tuftchen goede vrinden 
en bondgenoten , en daer mede de fake niet is te maken 
dan erger. De Remonftranten verftaen ook feer wel dat 
geen land met klachten kan gehouden werden; maer 
ook weder is in alle lands regeringe en byfonder in re- 
publijquen geen ding meer gerecommandeert, geen 
ding waer by landen en luyden meer floreren en opko¬ 
men , dan dat in gelijkheyd der juftitie, en uyt billijke 
cornpaftie der hooft-litmaten met den anderen,de klag- 
ten der benauden gehoort, en in allen gevalle dat d’ar- 
nie gemeente foude mogen klageloos geftelt worden, 
immers dat fy konnen fporen dat ’t aen de voorftanders 
niet hout te beteren, daer in fy yewers te klagen heb¬ 
ben: want ongetwijfelt der hoofden oogluykinge tot 
d’infolentie van hun dienaers, maekt een fcheelege¬ 
meente, die daer door ten leften niet anders gewent 

worden, als geen ding te regten te fien, en alles ten 
erchften te verkeeren. 

De Remonftranten zijn fo onbedacht niet, dat fy in 
de tegenwoordige coufufie fouden menen dat het al te 
rechten ware , en dat de difcipline (nu over de 20 jaren 
vervallen ) foude in een jaer weder herftelt konnen 
worden, maer fy fagen geern , alfo de foldaten jegen- 
woordich beterbetaelt worden,als oyt te voren,en 
alfo wel als by eenige Princen, immers beter als by den 
vyand , dat fy ook fouden mogen beginnen obediëntie 
te leeren,en dat de gemeente mochten verleert worden 
het ooge van den vyand te keren, daer heen fy door ’t 
quade regiment van den onfen toe geporret worden, 
en voortaen geen exempel van beter regiment de» 
vyands genomen, maer door het goede regiment van 
den onfen , een afkeer van den wanden foude ge- 
maekt mogen worden , wel eer was ’t capitael een hoen 
te nemen, wel eer ging de ploeg onbefchadigt in *c 
midden van den vyand. En nu fijnfe van onfen volk in 
anxt van haren leven , ook die met heyde te mayen den 
uyterften hongers nood weren , en het is te kleyn om 
ftraffe te doen,daer het peerd met de koe genomen wer¬ 
den , en daer over den onnofelen Landman ’c leven i n- 
fchiet. ’t En is niet al te beteren, maer de Remonftran¬ 
ten wilden wel verfoeken dat het gebetert foude mo¬ 
gen werden, dat daer is te beteren. In voorleden Julio 
heeft het Hof van Gelderland 10 foldaten ongevaerlik 
doen opknopen, die iopeerden gehaelt en weder ge¬ 
geven hadden , en die te Reenen hebben in foldye gele¬ 
gen en 30 beeften genomen, dien is ’t al vergaen ten (Pol. 6 
beften. De Remonftranten hebben altijd niet willen on¬ 
derlaten haerdevoir te doen,en ’t roepen en kermen 
der gemeente van fich te wenden , fich niet weyniger 
tot u mijn Heeren vertrouwende en uwerEd.amptnog- 
maels aller vlijtichfte implorerende. 

1. En om te komen tot nader fpecificatie, overftaen- 
de d’exceflive fchaden,extorfien en tormenten laeft van 
des Overften Klanten volk aen die vander Nykerk bin¬ 
nen 7 dagen gedaen totter fomme toe van over tfooo 
gulden,waerom u E. belieft heeft in’t voorfz. atnpt on- 
geveerlik ten halven November te fchrijven aen Klant» 
’t welkgifteren beftelt is, en daer op antwoort verwagc 
word, alleen hier voor ditmael dienende tot contefta- 
tie van de fake. 

So is voor eerft, dat tuftchen den 2t. Aprillis tot op 
den 21. May , namentlik in eender maend tijds de ruy- 
teren van Chriftoffel Wolffich vervordert hebben den 
van Wenterfwijk en Althen, niet tegepftaende dat fy al¬ 
les wat hun behoorde betaelt hadden , te overtreckcn , 
en hebben haer luyden fchaden gedaen, 4857 gulden , 
behalven die ter dood geflagen en mishandelt zijn , na 
uytwïjfen der copie littera A. 

En hoewel de Remonftranten hier over dikwils kiag- 
tich gevallen zijn, hebben fy nogtans tot geene vergoe- 
dinge voor als noch konnen geraken. Maer alfo fy te- 
genwoordich in ervaringe gekomen zijn ,hoe dat des 
Ritmeefteren Wolfs fchrijver tegenwoordig hier is, 
vervolgende betalinge, en ter oorfake van die heefc 
noch laetft de hand gelecht op feker obligatie van den 
Ritmeefter Schoften , by decreet opgeflagen en geko¬ 
men zijnde op 602 pond , fo verfoeken als noch de Re- 
monftranten alhier om nader provifie, begeerende dat 
U E. tegen den voorfz. fchrijver wil gelieven te proce¬ 
deren en doen procederen tot liquidatie van de voorfz. 
befchadigtheden ,daer en alfo het UE. fullen bev inden 
oorbaerhjkft tc zijn, en na rechte te behoren. 

2. Infgelijken wat moetwillen de Ritmeefter Balens 
ruyteren , en naamkundig eene met namen Schrijvers- 
dorf,tho Ruerló en daer omtrent in die Graeffchaft ge- 
pleecht hebben,vullen fich de Remonftranten kort- 
heytshalven tot de copye U E. gerefereert hebben , en 
verfoeken dat by U E. daer in fo voorfien foude mogen 
worden, daer mede het jammer en fchade der arme 
luyden geboetet en gebetert worde, en dat dies vorder 
geen moeyten gebeure ,en infonderheyd desrouvoer- 
ders halven, dies hunne befoldinge voor etlijke tijd ge¬ 
betert is,fulkefcherpe bevel-fchriften gedaen mogen 
worden , dat in toekomenden tijden niet te gelijk d’on- 
danen bedroeft 3 en des lands penningen genoten wor¬ 

den, 
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den , daer van ten minften de ruyteren in gebrek geval¬ 
len zijnde, behoort gedaen te worden kortinge, want 
fo veel aengaet de ruyteren van Docechem daer van de 
Remonftranten veradverteert zijn, dat fy ten aenfien 
des rouvoerders de onderdanen fouden onderftaen af te 
dwingen 200 gulden , bydreyginge van vier en brand, 
of wel ftegtehk fulkedreygementen van rechts wegen 
kapitael zijn , nochtans alfo de Remonftranten niet we¬ 
ten wat hier opgevolcht foude mogen zijn,willen fy 
daer van anders niet vermaent hebben dan by memorie. 

3. Het is ook dat eenige foldaten van Capiteyn Berk 
ter tijd als hy garnifoen gehouden heeft binnenRhenen 
zijn onder ’c commandement van eenen Sergiant ge- 
noemt Schoef uytgevallen en ingevallen in ’campt van 
Ede in de buerfchap Linteren en daer omtrent,des 
quartiers van Veluwen en hebben de boeren afgerooft 
en gefchattet een fomme van 127 gulden 2 ftuyvers, 
blij kende by fpecificatie per C. 

Waer over die van den Hove van Gelderland ge- 
fchreven hebben aen die van Rhenen , ten eynde dat fy 
in conformite van’c Placcaet fouden willen doen en be¬ 
vorderen Juftitie, gelijk ’t Hof onlanx 10 foldaten die 
te Barnvelt ( als boven vermeit) peerden geroofc had¬ 
den , hebben executeren laten. 

Maer alfo daer op niet gevolcht is,fo zijn die van 
Gelderland genootfaekt felfs hen tot U E. te keren na 
inhouc der miffiven per C. 1. & 3.gelijk deRemonftran- 
ten tegenwoordig verfoeken dat d’eftimacie der voor¬ 
noemde fchadebyUE.aen des voornoemdenCapiteyns 
befoldinge gekort, en den voornoemden Schoef met 
zijne complicen geimputeert foude mogen worden. 

4. Wat vorder in ’t voorfz. ampt van Ede, voor ver* 
derf by verfcheyden garnifoenen van Wageningen den 
armen onderdanen toegevoegt is, dient tegenwoordig 
niewers toe te vermanen , dan dat in toekomende tijd 
beter opftcht op dergelijke moetwille genomen foude 
mogen worden , want van Wageningen af tot Hoeke- 
lom toe, wefendebyeenuregaens, is het fo kael en 
bloot gemaekt, datter niet een huys, ook niet in ’t ge- 
heele dorp van Bennekom is ftaende gebleven. 

5. ’tlsookUE. meermaels geremonftreert dat de 
RitmeefterLepijn ,fichin’t Carfpel van Barneveltaen- 
geftelt heeft, gelijk of de vyand in ’t land en het land 
met branden en blaken te houden geweeft ware, gelijk 
onder anderen hy of de zijne fonder reden en buyten 
eenig bevel afgebrant hebben een bouhuys van een 
Edelman met ecren , Willem van Hoekelom bin¬ 
nen Harderwijk, dat hem om: geen 3 00 gulden fton- 
dete lijden, waeroto de Remonftranten hier bevorens 
verfocht hebben , gelijk fy als noch verfoeken by de- 
fen,dat aen Lepijn tot beteringe van de voorfz. fchade, 
gefchreven moge worden , en infgelijx aen die van 
Swolle, ten eynde dat het voorfz. aen Lepijns fervice 
gekort moge worden. 

6. Van Hattumis U E. noch onlanx geremonftreert 
dat de foldaten van Hopman Leu , alsdoen onder 
’t commandement vanjzijnen Luytenant , den Ker- 
fpels - luyden afgenomen hadden 4 koeyen geefti- 
meert op ifo gulden , die de voornoemde foldaten on- 
geveerlijken een hall beeft te rugge gekeert hadden, 
hiervan heeft de Scholtes van Hattem requefte overge¬ 
geven ,die U E. belieft heeft aen den voornoemden 
Hopman over te fchicken, om de voornoemde fchaden 
te vergoeden , of te doen zijn onfchulde, waer op niet 
anders is gevolcht,dan dat des voornoemden Hopmans 
Luytenant in ’t Raedhuys van Hattum ter prefentie van 
den Magiftraet foude met het fpitfe van den mefle ge- 
compenfeert hebben,indien’t hemLuytenant niet ware 
belecgeworden.Daerom de Remonftranten aenroepen 
U E. officie, ten eynde dat den voornoemden Hopman 
tercaufevan zijnen Luytenant de voornoemden ifo 
gulden, of twee ponden vlaemsmin ter fake van de 
boven gemelde reftitutie, mogen aen zijner becalin- 
ge gekort worden,met arbitrale corredie van den Luy. 
tenant voorfz. 

7. En weder kerende tot Wageningen,het is UE. by 
den Remonftranten hier beyorens vertoont, hoe dat de 
Luytenant van Capiteyn Oltliof heeft eenen Pieter 
Henrikfz. Schipper van Culenburch afgenomen cenSa- 

mereus met Turf voor zijn foldaten ,getaxeertby den 
Velufchenquartieropdefomme van 260 gulden , die 
den voorfz. fchipper billix behoorde vergolden te 
worden, daer op by U E. den Remonftranten anders 
geen refolutie gegeven is, dan dat gelijke koften by de 
rcfpe&ive Provintien fouden behoren gedragen te wor¬ 
den. Nu is ’t immers waer dat in allen gevalle de ftro- 
men behoren gevrijt te worden , en dat een particulier 
perfoon even loweynich heeft te dragen , dat tot lafte 
van de Provintien als van de generaliteyt foude ftaen 
mogen , en dat het is contrarie de refolutien en placca- 
ten van mijn Heeren de Staten, dat foldaten of Kapitey- 
nenalfo viafadi en op haer eygen houtken een yder 
het zijne tot haren behoef fouden mogen ontweldigen. 
Sulx dat voor alles de gefpolieerde behoort gereftitu- 
eert te worden. Om waer toe te komen verfoeken de 
Remonftranten U E. als die de wettelijke ftraf compe¬ 
teert , over ’t volk van oorloge, dat U E. believe aen de 
betalinge van den voorfz. Olchofs Luytenant in te hou¬ 
den wat voorfz.is,de refte ftaende te verdragen tulïchen 
de generaliteyt en de Provintien. 

Allen wijderen verderf foinderGraeffchap, als in de 
Veluwen gefchiet, dewijle de Remonftranten daer van 
onvoorfien zijn van pertinente informatien, willen fy 
voor ditmael onbewogen laten, mogen alleen dus veele 
noch niet verfwijgen , dat de foldaten van eenen Capi¬ 
teyn Heraugier hebben een goed man te Epe in de Ve¬ 
luwen met namen Iacob ten Holte, op eygen autoriteyt 
geapprehendeert, en onverfchulter faken op de knien 
gebragt: als U E. uyt de milïïve van den Hove van Gel¬ 
derland , en die daer in verfloten requefte hier by gaen- 
de per D. daer aen als by defelve miffive en requefte,en 
prefenterende te verifiëren den inhout van dien , by fo 
veer UE. fal gelieven fulx daer in te doen, dat’t der ko¬ 
ften foude mogen weert zijn , gelijk de Remonftranten 
verhopen dat fal gefchieden , daer uyt d’arme onderda¬ 
nen fouden mogen fporen dat haer elende, de regerin- 
ge vaderlijk aen ’t herte gaet, en dus veel van de over- 
daden des krijgfluyden. 

<0p befe arttdftcn fïont geappofïiïeert albug. 

ffiant itccatitic bjieben aen alle de Capitepnen in 
befen bermeït / om ccfïitutie ban befe fbulen te boen monX* 
tot contentcmcnt ban be fupplianten / met infectie tte. 
ban be cebenen in befen berbaeït/ of andcc^ faï Ijicc in 
boo?fien toerden na beïjojen. 

<Pen 28. «a^ecembjijS ig ooft bp be Staten gcncracï 
gerefoïbeert / bat fp bifcipïinc ober bet bolb ban 00^ 
ïoge bie tn bienffc ban befe ïanben 3ijn / tobden ouder; 
bouden bebben / en fïcaffe gebaen oüec ben cuptecen 
biebe IBunfïecfe baöbcn berooft / en nacmbundicb 
oohbe cuptecen ban doesburg en ïDcutcdjom die 
17 peefonen in ’tampt ban 25jedcboott DccrïrjU om* 
gebjaebt babbelt / tot todften cpnbe aenbe €>fftricr£ 
gefcb?ebcntoerbeomdebantdadigcr£ en fcbulbigeu 
te ficaffen / of bat be ipeeccn Staten genccaei öaec in 
felfê fuïlen booten. 

#mtcent befen ttjb fo beeft eenen «Tapitcpn 3J02E 
aen 23o?nffca 3tjn Excellentie ban kaffan aengegV |ionam 
ben een fabe detpcïbc febeeu te toefen ban groten ge; 
bjiebte/namentlib bat eenenpcccppcrfr/3iluptenant 
getoeefï 5tjndcban ben<0becfïen^cbenh/fcberc com? tuis bun 
miffie babbe ban ben pertogc ban panna / gegeten 
in ’t bab te 2lben / getebent met be ijanb ban ben fel- 
ben Üectoge ban parma/cn befegdt met dc£ Co? 
ninc ban ^pangien fcgel/ en noclj een eommiffie 
ban ben Hldmiraeï aen be 3ijbc bc£ dToninr ban 
.^pangien / toant be eerfïe genoembe commifTie iiu 
bielt bat be boo?f5 ffeerp i^ecfl fo beeïe Capitepnen 
foude maben al£ bp tot dienfïc ban ben Coninh fou= 
be bonnen bebomen / befen ïfcccp l|ecft toa£ gdo; 
geert tot eenen pieter ©daer bjonende in ben page 
omtrent be plactfe / en albaer feb toeebenbe toa£ bp 
aïbaec oberleben / en meenbe befen S3omfIra bat bP 
pet bpfonber^ ban be fabe foube bonnen ontbeb? 
ben / en bacr boo? te toerbe ftellen pet befon? 
ber^ tot bicnfïe befee ïanben / ban aïfo bd niet 
bonbe te toerbe geftelt toerden / bp en mofï op febes 
re plaetfe eerff repfen / en bacr toe oob eenig gdd 

(€t 4 Ijtb- 



500 
Seven en TVintichfte Boek. *5% 

pcbbcn/peeft pp fo bede toeten te feggen en aen te ge* 
ben öat sijn excellentie pem gaf een fcppftdijfte 
commifTtc/ nritégaöeté een bjicf ban öate bcnlaetffc 
jDobembrfé 15:89/aen meeffec UMlem SSatdcfmö/ 
atö boe regerende 23urgemcejfcc ban ^ÜmfïecDam/ 
lubbende alöu$- 

CFol. 7.) Maurits geboren Prince van Orangïen Grave van 
Nafiau, Marquis van der Veere , &c. 

.ÏP.ifftVie 1^ Rentfefte , hooggeleerde en difcrete lieve befon- 
Jf-i dere ; ons heeft den Captteyn Bornftra defer toon- 

ban^’afs der fekere faken te kennen gegeven , dewelke wy,in- 
fau aen gevalle fy conformeren met zijne declaratie,van fuiken 
ininem gewicht en importantie vinden,dat wel van node is met 
23aröeï allen ernft daer in voorden te worden , maer alfo ’c fel- 
futjï. ve niet wel mogelijk ts te gefchieden , ’c en fy dat men 

den voorfz.Capiteyn eenige middelen doet hebben om 
hem daer mede te behelpen, en de voorfz. fake ten eyn- 
de te brengen. So is ’t, dat wy u hier mede wel ernftlijk 
verfoeken dat gy niet wilt nalaten hem op zijn verfoek, 
fo verre gy fult bevinden dat daer af eenich profijt is tc 
verwachten, met omtrent loo guldens te doen hel¬ 
pen , belovende u hier mede vaftelijken , u de voorfz. 
lom me wederom by den Staten vanHolland te doen re- 
ftitueren , wy hebben den voorfz. Capiteyn belaft met 
uindefezijneaffairengoedeen vlijtige correfponden- 
tie te houden , wilt daerom niet na-laten ons by tijd en 
wijlen van zijne rapporten en ’t gene hy gedaen fal heb¬ 
ben naerftichlijken te adverteren, op dat wy ons daer 
na weten te reguleren. 

Hier mede, erentfefte, hooggeleerde en difcrete lie¬ 
ve befondere , zijt God bevolen ,m ’s Gravenhage de- 
fen laetften Novembns , 1589. onder ftont, ufcer goe¬ 
de vriend, 

ondertekent. 

Maurice de Naflau. 

Het opfclirift was , den erentfeften, hooggeleerden, 
en difcreten , onien lieven befonderenmeeiter Willem 
Bardefius, Burgemeefter derftede van Amfterdam. 

JJfp fjeeft ooft aen ben boo?f5. 23acöcffu£ gepab 
Bliffibc ban ben ï^eete ‘Jtöbocaet ban HoIlanbJllee* 
ff cc gjopan ban <®idenbatnebelt/ban Defen inpout; 

Erentfefte , hooggeleerde feer difcrete Heere * 

3T>tfTiVje A PUE. memorie van den 22 defer, heeft my Capi- 
bati Den Vy teyn Bornftra , veele faken geopent, die apparentie 
IPcete Sfitis van geloof hebben gehad,overmits hy getoont heeft dc 
fctntónbc” nieu-gemaekte fleutel van de gevankenifte van Am¬ 

tell iftol; fterdam , daer mede hy fcyde dat een Engelfman, ge- 
k1"a!|,ctï noemt Thomas, foude wefen uytgebroken, gelijk hy 
taait 031= U my te voren hadde geadverteert te fullen gefchieden, 
öenbarnfo en by den Secretaris van der Wyere was ontdekt,ik 
bzW aen ^lijve tjiet fonder twijfel in defen handel: maer op uwe 
iiocmbe* E. en des Heeren Admiraels fchrijven is zijn Excellen- 
23aröes tic beweecht hem commilfie, onder renverfael, te ver- 
fmb. lenen , gelijk zijne Excellentie U E. voorgenomen 

heeft parciculierlijk te fchrijven. Ik bidde UË-opal- 
les wel te willen letten , op dat des lands dienft te regte 
machgevordert worden,en alle dubbelde praktijken 
geweert. 

De faken van Over-Yilel daer van ik UE.leftmael 
fprak, zijn gebracht in goede pointen, ikhope dat in 
regarde van Utrecht van gelijken het befte gedaen fal 
worden. 

Hier mede, erentfefte, &c. in haefte uyt den Hage 
den leften Novembris,i 589. onder ftont,al uwe dienft- 
willige vriend , 

ondertekent 

fyhan van Qldenbatneveh. 

De fuperfchriptie was , erentfefte, hooggeleerde feer 
difcrete Heere, meefter Willem Bardefius, Burgemee- 
iler der ftede van Amfterdam. 

Biet befe bjteben geftomen 3ft'nöe bp ben boo?* 
noemden meeffec IDiIiem 25aröefm$ / peeft pp feer 
aengepouöcnom öe ioq guiöen$ te beftorwn / fcg* 

gcnbcbatöe fafte (bie pp pem ooft otitbcïitc) öaefï 
toag berepfcpcnöe / toant öefdbe penningen pebben* 
be foube pp teefiont beftomen commiffie ban ben 
l^cctogc ban 5^atma in generalibiis terminis aen alle 
Contnjc gcfïnöe / om pem boïftomen geloof te geben/ 
in alle$ te affiff eren / Daer afpp Ijnn boïftomen bet? 
feftcct pielt/ en aï£ ban toonder Daer mebe uptregten/ 
met 3tjn abbij£: öoep al£ öe boo?f5.2$ojnffra bie 100 j 
gulöeng onöer 5pn reccpiffc ontfangen pabbe / ig pp / 
noep etlpfte Dagen binnen ümfferöam gcbïcbcn / 
niet tegenfïaenbe pp te boten gefept pabbe bat pp ba* 
telpft foube bertreeften / en opentlift bp pegeïpli gc= 
gacn / en onbec anbeccn aen ben ïietftenraet albaet / 
en peeft ban ben feïben bjieben ban abö?c^ en recomi 
manbatiebeefoeptaen be buptfe Hictfte bet gerefo?? 
meetbe religie tot Honben/ben booil'5. üurftenraeö 
aïbaec te ftennen gebenbe be commiffie bie pp ban 
3pn <l5iccellentie pabbe/en bat pp opbe^feïf^boojs 
fepjpben ban ben boojfj. 25atbeflu^ ten felben epnöe 
ontfangen pabbe 100 gulbcng / pen-ïupben ooft 5pne 
remonfïcantte bettonenbe/ gelpft pp ooft genoeep pe^ 
gelph pabbe gebaen/ ’t toelft be fteeften met allen fêec 
bebe bcrtoonbecen / bie baetom eenige upt ben pareu 
Pp ben SÖurgcmeefier 23atbefïué gefonben pebben / 
booj toien^ abbp$) pem bp beu lierftenraeö/ al^ pem 
metftenncnbe/3pnberfoefti£ afgeflagen/pier booj 
i^ be^ boojl'3- S3o?nfïra crebpt bp 23arbeflo feer afge^ 
nomen lm liet fïcp beöunlien bat ban 5pn acngeben 
qualpft pet goet^ toa^ te berpopen / of acpfe pem te 
onbeöacpt/ en öat pp eer (fo pp ’t reept meenöe) pem 
bp ben bpanb aen een galge foube pelpen / ’t toelft pp 
pem ooft bebe toaerfcpoutoen/baer op pp ban ber? 
troeften i^/be^eete?51bboeact<©lbenbarnebelt fepjeef 
mibbclertpbooftaenSSatbeflu^batppop ben pan= 
bel ban S$o?nfïra tod foube boen letten / alfo pp pem 
fufpccttoa£j enöatppbeeïe defecten in 3pncn pcc^ 
foon pabbe bebonben / en fïcp liet bebuuften 3pn ar« 
bept nergens anöer^ toe te fïcecftcn ban geit tc tree* 
ften/ en öat pp ttopffeïöe of öaer ban eenige bjucpten 
fouben ftomen / begeerde Daerom öat pem foube ge* 
ïieben 3pne getooonïpfte öifcretie te gebrupften / re* 
garbnemenbeopöequaiiteptban ben perfoon baer 
metgepanöeïttoeröe/enöat pp fonöer 3pn nöö?e£ 
foube belet gepab pebben / öat men pem eenige com* 
nuffic foube pebben gegeben / en fo pp ban öaer ber* 
troeften moept toefen/aepte pp noöicp onöcrfocpt / 
toaer peen pp gerepfl toa0/ én toat pp boo^neemt/ 
toant pp ftonbe ban pem niet goct£ bertoacpten / en 
toilöetoeïöat 3pn commifTie gccaflecrt toare/ toilt 
(fcp?pft pp) op alle^ ten beffen letten/ en boen ’t gene 
oo^bacr ijs: Defen b^ief toa^ ban Date ben 17. ^)cccm* 
b2i0. 

23o|iiffra fcpipft eenige Dagen baec na upt ben Capita 
23pd toeöerom aen 23aröcflu^ / Dat pp albaec toa^ 
panöclenbcmetttoeepcrfonenbteobecuaren fouben aeninef 
bp ben hertog ban ^arma om 5911 commifTie'tc pa* f«t®n 
len: maer bat Den eenen Die De principale belcpbee 
toa^ / om bie commiffie te palen / geraöen bom Dat 
fp op€ngelanb fouben repfen/en ban ^ueberen ober 
Cali$! bp ben hertog ban ^acma/ öat fulp foube 
fecretecftonnenbelepttooröen/pettoa£ toel toaer/ 
öat pet toel toat meer ftoffen foube / maer pet toa^ 
’^3Hanö£oo2baer/en fouöcaïle^ fonöer eenige fufpi* 
tieftonnenuptgececpt toorben / fepjeef bo?bcc meer 
fottigpcpbtelangeteberpalen/toantbaer toacen 3 
bjieben ban eenen öate / namemlift ban ben 25. 
cembec / be ttoee pielden om ioobaelöer^ te pebben/ 
ben herben pielt in / Dat pp De toebtttoe ban #ecrp 
i^erff pabbe gefp?often/bic becftlaect pabbe in ’t fe< 
ccete / öatfe toillicp toa^ pet befepept / Dat paec ober* 
ïcöen man pabbe ban Den hertoog ban f>arma/ pem 
tcbepanbigen/mit^betalenöeöeonftoffen baec bo* 
ren gebaen / bebjagenbe 2000 gulöeito/ begl toiff fp 
een goed brint öaerfe pem aen foube recommauöcreu 
biepetfdöige befepept upt ben nacm ban ben €o> 
ninftonbcr pet boarf'3. ülaninjc fegeï op pem foube 
doen maften: aïbti^ / fcprpft pp / f ullen tou öe moer 
niet de jongen beftomen. 3Sft pebbetot De^Hand^ 
beffen/ fepiöftpp/ een pónb groot onftoffen g 

bant 
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$a. Vervolg der Nederlandfc Oorlogen. 50* 
baen om bc toebutoe ban J^cccpl^ccfï bpuften te ma* 
ken / Dat ik geetne cop’ie oeljaCi baöbe ban b*cc 
man# comniifTtc / maec fp begcecben’t niet te boen / 
obeemit# Ijaec man op 5011 Doob-bcDDc begeert bab* 
be / bat 3jjn ljup#toou met Defeïoe cammiffie foube 
treeïten na SS^abanb / fp foube geen goeb gebjeït heb* 
ben / inaer alfa iït bao? be man# boob ban be fake 
heb gemeten/ beeftfe mp Die comntifTïc laten lefen/ 
etc. Sk btnbe geenfin# gcraben batfe met Die com* 
miffic taerrepfi / toant fp foube ben ïanben groot 
afbreuk mogen boen / fofe Capitepncn tot Ijaer toilïe 
aen befe 3tjbe konbe bekomen / toant be commifffe 
kipt/ bat Heerp Hccfï tot be|)oebe ban beu Conink 
ban Jjpangten / fa beel Capitepnen maclj maken / 
al# l)n tot itoiimv beboebe fal toeten te bekomen. 
Sk bebbe be toebutoe belooft batt onkofïen op te 
brengen binnen 14 ba gen / Dc#falfemetmpna ben 
23jiel repfen om pact gelb te ontfgngen: mijn Ifee* 
reu ^tateufuileii beliebeu baer ojDjcin te pellen / en 
nemen baer De cammifTie af tuffetjen jjüafelanb en 
©elft / baer tk mp een ure of meer met baer fal ber* 
geten / op aïfulkcn plaet# / alp mijn Heeren mp ful* 
leu belteben te ojbonneren / l)icr op bertoacljte ik op 
Ijet alberfpoebicpfïe anttoocjbe/ baer op nietbient 
gefupmttetoojben/ bp aboatuucof fp foube mogen 
bertreckcn. Sn ben 23|icl ben ^ 5. december/ Hnno 
1589. <©nbcrfïont/ utoeC.fcbulbigeengunfïtoil* 
lige Capitepn / onbertekent 

J. W- Bornftra. 

Het opfchrift was, den eerfamen, wijfen, voorfieni- 
gen , en feer difcreten meeftcr Willem Bardefius , Bur- 
gemeefter der ftede van Amfterdam. 

ÜDen kjief fdjjijft bP / öat ÏJP fent met ben bjoebec 
ban ben fiactsbeetebanbcc ^ieuburcï) inbcnl^a* 
ge / bie bP fdjjnjft toij# gemaekt te bebben / bat be 
Zeereu Staten ban ï^oUanb ïjem een fommeban 
penningen geateo?beetc bebben / om eenige faken in 
«êngcïanb upt te rechten en te becbojöecen / etc. 

We Burgemeefïer tjeeft ban bit fcbjtjben ben Hee* 
re ban ^Ibenbarnebeltbertoittidjt/ enmeenbebat 
men met ben felben nocb pet befonber# foube konnen 
uptreeptert/ immer# pet gepeele beflepnbat ben bp^ 
anb boo» gebab fjabbe / met ben boo?fs. Üerrp Herfï 
tipt te redjten/ betoijle befelbe pabbe bekomen af* 
öjnkfeï# ban be fleuteïen ban be poojten ban be pjin* 
cipadfïe fïeben ban ^oïïanb / en febjeef baer om bat 
De bootfj. &o?nfïca ïjem bekïaecljbe / bat men een 
fake/ Daerinljp fïcbberoembe alreebe bedtetoege 
gcbjacljt te Ijebben / en ban fo groten impojtantie 
bp ïjem fo gdnekdik begonnen / nu om een 100 bael* 
öcc# / Die Ijn nocb begeerbe / foube achter blijben / 
bobentodke 100 baelber# öpniet een fïupbccmecc 
begeerbe / en baer mebe bp met 1000 perijkelen ban 
ïeben/ fïgnaïc btenfïen/ tot anberenkofien/ berfe* 
kert toa#tc boen / metbotberberklaringe/ fcbmft 
ïjp / l)icr te lange te berïjalen / l)et pem fuïjc betoecckt 
Jabbe / bat ïjp upt biberfe conjïberatten tod konbe 
bemerken / bat bp ben bpanb toat fonbeding# booj 
ïjanben mofï 5jjn / fo bat l)P bonb noep een# 
100 badbaer# baer aen te toagen : ben ïfeere ?ïb* 
bocactfc[)?cef baeropboo? auttooojbe/ 3tjn Crcd* 
ïentie 5jjn bjieben gecommunicecrt te ïjebben / bie 
goet gebouben Ijoöbe / be bpgcboecïjbe acte aen 
ftetn te fenben / bock fdjjijft ÖP boo? 5ijn abbij# / 
konbe ÖP geen anber geboeïen ban ben man ï)eb* 
ben / ban bat l)p arbepbe om gdb te trccken / bat 
ïjp ook niet konbe berfïacn / toat bjncljt be com* 
miffie ban ï^ccfï aen b’anbcr 3tjbc foube konnen 
boen / en actjtc baerom annobiclj bie# aengaenbe 
bede mopten of kofïen te boen / etc. toa# gebateect 
ben naefï-iefïen ^ecemljcc/ 1589. Cbentoeï i# be 
fake baer bp niet gcbïeben / macr ïjeeft be boojf^. 
25o^nfïra niet alleen nocl) bekomen be boo?f5. 
berfoepte 100 baelber# / maec ook boo?fcï)?ijbdiban 
ben ïfeece ^ecretari# ban be ï^eeren Staten ban 
^oïlanb aen ben eigent <0?teï / om ben felben 23o?n* 
ftca albacc in Cngdanb beljulpicl) te toefen / etc. 

toant ben boojboemben #jtdbp eenb?iefban bate (roi* 
ben i. J&ep i5s>o* fcDLiijft onbec anbece ban öefeu 
23o|nfïca albu#: 

MYrj Heeren de Staten hebben my over ettelijke üaii^Jen0* 
maenden door fchrijven van den Heer Secretaris latere au 

de Rechtere fonderlinge gerecommandeert gehad, de t®e"tn'f^fe 
fake en vervolch van eenen Capiteyn Joriaen Bornitra, De <£apü 
dewelke alhier komende 3 en (ieh met konnende ge- tepn 
dragen binnen behoorlijke limiten, maer intenteerde 
haer Majeftey t op Sint Joris dach left-leden te vereeren 
met zijn rechterhand, als de eenige defentie van haren 
perfoon, en fulx aen eenige liclnveerdige perfonen > 
Sergeanten en anders verklarende, is hy daerover ge- 
apprehendeert , en in gevankenifie geftelt geweefts 
eyndelik door interceflic van de Heere van Külegrey 
en my weder ontflagen, cn boven 1400 Carolus gul¬ 
dens van wegen hare Majcfteyt hier te voren ontfan- 
gen, tegenwoordichnoch met jooandere gefurticerc 
geweeft, in der voegen dat ik mijn Heeren wel foude 
willen gebeden hebben, myvoortaen van diergelijke 
andere recommandatien , principalik in faken fo verre 
fiende, te houden voor geexcufeert. Somy den Heere 
yan Külegrey feyt, foti hy hem alhier hebben la¬ 
ten verluyden , ginder komende in print te laten 
uytgaen de ingratuiteyt van defe natie , d’ welk 
mijn Heeren in allen gevalle, gelieven te prevenieren, 
alfo het in een regart meer foude zijn dan zijn qualiteyc 
vereyfcht, en in d’andere anders niet cauferen dan 
meerder verbittertheyt en mifverftant, &c. 

Wat bojbtr ban befen 2$o?n jïra foube te tbege ge? 
toacljc 5tjn / Dacrom ÖP m fuik crcörjt / fo bp 3ijn 
Crcclïcntie/ al# tti Cngclanb gekomenfp/ ïjcbik 
niet konnen hernemen / bebbe ebentoel bit om ccbe* 
nen bier toillen herbalen / om niet ïiebtelik alle gee= 
fïen te gelobcn^ 

3dan toegen be bereeniebbe C#ebecïanben acnge* 
baeït3önbefeker ^cbip/ bat na ben bpanb toiïbcn SnaS 
metberboben toaecenen goeberen / aI#ammonitie ban 00^ 
ban oorloge / pfer/ kogelen / bu#krupt en anber#/?*1^1"» 
beeft eenen San 23aptifïa JMegrin ’t felbe totlïen be* mS te 
fertberen / fufïinecenbe bat bP een onbecfact toa#saen/ge* 
ban Den ftoninkban ^oïen/ en obcrfuïrneutrael /no,I,en‘ 
niet onbertoo?pen be placcaten en berbobenbanbe 
heeren Staten generaeï / en baer ober gneftie gebaï* 3!an2?ap- 
len 5bnbe boo? be ïïaben ter 2ÏDmiralitcpt / beeft bP ï‘,ta kf*. 
fabo?abïeb^ieben ban recommanbatie ban ben Ha* 
ninït ban polen bectoo?ben aenbe ïfcecen Staten Defenbe, 
generaeï / baer mcbeïjp meenbebet boo?f5- acngc* . 
baelbe febip b?p te keggen, itöacc be Staten gene* bm ban 
rael onberriebt 5gnbe ban begclcgcntbcpt bec faken/ ben ma. 
bebben aen 3gne jlBajefïept gcrefccibecrt / en ben ^"lkCnaw 
felben onbecrecbt / bat be fake littgieuje toa# / en in * 4 
p^oce# bangenbe boo?be ïïaben ter Stbmiraïitept: 
maec be Honink ban Polen / boo? bet impojtupn 
bcrbalcbbanben boo^f3. pcïegcin/ bier mebe geen 
contentement nemenbe / beeft anbermacl aen be 
Heeren Staten generaeï gefcb?eben / en met feberpe 
rebenen gcfufïineert/ bat het (chip inqucfïte/ met 
alle be toaeten beboo^en ontflagen te toerben/ en bat 
bic ban DeïSabenter ?fibmiraïitept baer ober geen 
Subicaturc tocquam / pogenbe ook be Collegicn 
ban be. ^bmicalitcpt / al# of’t nietoe Colïegien 
toaren te repjoeberen / geb|upkenbe in be boo?f5. 
bjieben eenige b?epgcnbe tooojben / bp aïbien men ’t 
boo?f5. febip en goeberen niet toilDe ontflacn. 0p 
toelke bjieben be boo?f5. H^tctn Staten generaeï 
toeberom aen ben Honink ban polen / tot Defentie 
ban be 2Cbmiraïitept / en ’treebt ban ben ïanbe/ 
gefcb?eben bebben / ben naboïgenben bjief: 

DOorluchtichfte Konink , wy hoopten vaftelik 23jteföei 
dat uwe doorl.Majefteyt by onfe voorgaende brie- ^eere™ 

ven voldaen foude geweeft zijn op dc fake van Jan Bap- generaeï 
tifta Pelegrin: het welke alfo wy uyt uwedoorluch- aen Den 
tichfte Majcfteyts brieven , ons onlanx behandicht, ^a°nn^g> 
verftaen hebben anders gevallen te zijn, en dat uwe jen* 
doorluchtige Majcfteyt noch dunkt, dat dit fchip, 

1 dacr’t verfchil om is, met alle de wacren, alle geding 
1 erf 
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en kennifle van faken achterlatende, Jan Baptifta Pele- 
grin behoort wedergelevert te worden : uwe door¬ 
luchtige Majefteyt fal’c ons vergeven, fo wy, om onfe 
jurifdi&ie te hanthaven , fonder welke geene regeringe 
of heerfchappye ,lang beftaen kan, uwe doorluchtige 
Majefteyt wederom vrientlik en minlik met d’hoochlte 
eerbiedinge ant woordemwant alfo wy niets meer wen- 
fchen, dan uwe doorluchtige Majefteyt allerhande de- 
voircn te bewijfen , en defelve in alles , behoudens 
ons recht en privilegiën , te believen, fo konnen wy 
geenlins geloven, dat u doorluchtige Majefteyt, geficn 
zijn rechtveerdicheyd, dat op ons foude willen begee- 
ren , dat tegen de van outs herkomen, en altijts onder¬ 
houden ordrevan rechten, onfe Admiraliteytontno¬ 
men foude worden de cognitie en kennifle der faken 
ter zee in defen deele, voornamentlik alfo de collegien, 
die over defe faken wijfen, niet korts gevonden en tot 
yemants ongelijk van ons -verdacht en ingeftelt zijn , 
maer lange jaren in defe landen behouden, enna’tex- 
empel van andereRijken altijts geobferveert. So u Ma¬ 
jefteyt belieft dien tijt t’ erinaeren, doe tuftchende 
Koningen van Denemaerken en Sweden d’oorloge ge- 
voertwiert, hyfal voorwaer bevinden dat fcer veele 
fchepen met waeren na de havenen fo van Denemarken 
als van Sweden gevoert zijn , ook toekomende luyden 
van defe landen, dewelke, fonder dattethen baete, 
lïchmet dat recht van neutraliteytof van verbond te 
befchermen , fichdaer te recht moften ftelleft. ’tSelvc 
is altijt in Vrankrijk ? Engeland, Polen , ten tijden 
dat d’oorloge in fwang gink , gepleecht, fo dattet u 1 
doorluchtige Majefteyt niet onbillik moet dunken , fo 
wy aen ons genomen hebben,’t welk allen, met d’oor¬ 
loge beladen zijnde, uy t kracht van ’e recht der volke¬ 
ren , altijd vrygeftaen heeft, befonder te dien tijde, 
doe onfen vyand fo groten gebrek van kooren had, dat 
bet fcheen dat men met hem den toevoer daer van te 
beletten , onfe geheele oorloge foude konnen eyndi- 
gen- En u Majefteyt mach dat wel fo vaftelik geloven, 
dat, ’c en ware eenige fchepen, onfe oorlochfchepen 
in de volle zee ontgaen > mee Oofterfc leeftocht gela¬ 
den , daer fteels-gcwijfe aengekomen waren , veele 
’s vyands fteden uy t hongers nood fchenen gedwongen 
te konnen worden fich over te geven: waer door het 
komt, dat wy ons niet konnen laten dunken, dat uwe 
doorluchtichfte Majefteyt ten aenfien van Jan Baptift 
Pelegrinyetonbillix tegen den onfen voornemen fal, 
om dat men dat oude recht, door over-eenftemminge 
en gebruyk van fo veele Koningen, Princen, en volke¬ 
ren bevefticht, foude violeren, en fich felfs voortaen 
een fo ongerechtige wet , tot fo groten prejuditie, 
maken. Maer vertrouwen veeleer dat uwe doorluch¬ 
tichfte Majefteyt onfe redenen overweegt , dit 
geheele verfchil van ’t fchip en de waeren, waer in 
den Fifcael feyt, dat den naem van Jan Baptifta Pele- 
grin , maer pro forma, gebruykt en voorgewent wort, 
d’ordinaire jurifdi&ie van onfe Admiraliteyt fal overla¬ 
ten : en wy beloven wederom, dat wy met vlijt ver- 
fïen fullen » dat alle dilayen en uytftellen wechgeno- 
men, de geheele fake na de gerechtigheyten billik- 
heyt, fonder aenfien der perfonen , als dat behoort, 
afgedaen worde: door welken middel wy achten, dat 
allerbeft ’t recht van de oude vrientfehap en trafijque in 
iijn geheel bewaert kan werden. En alfo wy niet lie¬ 
ver hebben, en ’t felve verhopen van uwe doorluch¬ 
tichfte Majefteyt, willen wy God almachtich bidden, 
dat hy den felven , zijn Rijken en ons ten goede , 
lang in gefontheyt beware. In ’s Gravenhage den 11. 
December, 1589.Onderfchreven , U. doorluchtich- 
fle Majefteyts ootmoedige en feer geafte&ioneerde , 
de generale Staten der vereenigde Nederlandfche Pro¬ 
vinciën. Opfchrift, aen den doorluchtichften en mach- 
tichften Prince Sigifmun , Konink van Polen , Groot- 
hertoch van Littau, Ruften, Pmyflen , Maffau, Sa- 
moyeten , Lijfland &c. Prince van Sevenbergen , 
naefte fucceffeur, en toekomende Konink van Swe¬ 
den en Gotland. 

©00,itg i0hit jacjc ban 1589. gepaffecttmetten 
ffljepDenUerae$|ïagmgra/ fa om fce fïaö iwntfrju? 

berftteontfetten/ eenfïaetban oorloge te maften/ 
te boojfïen op öe goubeenementen ban <6eïöerïanö / 
Utrcriit en ODberpfTd/ ojöjete frcllen op’c 
ceren ban berfdKPöcn pïaetfen tegen öen bpan* 
ben / en meet anbete/ baet mede teipöe j^cecenöte 
öen !a|ï beboïen té totïïen laten begaen / en bacc ban 
tec geïegenöcc pïaetfenfobeeïebedjaïen/ afêtotde 
befcljnjbmge bec gefctjieöeniffe noöicl) fp / en booj 
eeefi ft gunt be «Bjabinne ban iDcurp/ toeöutoe ban 
de 45?abe ban ^Itetoenaec öen Staten genetael 
booj llautent^ jfoltman bec ©ecöten ^octo? / en 
31oannem Cüllum ^ectetarium beeft boen aenge* 
ben / eecfl bp nionbe/ enöaec nabpgcfdjjifte/öeti 
6.3Jamtarg/1590, ïupöenöeafêboldjt; 

HEt werden fich die Heeren te erin neren weten wat 
geftalt wijlen der welgeboren Heeren AdolphGra* 

vevanNiewenaer, Scc. fo wel in den Keulfen als Ne- 
derlandfen krijchs-wefen, uyt goeden yver fich ge- 
trouwelik en goetwillichlik gebruyken laten , en dat 
daer door veroorfaekt dat met alleen zijn Genade , 
maer ook der felver nagelaten Graeffelijke weduwe 
haer Graeffchappen en Heerfchappen gebloot zijn ge¬ 
worden. 

Dewijle nu welgedachte Graeffelijke weduwe daer 
door in de uytterftc befwaringe gefettet, en gelijkewel 
haer Genade, door der felver hare verwanten en vrien¬ 
den (daer van ook eenige in dienfte des Koninxvan 
Spangien zijn ) foveel vertrooftinge gefchiec, dat haer 
Genade verhoopt weder tot land en luyden die de 
Spaenfe in haer geweld hebben, fouden komen mogen: 
haer Genade nochtans welkonnende confidereren dat 
defelve niet wilde gebeuren, dies aengaende eenige 
handelinge fonder voorweten en confent van de Hee¬ 
ren Staten aen te gaen, fo heeft welgedachte Graeffe- 
lijke weduwe ons opgeleyt cn bevolen, uE. Mo. die 
te verftendigen, en der felven goeden raed en beverde* 
ringe daer over te begeeren. 

En dienvolgende u E. Mo. wy niet verhaldendae 
welgedachte Graeffelijke weduwe onder anderen wei 
fo veel heeft vernomen, fo wanneer haer Genade Berk 
ingerüymt en uwe E. Mo. garnifoen daer uyt genomen 
werde, dat als dan defelve ftad Berk niet alleen neu- 
trael gelaten : nemaer ook de naeft aenleggende garni- 
foenen afgefchaft, en haer Genade Graefen Heerfchaf- 
ten, fo door het Spaenfe krijsgvolk nu occupeert, onc- 
ledicht, en reftitueert worden foude. 

Want nu welgedachte Graeffelijke weduwe nieren 
twijffelr of u E.Mo. fullen na der felver hier te betonen 
gedane vertrooftinge geerne alle hulpeen byftant be¬ 
wijfen , daer mede haer Genade uyt defe befwarigheyt, 
en weder tot land en luyden geraden mengen , fo wol¬ 
len haer Gen. begeert hebben den opgemelden voor- 
flach nut te erwegen, en imfal defelve in haren raed be¬ 
vinden worden , dat op fuiken wege fonder achterdeel 
defer landen, gegaen werden konde, als dan de mid¬ 
del en conditiën voor te ftaen, daer door haer Genade 
am beften mochte geholpen en verfekert worden. 

En wollen gelijkewel haer Genade u E. Mo. hier 
byte bedenken geven : eerftelik dat de ftad Berk buy» 
ten defegeunieerde Provinciën gelegen is. 

Item dat haer Genade gemael faliger, gemelteftad 
Berk,als Pantheer bet ter tijd toe des opgerichten Com¬ 
promis en bewillich derfequeftratie befetenen inge- 
had heeft. 

Item dat de Heer Truxfes ’t felve Compromis in’c 
geringfte niet nagekomen, aengefien defelve noch op 
hare gemaels klage geantwoordet, noch ook eenich 
libel van zijner zijden overgegeven, daer door dan’t 
gemelte Compromis exprimeert en vervallen , alfo dat 
haer Genade billik in fulkerpoffeflie gelijk haer Heer 
gemael zalig: voor date der ferqueftrarie defelve gehad, 
weder te reftitueren fy. 

Daer by gevoecht dat denHeeren Staten aen der ftad 
Berk weynich ofganfch nietgelegen,na dien die Spaen¬ 
fe fo v'el boven als beneden Berk verfcheydene fteden 
en befettinge hebben , daer fy na haren gevalle hen en 
weder over den Rhijn kunnen en mogen pafleren» 

Men wil verfwijgen dat de voorfz. ftad Berk met gro¬ 
ter 
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ter gevaer en onkohen moet gehouden en geprovian- 
deert werden. 

Dewijle nu defe dingen alfo gefchapen , en na haer 
Genade bedenken die inruyminge der had Berk dat 
voornaemhe middel is, daer door der felve toe gelijk 
ook tot anderen haren Graef en Heerfchaften vanden 
Colnifchen occupeert konnen verholpen werden , en 
fonder dat ook dieGraeffchap Meurs en Heerfchaft Al¬ 
pen vredelik niet foudein hebben noch genieten. So 
wilde derhalven haer Genade gebeden hebben, dit al¬ 
les met vlijte te erwegen en der felver vredelijke en 
vruchtbarige refolutie wedervaren te laten. 

Ten anderen weten u Ed. Mo. lich te erinneren’t 
geneonlanx leden de Benthemfe Gefanten van wegen 
onthaitwinge en afneminge derfchulden , en harer Ge¬ 
nade Graeflikheyd onderhouds gefocht en gebeden, 
wat ook uE. M. defelve voor vertrooftingegedaen, 
want nu haer Genaden ten hoochhen daer aen gelegen , 
dat defelve eygentlik weten moge wat fy desfals eyn- 
telik te verwachten fal hebben. So wort nochmaels be- 
geerc dat u E. Mo. hier over gunltichlik wollen ver¬ 
klaren, 

Dewijle het ook by eenigen onder anderen daer voor 
gehouden wort dat wanneer de Heeien Staten der 
fchantfe van ’s Gravenweerd ( op Cleeffen bodem ge¬ 
legen ) fich begeven konden, dat daer door alle Spaen- 
fe garnifocnen , uy t den Colnifchen en Cleeffchen he¬ 
den en fchanfen fouden gefchaft werden mogen , en 
daer door beyde Stift Kolen , en Vorhendom Cleef in 
voriger ruhe gefettet , ook de Rijnhroom wederom 
gefryet, en den commercie haer herker loop onverhin- 
dert cropent werden. So hebben hare Genaden niet on¬ 
derlaten willen dat felve ook u E. Mo. aen te geven en 
tot bedenken hen te hellen. 

3De Staten generael befe p?opofitiebcc; 
flacn / en öaer op gcöellbeceert pebbenöe met bic ban 
öcn ©abc ban ^>ratc / en öaer op gelet»/ pebben öe 
hoop?. <6efantcnöcn itf. ^anuartj boo? fcpjiftelplte 
anttoaozöc boen geben / bit nabolgenbc. 

De Staten generael der vereenichde Nederlanden, 
gehoort hebbende het rapport van de communicatie 
gehouden met de Gefanten van devvelgeboorneGra- 
vinnevan Niewenaer. 
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BElangende ’t overlaten van de had Berk , en na 
communicatie met den Rade van State daer op ge¬ 

houden j op alles gelet, bevinden defelve van groter 
importantien te wefen , fo dat niet mogelik is fonder 
vorder preparatie daer in eyntelik te difponeren. Heb¬ 
ben goet gevonden om fo veel mogelik is haer G. te ge¬ 
lieven , gewilTelik en vruchtbaerlik, te procederen, 
dat haer Genade fal mogen over d’ander zijde aenhou- 
denom te verhaenredelijke middelen en conditiën daer 
op de wederpartye foudeverhaen de had Berk te laten 
komen in handen van haer Gen. of dat haerGen. fal mo¬ 
gen komen in onderhandelinge met de wederpartye , 
dien ’t felve fal mogen aengaen, om te ramen voor eerh 
eene lijdelijke ophoudinge en ceifatie van wapenen, 
om alfo met gelegentheyt van tijde de fakete mogen 
voorts afhandelen ten gelieve en contentemente van 
haer Genade : en al ’t felve verhaen hebbende by den 
voorfz. Heeren Staten generael, daer op geordonneert 
te worden na behoren. Gedaen in’sGravenhage den 
16. Januarij, 1590. 

len laten Itomen in panöen ban fjacc <s£cnabe / 
öaer op feggen fp / bat pacr öunht bat fuïfte berftfa* 
ringe ban bc anbece 3ijbe alccbe gcfcpiet ip / nament; 
Uitbat be fïaöSöechtocIgeöacptc <©?abinne ncutraeï 
gelaten foube lubben / berfocptcu öacrom bat be 
boojf'5. ïfceren Staten be acte nabcr fouben tuiden 
ejttenbecen/ inmanieccn alp boïcljt/ te toeten: bat 
be Heeten Staten generael om toeIgeöacpreOB’aton* 
ne te gratifiercn / te b?cben 3pn pacr <©en. be boo?f5. 
(ïab 2Serh in te rupmen / om te lebben en te befit; 
ten tot alfullten recïjt alp be tuclgcboccn Heerc <Ê^a; 
be tot j^ietuenaec paer Oftenaöc <U*pemaeI lofï gcö* 
bie boo? bate ban bc fequefiratie ingepaö en bcfcren 
pceft/ metconbitie bat be toelgcöacptc <0jabinne 
bc boo?f5- fïaöncutrael fal pouöen/ en bat petgat; 
nifoenbat baer in fal Itomen te leggen ben ccb faï 
boen ban onpartpöige neutralitcpr te onberpotibcn/ 
en be intboonberen ban bien ben lanben aen pare 
perfonen of goederen niet te befcpaöigcn/ bat ooit 
tueï gcöacpted3?abinne in geen panöelinge met &eu; 
ïenof anberp/ bie fïab faï obergebcn/ ban met ge; 
ïpftc conditie ban ncutcalitcpc / berpopcnöcöatmet 
fuïfte berïtlacinge be H^rcn Staten generael en ï$a; 
be ban .^tate genoecpfacm en getoiffefifi fouben 
berfdtert/ en befe lanben ooit gebteut 31311 / bat ooit 
be tegenpartpc baer upt geen boo^bed tegen befe fan; 
ben fouben bonnen fepeppen / gemerht befe betuig 
ïiginge ban be l^ecren Staten niet geeffmueert fou; 
be toerden boo? bat men banbe auber 3pöe fuïfte re; 
Deïphe conditiën engoebe bafle bccfefterrljcpt foube 
berhregen pebben / en naöicntocïgeöacpce<ëjaliin; 
ne ten pooepfien baer aen gelegen toap / bat bie pan* 
belingebojberïift moeptboo^genomen toerden / toap 
noepmaelp ber remonftranten öienfMifc berfoeften 
bat be C- i^ceren llaöen ban ^tate pare <U5cnaöc ge? 
Icgcntpcptte bepertigen/ en fuïfte betoidtgmgealp 
berfoept too?öe gunfldift te accorderen / op~öatpaec 
<0en. baerbooj moepte oo??afte pebbenöe intentie 
ban be toeöerpartpe te gronbdifter te bernemen. 

3Jonltpeer Henrih ban23?ienen b’alfic gebeputeer? 
Öe ban toegen bie ban be ©efutoe in öe bergaöertnge 
ber generale Staten / paööe ben n. januari) aen 
öeïïaöen bep JFurfïenöom <©döer en (©^aeffcpapp 
Eutppen gefep^eben bat be <©?abmneban |©eurp 
öoo? pare<0efanten ben generale Staten gebebeti 
paböeomöefïaö 25erftpaer gemaeltt/ in neutral^ 
tept te betoaren / ober te toiïlcn geben / en bat öacc 
op boo^ be ^eeren ©aöeti ban ^tate en öe boot^ 
noembe <fBefanten eenigc onbcrpaitbcïinge gepleegt / 
en bat be eeren Staten generael gerefolbefrt fcu^ 
ben pebben bat ’t bclept beier falie acn ben ©acb ban 
^tate foube toerden gcfldt / en op bat niemant in’t 
particulier baer mebe foube beöacpt toerben / bat 
men bie fade refpectibe fouöc refereren aen bc 
binden / etc. pier op pebben bcboo’fs. ^ccrentia- 
ben bep jpojfïenöomp <©döeren <6^acffdjapPSuti 
ppen gefcp?eben aen öcn i^eere «^lüerta Hconjno/ 
Cancdicr ban<f3döcdanö bero^benteöacb ban.^ra-- 
te/enbenboo|n.%iencn/bat fp in fullte neutralis 
tept niet alleen niet en fouben bctoilligen / maec ooft 
be heeren generale Staten om bc redenen in paren 
bdefgementioneert/ en andere befïenöïge oojiaftm 
bic fp fouben bonnen bcöcnhen / öaer ban afraöen. 
i^efc boo?f5. dlBPTibe toap ïuubenöe aïöup: 
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ia te <Die ban ben ©abc ban Mate pcbbenbe be<©es 
wuen fanten ban be oBwbinne ban jiBeurp / ’t concept ban 
iSinne anttoootbe gccpmmtuuceert om pare naöet me; 
erom ningeteberfiacn / fo pebben öe fdbe «©efanten baer 
yege; op acn bc i|eecen öabe ban^tate een anöcr gefepuf; 

s” te obergegeben / öaer in fp boo^ eerfï öefdbe bcöan; 
hen ban bat be Staten generael berftlaren öe goeöe 
genegentpept bie öefdue pebben om todgcöaepte 
«©tabinne fo bede mogdift te gdieben I maer bat in’t 
felue concept bpgeboeepttoert / öatbeteeren eerft 
begeren bat todgeöacpte <©?abtnne bebojenp^aen bc 
anöer 5tjDe foube aenponben om te berflaen op toat 
conbitie bc toeberpartpe öe fïaö 23eth foube tyil; 

Weerdige, edele, erentfehe, hooggeleerde, und 
feer difcrete infonderegunhige mede-bioeders en goe¬ 
de vrinden. 

WY hebben uyt Henrik van Brienens brief van den . 
11. defer, den wy gifteren ontfangen, verbonden tuin nèn 

dat der wolgeborenen onfer genadigen Vrouwen Stad- £ïabm 
holderinneafgefanten,om tot ihre G.Graef,Heerfchaf- 
ten , land ,luyt en goederen van den vyand ingenomen cöeiDrr 
des toe vordelijker wederom toe komen, de Heeren 
generale Staten gebeden hebben , dat ihr Genaden, ^utylien/ 
daer beneffens die had Berk uyt kraft eene-s geexpieer- acn Dm 
den compromihes in neutraliteyt toe bewaren inge- 
ruymt mochte worden : und als daer op durch de Hee- oSibcrta/ 

ren 
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ren Raden van State en voorgedagten Gefanten eenige } 
onderhendelinge gepleget, en die felve aen de Heeren j 
generale Staten gelanget ware,dat uwer E. gerefol- \ 
veert folden hebben, dat het beleyd defer fake geftelt ' 
worde aen den Raed, en daer met niemand in’t particu» ( 
lier folde verdacht werden, dat men die fake folde re- 
fpeótive referieren aen den Provintien , verwachtende 
daer op nader befchey t, verneren inhout gedachtes van 
Brienen uyt fuerlijken fchrijvens. Waer op wy U E. 
na gehaldene communicatien , und genamen een heili¬ 
gen advijs , met die Magiftraet alhier (dewijl wy wael 
weten dat die ganfche lantfchap niet anders defe fal 
verftaen,en doch defe gelegentheyd eenes landdages 
verfchrijvinge, te gefwijgen bykomft und refolution 
niet kan afwachten ) ter begeerter antwoort üniec ful- 
len verhulden , dat eerftelijk of wy wel niet anders ge- 
fint zijn dan na allen onferen vermogen ihreGenadein 
allen billijken faken te bevorderen , en tot den eeren te 
verhelpen, gelijk wy U E. daerom etlijke mael vlijtig 
verfocht hebben , en ook noch doen, dat dan noch ons 
defe maniere van procederen vreemd en tot grote na¬ 
deel defer landfchap en der ganfcher generaliteyt be- 
dunktte wefen : clan eerftelik fo kunnen wy gene er- 
heifelijke noch bellendige redenen vinden, defes aen- 
gevens, dat in dem val daer wyihre Genade Berk in- 
ruymen worden , der vyand alsdan alle de goede¬ 
ren folde willen reftitueren. So daer eerft geen fchyn 
noch befcheyt van is,toe dem wan daer Ichoon be- 
fcheyt van ware fo folde ihr Genade of wy dennen niet 
geloven die ons geen gelove denkt toe halden , daerom 
folde andere genoegfame verfekeringe daer by moeten 
wefen , alfo dat wy noch geen ftof vinden , waerom dat 
UE. hem fo veel folden geloven , om daer op te dor- 
ven handelen , veelweyniger om dit tot den Provin- 
tien toe refereren , of hem eenich bedenken te maken, 
und folden U Ë. daer toe defe reden alleen genoeg we¬ 
fen , dat defe neutraliteyt na allen regten niet anders 
gehalden kan worden , als fpctiet alienationir , die allen 
frociirdtorihustn adminijlratoribus verboden is , und in- 
fonderheyd inrepub. <]u<eminoripupillo nut infanti com- 
■paratur , und derhalven fine legttimo cmfcnfu & plc- 
nijjima caufx cognitione, niet gefchicn kan , dat in 
defer faken des toe fchadelijker is. Dewijle hier- 
en-tuffchen de vyand die ftad harder benauwet , de 
nood der ftad groter wort, en wy met onferen beden¬ 
ken fuiken ernrt niet aenwenden, als gefchien folde, 
en de tegenwoordige uyterfte nood verfordert. Daer 
na zijn de aengegevene reden onbeftendig, dan ten 
eerflen wort wael gefocht dat dat aengetogen compro¬ 
mis expereert zijn , overft fulx wort niet bewefen , de¬ 
wijl eerftelik de oorfake defer expiration ons onbewuft 
en wie verre wy hier in adviferen folden , billiks ook 
Weten moften. Toe dem der tegendeel hier op niet ge¬ 
roepen noch gehoort, und moften viellicht meer daer 
bygeintereiTeeitzijn , item is hier aver noch niet er¬ 
kent , ten ware fake dat men regens maniere van alle 
regten , in caufatam litigiofa ab executione wol begin¬ 
nen,alfo dat men defe fequellration in maten als voorfz 
met genen rechten noch eeren op heven fal konnen , 
wijders wan Berk fchoon ïhr Genade ingeruymt folde 
worden , waer mit folde fy het bewaren ? dan fol het 
met garnifoen gefchien ? fo heeft ihr Genade die mid- 
len nietby fich felfs , fol fy die van den vyand nemen ? 

. fo fol hy in effect der ftad meefter worden : fullen wy 
f0 •I0, > <}an defelve onderhalden , of middel daer toe geven, en 

laten die ftad onder ihrGenade neutrael liggen ? fo wil 
dat felve tot groten afbreuk en nadeel defer landen 
zijn als hier na volgen fal. Volgens wat der faken juftitie 
aenlangt hebben die compromittenten defe ftad met fe- 
kere verdregen in handen den Graven van Lycefter lofl. 
mem. als Gouverneur defer landen gegeven, die fy tot 
ihren koften aengenamen en tot nog toe befchutfet, alfo 
dat die Heeren generale Staten niet alleen fequefters 
zijn jfonderpropter impenfar in rei confervatiónem necef- 
fariofaBat, daer aen ju; rctcntionh hebben, und fcha- 
det hier tegens niet dat defer ftad buyten onfere Provin¬ 
tien gelegen, dewijl fy hier-en-tegens ook buyten des 
vyands , die fich dan der felver wael aenneemt, und fol¬ 
de dit argument eer wy de ftad in fchut en fcherra aen- 

namen, etlijke maten plaetfe hebben gehad, en niet nu, 
daer wy en de vyand fo vele om gedaen hebben, und hy 
balde daer voor uyrgemattet is, men mach alfo zijne 
[ocios en clientes die men eenmael in zijne fchius geno¬ 
menheeft in tijd der nood, noch met rcchfen,noch 
met goeder, ja niet met halver eeren verlaten, onaenge- 
fien dat eenige fulx voorgeven, voorwaer wan wy die 
ftad fo uyt onferen handen gaven infondeiheyd nu fy fo 
benaut is , fo follen alle verftandigen met recht het daer 
voor holden, dat wyfe niet den compromittenten gere» 
ftitueert, fonderdurchnooden vertwijfdinge om te 
ontfetten den vyand ingeruymt en verlaten hadden.Wac 
eer dat felve ons wirt zijn, wat confequentie’c felve an¬ 
dere belegerten fol maken,die gedenken follen,dat 
men dergelijken uytviuchten meer folden konnen 
praótiferen, en daerom niet follen willen ten uyterften 
halden , gaven wy U E. toe bedenken, ja wen dit al¬ 
leen den van Berk voor quame, folden fy niet oorfa- 
ken genoech hebben , gelij k vals te denken? men be¬ 
hoort inrepublicn fulke machiavellifche pretexten van 
eeren niet voor te geven, tot fuiken groten en gemey- 
nen onheylen ,en fchanden der felven : alfo dat hier 
uyt blijkt dat wy met genen eeren die ftad konnen ver¬ 
laten , of neutrael maken. Wat nu wijder de fchaden 
en periculen die men hier van tot noch toe gehad en 
rr'och hebben , ook in toekomenden tijde fuflen heb¬ 
ben toe verwachten , woe vern men de voorfz. ftad 
ontfetten folde willen, als namentlijk dat der felver 
ftadsgarnifoens onderhaltfo veel koften , dat de pro- 
vianderinge met gewait en groten ge va er onfes gan- 
fchen legers fo menichmael gefchien, en men billix 
niet meeraventuren folde , als dat daer geen gewin toe 
verwachten were, en dergelijke dingen meer,&c, moe¬ 
ten wy wel bekennen dat defe laften , fchaden , en pe¬ 
riculen groot en excclfijf zijn,averft wan wy hier te¬ 
gens bedenken dat defelve op des vyands zijden wel 
groter zijn ,en gelijke wel niet ophoert, waerom fol¬ 
den wy dan na geven ?U E. weten ten aldereerften 
dat de vyand naeit de drie naefte jaren vaft continuelik 
voor defelve ftatf met zijnen groten gewelt gelegen , 
und als fy gemeynt ten aldernaeften.geweeft te zijn, fo 
heeft der liever God hem verfpottet, en de bedrukten 
als een recht nood helper ontfettgt, und daer toe den 
vyand jammerlijken om den kop geflagen. Denkt wat 
koften,fchaden en fchande hy tot nog toe daer voor ge¬ 
leden, ja meer als voor eenige ftad defer unieerten Pro- 
vintien,daher fy hem numeer fo een fchiicken is,dat hy 
niet meer met gewait, dan alleen met honger fydarf 
aengrijpen, und is niet wonder dat der vyand noch niet 
op hoert, fo hy wal wetet hoe veel hem daer aengele- 
gen, dan eerftelijken is defelve ftad een oorfaek dkt hy 
alle de fteden , huyfer , fchanfen , en oorlochfehepen 
des overquartiers, vermogens hier by gaende acnteke- 
ning met fwaren garnifoen moetbefetten en bewaren : 
ten anderen , dat alle des overquartiers Maes en Wael, 
over derMafederGraeffchapMoers , ja des Stifts Ce¬ 
len , Cleef undGulik platte Landen door zijn eygen 
krijgsvolk verherget, en de cmtribiitiones der felver 
hem onvruchtbaer gemaekt worden, die hem funft mie 
alle ftuer groot voordeel aen geld, amunitie, provian- 
de, menfehen en peerden , dienften doen konnen, daer 
toe noch kommen die licenten , commertien en dierge¬ 
lijke nuttigheden en profijten : ten derden fwijgen wy 
defwareen lankwillige belegeringe fuiken legers als 
hy uyt de voorfz. voor Berk gehad heeft, wan nu hier- 
en-tegens hy Berk mochte krijgen , of alleen in neutra¬ 
liteyt der maten brengen , dat hy fich daer van riet toe 
beforgen folde hebben, en alfo alle of het meeften- 
deel der voorfz. Garnifoen lichten, en defelve by zij¬ 
nen tegenwordigen leger brengen muchte, toe dem 
der voorfz. Landen van Colen , Gulich , Averquartier, 
&c. mit inlegerong verfchonen , und die contributioner 
der felver ruftelik ook alle licenten entfangen, die 
vruchten der felven zijnen leger nagefuert, en de dien¬ 
ften der menfehen en peerden fich toe nutte maken 
mucht, damit toe velde kommen, of onfe Steden bele¬ 
geren , zol dat felvige ons niet fwaerder vallen als nu 
Berk t’ontfetten ? und is noch hier aen niet gelegen ? 
damit wy den vyand fuiken vordel geven, en ons fui¬ 

ken 
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ken Me op den hals halen,dat wy beforgen datwy 
als dan beter vuelen werden als nu eenige lien of gelo¬ 
ven willen. 

Het is een voorgevens fonder nadruk dat men ons 
wil inbeelden dat de licenten op den ftroom hier 
met ophoeren, die cotnmertie florieren , en de tol¬ 
len wederom eenes grooters inbrengen Tolden , voor 
waer die dat meynen bedriegen fich felfs , of wol¬ 
len ons bedriegen , Tolde der Spangiaert To lange 
deTer krijg duret, daer hy hier, in Vrankrijk en al- 
lenrhalven To veel re doen heefc, Tulke middelen uyt 
zijnen handen geven ? is zijn natuer ook yetwes 
aver toe geven : inTonderheyd daer geld van komt ? 
felfs heeft hy niet oorfaken genoech van alle an¬ 
dere ceilierten, ja in tijden des alderbeften vredens 
dat hy zijn ordinaris garniToenen , ’t welk hy doch als 
dan aldaer folde willen halden, daer met ond*rhal- 
den. Dewijl dan hier uyt genoechfaem blijket ( dat 
die fake na ihregelegentheyt toe ervvegen de tijd niet 
lijden wil ook u E. daer felfs beter Tullen weten na 
toe denken ) dat het aengetogene compromis na rechte 
niet expireert is. Toe dem dat met geenen eeren,dienft 
of profijt der landen de ftad Berk kan verlaten werden, 
und hierentegens wat vordel daer tegen den vyand 
niet alleen gewinnet. dan wie hocch Tchadelik en be- 
fwarelik dat felve derganfehergeneraliteyt eninfon- 
derheyt defen Furftendom en GraefTchap , ook der 
vanÖver-yflel en daer na ook den overigen twee Pro» 
vinnen zijn wert. Als verfoeken, vermanen en bid¬ 
den vvy u É. hier met ten aldervlijtichlfen dat fy in Tul- 
ke neutraliteyt niet bewilligen wolden, dan veel meer 
op gemelre en meer andere beftendige oorTaken (die u 
E. Tullen weten toe bedenken ) die Heeren generale 
Staten daer van afraden , en harer E. hier tegens ten al- 
lervlijtichften bidden, vorderen, enaenhalden dat fy 
aile raetflagen en middelen daer hennen wollen aen»* 
wenden en keren , om dc tegenwoordige gelegent- 
heyt daer het water alhier van allen Ys heel klaer is, en 
verhopentlik groter en waffender water van baven te 
verwachten , waer toenemen , offo vernirer È, om- 
mers derandererProvïntien befcheyt wolden verwach¬ 
ten , dat doch hier-en-tuffchen defe jegenwoordige 
gelegcntheyt niet opgehalden noch verfuymet wer¬ 
den, alswyu E. dat Telvigeganfchelicken toe vertrou¬ 
wen , und daer u E. ihrGen. met andere middelen tot 
reftitution ihrer patrimoniael goederen kunden verhel 
pen , daer toe willen wy u E. hier mede am vlijtigften 
verfocht hebben , met bevelen des Almachtigen , ge- 
fchreven Arnhem j den if. january, If90. ( dat was 
na den ouden flijle ) onder itond aldus, uwer E. goe¬ 
de viunden en mede-broederen , de Raden des Fur- 
ftendoms Gelder und GraefTchaps Zutphen, en was 
ondeicekent 

Shtpkerch. 

Het opTchrifc was aldus : den wirdigen, edelen, 
erentfeften , hoog-geleenten en Teer difcreten Heeren 
EIbeuo Leomno, der Rechten Do&ern, Canrsler van 
Gelderland , en verordente Raed van State, en Hennk 
van Brienen , de alfte der gedeputeerde van Velu wen, 
in de vergaderinge der geneiale Staten,&c. onferen in- 
fonders gunftigen medebroeders und goede vrunden. 

31» De Uoo?f5 miffïbc lag febere ceDuIle ban aente* 
ïtcnmge ban fïcöcu en pïaetfen Die Dc bpanö am 
23rrfté toil Defecten moet / Daer üan in De boo?f5. 
mtfïtbc inentte gemaebt tocrD. 

Maeftriciu, Venlo, Stralen, Wachtendonk , Rur- 
monde , Bon , Meurs, Alpen, OrTou, Burich , Grave, 
Nimmegen , Blyenbeek , Middeler, Cracou , Betbur, 
Beek , Eger, SchanTe voor Rees , de Graef by WeTel, 
Krieckenbeek, Wel, ter Horft. Behalven alle kleyne 
TchanTen en huyTen, ook de negen Oorlog-Tchepen. 

3nDcüao2f5. IBiffïbe lag noep een ceDulïe / ut 
ïlouDcnöeinfubffantieöatcett iCcomfïager üan Den 

poctoel Die ban IBeucg’tfdbc Rabbelt gcpaotlijt te 
beletten / fa toaren Die ban 23rrh gelpbetod De gerits 
fïegetoeeff en IjaDDen Daer obecetbjb boctüoïft üan 
Den bpanD gcflagen/ en Den Huptenaut ban Camillo 
gehangen/ Daet toert noep bp geboekt Dat Den felbcn 
(Ccomfïagcr Dien nacpt alDaer in Dc fïaD toa£ getoccfï 
engeejramineect bpDen i^ccreban Hoencn/ en Dat 
Defelüe Daer bp gcpecfïfteert/en noclj bp gebaegt paD* 
Dc / Dat pp Daer bp gefïacn pabbe al£ Die tpöingcDcit 
Cjabcban Ifêaufbdt binnen <©eibec UiPjDeaengc^ 
Dient / Dat Die Daet op met toojmgai gemocDepaD* 
De gefepe/ Dat i£ De£ Cjabeu ban Den 23?oejc panbel/ 
Doel) Dient Dit (fcpjtjbenfe) in aller ffilpept gepoubert 
te tooien/ op Dat De fppfingc Der ffaö pier Doosniet 
toerbe geretacDeert: Dan in (tan niet bebinbcnDat 
Dit fouDc gefepiet jtjn / maergelobe eer Dat DitbpDe 
toeberparepe uptgeffelt en bcrficrt i$ / alfo ib ter con<= 
tcarie bcbinDe Dat De boojf3. bclegerDe ban 25erb ons 
trent Defe tgö fecr benaur 3tjn getocefï / en Dat fcDert 
Die tpD Dat De <J3?abe uan jfean^filt De /ècljanfe boo| 
ï5ec^ in itreeg/ Daer gcene bictualie meer in geboinen 
en i0. ®octf tDillen toeDcrom ren p?opoofi bomen. 

Maet Dat Defe bjieben gelefen maren/ fo in Dc 
ten generael / al£ (EïaDen ban <§>tate / jijn Daer bec^ 
fcÖcpDcn opinien gcüallen / ebermit^ Daer toepnig 
ïjope tua^ ban 23erb te bonnen ontfetten / IjoftoeE 
cemge mcenDen Dat l)et toel te p^obianDeren toare/ 
en Daer toerDc obetflag gemaebt om’tfclbctcpjobis1 
anDercn ooo? adjt maenüen / Detoijle men beüonDcit 
ÏjaDöe / Dat De boffen t’elben^ fo ffoocl) liepen / Dat 
men niet toifï ijoc men De pentmingen binDen fo«De/ 
en IjaDDen De graten generael infonnatie Daen ne^ 
men aen eenlgeDie alle De gdcgcntörptDcrffromen 
ban Coïen of op ^&o|ö?ccbt / en op ^ebenter bebent 
toaren/ en oob bp^cljehb lange in Die qiurtierett 
geDient IjaDDen / en toerDen bp eenige gcfuffincert/ 
Dat ïjctmcl fouDe bannen gefcljieDen banboben en 
oobbanbcneDcn: mefenaentmec miDöelen banbo* 25m»Dfc 
ben / te meten ban Coïen / en Dooj Dc ïïoer j perfccs s? 0IJV k 
telijb aenmijfcnDcDc miDDelljoe bcelboljc / fcljepen tocöerom 
enaben/ Die men lonDe moeten geb^upben/ [joeen ttuutua^ 
tnacr men Ijen remacljtenöcbben fouDc / en De tnetfie 
periculen fouDcn mefen / en l)oe men Defelüe üoo?bo= 
men foaDe bonnen : mefen oab aen / Dat men ’t ban 
bcueDcn Doen fouDe mogen met tien fcljepen ban oo^ 
loge / en Daer toe te bate te nemen De bier fefjepen Die 
bonen lagen / en fouDc bp eïb fcfjlp moeten bpgeboegt 
toojöcn een 3ncl)t om Dc perfonen te faïberen/ bp al^ 
Dien Daer eenige fcljepen ban oojlage in De gronö ge< 
fcljotcn mocöten mo^Den/ met fo belc famomtfen al^ (Fo1, ? 
men fouDe toillen bclaDen mctgoeDercn / Diemcn in 
23crb fouöe menen te brengen / en fouDe üiaergeno^ 
men moeten fijn een Wkfïcn of j^oojö mcffcnminD/ 
enljocmclDacr mcleenidj perjjbelin gelegen fouDe 
3Un / fouöct moeten gcabomupit fijn / en ma^geen 
apparenticDattccobertmeof Djie fcljepen tcnalDer* 
iipterffen foiiDcnmogen gefcljoren mojöcn / Derefie 
DeucbomcnDcfouDemcn 23crb mogen pjobianDeren 
en ontfetten / ban alle tucïbe gelegcntljcDcn / Demijïc 
Die Doe niet in ’r merb bonben geffdt toerDen/ top om 

j rcöenen/ niet bo^Der fp?eben fulïcn. ï&ieban^d* 
DrcïanD toaren feerljftt tcgcn't beefoeb / ban 23erb 
tefïdïen in IjanDen ban De «Ötabimie ban B^cur^/ 
op Dc couDitic al^ bp Ijare gefanten toa^ gepjopo^ 
neect / om De reöeuen m De boo?f5. mifTtoe bec^adt. 
<2>aer jegen^meenDcn eenige Dat pet beter toare ge* 

j toccfï/Datmen 't alfo bp accoojt in neutcalitrpt breeg 
i Dan Dat pet Den bpanD innemen fouöe: Die ban Den 
! HaDe ban ^tatepaec aDbijs gcb^acr\yt 5ijnöc/ Dooj 
j De töaet^ljeeren Balb en ‘lÜrenrfina Deöen boo? ant^ 
I tooo^De feggen / Dat pet Den Staten generael / en 
1 niet Den ïSaeD toequarn met Dc Ctabinne ban j©iriT 
toenacr te panDelen / en bat per in pare rnacpc met 
toare De Ciabinne contcntemcnt te geben / en ’t lanö 

bpanö penlupDen aengefebjeben paDDc / Dat Die ban in ’t gepeel re bepotiDen: fomma Daer tocröc goet at* 
23erb op fonDacp lefilcDeif (Dat ton£ Den zi. me^ 
toen <rijle) Drn ïftjnlïroam ban boben af / Durdi e cnF 
ge pepmelgbe toeffanbecen / ctlpbc öogge / rCectoe 
en andere piobifïe toe fepeep in gebregeu paDDen/ en 

1 V. U;d. 

bonden Dat men öc fabe aen De^pbintien brengen 
fouöe / en ücröcr befepept ban öefeïbe bcctoacptcn t 
fijnCtcdl. meeiibe men bepoo^öe öatdtjcb terefol# 
beten op defe befonöcteDaödpbe ontfettinge of na* 

b 
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bianbecen ban SSecfe / en bat bP met becfcljepben ( 
ïttijgé-obccfïeii baec op babbe gecommuniceect / en 
bcrfcucrt toa£ / bat fp alïeg gebjeh Ijabbcn/ en meen* 
De 3ijsi vtSxrceHcntic / öatmenljet banbeneben/ met 
oajlocljfcbepen optoaect^ befoclicn foube/ maec Die 
ban öe ^bnncaïttcpten baec in ooft ftoacig&ept ma* 
ïicnöe / ombe oojïoci)fcI)£pcn te cquippeccn uptbe 
miöbcïcn ban be ïicentcn / Dat fuïjc ten ftofïe en bp be 
gcnecaïitcpt foube gebaenbiojöcn / en geburenbe be? 
fc DifpuptenDaec op ben ix.^ianuanjuoc&gebeïibe? 
ccect luojbe / en bat be ontfettmge nocb niet ge? 
noecïj gcpjcpaccect bias» / fo quam baec tijbingc 
Dattec noaj i4oott>pangiaetben na boben toacen ge# 
feomen/ en batbe o5?abeban IBangfclt (Detoelhe 
nu in pïactfc ban ben JBaequtj$ ban ©accabon al* 
baec fcoa$ coinmanbetcnbejbie baii23ecït fceciiect 
benaubc/ enaïïepïaetfen baer men noclj foube mos 
gen Deucfsjeïtcn boojfïen/ enfo bcfct babbe/ Dattec 
geen biccl) nocp mtöbcï toa^om befeïbe te bonnen 
ontfetten/ fo tjebbcu be (©tmbccncuc / <©becfïe en 
<JTapitepnen / na bat fp be Staten gcnecacl baec ban 
oob geaöbcctcert paböen / mctbcnanbecengcDelu 
bcrecct / bctoijïe fp allc£ gebjeb babben / en niet lan* 
gcc en ftonben bouDcn/ bat fp fouben ficnoffpeen 
eecliliappoinctcmcnt fauben bonnen bebomen/ baec 
op ecnbjacbtcïili gccefolüecct sjjnöe / fo Ijebfaen lp 
becfoc|)t in banDcïingemetben <6?abeban|©an0* 
feït te tceöen. ©acc toe fo tueeöc ban tocgen bet gac* 
nifoen ben 30. ^jamiacij gecommttteect / 'fjonb* 
becc £>cgno ban '<©o?t ïfeece ban ^ojt / <©oubec* 
iïcuc bec feïber ^tab / 95cent fëefï Capitcpn / <©uiï* 
ïiamelBufcï 3Ucttmtant/ en l£an$ d3jubec ©aen* 
Djicb / en lubben cpnteïib met Den boojnocmben 
eèjabe baniBangfclt gcaccojbeeit enoberbomeii/ 
Dat fp bc flati ober gcben fouben in 5ijne banben / 
en upt be fïab 23ecb tcecbcnben 3. februari) / op 
befe naboïgenöe conöitie: bat ï)et <ü5acnifoen ten 
boojfs. bagemetbïicgenbebenbeïen/ mettcomme* 
len en pijpen / bjanbcnbe lonten / geïaben coec£ / en 
Koegelen in ben monb / met bagge en bagagie foube 
nut tcccben / en foube tot baec geïcpbe en gerief beb* 
beu sofcbepen en fcbupten / met beboojlilt conbop 
tot IBcfel toe/ Capitepn <©abib Jiopcc foube fonbec 
rantfoen ïo£ gelaten bjojben / en boojt£ aïie geban* 
genen ten bcpben jpöen: bc 23o?gecen ftccgen ooït 
een cebeïib goeb accoojt / namentlilt / bat alle be 
gene bie in bc fïab bïijben toilben/ bat b?pclilt boen 
mochten / en Ijace gocbccen beboubcn fouben / be 
gene bic toilben bectccchcn / fouben baec gocbecen 
en inltomen mogen beboubcn en bolgen / en bic toils 
ben fouben tybbebben 6 macnben om bie te mogen 
bccltopcn / bocb bat be gene bic baec toilben bltjben / 
fonbec fcbanbael of ecgccnifie te gcben / fouben moe* 
ten leben / en alfo tocct be boo?f3. flab ban fiijm 
beeft na lange belcgecingc/ en boe? Ijongcc^ noob / 
obccgegebcn / be folbaten baec eeclib en b?omeIijïten 
tot ten uptccficn tcc gequeten bebbenbe / fo bat ben 
<©?abc ban iBangfdt Itomcnbe in be fïab / b^m 
fccc toa^ bcctoonbccenbe / bat fp bet alfa tot ben up^ 
tccfïen toe baböen tegen gdjouben: bic ban 03dbec* 
ïanbceftenbc l)et bccliep bec boo?f5. fïab fccc groot 
boo? Ijacc ^obintie / geltjltmen upt öen Ojief ban be 
Heeceu iilaöcn öc^ jFucfïenbom^ <f3cSDcc / en <©?acfs 
fcfiap£ Sutphen Ijtec bojen berhadt/ gcnoechfïen 
ban: maec aisbecc en cfïitneecben bet beclic^ ban be? 
fel bc / booj Dc<6ciiccalitept fo groot niet / ombèt 
groot garnifoen bat men aïbaec gefïaöicb bouöcn 
inofï / en Dat öcfdbe ftab gelegen toa^ bupten be 
bctcenidiöe pjobintien / en bat men befelbcmetfo 
grote ftoflen mofï houben/ en tellienö met fo gcote 
pccieuïcn bictualicccu / en bat boben bini be^ipaen^ 
fe boben en beneben S3ecft / na Ijtn gdieben / Ijcen en 
tecöct ober ben ïïijn Itonbcn pafTcten: tudfte quefïie 
tk toijfee/ en in ’pilaub^ falten mcecbccccbacen/ 
late oojbden. 

faerdichr. 

BUnbccClt bVlten bet VececnlCbttlÖeecLanb ge^ 
Legen/ 

Weet na Lang en f Wacc bcLcg DeVc Man^fcLt 
geCccgctn 

^e ©eecen Staten ban ^oïlanD bebben goeb ge<* 
bonben befe naboïgenbe ojbje te fïellen opbetop* 
tcecïten ban bet bolb banoojïoge cnbecanbecingc 
bec gacnifoenen/ fo tnanneec ’tfdbete toateemet 
foube mogen toccbcn gebaen in’t boojtcecïmi / en 
paffeeën ten platten ïanöe. 

xen, Edelen 3 en (leden van Hol- <©|b?c DE Ridderfchappe 

landen Weft-vriesland3 reprefenterende den Sta- te^tat» 

ten van den felven landen , aenmerkende dat tot dien- lanb/oul 
fte en defenfie van den lande, de lallen en contnbutien, enDerljou 

fo wel ordinarife als extraordinarife daer toe nodig öente 
zijnde, fo wel ten platten lande,als binnen den Heden ^‘'töen t öoo: 
gedragen en gegeven moeten worden, tot betalinge en trechen e 

onderhoud van den krijgsvolke en andere grote kollen 

en laden, en dat fulks voortaen met goede ordre en op- ten ten ‘ 

ficht in ’c optrecken van eenig volk van oorloge of ver- platten 

anderinge van degarnifoenen, fowanneer’tfelfde te 

water niet gedaen fal mogen worden in ’t doortrecken ’tfelbete 

en pafferen ten platten lande , d’ingefetenen aldaer niet toatetnt 

meer als binnen den deden behoren befwaert te wor- ijacnluei 
den , ten eynde de laden en contributien voornoemt Den. 

eenpaerlijk mogen worden gedragen, hebben de Sta¬ 

ten voornoemt verklaert en geordineert , verklaren 

en ordineren by defen, dat voortaen geen volk van oor¬ 

loge ten platten lande pafferen fal op de patenten by of 

van wegen zijne Excellentie verleent, ’t en zy met con¬ 

duite van een Commiffaris van de monderinge, die ge¬ 

houden fal zijn ’t felfde volk van oorloge in diligentie 

te doen pafferen ten platten lande, fo wanneer defelve 

te water niet dillen mogen worden getranfporteert, en 

fo wanneer’c felfde volk van oorloge binnen eenige 

dorpen of plaetfen van vivres in ’t pafferen van eenige 

dorpen fal moeten worden verfien, en fullen defelve 

niec verdrekt mogen worden dan ter ordonnantie en 

onder behoorlijke recepiffe van de voornoemde Com- 

miiïaris, inhoudende de fomme daer voren de voorfz. 

vivres fullen zijn gekoft, en van de uytleveringe van 

dien, om’c gemeen land te mogen drecken na behoren, 

waer van den felven dorpen en plaetfen ordonnantie 

verleent fal worden op denOntfangervandevcrpon- 

dinge van den felven dorpen, om op de voorfchreven 

ordonnantie aen hare contributien t’elken gekort te 

worden als na behoren. Gedaen in den Hage onder 

’t zegel van de Staten voornoemt hier op gedrukt, den 

24. January , ifcjo. onderdond , ter ordonnantie van 
de Staten. Item, noch lager dond , 

C. de Rechter!' 

3£en 20. ^fanuarp bebben bc ©cccen Staten ban 
^alïanb gcatccfïeect fcïtece mfïcuctte booj be ge* 
committcecbe Baben ban be ^eecen Staten ban 
i|olïanb en 3©cfï bjfe^lanb nebené fijn Cccdïcm 
tte / om gefïabig te bcfohigecen afó ïïaDen ban 
Staten bec boojfebjeben lanben neffent fijn 
celïenti'e / en bit boo? ben tijb ban een jaec/ befïaenöe 
befelbe infïcuctie in 14. pometen aï^S boïgt: 

IN den eerden fullen de voorfz. gecommitteerde Ra¬ 

den gehouden wefenvan den gehelen daet engde- 

genthevd van den lande, en van alle occurrentien te 

houden goede correfpondentie met fijne Excellentie, 

den felven getrouwelijk tot des gemene lands welvaren 

helpen raden enadviferen , fonderop het particulier 

van eenige quartieren of deden hen felven ofyemand 

anders (in’t gunt ’t gemene bedefoude mogen verhin¬ 

deren ) te fien of te letten , en fullen hen tot dien eynde 

vinden al om ter plaetfedaer zijne voorfz. Excellentie 

wefen fal tot diend van den lande. 
2. Sullen gehouden wefen te vergaderen tot allen tij¬ 

den en plaetfen als fy luyden tot diende van den lande 

fullen bevinden nodich te wefen , en voorts als zijne 

Excellentie ’c felve goed vinden fal. 
3. De gecommitteerde Raden voornoemt fullen fpe- 

cialijk daer op letten, dat des voorfz. gemene lands ge¬ 
rechtigheden , vryheden , privilegiën , en coudumen 

werden geconferveerc en onderhouden. 

4. Sullen beforgen dat de voorfz landen, quartie¬ 

ren en deden van dien, in goede rude , eenigheyd, 

vrede en welvaren gehouden mogen worden en over 
fulx 

(Fol. i '. 
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fulx geauthorifeert wefen , om den quartieren en ft e- 
den, micfgaders allen den Krijgs-overften, Cornel- 
len en Capitevnen in dienfte der voorfz. landen wefen- 
de , onder den welken eenige onrufte alrede opgeko- 
men is , of noch foude mogen opkomen, by fijne 
Excellentie als Gouverneur en Capiteyn generaelder 
v-oorfz. landen te doen befchryven en by alle goede 
middelen defelve te accorderen en vei eemgen fo verre 
fuix doenlik is,fonder dat fy nochtans dies-aengaende, 
of in eenige andere faken yet fullen mogen doen tegens 
de gerechtigheden van den voorfz. landen of fteden. 

5° En futlen Ook hebben te letten , dat alle ordon¬ 
nantiën op ’t feyt van de juftitie en politie van den lan¬ 
de gemaekt, alom onderhouden en achtervolgt wer¬ 
den, ten eynde d’fngefetenen van de voorfz. landen 
goed recht gefchiede, en ouder goede politie geregeert 
mogen worden. 
6. "Sullen beforgen dat alle exadtien en coriciiflien van 

de Officieren van den oorloge, mitsgaders de exceflen 
van de foldaten geftraft worden na behoren. 

7. Item dat behoorlik en met alle rigeur werde ge- 
procedeert , jegens den genen die bevonden fullen 
worden yet voor te ftellen dat tot meuyterye, verrade- 
rye , feditie en oproer, of anders tot nadeel van den 
iande foude mogen ftrecken. 

8. Sullen ook hebben te letten, of uyt eenige dolean- 
tien en klachtc van de quartieren, fteden of dorpen 
van de voorfz. landen , eenige verauderinge, vermeer- 
deringe, ofverminderinge m’t ftuk van de juftitie we¬ 
reldlijke of kerkelijke politie noteiijk fal moeten ge- 
fchiedcn,daeraf fy behoorlijke notule fullen makenden 
den voorfz Staten rapport doen om daer op gedaen te 
worden , als des lands Welvaren fal vereyfchen. 

9. Sullen generalik hebben te beforgen dat alle het 
gene by den voorfz. Staten op ’t ftuk van de juftitie,we- 
reltlijke en kerkelijke politie geordonneert is, en vor¬ 
der geordonneert fal worden, geeffedtueert werde, 
én de Staten doen behoorlik rapport van ’t gene ge- 
effedfueert is , en noch te effectueren ftaet. 

10. Item fullen byarrefte hebben de kennifle en jti- 
dicature van alle gefchillen , procederende van 
de gevangens ter oorfake van de oorloge, pryfen of 
buyten by den foldacen te lande gehaelt en in de voor- 
fchreven landen gebracht, met alle’c gene daeraen 
dependeert, daer in fy gehouden fullen wefen , eenen 
yegelik recht en jufticie te doen, gelijk fy in confiden¬ 
tie en volgende de ordonnantie en placcaten daer op 
gemaekt bevinden fullen te behoren, fonder dat fy 
hen anders de faken van de juftitie den hogen en pro- 
vintialen Raden , den gecommitteerde Raden vari 
Staten , den collegien van de Admiraliteyt gerechten 
van landen, fteden, heerlikheden, dorpen, en an¬ 
dere compcterende, fullen onderwinden. 

11. Sullen mede beforgen dat de ftcrkten en fortreflen 
alom binnen Holland en Weft-vriefland ongemaekt, 
gcvordert en onderhouden mogen worden na behoren. 

12. Sullen insgelijks bevorderen dat by fijne Ex¬ 
cellentie de fteden en fterkten van de voorfz. landen 
met goede garnifoenen bewaert en befet gehouden 
werden, en dat defelve garnifoenen dikwils veran¬ 
dert werden, doende onderhouden, in’c gene van 
den patenten de ordre en refolutie daer op by den Sta¬ 
ten alrede genomen en noch te nemen. 

13 1 tem fullen houden goede correfpondentie met 
het collegie van de gecommitteerde Raden van de Sta¬ 
ten voornoemr. 

14. En op alle ocCurrente faken den landen aen- 
gaende , en niet wefende den Staten gereferveert, of 
die van de Admiraliteyt fpecialik by hare inftruótie be¬ 
laft , fullen fy ten meeften dienfte en welvaren van den 
lande met fijne Excellentie adviferen en refolveren. 

15. Item fullen niet refolveren dan in prefentie van 
het merendeel van de Raden in loco wefenfe, en de 
depefchen van importantie fullen by een van de Raden 
worden geparapheert, en uytgegeven op den n2em 
van fijne Excellentie, als Gouverneur en Capiteyn ge- 
nerael van Holland en Weft-vriefland, en de Raden 
van Staten der felver landen j neffens fijne Excellentie 
gecommitteerd 

I V. deel. 

16. Sullen in hare befoignen houden die erdre dat 
voor al af-gedaen fullen worderf, de faken van den lani 
de en den ftaet van dien betreffende, daer na van de 
quartieren, fteden, dorpen en collegien, en ten 
laetften van de particulieren. 

17. Die van dep voorfz. Rade nochteyefriand van 
hen-luyden fal hem niet maken comptabel door de ad- 
miniftratie van eenige vivres, munitions”, wapenen 
of penningen, maer fullen’c felve laten totlaftevan 
de Commifen daer toe geftelt of noch te ftellen, uyt- 
gefondert in fecrete faken die fy ter ordonnantie vah 
fijne Excellentie t’ famen of door yemant van hen-luy¬ 
den beleyden. 

18. De gecommitteerden van de Staten fullen in’c 
voorfz- collegie altijd vry acces hebben, en d’Edeleh 
en gedeputeerden van de fteden niet wefende van ’c 
voorfz. collegie, en hebbende yet van haren collegien 
te proponeren fullen acces hebben in den felven Ra¬ 
de , en haren laft aldaer mogen openen , ten eynde daer 
op gerefolveert mach worden na behoren. 

19. De vöorrz. Gecommitteerde Raden fullen haer 
onthouden in den Hage, als ordinaris plaetfe van de 
refidentie van fijn Excellentie, met de gagie voor deti 
genen uyten ftaet van de Edelen, in’t felve collegie 
gecommitteert wefende, van 1200 gulden ’s jaers , 
en de andere van 800 gulden ’s jaers: en als fy buyten 
of binnen Holland in commiflie reyfen , fullen fygé- 
tradleert worden boven de reys-koilen , die gene die 
uyt den ftaet van de Edelen is gecornmitteer 3 gulden , 
cn d’andere ’s daeghs 2 gulden. 

Den 9. February 1790. is by de Staten voornoemt 
gerefolveert, dat de gecommitteerde uyc de Ede¬ 
len in bommiffie reyfende getraéteerr fullen wor¬ 
den bóven de reys-koften ’s daegs tot vier gul¬ 
den en de gecommitteerde uyt den fteden tot 3 
gulden 3s daegs. 

20. Item fullen tot Secretaris gebruykenby provi- 
fie Johan Milander, Secretaris van fijn Excellentie, 
en beforgen dat hem een of twee goede klerken vaa 
den voorfz. lande bygevoegt werden. 

21. En fullen een deurwaerder gebruyken tot de 
gagie van 2,0 ftuyvers *s daegs binnen de ordinaris 
plaetfe van de vergaderinge, en buyten de ordinaris 
plaetfe tot 30 ftuyvers. 

22. De voorfz. Raden fulleh alleenlik dienen voor 
een jaer, en voor de expiratie van het jaerfalopde 
continuatie van den Raed en deperfonen in den fel¬ 
ven dienende, by den Staten gelet en gerefolveert 
worden na behoren, en in gevalle van continuatie , 
fullen ten minften twee van defelve perfonen veran¬ 
dert ,en andere in hare plaetfe gecommitteert worden,. 

2-3. En fullen beloven en fweren den Staten van 
Holland en Weft-vriefland, gehou engetroutewe¬ 
fen , en dat fy hun fullen reguleren na defe inftrudtie: 
en in allert faken ten meeften dienfte van den lande hel* 
pen adviferen en refolveren , fonderaen te fien eenige 
quartieren of fteden hen felven of yemant anders van 
haren vrunden, magen of andere, (in ’t gene de geme¬ 
ne fake foude mogen hinderlik wefen) maeralleenlik 
voor ogen hebben, het gemene befte en welvaren v2ts 
den landen, en dat fy niet ondecken fullen de commu- 
nicatien , deliberatien of relolutien in ’t voorfz. colle¬ 
gie vallendej die fecreet behoren gehouden te worden; 
noch gedurende haren dienft yemant anders als deri 
Staten van Holland en Weft-vriefland ten dienfte ftaen 
of van yemant eenige penfioenen , giften, of prefenten 
by den befchreven rechten verboden , dire&elik of in- 
diredtelik te ontfangen , en voorts alles te doen dat 
goede en getrouwe gecommitteerde Raden van Staten 
voornoemt fchuldig zijn te doen: alles op alfulke pe¬ 
nen als na rechten daer toe ftaen. 

24. En referveren de Staten aen hen d’interpretatié 
van alle de duyfterheden en twijfelachtigheden die uyc 
defe inftrudtie fouden mogen ryfen, en ook d’amplia- 
tie , verminderinge en veranderinge van dien, gelijk 
fy-luyden ten dienfte van den lande bevinden fullen 
te behoren. Gedaen in den Hage den 22. Janua. iyqo. 
oader ftont, ter ordonnantie van de Staten, en was 

ondertekent C .de lachtere. 
©t*f 
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12* Sfamtatp 1 s 90. jjefcfeen tie Ijveren ban Jtenenïmrg / Stoöatt Paul il m mep* 
nier €ant/ gecommitteerde maden ban Rolland en JDefï-bjie^lnnö/ neffeng fijn oBjccd. 

acn de i^ccren Staten ban Rolland ober gegcben defe nabolgende remonstrantie. 

1585; 

DE Staten van Holland fullen alle devoir doen ten 
eynde alhier verfocht, en middeler-tijd fullen de 

prefenteRaden hen reguleren volgende hare inftruttie, 
fo de Staten verftaen, dat Holland en Wcft-vriesland 
snaer een corpus en een Gouvernement is, niet fepe- 
rabef. 

Indien fijne Excellentie defe plaetfe voor de be- 
(Fol. 13.) quaemftevind, fullen de Staten de hand daeraen hou¬ 

den , dat die geruymt fal worden volgende dit ver¬ 
foeit. 

De placcaten, ordonnantiën, en ftucken alhier ge- 
roert, fullen de gecommitteerde Raden voornoemt 
ter handen geftelt worden. 

De verklaringe hier op verfocht is gedaen, nament- 
Jijk dat’t gunt defen aengaende gedaen mach wefen 
«nnoch gedaen (al worden, den gecommitteerde Ra¬ 
den ter hand fal geftelt worden. 

Defe placcaten fullen ook den gecommitteerden 
Raden ter hand worden geftelt, en fullen volgende dit 
verfoek het advijs van den lande en andere rechtsge¬ 
leerden mogen gebruyken. 

De Staten verftaen dat meefter Adriaen Anthonifz. 
Ingenieur tot direóHe van de fortificatiën fal worden 
gebruykc, en verhopen voor den lopenden jare een 
goed confent tot vorderinge van de fortificatiën te 
dragen. 

Den ftaet van het krijgsvolk ftaende tot lafte van 
Holland, mitsgaders den ftaet van de tegenwoordige 
befittinge, fal den gecommitteerden Raden gelevert 
worden, neffens de refolutie op ’t geven van den paten¬ 
ten genomen. 

Van de inftru&ien en verklaringen in defen geroert, 
fal mede hen-luyden copye ter hand geftelt worden. 

Den eed is hier op volgende de inftrudie gedaen. 

De gecommitteerde Raden van de Staten voornoemt 
fullen in abfentie van de Staten ordreftellen op’t fur- 
niftement van de penningen in defen geroert, daertoe 
de felfde worden geautorifeert, en worden de voorfz. 
gecommitteerde Raden neffens fijne Excell. geautori¬ 
feert om in occurrentien tot der landen dienft ftrecken- 
de, by ordonnantie van fijne Excell. op haer credit tot 
lafte van den lande te lichten, voor fuiken tijd als de 
faken vereyfehen fullen , tot ioooo gulden toe ten 
hoogften , daer van fy-luyden fullen worden geindem- 
neert na behoren, fonderdat’t felfde fal worden ge- 
infereert dan by voorgaende confent van de Staten. 

> d’Adfte van indemniteyt alhier verfocht fal den ge¬ 
committeerden Raden voornoemt worden gelevert in 
behoorlijke forme, volgende dit verfoek. Gedaen in 
den Hage, den xz. February, 1590. ter ordonnantie 
van de Staten, 

C. de Rechtere. 

a %fo de intituïatic ban de inftcuctie Op mijne ïj^ee* semonj 
xlcen dekraten banl^oïïand Den gecommitteerden \ 
maden neften£ jrjne vöjcccïïentie ober gegeten / (jout/ rommit 
öe gecommitteerde ban Rolland en JBeft-Bricftand/ 
too?t0pdeboo?f5. gecommitteerde berfogt/ Dat mijn S" 
ïfeeren de Staten boorf^. geïieben de boorfteninge te neffens 
doen / dat^octo? JDaïfon / daer toe betoilligt mog* f"!! 
te toerden om neffeng de andere actuelijh in öienfte tet£llcmie* 
treden: en indien fuïjc niet mogclgh toefen foude/ dat 
in fttlhen gebaïïe een ander daer toe mogt tooiden ge* 
committeeect / aïfo Ijet anderg beftoacrlijh foude toe* 
fen pet te adbifeten inde fahen JBeft ©liefland con* 
cecnerende. 

Op’t tweede. 
<De plaetfe belangende/ genomen gcbbende’tad* 

bijgban 3tjne «Bjcceïlentie / geeft goed gebonden get 
oratorium daer nnde ^eccetarieban Staten gene* 
caeï iö / ’t faï Daetom mijn ïfeecen geïieben defeïbe 
plaetfe te doen cupmen. 

Op’tv. vj. envij. 
3^at mijn ^eeren geïieben den gecommitteerden 

in banden te doen fteïlen de paccatcn/ Oröonnan* 
tien / enandete ftuchcndaec toe dienende / en in de 
boornoemde articuïcn gcmentionccrt / om de faïten 
daer na te dirigeren fo beeïnfê doenlijh faï toefen. 

Op ’t viij. en ix. 
Bcrfochen berhïaringe ban de ïfceccn Staten ban 

den inïjouden ban defeïbe atticuïen, 

Op*t X. 

^at de paccaten en ordonnantiën in den fcïben 
atticuï gementioneertden gecommitteerden ter ïjanc 
gefieït mogen toorden / ooh dat de gecommitteerde 
fullen mogen nemen in ftoaertoiegtige fahen ïjet ad* 
bij£ ban den Stdbocaten banden lande / of andere 
cecgtggeïercden/ tot beïieben ban de deeten Staten. 

Op ’txj. 
(2Cot get opmahenen ondetgouden ban de forten/ 

beefoehen de (Becommitteerde geautgorifeett te mo* 
gen tuorden / om daer toe dUeeftec Adriaen ofanöe* 
ten te emploperen / mitg dat mijn ifeeren procuteten 
en ordre fteïlen op de middelen dart toe nodig. 

Op ’txij. 
ÏDort betfoegt ftaet ban get hrycggboïh binnen 

den lande ban hofland leggende / en tot laf! ban §oï* 
land ftaende / mitfgader£ de ordonnantie en refolutie 
op ’t geben ban de patenten geftelt en genomen. 

Op’c xiiij. 
IBort betfoegt coppe bande rcfpectibe inftructie 

en bechïatinge ban de tefetben in dit acticul gementi* 
oneett / om alle fahen daet na te dirigeren. 

xxiij. 
&ijn de (gecommitteerde te breden den eed te pre* 

fteren/ om fo lange fp in defen raed dienen fullen/ defe 
inftructie inallepoincten / fo bcel mogeïyh fal3ön 
te acgtetboïgen. 

<Bn aïfo totbeïepdinge bande feerete fahen / al^ 
ooh tot betalinge ban de tiïerhen / ^eurtoaerdcr^ 
en andere boorballende onhoften in ’t bedienen ban 
defe inftcuctie ballende / eenige penningen ban node 
fullen toefen / fo fullen de $eeren Staten geïieben te 
tefolbetenaentoiende <6ecommitteerde boorfs. tot 
tecoubrement ban defeïbe penningen gen fullen geb* 
benteaddreffeten/ endenfeïben doet toe tcautgo* 
tiferen. 

Berfoehen ban geïghen / dat de dSccommittecröe 
acte ban imdemnitept faltoordcn gedcpcfcgcert/ in 
conformite bande generale refolutie bpden Zeereu 
Staten genomen / boor den genen den toelhcn in 
dtcnfte ban den lande (dat (Bod behoede) eenig 
ongeluh foude mogen ontmoeten. 
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<&c Staten ban ïjoïïanö bebben mcöc fcrierc in# 

dructicgearrcfïcertbeuoorfj. 22. ^amtact) boor ’t 
collcgie ban De gccouiniittcecbe llaocii ban öe l$cc# 
ren Staten ban ïfollanb en Rcfï-bricfïanö / bc# 
fïaenbe in 46 atticulen / baer in begrepen $ alle 
öcn ïafï cnbcfoingc bp benïicöentc öoen/bolgcnöc 
öcfrlbe infïructie/al£ ccrfï: 

Kg>tat ^et getal ban (jet collcgie ban De gccomnrittcer# 
«t ba de ïïaden ban Rolland en Refï-bricfïand / en brie 
rK öncc *n Robben mogen Dienen : rojref'poiiDcntie te 
nooit' ljuuben met 5jjnc «Öreellcntie en llaöen neffenp' 51J11 
■tem* Cjrceïlentie/ mit^gaücrö öcn fïcdcn: tijd ban bet# 
iofhlie gabcrriige: oiiöecbaiiöihgcban’£lanö£pribiïegicn 
cont; en gcrcgtigtJcben : fïraf ban bc cjcecntien en con# 
ttteevöe culfien ber 0ificiet0 en ejeceffcn bcc foïbatcn: fïraf# 
StD?r f* ban ben gehangen^ ban ben bpanöcn / berra# 
bet uit berö / nmptmariecb / feDitienfe / bcrbalfcl)cr£ ban 
tefotn= nuint/ mi£banödaer£ ban’£ïauö£ goederen iricn# 

:W* mffe en fubicatnre op be quefïien ban be contri# 
butien en nribbelen ballende: opddjt op öe mtnriti# 
oitó ban oorloge: opfïcljt op be abminifïratte ban 
Dc£ gemecric landspenningen/ en erccutie ban bc 
ronfenten: opficïit op be gecfïeïijrie en geannoteer# 
De goeöeren : Ijct marien en obcrlcbercn ban beu 
fïaet bcc feïbcc goeberen: fïaet ban bc berpadjtin# 
ge ber nribbelen : fïaet ban be e;rteaorömariS la# 
fïen/ ’SIanöS renten/ alimentatien / etc. bctalingc 
ban be quote in bc lafïen ban ber oorloge op be 
repartitie ban üfoïlanb fïaenbe : acrefïeccn en te# 
henen ban be ordonnantiën / roerenbe be betaïin# 
ge ban be oube fcï)uïDen : fïaet ban bc goeberen 
in pantfefjap uptgrgeben : fommicc beeifie ban bc 
qucfïicu ber ^acljre'r^ en Collecteurs : aftuccinge 
ban alle bcletfelcn in ’t ontfangcu ban ’S lanöS pen# 
nmgen: ïjet marien ban ben fïaet ber nribbelen en 
bo?Dcringe ban betehemnge/roetcnDcbcbojgtocö# 
ten ban ben ontfangerS'.onöcrbautbanöcinfïruc# 
tic ber ontfangeep in ’t outfangen en uptgeben 
Der penningen : generale bo?Dcringc ban be tche# 
ninge bcc gene Die comptabel 51311: beranttooor# 
Diuge ban be becrioftc lijfrenten aen be fïebcn: 
fupneringe ban bc fmarigpeben op bcrcrieningcn: 
erecutien ban ’t fïupccu ban rcricningcn: affïfïen# 
tic ban bic ban bc rerieningen : generale ejcecntie 
ban bc refoïutien ber J/)ceren Staten :rappo?t ban 
’c gene geefcctucert iS ofnietibetaïingcbanbela# 
fïen ber garmfoenen ban Rolland/ en tot lafïban 
Die ban ifoïïanb fïaenbe : bctalingc liooft boor 
Öooft / roerenbe ö’ordonnantie ban bc repfen en 
bacaticn: Ijct pouben ban be contra-rerieningcn je# 
BenS ben ftaed ban #>tate / ïïcntmcefïeti» / €>nt# 
fangerS / etc. töcgifïcrS ban bc bctalingc gcbaeu 
op bc oüligatien ber li|cercn Staten / en ban be 
oube frliulöen : opfïcjjt op be onöcrbouöingc ban 
be infïructie ban ben ïïaeb ban Jbtate. Bcrlcnm# 
ge ban be octcopen om te refïercn occurerenbc fa# 
ricn:o?b?c up be beroingnencnbcpcfcljcnbanbien: 
bjp acccS Pan be CDelen en Cebcputeerbeu ban 
bc fïebcn in ’t boorf5. collcgie : be gagien ber ge# 
conmrittccr&e: bifïrutie ban be toerrien : rijb DcS 
öienfïS : ccD befcr gecommitteerde ïïaöcn: en re# 
ferbane ban be interpretatie / ampïiatic / bermin# 
Dennge cn beranöceinge bcferinfïcuctieacnbeï^ee# 
ten staten : allcS na b|cöer inbotit ban bcfcïbc 
infïructie / alfo top onnoöicb tjouöen ben inïjouben 
ban Dien alljicr in ’t lange te bethalen. £>cbbe bit 
alljiec macr gefïeït op bat een pcgclijri foübe mo# 
gen toeten in toat farien fp Ijcn aen Ijct baorf'3. 
collcgie bebben te abD?effcren/ alp bc ^eeccn^ta# 
ten niet cn 3tjn bcrgabcct / en toner in fp alg ban 
ölbacc rionnen gcbblpcn cn gerieft toerben/toeten# 
bc toat autoritept ’t felbe collcgie iS Ijcbbcuöc. <£De 
infïructie ben gccommittccrben ter fjanben gefïeït 
5ijrsöe / bebben fp ben 16. ^ebjuarij baer na ober# 
gegeben aen bc Staten ban Rolland ferierbertoog 
op cenige acticuïen ban bc infïcuctie / berfoerien# 
baer op nabec interpretatie of eïucibatie / baer op 
bc Zeereu Staten ten fclucn bagc tjate bcrrilarin# 
ge en interpretatie gebaen Ijebben* 

ï V. deel. 

©c Jjpangiacrbcn ban Ijct regiment ban «Don <&m «gü 
^Ontonio ièimriugalKaefïco bel Campo/boor qua# 
bc bctalingc bede maenben ten acljtetcn 3ijubc / leg# 
genbc in Blacnbercii / fïerri a4bcnbeïcu/ gemuti# mutmeert/ 
ucert 5ijube / ïjebben öe fïab ban ïlortrijlt onber#»"«j 
fïeitó iugenomen / cenige pier tegen toefcnöc öooö ^ g,,, 
fïaenbe / cn grote mocttoilïc ober be borgcrcn bc# Deren in/ 
brjjbcnbc/öaer boor tod 200 borgeren upt ber fïab jca“^ea 
bcctogcn of bediepen/ Ijcbbcn boo?t^ befe gemup# (miie bL 
tinccrbc aen alle b’ aiibcrc ^pangiaerben gcfcljje# o;peiu 
ben / cn ontboöen met l)aec te Ijouöcn/ cn meen# (Föl-,4-) 
beu alfa alle öe regimenten ^pangiaerben mcöe 
tot ccnc generale mutinatic te bjcngeu / cn Ijabbcn 
een aenflacl) om binnen 23rbSQ£ tc riomen / bc# 
todrie fadgcrcnöe / alfo bic trjDdijri onberit toa^ / 
fo ftccgcn fp geenen acnljang ban bc anbtrc regi# 
meuten ^paugiaerbeu / nocljtan^ blcben fp lange 
tijö mutincrcnöc fo öatmenfe cpnödjjri mofï con# 
tenteren/boel) 31311 ccnigc banöcprincipadfïebacc 
na / 2tniio 1592. öoo? öcn <i5jabc ban jruente^ 
bacc ober gcfïraft gctoorbcti / bit regiment $ bacc 
na mcöc niet |)arma in öranridjri getoccfï* 

cl^a bat Ijct oube gcmutinccrt garnifocn op ^uonrt-g-- 
’^Oprabcntoacrt baer af gclidjt / cn anöcr ganu# öe 
focu in gcfonöcn toaté / te toeten 4- ©aeubden bic Un’fc©?a# 
niet fïcrricr toaren ban omtrent 250 man baer o# bsntoam* 
bcc Capitcpn Rijnbergen commanöccröc / fo toa^ 
(JTapitepn Écïjtljobcu fadafï met 31311 öaenöcl bacc 
mcöc binnen te trccricn : op öe boojf3. ^cljanfe 
toa£ te bier trjö ïBacljtmecfïcr gieter aTl)ceutocn/ 
öefc rionöe met ben <£oninianöeuc Capitcpn llDijn# 
bergen niet tod aecoröcreu / cn €l)ceutocn riïacg# 
öe ober Rijnbctgen/ bat 5ijncommanb£ninitiriet 
goeö toa^/ja fcljrcef erp?tfTdijri ober aen ben ila# 
bc ban &tate öatfe bp työ^ baer in boo?fïcn fou# 
ben/ eer bacc meer ftoatigljepö naboïcljöe/ batfe 
itircc boïr baer mofïen binnen ber fdjaufc feubcii/ 
toilöen fp ban öefelbe tod berferiectblqbcn/bc^e# 
ren Sïaöen ban ^tate om alle bc gdegentijcpö te 
berfïacn/ Ijebben Öcn boornoemöc gieter Cljctn# 
toen in öcn ïfage ontboöen / cn nriöödertijö eenen 
anöercn (jet Rarljtmecfïcrfcljap bcbolcn te betoa* 
ren / Cöccutoen ïjccft öe ftoadgljcpö groot gr# 
macht / en Rijnbergen befdjulöidjt ban fïappig# 
bepö/cn bat fjp tot l)ct commanbcmcnt niet ban# 
öe / bat ï)et berbaïben beter toarc bat bp op een 
anöcr pïaetfe gelept toerbe/ bic ban fo groter im# 
portaiitic niet toatci/ fepbe bat Rijnberg cn bede 
bertoanten baööc bic 31311 faric feebten fepoon te 
marien / en ïjem alöarr in ’t commanbcmcnt te 
bouöeit / cn bet booj 3tjn beur fdjoon te marien/ 
bat fulriji niet moebt bdpni/rccl)tmofïrccbt3ij!i/ 
bp gaf b’aubcrc Capitcpncn ren quacö efcmpd/ 
font 3tjn bolri bed npt op bafart / bat toriöcn an# 
bete na boïgen / baer niebe rionbe De febanfe niet 
betoactt too'rbcn / baer faten oori noclj ober bc 40 
ban 3ijnc folöatatcii binnen ber fïab ^imuicgm 
gehangen : bp remonfïccerbe boojt^ meer aiibcre 
farien/nopende öe boorf'5. febanfe baer in boorden 
öienbe te toefen/ al£ cerfï meerboljr/ probifïeban 
baber/ Ijop / fêtop/ ftac£/ fïoïtbi$l oipe/ febup# 
pen / ijoutoden / riorbetoagen^ cn oori lonten / cn 
ben ïïacö bauaïögdnformeerr3ijnDc/bebbenbfm 
bdafï toeberom baer na toe te bertreerini/ 01313» 
fïaet / eere/ cn offitic tod te betrachten/metroe# 
fegginge ban op a!lc0 te fnllcn boen boorden / cn 
(0 bertogen/ en riomcnöc tot ?Scrnbem toertöem 
aïbaer gctoacrfcöout 7 bat Rijnbergen 3yn öooö 
baöbe geftooren / of Ijem ten minfïcn boor ccn au# 
ber fïnact acn te boen / bet toeïri Ijp obrrgcfdjrebcn 
beeft/aöbertcrcubc be l^ecrcn bat l)P niet ban me# 
ninge toa^ inöcrfcbanfctcgaeu/nictbatbpRbn^ 
bergen ontfacb / macr bat bP geen öicnfï boen riofï/ 
fo lange Rijnbergen baer toa£ commanöemibe / 
alfo fp-lieöen niet bp ben anöcren bienöcn / Ijl* 
braedjbe na bcni noeb na 3ijn ^toagee S3pnom 
niet/noclj oori na niemant bic bp toarc/hptoap fc 
tod gctcoofï : macr boor De folöatru bic ijem op 
toegen of fïratcn een loot fouöen mogen fcbenrieti/ 
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5*o Seven en Twintichfte Boek. 
honbc ï)n bdii rifct toacbten / ï)g toa£ Dercgt be 
fake buór 30» <£pcelf. en Dc ijceten Uaben ban 
Jbtatc of generale Staten / bic Ijen lieden brgde 
JBccfïctS toacen/ te berdedigen/ ooft met be toa? 
penen / ’t toa£ öcm alleens / aïS macc ïjet land 
tod gebient toate / bP toiïde ïiebee fondcc dienfï 
5!jn gebeden brood eten / ban 5ijn cece niet betcag? 
ten / etc. be petten Uadcn ban Jbtate om te boor? 
komen alle inconbcnienten/ na bat fp öen op alS 
babben gcinfo^mecct / Rebben gercfoïbeect / aen? 
geficn bat be Compagnie ban Rijnbergen foftoak 
toaS boot l)ct bedien ban 31311 bolk / en battet ooit 
obec be +0 gehangen gcbracbttoatcnbinncnSim? 
megen/ bat l)ct ooit niet fondet achterdenken fou? 
be toefen / bie toedetom in be fcljanfe t’ontfangen/ 
of 5ijn Compagnie aïbacc te laten bcrfïerken / bat 
baerorn in be boorf3. febanfe ben Capitegn Meerit 
be 3iang ugt HLodjuni met 51311 baendeï folbaten fou? 
be gefanben tooiden/met bcbdcnalfuïkcinfïructie 
als ben boocf3. lUijnbcrgcn toaS gegeben / en bat te 
5ÖnDri* aenkomfïe be boo?f5. Rijnbergen fonbc bec? 
tredten met be 3ijne na <élburcb / en aïbaec gat? 
tuToen houden / bat gieter Cljccutocn foube ge? 
greonf unieert Voorben in ’t31t)acl)tmccfïcrfdjap al? 
Dm* / en bat Ijet fïeïlcn ban een RDacljtmeefïec 
binnen ?ïecnl)£!n foube gefïcït toerden tot DacrDec 
<$£. Difctetie en gdiefte / ’t fg te continueren ben 
fdben bic Ijct nu aïbacc bediende/ of te fïeïlcn beu 
Eugteiiaut 23?ienen/ of bie in ’S<ï5rabcntocrtt tc 
boren gebient Ijabbc / op ben loeUten / acngcfïen 
30nc bcquacmbegt / en bat f)g hem bromclik ten 
tijde ban be mutinatie öabbe gelagen / toel be? 
boorde confïbccatie gedragen te toorben/en bat25ont 
binnen ’S <$rabentoccrt boor ^oboofï foube toor? 
beu gcfïclt / en be gene bie aïbaec gebient öaöbe / 
gdijfte plactfe foube bedienen binnen 2ietnbem. 
fficngaende ben 05jabc ban ©alkefïegn bont ben 
llaeb goeb bat befdbe bg probifie comniiffïemogt 
bccïccnt en geejcpebicect boorden / ban te comman? 
beccn obec bet ïürijgSboïk in ’t quatticc ban &ut? 
pbc« / met een tcactcmcnt ban 300 guldens tec 
niaenb / en fonben ben Uaed ban Jrtate ttoce ug? 
ten haren aïbaec / namcntliït .ïUeefïct ^lacob Balk/ 
en «Stoetor <£ï)?ifïoffd Sïtenfma / aen be ïfeeren 
Staten gencrael/ batfe bate ccfolutic fouben gclie? 
ben nifbe goet te binben / en boortS te belibercccn 
en cefoïbecen toaec 31311 <£5cnade befdbe betaïinge 
foube hebben tc ontfangen / en toierben be boor? 
fcbiebe rcfolutie goeb gebonben/en aïfo toordcalle 
ftoatighcgb in be boo^noembe fcbanfcban’^^ia^ 
bentoacrt / baec op men becfïont bat be ^pacnfc 
bet oogc babben / toecb genomen en booromen. 

son- 3©g hebben in ’t boo^gaenbe bodt bechadt bet 
üfïnemens obcdijöcn ban ^bolf <è?abc ban i^iebienacc / 
Hï* .IBetic^ / etc. boo? bJdïi obeclgbcn toaccn bomen 
liinD 13Sts tc baceren be <0oiibccnementen ban «Sdbecïanö / 

^tccclJ£ cn ^bec-|fffd / baec tuciben bdc belibe^ 
feiuaceïett caticn obec, gcbcmbcn / Uiic men baec toe commit^ 
öao2’t o-, teccn foube/ bic ban J^ollanb/ goet binbenbc bat 
^ m öjii" 0o«bccnemcnt ban $ltrccbt toebee foube geboegt 
^Jiicüïuibjojöm aen ïje^onbccnemcntbanïfollanb/bacc 
,ivictoc; aen \ya in ben jace 1334. bg ben licgfec ïïaecïc 
'jBaii-5/ öe Scö°e0t getocefï / febect bjdben tybc 
«tc. ' bet altijb aen ben anöcccn gcbleben toa^ gctocefï/ 

tot üat in be trouWen be |)jabinticn ban J^ollanb 
en lltcedjt gefdjegben biaccn / ten todbeh tiiöc 
baec beefdjegben 43oubcrneur£ of ^tabboubec^ 
31311 getoccli / en wa bat ’t na be pacificatie ban 
<«3mt aen ben ^ince ban #|angicn gdiomen toa^/ 
geïijfi Ijct in onfe boo?gaenbe bodten bechadt i$/ 
fa is Ijct na bate ban ben ^ince ban #iangicn / 
ï. m. booi ecmgc alfa belegt getoeefl: / bat baec bic* 
bec een «öoubecuement apact af gcmaeht ijS / ge¬ 
lijk in bit berbe bed op bccfchegben plaetfen bec? 
badc i$l niet tcgcnfiacnbe bat bie ban J^oïïanb’t 
fdüc fo acnbc Meteen Staten genccad / al$S aen ben 
‘Siabe ban Hgccfïcc^oubccneucgenecael tot bec? 
febegben tijben gercmonfïccect babben: cn bet geer? 
ne tücbccom oubec een <i5oubecnemem of't.^tab? 

bonöccfdjap gcb^adit Ijabbcn/boïgenbe beboo»f3. 
unie / baec fg meenden bat bede queffien cn que? 
rdïcn / bic bg cenigc tuffdjen befc ^jobimien ge? 
focljt ttio^boi tc maken / fouben hebben bonnen 
boojkomen too|ben:bau biap’t fcibe pjincipalib booj 
v^ebentee cn 51311CII aenljank belet / fuftinereube bat 
be booiÏ5. unie bg ben llicgfcc illatd in Jjpangicn/ bie 
ban ütcecbt ongeboojt/ boaS gemackt / cn ouet fulp 1 
nul en ban ontoaecöen / cn boo^nemdik ook booj * 
bien be üonink ban Jjpangten bcckïactt toaS bec? ' 
ballen te 5ijn ban be becrfcbapppcbdcrlanben,1 en 
bat obec fulc be foubccatnitcgt ban be fïab/ fieben/cn 
lanben ban Utrecht fcoa£ gekomen aen be Staten 
ban befdbe lanben / be todke fuiken ^tabboubec 
mochten fïeïlcn aïS btn 0Qrt boebte en geliefbe: 
macc bebjyle bie ban Ifollanb bebonben baöben 
biat febabe en achterdeel be gemene fake bg defe 
fepacatic en febtgbinge geleden badde / en bat be 
factionacifen gcote oneenigbepb en ttoifïcn babben 
bccbiekt fuffëbcn bie ban Rolland en Utrecht / en 
bie lange tgd babben geboegt en onberbouben / fo 
foebten fg nu bat ’t boo?f3- <6oubctnement ban 
ï|o!lanb foube mogen toerden beccenigt / baec toe 
ben ï$ccre 2llbbocaet ban ben lande ban Rolland 
5ijn upterfïe beboit bede / bouöcnbe co??efponben? 
rte met bccfchegben ï^eeren aïbaec in be cegecinge 
toefende / boobiementlgk met ben i^eece IBeefïcc 
^lopS ®Din / #)crmaïc en andere / betodke ten tij? 
be ban bet <6oübecnement ban ben <£5?abe ban 3Lpa 
eefïcc t’ Utrecht uptgefept / en bg bie ban i^olïanö 
minlik ontfangen en boo?gcfïacn toaren getoeefl/ 
gelijk men in be boojgaenbe boeken ban bit bec? 
be deel beeft mogen fïen en ïefen/cn i^ be fakebp 
hem aïfo belegt/ bat ( niet tegenfiaenbe bat baec 
feec tegen gecontcamineett toeebe/en batbaeree? 
nige toacen bie be (tab tocdecom in nictoe factiën 
foebten te fïeïlcn / bpfondet betogle te defee tyb 
alle be $)jedtcanten geltjk bg be iPÊagifïcaet al? 
baec afgefïeït en beranbect toerden / baec doo? al? 
baec een groot mifcontcmcnt onder ben burgeren 
toag/ be eene met befe en andere met bic houden? 
be/ baec ban top biet bo?en in ’t n. bock men? 
tic gemaekt 0cbbcn / ) be fake fo berbe gebracht 
toeebe/ bat iBeefïcc JploitS €bin obec fcljjeefbat 
be fake fo beebe gebracht toa£ ) battec berfcb?b? 
bingc gcbaen toaS om tc procederen tot electie ban 
eenen metoen (Soubecneur / met befc bpgeboeck? 
be clanfuïe / bat alfo ’t fdjijnt bat bde genegebt 
fouben 3ijn te handden met 3ijn Ccceïlcntie ban 
kaffan/batfe bactotn toilben komengeautorifeett 
om baec op upterlik te mogen ccfolbecen ; infge? 
ïgc toacen fg befcb?cben om be pointen te arcefïe? 
ren / toaec op ben <J5oubecncuc foube aengenomen 
toerden / en bat bP meende De fake tod af lopen 
foube / geïgk baec na gebleken id / fulc top biec 
na bethalen fullcn: en gelijk belegt aïd toad in be 
^robititic ban Utceebt / toad bet ook in <©elder? 
land / ( niet tcgenfïacnde eenige ben <0jabe ban 
Culenbuccb aïbaec toilben boo? «6oubecneuc bek? 
ken) cn ook €toer-i3ffd / bat befdbe ^robintien 
b’ eene boor / b’ ander na / 5ön boorf'5. Cccdïentie 
ban j^affau bet <ï5oubccnemcnt becfdbecProbin? 
tien / kg bec fdbec $jr°kintien gedeputeerde / ge? 
prcfcntccct toeebe / en kg hem ook geacccpteert ig 
getoccfï. 

43n bctoijïe top biktoifé bier te boren bechadt 
bekken ban be unie tnffcïjen Rolland en Utrecht 
kg ben ïlicpfer ïïaccï be bbfbe in ben jare 1334 ge* 
maekt/cn baec ban namaeï^ooknoebbeebadban 
fal gefebieben / toiïlen tog befdbe aïbicc mede fïeï? 
ïen / en toa^ ïugdende aïbu^J: 

KAerle der gratie Gods Roomfen Keyfer,al- ©ereemit 
tijd vermeerder des njx , Konink van Germa-ge boa^ ïn 

nien, van Caftillien ,van Leon,van Grenaden , van {,aa"ö|"0[c 
Arragon, van Navarre, van Napels, van Sicillien, lanben 
van Majorke, van Sardeune, van de Eylanden van Str 
Indien, en vafte lande van der Zee Oceane, Eerrs- 
hertoch van Ooltenrijk,Hertoch van Bourgoingien, jfepfer 
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rfp. Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
arcl532 van Lothrik, van Braband, van Limbourch , van 
i. in Den Lutzembourch , en van Geldre , Grave van Vlaen- 

deren, van Arthois, van Bourgoingien, Paltsgrave, 
en van Henegouwen , van Holland , van Zeland, 

rol. ijO van Phiert van Hagennaut, van Namen, Zutphen, 
Prince van Zwaven , Markgrave des heyligen Rijx , 
Heere van Vriefland, van Salins, vanMechelen, en 
Dominateur in Afien en Afriken, doen te weten al¬ 
len tegenwoordigen en toekomenden , fo wy in den 
jare leftleden , by overgifte van den eerweer- 
digen in Gode, doorluchtigen hooggeboren Furften 
Hecren Henrik Coadjuteur tot Worms, Palsgrave by 
Rijn, en Hertoge in Beyeren , onfen lievbn oom, 
doen ter tijd mitter kerke van Utrecht, by gewoon¬ 
lijker ele&ie, en ook by confirmatie van den heyli¬ 
gen ftoel van Romen geprovideert, en defelve daer 
over in temporaliteyt en fpiritualiteyt adminiftreren- 
de, de voorfz. temporaliteyt, en deftad, ftedenen 
landen van Utrecht, met den ganfehen inwonenden 
van dien, uyt goede tijtele en ovcrmidsdeuchdelij- 
ke gefondeerde redenen , by confente van den vijf 
Godshuyfen t’ Utrecht, en confirmatie van den voor¬ 
noemden ftoel van Romen daer na gevolcht , voor 
ons en onfen erven en nakomelingen , als Hertogen 
en Hertoginnen van Braband,en Graven en Gravin¬ 
nen van Holland geworven, en van de voornoemde 
inwonende onfer ftad, fteden, en landen van Utregt 
onfen niewen onderfaten , in fulker qualiteytgebuer- 
lijke huldinge ontfangen hebben , als de brieven re- 
fpedtive daer op geexpedieert, dat klaerlik inhouden 
en begrijpende zijn. Dat wy confidererende de grote 
fware laften ,fchaden, en oppreffien, die onfeonder- 
faten van Holland en van Utrecht voorfz. door me- 
nichvuldige verleden oorlogen en tochten vanruyte- 
ren en knechten geleden hebben , en dat uyter di- 
ftinctie en verfcheydingen van landen en luyden, ook 
mede van den Gouverneurs en beveelfluyden over 
defelve , fomwijlen by klaren exemplen veel mole- 
ftien en verdriets gefproten is : confidererende ook 
dat onfe onderfaten van Utrecht geeftelijk en waer- 
lijk in onfen landen van Holland merkelijke geerft 
en gegoet zijn, en van gelijken onfe onderfaten van 
Holland in de landen van Utrecht. En willende de 
voorfz. inconvenienten en oppreflien voort meer ver¬ 
hoeden, en alle fake voor de toekomende tijd diri¬ 
geren tot ruft, vrede, eendrachtigheyd , en goede in¬ 
telligentie beyder landen en onderfaten , by goet- 
dunken van onfer vruntelijker liever vrouwe en fu- 
fter Vrou Marie Coninginne Douagiere van Honge- 
rien , en van Bohemen, Eerts-hertoginne van Ooften- 
rijk,voor ons Regente in defe onfe Nederlanden , en 
Ridderen van onfer ordene, en van den hoofden Pre- 
lident en luyden van onfen fecreten Rade en Finan- 
tien , mit rijper deliberatie, en uyt onfer rechter we- 
tenfehap, autoriteyt en volkomen macht onfe voorfz. 
Land en Graeffchap van Holland, en onfeftad , fte- 
den en landen van Utrecht aen defe zijde der Yfle- 
len met allen haren toebehoorten , den vijf Godshuy¬ 
fen en Kerken, Ridderfchap en borgeren derfelver 
fteden en landen , voor ons en onfen erven en na¬ 
komelingen, Graven en Gravinnen van Holland, en 
Heeren en Vrouwen van Utrecht , geunieert , ge- 
annexeert, en vereenigt hebben : uniëren, annexe¬ 
ren , en vereenigen mids defen , fo dat fy van nu 
voortaen van onfer en onfer nakomelingen wegen. 
Graven en Gravinnen van Holland , en Heeren en 
Vrouwen van Utrecht, by eenen Gouverneur en Stad¬ 
houder geregiert fullen werden , te weten by den 
genen die nu is of namaels wefen fal Stadhouder 
onfes lands van Holland , die ook Stadhouder fal 
zijn onfes voorfz. lands van Utrecht , op defelve ga- 
gien die een Stadhouder van Holland gewoonlik is 
te-hebben fonder eenige augmentatie , en fal defelve 
onfe Stadhouder in dier qualiteyt de laft hebben op 
onfe flote van Vredenborch binnen Utrecht, onfen 
huyfen te Duerfteden en ter Eem , en voorts op alle 
andere fterkten die in onfe lande van Utrecht begre¬ 
pen zijn , of namaels begrepen mochten werden ,al- 

fulkeCapiteynen en bevcels-luyden teftellen daer hy 

hem op betrout, en ons mede verantwoorden mach , 
tot fuiken gagien als den felven toegevoecht zijn of 
fullen werden , ordonnerende dat de Staten en fteden 
onfer landen van Holland en van Utrecht, van nu voor- 
tacngelijkelikbefchrevenen geroepen, en fchuldich 
fullen werden te komen totalien dachvaerden , verga¬ 
deringen, en plaetfen, die henluyden van onfer en on¬ 
fer nakomelingen wegen. Graven en Gravinnen van 
Holland , en Heeren en Vrouwen van Utrecht aengete- 
kent fullen werden , om defentie en prefervatie der fel- 
ver onfer landen , om als eenerley luyden, en onder ee¬ 
nen Regimente rtaende , met den anderen ten beften 
daer in te handelen en raden: dat ook onfe Stadhouder 
in der tijd of zijne gecommitteerden , voortaen jaerlix 
verftaen fullen ten verniewen van de wetten en raden 
onfer fteden beyder Landen , tot fuiken dagen , en alfo 
dat gewoonlijken en van node zijn fal. Ordonnerende 
voorts, dat de fententien van bannen die van nu voor¬ 
taen by elk van onfen Raden , fo in Holland als t’ Ut¬ 
recht gepronuntieert, ten beyden zijden ftad grijpen 
en onderhouden fullen werden, fonder dat die gene 
die in een van beyden landen gedelinqueert hebben, 
of gebannen fullen werden , vluchtende in *t ander, al- 
daer veyligheyd en geleyde gebruykende , of by eeni- 
gen van onfen Vafallen gefuftineerr fullen mogen wer¬ 
den , dan andere fententien in civile faken gepronunti- 
eert in den Rade van Holland , en fal men in de lande 
van Utrecht, en die geen die in den Rade t’Utrecht 
gepronuntieert fullen werden in den lande vanHolland, 
niet ter executie mogen leggen, fonder requifitore en 
attaché. Item dat alle de beleningen en inveftituren en 
leenen , die voortijds van de Kerken van Utrecht ge¬ 
houden plegen te wefen , voortaen gefchien fullen met 
fulker fubftantiale woorden, datter de proprietariflen 
in der tijd houden fullen van ons en van onfen erven en 
nakomelingen,Graven en Gravinnen van Holland, en 
Heeren enVrouwen’s lands van Utrecht, blijvende an¬ 
ders de nature van den voorfz. leenen , fo fy te voren 
te wefen plach. Verbiedende tot meerder verfekert- 
heyd deferronfer unie, annexie, en vereeninge voor 
ons en onfen erven en nakomelingen , allen onfen 
Vaiïallen, Officieren, Dienaren en onderfaten, van 
wat ftate en conditie dat fy zijn, tegens en prejuditie 
der felver unie tedoen direólelij k noch indire&elijk, op 
pene van onfer indignatie en van ioo mark filvers , by 
de geene en elx van hun die daer jegens doen fullen , 
t’elker reyfete verbeuren, en te appliceren, de drie 
deelen daer af tot onfer behoef, en 't vierde deel tot 
profijte van den aenbrenger en denonciatoor, en gelo¬ 
vende en fubmitterende ons voorts met onfen vryen 
willeen uyt onfer voller autoriteyt en abfolute macht, 
voor ons en onfen erven en nakomelingen , Graven en 
Gravinnen van Holland , Heeren en Vrouwen van Ut¬ 
recht , dat wy om meerder vorderinge en verfekerheyd 
beyde onfer landen voorfz. als Holland en Utrecht „ 
defelve tot geenen tijden van den anderen fcheyden, of 
fepareren fullen by onfen erven en nakomelingen 
voorfz. by teftamente, codicille, donatie, celïïe, wifie- 
linge , verkopinge . tra&aten van peyfen , van huwe¬ 
lijk, noch om geen ander oorfake, hoe dat gebeure 
mochte , dan defe tegenwoordige unie , annexie, en 
vereeninge te onderhouden en doen onderhouden , 
ten eeuwigen dagen, defelve onfe erven en nakome¬ 
lingen, Graven en Gravinnen van Holland , en Hee¬ 
ren en Vrouwen 1s lands vanUtrecht tot dien eyn- 
de , nu als dan , en dan als nu verbinde en obligerende , 
dat fy t’ harer eerfter aenkomft en receptie tot der heer- 
likheyd en pofteflie onfer voorfz. landen van Holland 
en van Utrecht, den Staten van den felven onfen lande, 
en elke van hun byfondere ,fweren fullen defe onfe u- 
nieen vereeninge voorfz. gelijker maten te onderhou¬ 
den , fonder tot eeniger tijd daer tegens te doen noch 
te laten gefchieden , wat oorfake dat hen ook daer toe 
mochte overkomen , daer af onfe erven en nakomelin¬ 
gen t’haerluyder receptie tot der dominie onfer landen 
van Holland en van Utrecht, fchuldig zijn fullen den 
Staten van defelve onfe landen haer opene brieven te ge¬ 
ven in behoorlijke forme, daer defe jegenwoordige ge* 
infereert fullen zijn. En of’r gebeurde dateer namaels 
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yetter contrarie geattsnteert werde by ons of onfen 
erven en nakomelingen,’c felve hebben wy voor ons en 
den felven onfen erven van onfer rechter wetenheyt en 
volkomen macht en autoriteyt wederroepen en te niet 
gedaen, wederroepen en doen te niete mitsdefen. Ont- 
biede daerom en bevele den voornoemden Ridderen 
van onfen Orden, hoofde Prefident, en luyden van 
onfen fccreten Rade en Finantien, Prefident en luy¬ 
den van onfen groten Rade , Cancelier en luyden 
van onfen Rade in Brabant , Prefident en luyden 
van onfen Rade in Vlaenderen , Stadhouder eerfte 
Raed en luyden onfer Kamere van den Rade in Hol¬ 
land , Prefident en luyden van onfer rekinge te Rijiïel, 
te Bruffel, en in den Hage, Stadhouder eerfte Raed 
en luyden onfer Kamer van den Rade t’Utrecht,en 
allen anderen onfen Rechteren, Jufttciren en Offici- 
ren dien dit aengaen fal mogen , dat fy defe onfe 
jegenwoordige unie, annexie , vereeninge , ordon¬ 
nantiën , decreet, en declaratie publiceren en regi- 
ftreren, of doen publiceren en regiftreren elks in 
den regifteren van zijnen bevele, en defelve unie, 
annexie , vereeninge , ordonnantie , decreet en 
declaratie , met allen den inhouden van defen ob- 
ferveren en onderhouden , en doen obferveren en 
onderhouden, onverbrekelijk en ervelijk , fonder tot 
eemger tijd daer tegens te doen noch te laten gefchien, 
diredtelik of indire&elik , in wat manieren dat’tfy, 
procederende en doende proderen jegens den over¬ 
treders by executie? van de penen daer toe geftelc, 
met alle rigeur en fonder gratie of difiimulatie, an¬ 
deren ten exemple, niettegenftaendeoppofitie, appel- 
latie, noch anderen rechten , wetten , privilegiën, 
conftitutien , tra&aten en gewoonte ter contrarie, 
de welke indien daer eenige waren , wy uyt onfe 
rechter wetenheyd en volkomen macht gederogueert 
hebben, en derogueren mits defen : blyvende noch¬ 
tans onfe landen w> Holland en van Utrecht, en de 
fteden en inwoonderen van dien , aengaende d’ad- 
miniftratie van de juftitie in fuiken ftake als fy nu 
zijn, defe onfe unie niet tegenftaende, ter tijd by ons 
anders daer van geordonneert fy. Blyvende ook defelve 
onfe landen en fteden , en elke van hun anderfins by ha¬ 
re privilegiën, obfervatien en gewoonten , diefy deug- 
telijken gebruykt en wy hun cn t’elken van hun re- 
fpeflive geftedicht, en geconfirmeert hebben. En wat 
men defe jegenwoordige in diverfe plaetfen te doen 
mochte hebben, fo hebben wy gekoren dat den vi- 
dimus van dien onder fegel autentijk , of copye go- 
collationeert en geteykent by een van onfen Secreta- 
riften volkomen gelove gegeven werde , als defen 
orincipale. En ten eynde dat dit vaft en geftadich 
blijver ten eeuwigen dagen , hebben wy defe tegen¬ 
woordige getekent , en onfen fegel hier aen doen 
hangen, behouden in andere dingen onfen rechten, 
cn een yegelijk den zijnen. Gegeven in onfer ftad van 
Toledo in de maend van April na Paeffchen , in ’t 
jaer van gratiën 1534, en van onfen Rijken, te weten 
des heylichs Rijks de 14. en van Spangien , en den 
twee Sieilien en andere den 19. 

ondertekent, 

Charles. 

Op de plijke ftont gefchreven, by den Keyferen 
de Konink, 

ondertekent, 

A. Perrenotijs, 

Noch was onderfchreven , geextraneert uyt het 2. 
memoriaal boek gehouden by den Hove van Utrecht, 
en is bevonden ’t accorderen by my, 

ondertekent, 

A- van der Burch. 

nu öc bcrfrfiujbmgc Ban öe Staten ban Ut* 
recbtnopenöeïjetgciubetnemeitt öienöc/ fa 5vjn De 
pamefen cn articuïen Daer op De Staten ban Den 
ïauöe ban Httcdjf SD» excellentie ban meninge 

toaren ’t goubcmmicnt ober öe ftaö / fïcöen / cn 
landen ban Utrccljt te pjefeutcrni / gecefumeert / 
cn na rijpe Deliberatie genrreficert / ben 6. srcbru* 
arij / i 390. cn 31311 ten fcïbcn Dage geconmiittccrc 
Oreren gjoïjan ban <E>ubaibao?öc enjlHcctïcrJrlo* 

i#ccmiaeï upt öe gceïigeerDe / ^onhfjeer M* 
Mae£ ban hupten ban 33?aftenbu?rij l$eere ban 
Dcc jéebcnDer / ^cïjoiit Der fïaö lïtredjt en^jonb* (fo!.i6 
lieer aBcrntbaiUlencfTeupt öc l^iöbcrfrliap / 
Ijccr vDicfc ïiianter 23ncgemeefïct / en 25erm^>teï 
^cljcpcn Der ffab iitrccöt / mit£gabcr£ Jföcetfec 
flo?i|Ctnntöaeöen'^bbacactban De Staten ban 
Utrcc&t / Dc tucïJte 51311 excellentie ’t boo?f3. <6011* 
bernement Debben gcp’efenteert op öebcopioeniöe 
gcacrrfïeetöe articuïen”/ en ig ’t fcïbe Daer op bp 
5jjn excellentie ontfangen cn acngcnomen / en 
Daer op eeb geöncn om Dcfeïbc poincten cnacticu* 
ïen na 5ijn bermogen te ïjanDliouöni cn te boN 
brengen/ cn buten Dcfeïbc acticnlcnïiipDenöc aïöu£: 

i.|N den eerften , dat zijne Excellentie in de ftad, 
J. fteden , en landen van Utrecht fal onderhou- Denpni 

den en doen onderhouden de oprechte Chriftelijke, E- JfEaua 
vangelife religie , volgende de ordonnantie daer op by 
de Staten van den lande van Utrecht alrede gemaekt hefijBoii 
en noch te maken, fo de voorfz. Staten verftaen die ««nemi 
difpofitie op ’t ftuk van de religie hun-luyden volgen- 
de het i^.articul van den nader unie te competeren, Den/en 
fonder nochtans dat op yemants confcientiegeinqui- *anb?” 
reert of in yemants huyfinge onderfoek gedaen fal mo- r£^tgt 
gen worden, ten ware met kennifie en believen van genome 
de Magiftraet van der ftad, en fteden, en ten plat- ïW* 
ten lande van de Staten of hare gedeputeerden , of 
dat yemand ter oorfake van zijn geloof ( dewijle ’c 
felve een gave Gods is ) eenige moeyenifie, injuri* 
en, of overlaft fal aengedaen worden. 

a. Item dat zijn Excellentie volgende en in con- 
formite van ’t 11. en 12. articuïen van de fatisfac- 
tie den Staten van den lande van Utrecht, by mijn 
Heere de Prince van Orangien hoogl. M. in denjare 
1377 den 9. Ó&ober veileent, den ingefetenen van 
de ftad, fteden , en lande van Utrecht, fo wel die 
perfonen en collegien die men geeftelijke plach te 
noemen , als weerlijke toekomende vryelik fal laten 
gebruyken en gemeten , alle hare goederen hoeda- 
nich die zijn of wefen mochten , voor fo veel die 
onder zijn Excellentie gouvernemente gelegen zijn, 
en ook met zijne macht en autoriteyt, diehanthou« 
den , dat van gelijke gedaen worde by de Provinci¬ 
ën onder zijn Excellentie gouvernemente niet beho¬ 
rende , alles onder de verbanden en fubmilïïen in de 
voorfchreven fatisfadfie begrepen , en fo eenige van 
henlieden ter contrarie van defen eenige goeden afhan¬ 
dig gemaekt of ontvreemt waren , of onthouden wor¬ 
den , fal zijne Excellentie de felfde hen-luyden 
doen reftitueren, voor fo veel mogelik is, immers 
de hanthouden dat hen-luyden dien aengaende recht 
en juftitie mach wedervaren voor onpartijdige Arbi¬ 
ters of Rechters. 

3. Item fal zijne Excellentie onderhouden en doen 
onderhouden d’ordonnantien en ioftru&ien by de 
voorfz. Staten op de confervatie en admimftratie van 
de geeftelijke goederen in den lande van Utrecht 
t’huys horende, het fy waer die gelegen mogen we¬ 
fen , gemaekt en noch na inhout van de voorfz. li¬ 
nie te maken , en die de Staten datelijken helpen in 
’t werk ftellen en executeren. 

4. Item fai de ftad , fteden , en landen van Utrecht 
gouverneren als een Provintie apart en op hem fel¬ 
ven , fulx die tot noch toe gegouverneert zijn geweeft, 
en defelve als een Provintie apart mainteneren en 
handhaven in de generale unie van de geünieerde 
provintien , tot fuiken rechten en preeminentien, 
als andere Provintien in den Unie zijnde , ftaen en 
gehouden worden. 

f. Item fal de ftad, fteden, en lande van Utrecht, 
mitsgaders de Staten van den felven lande, en yder 
Jitmaet van dien , infgelijx allen en eenen yder van 
de ingefetenen der felver lande mainteneren en doen 
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mainteneren in alle hare rechten privilegiën, vryhe- 
dcn, gewoonten en hantveften, achtervolgende de 
voorfz. unie, die zijne Excellentie gehouden fal zijn 
aen te nemen, en in alle zijne vordrepoin&en,daer 
in die by de gemeene geünieerde provintien onder¬ 
houden wort, beloven nategaenen t’achtervolgen. 

6. En fal overfulx ’t land van Utrecht niemanden 
fubmitteren of onderworpen , infgelijx niet zijns 
felfs perfoon voor fo veele het gouvernement van 
Utrecht aengaet, dan de generale Staten defer geü¬ 
nieerde Provintien, en Raden van State, by provi- 
lïe gecommitteert tot den gouvernemente van de ge¬ 
ünieerde landen, in fake d’oorloge betreffende met 
’cgene daar aen kleeft en vandependeert, of alfulke 
andere regeringe of hooge Overheyd als namaels by 
de geünieerde Provintien aengenomen mogen worden. 

7. Item fal een yder van wat ftaet, qualiteyt, con¬ 
ditie , of religie hy fy, inwoonders , uytheemfe , nie¬ 
mand uytgefondert , adminiftreren en doen admini¬ 
ftreren recht en juftitie,en dat met en door deMagiftra- 
ten van de refpettive ftad, fteden en platten lande van 
Utrecht , en ook met en door den Prefident en Raden 
van den provintialen Hove , navolgende de ordonnan¬ 
tiën en inftru&ien refpeéüvelijk daer op gemaekt, die 
zijn Excell. fo veel hen aengaet, fal onderhouden en 
by andere fcherpelijk doen onderhouden. 

8. Item en de faken van de politie en gemene ftaet 
van den la,nde van Utrecht betreffende, fal zijn Ex¬ 
cellentie uytrechten en adminiftreren met advijs en 
confent van de Staten van den landen van Utrecht of 
haer luyder gedeputeerden. 

9. Item en fal overfulx den Prefident en Raden, 
en allen anderen Officiren, Jufticiren, en Magiftra- 
ten, in ’c adminiftreren van haerluyder refpeótive amp- 
ten en offitien maintineren, enhandhouden, ftijven 
en fterken, en is ’c nood haer ordonnantiën, decre¬ 
ten en fententien , door zijn autoriteyt helpen execute¬ 
ren, fonder te gehengen of te gedogen, dat hen-luyden 
daer in eenige verhinderinge of belet gedaen werde. 

10. Item in gelijke manieren fal zijn Excellentie 
©ok gehouden zijn de Staten en hare gedeputeerde 
te maintineren en handhouden in haerluyder placca- 
ten , refolutien , ordonnantiën en decreten , fo in 
materie van contributien, impofitien, als andere, en 
defelve executeren en doen executeren t’allen tijden, 
als zijne Excell. by de voorfz. Staten ofhaerluyder ge¬ 
deputeerden behoorlijk daer toe verfocht fal wefen. 

11. Item fal zijn Excellentie de faken van den 
oorloge in den lande van Utrecht beleyden met ad¬ 
vijs refpe&ive van de generale Staten, Rade van Sta¬ 
ten , en Staten van Utrecht, of hare gecommitteer¬ 
den , volgende de unie : en fo van node bevonden 
wort eenich garnifoen in de voorfz. ftad of fteden 
te leggen , fal ’c felve niet mogen gedaen worden 
dan met patente van zijn Excellentie, en confent van 
de Staten of hare gedeputeerden , fo wanneer zijne 
Excellentie in de Provincie fal wefen : zijne Excel¬ 
lentie buyten de Provincie wefende , fal als dan de 
voorfz. patente aen de Staten van Utrecht of hare 
gedeputeerde Raden overfenden , om de felfde be¬ 
itelt en ter executie gelecht te worden, het ware fy 
eenige merkelijke fwarigheden daer in vonden, van 
de welke zijne Excellentie by de Staten in diligen- 
tie fal worden geadverteert, fal ook niet lijden dat 
de Overfte van ’t krijgsvolk hen in eeniger manie¬ 
ren fullen onderwinden eenige kennifle te nemen van 
politique of juditiele faken , binnen of buyten defte- 
den vallende , maer de felfde daer toe houden dat 
fy daer mede fullen laten bewerden de Staten .haer¬ 
luyder gecommitteerden , d’ Officiers en Magiftra- 
ten van de plaetfe refpeóiive, fonder defelve in haer 
ampt of officie eenige verhinderinge te doen, en dat 
fy haer te vreden fullen houden , mits alleen opficht 
nemende met d’ Officieren en Magiftraten van de ftad 
of fteden , op de bewaernifle en verfekertheyd van 
de felve ftad en fteden jegens den vyandblyvende in 
’t afwefen van zijn Excell. de bewaernifle van de fleu- 
telen by den Officier en die van de Magiftraet,en fal die 
voorfieninge doen dat het voorfz. krijgsvolk fo te voet 
als te peerde haren artikel-bricf onderhouden. 

12. Sal ook geen fteden in den lande van Utrecht 
fortificeren, noch eenige niewe fterkte leggen, dan 
by confent en believen van den voorfz. Staten. 

13. Maer fal generalijken met advijfe en believen 
van defelve Staten of haerluyden gedeputeerden de 
ftad , fteden en alle fterkten van den lande van Ut¬ 
recht die gemaekt zijn , of van niews gemaekt ful¬ 
len worden bewaren , en door gequalificeerde per- 
fonen, volgende de privilegiën van den lande, zijne 
Excellentie by de Staten te nomineren , doen bewa¬ 
ren , en fal defelve t’allen tijden als het van node 
wefen fal vifiteren en onderfoeken hoe de Regeer¬ 
ders , Wethouders , Officiers , Capiteynen en Be- 
velhebberen, tot de regeringe en bewaringe van de¬ 
felve ftad , fteden en fterkten gecommitteert of te 
committeren , hen hebben en dragen , en of fy in 
alles haer officie en laft hen-luyden opgeleyt neerfte- 
lijken en getrouwelijken nakomen en voldoen , en 
of de voorfz. ftad , fteden en fterkten van alles dac 
tot notelijke defentie van node is volkomentlijken 
zijn voorfien, en fal de gebreken die daer in bevon¬ 
den worden , by advijs en believen van de voorfz. 
Staten , haer-luyden gedeputeerden en Magiftraten 
van de ftad en fteden refpe&ive, en na de faculteyt en 
magt van defelve, behoorlijken beteren en remedieren. 

14. Item fal de voorfieninge doen dat de voor¬ 
noemde landen met onbehoorlijkeinlegeringe,noch 
dooltochten van ruyteren of foldaten overtogen of 
belaft worden. 

if. Item fal tot beter diredie van de faken van den 
lande,de politie betreffende .met advijfe en believen 
van de Staten, en anders niet, mogen maken alful- 
ke placcaten en ordonnantiën als tot des lands wel¬ 
varen , en vorderinge van de gemene fake nut en oor- 
baer bevonden fal worden, en fullen alfulke placca¬ 
ten en ordonnantiën op den naem van zijne Excel¬ 
lentie en de Statengefamenderhanduytgeroepen,ge- 
publiceert en geexecuteerc worden. 

itf. En fullen niet-te-min de Staten in hareverga- 
deringe (die fy fullen houden fo dikwils en menig- 
maelhen fulx fal gelieven) mogen maken alfulke or¬ 
donnantiën en placcaten als fy-luyden tot diredtie van 
hare faken en handhoudinge van den ftaet van den 
lande goet vinden fullen, en fonderlinge op uytfet- 
tinge van contributien , en andere impofitien die fy 
fo tot koften van den oorloge , als om andere des 
gemene lands laften te vervallen , van node vinden 
fullen, en defelve op zijner Excellen. en haren name 
doen publiceren en executeren , fo fy-luyden tot noch 
toe gedaen hebben , behoudelik dat fy in hoogwich- 
tige faken niet fullen doen dan na voorgaende com¬ 
municatie met zijn Excel, daer op gehouden te hebben. 

17. Syne Excellentie fal vergeven alle offitien en 
benefitien , die voorgaende Stadhouders of Gouver¬ 
neurs van de voorfz. ProviDtie vergeven hebben , 
met advijfe van de Staten of hare Gedeputeerden, uyt¬ 
gefondert de offitien daer van by de voorgaende ordon¬ 
nantie en refolutie van de Staten anders is geftatueert. 

18. Item fal ook vergeven alle offitien en benefitien 
die voormael geftaen hebben tot difpofitie en colla¬ 
tie van den Conink van Spangien, en dat ter deno¬ 
minatie van den Staten die zijne Excellentie twee 
of drie gequalificeerde perfonen daer toe noemen ful¬ 
len, daer uyt zijn Excellentie een gehouden fal zijn 
te verkiefen , en met het vacerende officie of bene- 
fitie te verfien, op alfulke laft en inftrudtie als de Sta¬ 
ten daer op geftelt en gemaekt hebben en noch Hel¬ 
len en maken fullen mogen. 

19. Des behouden de Staten aen haer de difpofitie 
van de benefitien en offitien , die voormaels geftaen 
hebben tot collatie of andere difpofitien van de Bif- 
fchop van Utrecht. 

20. Item fo wanneer eenigen ftaet van Prefident 
of Raden Provintiael, of Griffierfchap vaceert , fal 
zijne Excellentie defelve confereren ter fimple no¬ 
minatie van de Staten , op de inftruélie onlanx ge- 
publiceert, behoudelijk dat de Staten felfs drie Ra¬ 
den uyt den haren fullen mogen committeren, vol¬ 
gende de refolutie by haer-luyden daer op genomen. 

21. Item de voorfz. Staten van Utrecht fullen ook de 
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autoriteyt behouden, den voorfz. Prefidenten Raden 
na haer gelieven te mogen aennemen en afitellen, 

22. item alle andere (laten, officien, of dienden 
fal zijn Excellentie hem niet onderwinden : maer ful- 
len die vergeven worden by de Staten en Magiflraten 
refpedtivelijken, die daer van gedient moeten worden. 

23. De Domeynen van der ftad , (leden en lan¬ 
den van Utrecht, gemerkt die feer ten achteren ge- 
ftelt zijn, fullen geadminiftreert worden by den Sta¬ 
ten, en den genen die defelve daer toe gecommitteert 
hebben , en noch committeren fullen mogen , des 
fal zijne Excellentie by andere gebeurlijke middelen 
van behoorlijke tra&ement voorlien worden. 

24. Soo veel de Magiftraten van de ftad en (leden 
aengaet , fal zijne Excellentie die binnen der ftad 
Utrecht (lellen by advijs en believen van de Staten, 
of die gene van hen-lieden die binnen der ftad jegen- 
woordich wefen fullen , of den genen die defelve 
Staten gelieven fal daer toe te deputeren, endituyt 
de onder Magiftraet , en noch andere 40 perfonen 
die defelve Magiftraet uyt haer nomineren, en zijne 
Excellentie overleveren fullen, en fo zijne Excellen¬ 
tie abfent of anderfints niet gelegen is tot het vernie- 
wen van de Magiftraet alhier t’ Utrecht in perfoon 
te vaceren , fullen de voorfz. Staten of hare fpecia- 
le gedeputeerden , Uyt het voorfz. dubbelt getal van 
perfonen, 40 perfonen verkiefen, die als Burgemee- 
llers , Schepenen , Kameraers , en Raden voor ’t 
aenftaende jaer fullen dienen, dewelke fy zijne Ex 
cellentie ovetbrengen of ('enden fullen, omgeappro- 
beert te worden , en in gevalle van fwarigheyd , ful¬ 
len de Staten daer van rapport doen , om daer na daer 
op gedifponeert te worden na behoren, behoudelik 
dat die perfonen fullen gequalificeertzijn, volgende 
de oude (lads rechten, en dit by provifie tot dat daer 
op m^t advijs van zijne Excellentie eenen anderen 
voet bedoren fal zijn. 

En in de andere deden van den lande van Ut¬ 
recht, fal zijne Excellentie de Magiftraet (lellen met 
advijs en believen van de Staten , navolgende haer 
oude rechten en gewoonten. 

26. Item fal zijn Excellent, remiffie mogen geven in 
fulker voegen als mijn Heere den Prince van Oran- 
gien zijner Excellentie Heer en Vader, h. m, gedaen 
heeft, welverftaende dat zijn Excellentiealvorenre- 
miflie te verlenen, fal vragen en horen ’t advijs van 
den Hove Provinciael van Utrecht, en de Maerfchal- 
ken in faken ten platten lande gevallen : en in de¬ 
licten in de ftad of (leden gebeurt, van den Officier 
en Magiftraet van defelve (leden , die haer diens 
aengaende fullen reguleren, volgende het 2?. artieul 
van de xx. Rubrica van de inftruftie van den Hove, ge¬ 
lijk zijn Excellentie en de voorfz. van den Hove,Maer- 
fchalken , Officieren en Magiftraten in’t punt van de 
remiffie haer fullen reguleren, navolgende de Placcaten 
by den Keyfer Karei in den jare 41. daer op gemackt. 

27. Van gelijken fal mogen geven brieven vanre- 
fpijt fauvegarden, paspoorten , en diergelijke gratiën : 
maer niet dan met advijs van de Staten of hare gedepu¬ 
teerde , HoveProvintiael, Officieren en Magiftraten, 
refpeClivelijk , daer onder de fupplianten gefetenfijn, 
des behouden de Staten aen hen de macht om mede 
pafpoorten te mogen verlenen, 

28. Sijn Excell. fal geene impoften mogen (lellen 
nochte eenige andere uytfettinge ofbefwaringe over 
de voorfz. landen doen, dan metconfent en believen 
van de voorfz. Staten daer toe wettelijk befchreveu 
zijnde. 

29. Item fal fijn Excellentie aen de ftad , (leden en 
landen van Utrecht geen particulier Gouverneur noch 
Lieutenand mogen (lellen. 

30. Item alfo het getal van de geeligeerde uyt de vijf 
collegiemreprefenterende den eerden (laet,te feerfwak 
is, fal ’t getal van defelve ter denominatie van den Sta¬ 
ten augmentereh, tot fuiken getale als de Staten goed 
vinden fullen. 

31. Sul ook geene andere Edelen ter dagvaert van de 
Staten van Utrecht befchrijven , dan die federteen jaer 
herwaerts befchreven zijn geweeft , fonder exprefte 
confeiuvan de Staten, en befonder van de Edelen die 
jegenwoordich befchreven worden. 

32. Item fal zijne Excellentie de hand houden dat 
de limiten van den lande van Utrecht niet worden ver4 
mindert, geconfundeert of verandert, en dat de partyen 
van de voorfz. landen afgetogen daer toe gerellkueert 
mogen worden , en fo fulx met gevoeg niet foude kun¬ 
nen gefchieden , fal maken darde queftie daer op ge- 
vallen of te vallen , by onpartijdige arbiters of rechts¬ 
geleerden gedecideert mogen worden , fo wel ten pof- 
feffbor als ten petitoor , op de provifie als ten principa¬ 
len , en dat’c gene daer vanby fententie arbitrael of 
judiciael uytgefproken fal wodren , zijn’efFefl forcere 
en ter behoorlijker executie geleyt worde. 

33. Item fal voorts generalijken de ftad, (leden en 
landen van Utrecht gouverneren , tot alfulke eere, nut- 
fchappen en profijten , als voorgaende Stadhouders dc 
felvegegouverneert hebben, en voorts alles doen dat; 
defelve volgende haerluyder commiffie gedaen hebben 
of vermogen te doen, en fonderlinge de voorfz. landen 
na zijn vermogen defenderen en befchermen tegens de 
Spangiaerden , Malcontenten , en allen anderen hare 
vyanden. 

34- Rem om alle ’c gene voorfz. is wel en getrouwe¬ 
lijk ’t onderhouden , na te komen , en ’t achtervolgen, 
fo fal fijne Excellentie den behoorlijken eed doen , aen 
handen van de voorfz. Staten o( dengenen die fy daer 
toe deputeren fullen. 

3f. Item fullen de voorfz. Staten de voorfchreven 
poinólen en articulen , en eenen yder van dien in’cbe- 

[ fonder c’allen tijden met advijfe , confent en bewilli- 
ginge van zijn Excellentie mogen veranderen. 

3 6. Item fal zijn Excellentie bevorderen dat de Sta¬ 
ten van Holland , Zeland , en Weft-Vriefland beloven 
fullen alle de voorfz. poinClen enarriculen nategaen 
en te onderhouden, en daer tegens niet te doen noch 
gedogen gedaen te worden , direClelijk. doch indireéle* 
lijk in eeniger wijfe of manieren , nemaerdatfy dera 
Staten van Utrecht en een yder lidmaec van die daer in 
fullen mainteneren, handhouden, cn de gene die ter 
contrarie gedaen ofgeattenteert fullen hebben , corri¬ 
geren en ftraffen , na exigentie van der faken , en onder 
’t verband en fubmifiie als in de voorfz. fatisfadtie. 

37. En fo verre by zijne Excellentie, Staten van Hol* 
land, Zeland, Weft-Vricfland, en geaflbeieerde, o£ 
andere van den haren yetwes contrarie de voorfchreven 
poindten en articulen gedaen werde, fal zijne Excellen¬ 
tie daer van onderrichc zijnde, fulx beteren, tot be- 
noegen en comentemenc van de Staten in’t gene zijn 
eygen feyt foude mogen aengaen, en voorts ook aen re*» 
dreflement van ’t gene by ymanden anders mochte we¬ 
fen gecontravenieert, feergeerne de goede handhou¬ 
den. 

Aldus gedaen , gefloten en gearrefteert by zijne Ex¬ 
cellentie en de Gedeputeerden van de geeligeerden uyt 
deeollegien, de Edele en gemeene Ridderfchap, de 
ftad en (leden van den lande van Utreehc, represente¬ 
rende de drie Staten van den felven lande, hieronder- 
teykent, als tot’t gene voorfz. is expreftelijk geauto» 
rifeerten gecommitteert , fo als fijne Excellentie by 
haer-lieder commiffie gedateert t’ Utrecht op den 6. 
dach inFebruario led leden , is gebleken. In’sGra- 
venhage,op den leden dach der maend van Meeree, des 
jaers 15^90. 

cn was ondertekent 

Maurice de Nafau, 
fobanvan Duivenvoorde, 
¥ lor is- Heermale , 
fiiclaes van Suylen, 

Geraert de Renejfi , 
Dirl^ Cantor, 
'Berm Stel, 

flor is Th in. 

Noch lager ftond aldus : op huyden den tweeden 
dag Aprilis'in’t jaer i^o.Jlilo novo, heeft fijne Ex¬ 
cellentie eed gedaen in handen van de gecommit¬ 
teerden, der ftad, (leden en landen van Utrecht, hier 
boven gefchreven en genoemt, om alle de poindlen en 
articulen in defe inftrudie begrepen nazin veimogen 
te hand-houdenen te volbrengen , in prefencie van my 
onderfchreven, 

ondertekent 

1- Mei ander. 
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N?C bc boobban bm^abeban^icubjenacc/ 

etc. Sjebben bic ban öetjputfïenöüm 
<23Mre en t*5?acffcbap Eutpöen / ben $?ince 

3&aurtt£ ban j&afj&u öet <ü5ouüerncment en .^tab# 

èonöerfcïjap ban bcfelbe^jobinttegebefeccect/ en 

Ijeb&en be #eeccn Staten genecael baec ban ge* 

crptbicert bei)oo?ïij&e coinmiffje / lupbenbe a$ 

bolgt: 

DE Staten generael der vereenigdeNederlanden, allen den 
genen die defè tullen fien, faluyt. Alfo mits het over¬ 

lijden van den HeercGrave van Niewcnaer, Meurs, &c.goe¬ 
der gedachten, gekomen zi jnde te vaceren den ftaet van Gou¬ 
verneur of Stadhouder des Furftendoms Gelre en Graeffchaps 
Zutphen, de PJdderfchap, en lieden des felven Furftendoms 
und Graeffchaps nodig hebben, dat in den felven ftaet weder¬ 
om by een Heer van qualite voorfien worde, en aen ons over- 
fulks onder anderen dacr toe gedenomineert hadden den hoog¬ 
geboren Fuift Maurits, geboren Prince van Orangien , Graef 
van Nafiau, Marquis van der Veereen Vliffingen, Scc. So 
is’t, dat wy by deliberatie van den Rade van State der voorfz. 
vereenigde landen, infonderheyd ten aenfien van fijner Ex¬ 
cellentie loffelijke qualiteyten, defelve fijne Excellentie heb¬ 
ben verkofen, en overfulks geautorifeertengecommitteert, 
verkiefen, autoriferen en committeren by defen tot Gouver¬ 
neur en Stadhouder en Capiteyn Gcnerael van het voorfz. 
Furftcndom van Gelderland en Graeffchap Zutphen, gevende 
den felven fijne Excellentie volkomen macht en autoriteyt, 
den voorfchreven ftaet voortaen te houden , te exerceren, en 
te volbrengen. En dat doende, voorteftaen, te vorderen, en 
te bewaren, de hoogheden, gerechtigheden, privilegiën , en 
het welvaren van den felven lande, mitsgaders’tgebruyk van 
de ware Chriftelijke Gereformeerde religie, in de voorfz. lan¬ 
den te doen gebruiken : en adminiftreren recht en juftitie. 
Ook aldaer te doen houden goede opficht, ordreeriwachtin 
de lieden en fterkten van defelve landen, ’tzy ook te water 
of te lande. En voorts alles anders te doen dat een goed en gc- 
trou Gouverneur of Stadhouder , en Capiteyn generael der 
voorfz, landen vermach en behoort te doen, volgende d’in- 
ftruflie die hem vorder fal gegeven worden. Alles op den eed 
by zi)neExcellentie in handen van den Radevan Statevoorfz. 
te doen. Ontbieden daerom , lallen en bevelen den Cancelier 
en Raden des Furftendoms en Graeffchaps voorfz. die van de 
Kamerevande Rekeninge, en alle andere Jufticieren en Offi¬ 
cieren, mitsgaders alle Magiftraten van de Heden der felver 
landen, zijne voorfz. Excellentie te houden en refpefteren, als 
Gouverneur of Stadhouder,'en Capiteyn generael desvoorfz. 
Jurftendoms van Gelre, en Graeffchaps Zutphen, en den fel¬ 
ven te bewijfen alle eer en reverentie, defelve in alle ’t gene 
het beleyt en gebruyk van den voorfz. ftaet aengaen mach , en 
voorts daer aen dependeert, t’obedieren, en voorts defelve 
te doen alle bevorderinge en alfiftentie, des fal defe tegenwoor¬ 
dige alvoren gcregiftreert worden in de Secretarie van den 
voorfz, Radevan State. Gegeven in ’s Gravenhage den 16- 
dagMay, ïycji. 

S, Meynerfy. vt. 

Op de plijke ftond, by mijn Heeren de Staten generael 
der vereenigde Nederlanden, ter relatie van den Rade van 
State der felver, 

cn was ondertekent, 

Chr. Huygenst 

En was eenen zegel in roden waiïe , en dobbcle fteerte daer 
onder aen hangende. Op den rugge ftond aldus: op huyden 
den 20, May, 1591, heeft zi jn Excellentie op den inhouden van 
defe commiffie gedaen den behoorlijken eed in handen van 
den Rade van State der vereenigde Nederlanden, my prefent 

cn ondertekent, 
Gilpin, 

^ict na boïgen be pometen cn acticuïcn / bacc op 

fijn boojnocniöc »£v*cefl. ’t boojfs* <6oubctnemcnt 

i^geöefcrcect. 

AEnvankelijk fal zijn Excellentie de gereformeerde Religie, 

•. “ ' ' " " " ' 
--,---D - D ' 

L_ _ _ welke die hooft und kleyne (leden defes Furftendoms und 
:ii/üaer Graeffchap, uyt fonderlingc genade Godes hebben, handha- 

c'cU. ven, ur,d defelve allenthalven ook in heeilikheden ten plat- 
r^af; ten lande na vermogen alfo bevorderen, dat die alleene en geen 

Setio; andere rcligion, in defe landfehap meer geexeiceert worde. 

Edoch fal niemand van wegen der Religion(uytgenomen Ker- mincert fs 
ken dienaers ) geexamineert of öndervraegt worden. Kefge- 
lijken de geeftclijke goederen alfo laten bedienen en tot fuiken jjcn 
eynde aenlcggen, als bydefer landfehap gerefolveert en bello- ^urffertj 
ten is. bant 

Volgens fal zijn Excellentie ook het Furftcndom und Graef- 
fchap by hare hoogheden, privilegiën,regten,en oude traftaten fCtjapgut, 
handhaven, und defelve fo vele mogelijk in allen gelederen by pijen, 
den anderen houden, und wat daer afgetogen is van den vyand 
of anders, fo veel doenlijk, by den anderen brengen, und in¬ 
fonderheyd hy de Heeren generale Staten , of daer het nodig 
is, de bevorderinge doen, dat Bommel met haren aenhank in ’t 
gehele wederom defen Furftcndom und Nymmeechfchen 

quaticr reftitueertwerde. 
Sofal ook fijn Excellentie den Banner-heeren , Ridderfchap- 

pen, fteden und vorder yderen by hare hoogheyd, regten,vryhe¬ 
den, und land gebruyken vaft houden en befchutten , en nie¬ 

mand daer cn boven befwaren of verkorten laten. 
Sal oock zijn Excellentie geen officien of beneficiën, den lan¬ 

den of der felver faken beroerende , vergeven, fonder voor- 
gaenderaed und bewilliging vanCantzler und Raden derre- 
fpeflive quartieren of haer gedeputeerden , onderwelkcn de 
officien vaceren,uytgefbndert de officien und beneficiën die den 
voorigen Stadhouderen voor behouden zijn geweeft , mids dat 
defè, und de boven gemelte aengeboorne Land-faten , lief- 
hebbersdes Vaderlands, en niet weder weerdich der gerefor¬ 
meerde Chriftelijker religie, confereert fullen werden, volgen¬ 
de defes Land-dages affeheyt. 

Neffens dien , fal zijn Excellentie met allen vüjd daer aen 
zijn, dat in legering en deurtochten van Ruyter und knechten 
alsindeuyterfte nood niet ten allerhoochften ervordert, ver¬ 
hindert und vermijdet worden: dat oock zijn Excellentie geene 
Patenten van deurtochten, loep-piaetfen, of inlegeringe inde 
uyterfte nood niet fal geven: noch ook aennemen eenige pa¬ 
tentenvan andere gegeven , und uytgebracht tot fchade defes 
landfchap,dan met voorgaende deliberatie deshalven in Gel¬ 
derland of der landfehaps gedeputeerden alles te doen und te 
laten. 

Verflendigende oock de Officieren refpedlive tijdlik van de 
aenkomftdeskrijgs-volks, undfo vele mogelijk helpen bear- 
beyden, datfe boven de monikoften geen geld vorderen , noch 

andere extorfien doen. 
Sal oock zijn Excellentie defe landfehap , de quartieren of le¬ 

den van dien, met gene afhgnatien of eenige contributien , of 
ongelden befwaren , anders dan die by der landfehap geconfen- 
teert und bewillicht zijn. 

Dat ook zijn Excellentie geene Overflen,Capiteynen, Bevel- 
hebberen, of'gemeene foldaten, geftaden fal eenige a&iente- 
gens den onderdanen ten platten lande, of den borgeren inden 
fteden daetlijk te executeren: dan die defelve te doen intende¬ 
ren und te werk (lellen met Land und Stad recht, volgens hoger 
Overigheids placcaten hier bevorens des aengaende uytgegcven 
und gepubliceerr. 

Nadien ook veele van adel, geeftlijke , burgers , und andere 
onderdanen , zhdefertores patria uytdefelanden vertogen fijn: 
fal fijn Excellentie geene remiffie den felven mogen doen , dan 
met toedoen van den Raed provinciael , und met advijsder 
Officieren und Magiftraten refpeftive van de plaetfen und fte¬ 

den daer fulke perfonen uyt geweken zijn, 
Sal oock zijn Excellentie met niemand anders, vandefer 

landfehap faken fig beraden of refolveren , dan met Cantzler 
und Raden, of die daer toefpecialitervande landfehap com¬ 
mitteert und verordeelt zijn, offullen worden. 

Sijn Excellentie fal ook geen garnifoenen mogen in fteden 
leggen, dan met voorweten und confent der rclpcfteveMa¬ 

giftraten. 
Item als zijn Excellentie binnen Arnhem is, ofdaer Canzler 

und Raden zijn werden, fo fal zijn Excellentie den Racd fre¬ 
quenteren, wanneer zijn Excellentie fulx gelegen is, und aldaer 
prefidcren, de opinien vragen, und doen vragen , opiniegeven 
und doen geven, fluytenund conclufie nemen , nademeefte 
flemmen, und een yegelijk toe laten zijne opinie te feggen.fon- 
dcr yemand te wederfpreten. 

Und falden Raed voorftaen und defendere , und juftitie la¬ 

ten gefchien , fonder defelve te fufpenderen , of te verachreren 
met brieven of anderfins, in wat manieren dat het fy: maer alfo 
verre uyt eenige faken verloop ofoorloge komen mochte, fal 
daer in goed opficht dragen , und fullcx de geünieerde Provin- 
tien, fampt de hoge Overigheyt advertieren, om daer in sc- 
ordineert te worden gelijk behoren fal. 

Und zijn Excellentie fal niet mogen verlenen of geven ceni- 
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geprovifie van Juftitle, fonder advijs vanCantzlcr , unddic 

van den Rade. 
Ook fo fal zijn Excellentie gecne niewe werken mogen la¬ 

ten maken, Tonder daer van eerft de landfchap of hare gedepu¬ 
teerden, ofCantzler, und Raden, toe adverteren, om daer 
op geordonneert te worden na behoren. 

Wyders fal fijn Excellentie de voorfieninge doen, daer met 
indefen Furftendom und Graeffchap goede krijclns difTiplijn 
gehouden, defouvegardengehandhavet, und alleonbehoor 
Ljke foulen und extorfien vermijdet mogen werden. Und geen 
dijken doen doorfteken, dan wanneer den uyterften nood fulx 
ervorderr. 

Item wanneer zijn Excell. niet binnen lands is , alfdanfal 
de regering ftaen acn de landfchap, of der fel ver gedeputeerde, 
Cantzler und Rade,den welken het krijgfvolk alfo volkoment¬ 
lijk als zijn Excellentie felfs geholden fal fijn te obedieren. 

Sal ook fijn Excellentie genen Luytenant, ofcenige parti¬ 
culiere Gouverneurs indefen Furftendom und Graeffchap ftcl- 

len mogen. 
Aldus gedaen tot Tiel op cenen land-dag , den io. Julij 

i <90. 

F. Verft egen. 

335en 29. ^fanuatij / $ in De Staten generad 
omjagen gcfcHid / of men fdtere gcejtöïöcccöe tnif* 
fitie ban herrit ^oimrnfi genaemc ©eyentet / ge? 
toefen 33urgcmcefïetban Uittelt I acn öe Staten 
generad gefeïfjeben / fouöe teïefen Hebben of niet/ 
Daer op bp Die ban ^olianb toeröc gcalïegeectöat 
acn Ijact coSicgie ben 25. januari} ban Hem gcïij? 
ïien b?icf toa.ö geïtomen/ eiiberfïaeu/ bat een per? 
foon bp H^e naüuccu binnen 6 tnacnöm geban? 
nen/ en bp Defc betgabetingc gerefufectt/ enbec? 
Hlaertaen Haet IBajefïept omjijn oucrcctuöauce of 
opgcbïafcntï)cpt in befe betgabetingc gebjupïit/ niet 
bdjooröc aengenamen tc tooröen / alïegerenöe ’t er? 
enipd ban Jfrancopë S^autmuont i|ecc ban j^cöer? 
toelp / JBcfant ban ben ffurfïe ban^uvifmijb / in? 
tcrbcniercHDcboorfeïtcconaengenacm perfoon / en 
$ niet alleen niet graömitteett getooröen / ban Öcm 
fö ooït acngcfcpt bat I)P fïcH l)iec niet Ijaö te prefentc? 
ten / fo Hp fïcö en toiïbe in yerpd fïdïen te bcc? 
ïiefenjuslegatorum. 

^cfstter. Omtrent ben feïben tijb Hebben be Staten gene? 
tiptcei'De tadccnigc bpebenban ben ïtoninlftban^pangien 

eb£11 bdtomeu / gtfci)?cbcn aen ben ï^ettog ban patina 
Stdii en anöerc / toaet nut genoedj bïedt bat bcfelbe Ito? 
brut ninït geen anbec boojnemen Haööe DanDranïtrijft 
^pans met gctödb aen te tafïen / baec toaten nocH eenige 
s * anbetc b?icben bp met caraeteren en cijfer gefcfoe? 

ben / baer öcHcercban Uïbcgonöc ban toegen ben 
llacb ban Scïanb mcöe na €ngdanö gefonöcn 
toetbe / osn öc fdbe te ontcijferen / en toaten bjieben 
ban fret grote importantie / baer upt bep; ttoninr 
ban Jjpangicn boornemen tegen ©janlitijb/ <ï5u? 
gdanö / en befe ïanöen ontöeïit tooröen. 

~.,n ©e nietoc geeufe ^maffen / Hebben ben 5* 3Fc* 
mtratï ïsjuacij tegen bc 3Dupnïtcclter3 fïacg^gctocefï/ en 
ban Hebben een fdjoon oo?!oclifdjip betobett / ’t todft 
SSa- gefept toctbc ben Uömiracl ban <2topnïterïten te toe? 
menf fen / en toa£ bemant met 100 man / fo inufquct? 

ticqS al0 bootsSboIH / baec of omtrent ö’ccn Heïft 
bcdjfcnbcdjanb boob gcbïcbcn / en oberboott ge? 
fmeteti 31311 / en $jjn nodj omtrent fo lebenbe tot 
©ïifTiugcn ingebracHtmctHctboorfS- oojlocljfcHip: 
een ban be Scenfe «iTapitcpncn genoemt Co?nri!$ 
ïfcynci£öaabgeblcbcn/ en eenige gequetfï/ fonbec 
ecuigc boiDct bctlic^teïpöcn / bc gehangenen toctt 
ïiojt pjorêé gemadit/ensijn geconbemnccct geHan? 
gentetoojben / bit ijl gc|c|)tcö op bc Iftnflc omtrent 
<DinmïicrHcu / fo fp mepnben in bc Ijaben tc lopen, 

©e int* j^'a bat be hertog ban parata lange tijb tot e^pa 
©arm t fldcgen HaöDc'om fijn gefonbHepbs toiïle / gelijb bet? 
K)i|f na Hadt ^ / fo iö HP baer na gcrepfï tot Uiten / altoact 
pttis m fjn alle bc Hepltgc tdiquien befucljt Heeft / om ö’afla? 
ï£CS0Ui ten / bact toe fïaenöe/ tc bctöiencn/ en Heeft albaet 
(Foi‘is.) fcet liberalijh bc gecfleïijltHepb befdjonhen j en i^ 

boojtd ban bact getepjï na 23m^af23incHeini|c? 
negoutoen / om tc naöcr 3Dranltti)lt te toefen / al? 
toaet HP co?tefponbentie H«d met bc ligctir^/ bol? 

genbe ben totïïc bej! ïtoniny ban Spangien / biebe 
oojlage ban ©ranfitijH Hem feet liet tet Herten 
gaen/ altoaet ibatma/ onbee berd ban beften? 
tieten te beletten / tegen ©ranïtcijft bafï bolH en 
gdö bergaöetbe/ tot Ijuïpc ban beligcui^.: alljiet 
quam öe i^cttogc ban HÖapnc in pofte bp bennet? 
toge ban patina / en Hidben een Hepmdiït gefpjdt 
met ben anbcccn / en afó HP ban fjem betttoofnu? 
ge en coefeggmge Habbc bat Hp Hem Ho?t^ Huïpc 
toefeuben fouöe/ fo ij> be ^ertogeban^apnetoe? 
betom mettec Haefï in ©>anïtci)H in ’t ïeget ge? 
ïteert. s©mttcnt 4 J^acnbcn na bc Doob ban fta?‘©e<faE. 
ninït ifenrilt ben betöen / Hebben be ligeut^ tact? ötnaei oj 
faem gebonben ben Catbinad ban houtbon / be wX 
todlte febett öe öoab ban ben Cacöinae! en ^et? bc' isgeu£ 
toge ban €>uife gehangen toas genomen / ennocHt00?^ 
beefeïtett geHouöcn toect / ben boojfj. Catbinael ’SS 
boor ïloninït ban ©janïttijït te bcdtlatcn / en ga? tó&taeri 
ben Hem ben tijtel ban ütarei ben x. jHoninh «n^oreI 
ban ©raulitfjit / toant aïHoetod öefeïbe ligeut^ / Smf5 
te bo?en bp ’t ïebrn ban ben Itontnït ^entiH ben 
III. ben boornoembe >£atömad Habben upt ge? 
roepen boo? fucceffeut ban öe ifttoon ban ©jauH? 
rijft tegen Den Uiomnfe ban Rabatte / öie fp aï^ 
een ïtettec becïtlaett Habben / niet te mogen 
fncceöcten tot be toone / fo Habben fp nocH= 
tan^ febett öe£ fdfé gebauHenifle Hem geHcd bet? 
geten / gdijït of ïjp niet meet gdeeft IjaDöe / en 
toojöer! alle betreten /. pïaccaten en oröonnantien 
op ben naem ban Het iDacïement Der ügcur^ en 
öe<2 Hertogen ban jffêapne gepubïiceert en bcrïton* 
öicHt : maec a$ fp gebodöen bat niet alleen Het 
gemcene boïft / macr ooït öe £üööcrfcHap en ben 
Ubd Hegonben te muemuteren / bat boo? be fac? 
de ban öe ïtgeur^ aïïc Staten öooj ben anöeren 
gemengt toeröcn/en bat ’t gemeen boïH tegen Den 
Uöd fcHren tc toiïlen opfïacn / om bat’t ïsoninh? 
tijïtmct eenen onfeïteren naboïger omgeftorttoo^ 
Öe/ onöer berd ban De religie/ en Dat beConinifs 
ban Rabatte / Den optecHten naboïger en futcef? 
feur ban öe Croonctoa^/ DetoelïtegeftoorenHaD? 
öc öe CatHoïijHe religie boo? te flacn / en ooft te 
bjeöen toag / Hrr» öaer in tc ïaten onöertoijfen / 
en fo men gpnt ïtonöe onberricHttn Dat Hp ber? 
öooït toa^/ en onöcrrccHt Haböe/ HP öesijneber? 
ïaten / en öc €aiHoïijïte religie acmicmen toilöe / 
en Dat men facH öat !)cni brdefcergunfïigtoarrn/ 
ja öat betfcHepDen CatHoïijïte H*£C öoor betoccgt 
toaren bit fïaenöe tc toiücn Houbeii / en borrïtcnö 
tipt te geben / fo öocHt Hcn Hcöen goet een eöict te 
ïaten uptgacn bat een pöcr / ban tont fïaet en con? 
öitie fp toaten / bebolcntocrbe ïiard ban bourbon 
ben X. allen boor Itoninlt ban ©?anïttHït en Ha? 
ren «©bcdjccrc tc edtennen / en beu feïben alg ge? 
troutoe onöcrbancn tocfïaet / trotttoc en gcHocj? 
faemHepö te betojifcn / en ben |ccce Card ban, 
Voetringen Hcrtogc ban IBapne / aï^ Der Crone 
ban ©ranltrijït gcncraïen «gitaDHouber / in alle faïten 
geHoorfamen / en alle gocöcrcn en beemogen baer 
Henen te toenben / om ben ïtoninït upt 3ijne ge? 
banfteniffe / baer in Hl1 ban Htbcilt ban bourbon 
geHouöcn toeröc te bcdofTcn/ en inborigebrpHcpö 
tc fïcllen / berboben ooït bp ’t fdbe cöict / bat me? 
mant boor Hcnt fdbe / nocHte booranbere/ in’tHep? 
mdiït nocH in ’topcitbaet / met ben fdöen HendH 
ban S3aurbon / eenige raetfïagen of eommunica? 
tic fouöe HouHen / op betbcuctc ban lijf en goeöc? 
ren / baer en boben toerbe afgecpfd)t ceö te boen / 
om in Den naem ban StareïöcnX. en sijnep^rab? 
Houder^ ben ifectoge ban JBapnc/ Het bergiföec 
Hctterpe upt tc roben / norlj Sten berbonö/ unie/ 
beröwcH nodj fïüfïanb ban toapenen met ben fd? 
ben Henrtft ban 23ourbon ïtoninït ban JSabcrte 
aen te gaen / nodjte in te toilligen / baer toeröe 
ooït goube en fïïbcre munte gefïagen op ben naem 
ban ïtard ben x. ïioninH ban ©?anïinjïj, 

aZtltjhe Dagen baer te boren ijaöbe De ïionitiït abyentiij 
jpHibP^ ttoecöc ban ^pangien een opcntlijïic l(f. \wrili; 
bedtladnge ïaten upt gaen/ baer in HP md bccle 

toooj? 
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n toaöibcn gijtic goeDm gcnepgDcn VoiUc tc hennen 
•nir"' Baf333 öc rnhe üan De reïigte/enfepöe/Dat ÖP Dier on:# 
eri/Oat fafic Ijalbcmcc^enriftDen II. &ouinftban Djanft* 
pen rrjfi certtjtg btcDc gcmaeftt öaööc / om De ftcctccp’ 

■’imom cn ftetteepen in ’t büoh'3. Üiamuftrijft te bcrDdgen 
iiiJ; en upt te roDen / bp Dc£ fdfé loon ftacel De IX. 
iKiiarei 5ijncn fmagec Ijitlpc gefdjiftc: en aï£ Daec na De 
*jg“r $?incc ban i@?angtcn oojloge IjaDDe acngeredjtct 
uheiiifTMn Beöecïanö / fo öaDDe ÖP D’ ongchocufame tot 

ge()o-afaemljepD gcb?adjt / en Dat befïe Deel Der 
ïfupt* f&abihticn ban Defe plagc bccïofï / cn of De het* 
xjJÉn. tcré in ©jauftcjjft cn CtigcIanD öaec tod bemoept 

ÏJaöDen / Dat lju Doo? l'loninr ^bcbafïiaen^ DooD/ 
tjet ïloninlirijft'pojtugari / bat Doo? rechtmatige 
fuccclTie öp Ijem geftonien tbaó / ban gijne geredj* 
tig’jepD fouDe berooft Ijebben gctoo?Den / fo toa£ 
lju nod)tanö5ijne^ gccccötigftcpD£ Dceladjddjge* 
tójjDcn. 'ün Dctoijl ÖP icgeutooojbdjjft bemerftte 
Dat Doo?Dcc fdber ftetter? ïifï Dacr toe gdiomcn toa* 
re / Dat Ijet te bcföjgcn toaö Dat De £l)#cnlj pD 
in Dcc Surften getoclD foube hamen / naD mad 
fp ober al onccnigïjepD aenfïicötcn / en öct 
ninftrrjft ban Bjanhrijft met Den bucgechjftcn 
ïïcrjfl} ober langen trjö geftoaht luarc: fo toilDc 
Ijp Dcdjalben alle Catöohjftc Bojfïen betmanen / 
Dettfe alle hare machten fouDcn t’ famen brengen 
en ijem affifïcccn / De hetterpen upt te roDen / en 
Den tianinh Cacaïum Den X. upt 3jjne gebanhe* 
iiijfé te becloffen / Dacr in ÖP ban De hetteren gc* 
Ijcd fmaDdjjft gehangen geöoubcn tocrDc / op 
Dat aïfo Dat Ïïoninhrijh ban Bjanftrijl» ban fül* 
hen becDetf gcrepmdjt too?De / en ÖP gijne madjt 
en Wemogen tot uptcoDingc Der hetterpen in Den 
anDcren liioninhrijhen gebjupftcn modjte / en na 
affdjaffmge Der fdber in’t bdocfDe lanD eenen tocljt 
Doen moeite / ’t toelft De Catljoïijhe BiDDcc* 
fcljap / in boojgaetiDe jaccn met fo groten blije 
en gocDen geluh boojgenomen haDDc ; en Ijier 
toe fouDcn fp met ecnD,tachtiger tjrttcn en gemoct 
Detoilligen. «Jen ÖP tuiiöe ooh boo? <6oD cn gijnen 
ïjcpligen Engelen betupgen / Dat ÖP tot genen 
anDeccn epnDe Dm hnjcï) boo? neemt / Dan om 
onfc ïnoeDec De öcpftge ïïooutfe Catljoïijhe herhe 
te berbjepDen / Ccnen b?cDc en cufïe Den rceljtcu 
Catfjoljjften onDcc haren rechten Catöoljjhcn 
ffucfïen te maften / Dat bergift Der ïiettcrcn ach 
allen oo’Drn en pïactfcn upt te roDm / en eenen 
WcDc cn eenigöepD onDcc Den Catöcïjjhen ^Furflen 
aen tc fïelïeii ; en Ijier toe boilDc Ijp niet alleen 
gtj*i goeD / maer ooh gijn lebcn cn bloeD iuiïhcljs 
lijh cmpïajercn / naDemad al ’t felbc in gene ge* 
recötigec fahe honöe gelaten luccDcn Dan Die rot 
OBobc$ en gijncc ötphset heeften / cn Der gans 
feller CÖ?tfïenöepD£ Voclbacrt gecephcu moeöte 5 Dit 
geftljieDe Den 8. Dach JiBap. ©eé anDcren Daccl)^ 
bebal hp Cafpar üöaii-ogc / Den <Ü:ct(l-23itTdjop 
ban jColeDo / al^ De groot Caufdaec en eberhe 
^’rfïDcnc ban De ï|. 31nquifitie / cn Commam 
Deur ober gepcel Cafliücn / De hofïcn tot Dcfcn 
ferijcö tc obedeggen / cn Der iDuntfca hrijgS-bolh 
te bctöiuDeccn / Debadhc om (jet ’bccgift Dcc liet* 
teren in her ïgoninhrjjh ban ©^anhcijh te plan* 
ten / ecrftDaecïjö toiIDcn ftomen / Dat Ijp na om 
Der gcbjoonöepb lanDbcrfanidingeu fouDe Doen 
ïjouDen / en De gdofdjattinge gcbieDcn fouDe / 
om na gdjjhl)cpDm pegelijft lanDfcöapopgebjacöt 
te taccDeu. 

ïWtftms sDcn 23. Jfcbmanj / UiecDc OrDmunDué S3uc< 
5f ®Uïï gohni^ ecu ^Dominicaner j^onih totCour^/ Doe? 
ümtnts aenljouDenban Bïoifc/ bucDubic DcjJ lümmjc il|cm 
ïiei rift De UI, gehangen genomen / en boo? redjt 
'öebaazï aC!3Sdilaegt en befcIjulDigt / Dat Ijp na De begam 
aen bet gene moo?D/ Die 3acob Clcmcutö iDominicanec 
-/^'h ÖaöDc begaen aen Den boojnoemDcn lio^ 

pangen nm‘l I 3,1 opentïijftc J^cDicatic m grote beefame^ 
tot ïingeu of bergaDcrmgcn etïijftc Dagen na ben an; 
obbe?' ^t!:cn / öaet üan Siacob Clemenfö ïjoocljltjrt 
imti örpjefrn en gelooft IjaDöe / Den IVomuh bp Ifolo* 
^een feciicij en ^acob Clement^ bp ^uDic / en $arjj£ 

I V. deel. 

bp De fïaD 23£töuïicn^ bdegetinge en UerlofTinge tafflanbes 
bergdchen IjaDDe: en Detoylc ÖP P?io? lua^ ban e««n* 
Öec ïiloofiec Dacr upt Dit beefï gchomen toaö / en {j‘1;';2^ 
Dat öp De Dacö met opentlijften lof gcappjobcctr manp öe^ 
IjaDDe / fo tocrDc ÖP oah lidjcelijh in bcrDadjtgc; ^aniP^ 
b?ndjt / Dat ÖP ecu acnbangec en racDgebec tot 
Dcfcn (cljanDIijhcn moo?D toa^ gebaccfl / of Dacr "' ‘ 
ban getocten en Daec in bctoiHicÖt öaDDe : Dacr 
UicrDcn tupgen tegen hem boo?rgcb?adjt / Delcd* 
fte niet alleen ücrhlaccDen / Dat ÖP öie DacD opent* 
lijft m gijiie jd?eDica.ien gelooftengepjefeu IjaDDe/ 
’t toclft hp ooh bchcnDe / maer fepDen Dacr nocj) 
bp / Dat Ijp Daec ban een acnbaugcr tuare ge* 
Uiecit / a!£ ÖPban ^iarob Clement Dacr obecraeö 
gewaedjc toaj? / en Dat ÖP fulr ooh opentïih onDcc 
gijn pjeöihcn gcftccl onbcfcljaemt öcm öicntljaï* 
ben beroemt ÖaDDe ^ ’t tuelh ÖP Doo?gacn£ locöen* 
De cn omftenDe. Cïetljalaen tocrDe Ijp cen^Dcd^ 
öoo? gijn epgen beftentemfle / cnanDctDedöDoo?De 
betuijfingc Der getupgen bectöefen / en bah alle te 
famen geroepene Claffibu^/Doo? Dc^ iDacDö De^ 
crcct of fentenne ter DooD bcroo?Dedc/ met Dcfcn 
titul / Dat öp aï^ eene ban De acnbangcrj) en hou* 
fpiratcucg öe^’ grouluelijhcn mepncDigen en fcljan* 
Ddijhen BaDermoo?ré getoccfï gijnDe / Den nioo?D 
tc begaen gcraDen I ooh Den moojD in gijn pjeDi* 
hen gelooft cn gepjefen öaDDe / Dacr ober Ijp ge* 
cunDemneccr toerDc Dar gijn lijf ban 4 pccrDeu in 
4 (iuchcn ban een getogen/ (’t tuelh Dcc niepne* 
Digen baDecmoajDeré ouDc fïraffc ) cn De huc* 
hen in’t bier tot «tTcÖcn becbjanD/ cn De afTcÖcn 
ten lefïen ui De tuinD cn ïucöt gcflropt fouDe ‘mcr* 
Den : al$ ÖP ter plaerfe Dacr öp fterben fouDe gc* 
flecpt tuaö/ toonDeljp cengrotebefïaiiDigljepD/ e« 
hlaedjDe niet ober ött fïrengc oojDeel of bonniffe / 
maer ouec De getupgen / naDemad De Becljtcrg 
redjt en na öaec cccljtc memnge gcoojDeclc öaö* 
Den / fo De gctuugemiTcn Dcc gccnDec Die tegen 
Öcm gctupcöt öaDDen tuaecacöticö taaren / maec 
Ijp bccbloehte De baDermoojD / cn flonD Dat toe / 
Dat De gene een ftuare fïraffc berDient öaDDe / Die 
in Dc£ tioninr moo?D een aen hanger en racDge* 

| ber tuare geineefï/ maer ÖP ÖaDDe ban De moojD/ 
eer Die begaen toa^ / nopt getuctcn / bed ïuinDec 
tor Den felben raeö gegeben / cn Ijet tuaö balfcö 

i Dat Die gciupgcn bcrftlaect cn gctupdjt ijabbcn / 
Dat Ijp fïcö fuir onDcc gijn pteDihen gcrocim IjaD* 

; De ; en alp ÖP na het gctoefcii bonniffe gfperfc 
tueröe gjjne uieDegcfTdlcn re openbaren / bleef ÖP 
Daec bolftanDeïjjhen bp / Dat ÖP niet öaDDe geöacii 
Dan <6oD Ullmacöticö gelooft en gcDanht 111 gijs 
nc pjcDicaticu boo? De bcdoffïngc Der fraDJjaryé / 
en Dat Iju Dat exempel Dcc fïaD ^ctöulicn acnge* 
togen öaDDe. 

IBp gijn met banmentnge/ geïijh top booj Dcfcn a9o:bcï 
gtfept Ijeltbeu / De j/ranre ijifcane te befdjjjjbcu / 
naDcmad’t fdbc bp anDcre/ Daec ban beter onDcr* ïegemijepa- 
richt grjnöc / genoedj gcDacn ig : nodjtaito hom wHigeefa* 
nen top fomtijö^ niet boa? bp gaen Dacr ban cc* Sj"£SCi 
niclj bermaen te Doen / fo nut De bjiebni Die De ntgen k 
Zeereu Staten gcnccael en ccnigc particuliere 5>ta* ^an'«a 
ten Dacr ban ontfmgen / Doo? Dien De trance oo?*ïlj!l* 
logen in beien beden met Defe j&cöcrlanöfc 00?* 
loge grote gemcenfcöap öaDDen / fouDerlinge in 
Dcfcn tijDcu Dat De bcreenidjDc JDjobmticn arm 
’t goeD fiicccé ban De fahen ban Den Hioninh fecr 
bdc gelegen toa^/ toaut niet tcgcnfïacnDc Degro* 
tc beftoaringc Die De jètaten fdüe IjaDDen / en Dat* 
fe te Defesi tijDc toepmclj affifïentie öaDDen ban 
«êiigdatiD / Die fdfjj fese grote hofïcn nïofï Doen tot 
befcöerminge ban Ijatc epgen rijften banCngeïauD 
en fjetlanD tegen Den üloninh ban ^pangien / en 
Dat fp ooh Den ïïoninh ban 33?nnftnjft grote affi* 
fïentie ban gdD en boïh DcDe / fa Ijebben coh De 
Staten generaeï aen De fóonmft ban Bjanftnjft 
groot beöuïp gcDacn / Ijcm toefepnDcnDe niet aï* 
leen alDccjianbc ainunitic ban oo?Iogc/ maer ooh 
gdD; cu al toa^ ’t fcijoon Dat fuljc niet bed to.to / 
ten cegacDe ban ’t gene Den boojnocmöen ïlouinft 
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tod ban nobe Ijaböe (toant öp bare aen ben grootfïen 
mangel Ijaööe/en meer foube Ijebben (tonnen uptreg? 
ten/fo Ijn öaer ban tod Ijaböe booten gctoeejï/aïp Ijp 
nu tod bebe) fotoap ’t felbe ooft fo ftlepn niet/ of 
|)ct biel be bececmcljDe Pjobintien feer f toner/ en 
’t qtiatn niet te-min ben Coninft fo toel te paffe / bat 
ïjp öifitoiip Daeruagefcptïjeeft/ öatbeberecnicljöe 
jjleöedauben Ijem öe ülroue op 5tjn Ijooft ïjaöben 
ïjclpcu bepouöen / en Ijeeft fuljc allep fo lange ïjp ge? 
ïccfc Ijeeft / banlibacrlijltcn cclient. ©m nu ten p?o? 
poüfle te ïwimn / fo ïjaööen be ©reten Staten gene? 
rneï in ©jauftrijft bc ©ccre la $jcc/ ben IBmifïec 
(Caftn/ te Calip tünroni Pbalp/ en op anbere plactfen 
eenigc anbere/öaer fp cojccfponöcntiemcöeljieiDen/ 
en bic bau eijöccatnjöeobergefdjjcbcn, allep toat 

ren fouber p?onit feccnrp ban ^pangien/ ïjabben 
geljanöclt / of toaren mtjanbeï met ben Coninft ban 
^pangien / bat ÖP alle 3ijne mtööden foube eni? 
plopecen tot berloffmge eu bcb?tjöinge öep geban? 
gen Caröinadp ban Bourbon / en fttoninge ban 
ben feïben/ en bat men tfgentooojödijft een Pjin? 
ce ban ben ©upfe ban Bourbon foube berftiefen om 
Ijem te fucccDcren/ ben todften Ijp 3tjn boeptee ten 
©titodijft foube geben met be ©jaeffcljappen ban 
©ïacnöercn enBourgonbien/ en bat ftP ttoee mi? 
boenen gouDp foube bcfïellcn op Ijet Jitaöljupp te 
garijp: alle befe en berfcïjcpbcn anbere tijöingen 
toetöên obergefcljjebfn / en bacr op becfcljepöen 
bifcoucfcn gemacftt na bc ïjumeuren ber geenre 
biefe fcljjebcn/ en bic men liet Itipbcn / jijnbe cenige 

alöacr Öagdijje baojbid / en berftonöen be ifecren / ban befelbe bifcoucfcn niet gdoofiijft / macr Dien 
staten bacr lipt alle gdegcntljeöen / en bat ben Co? 
ntnft ban berfcljepöcn Jneben toebiclen / en eciii? 
ge bp Ijem üerobert toerden met getodt / en fomtijDP 
colt cenige berlocj / en met getodö Ijem afgenomen [ 

, toctöe: “©eïlectogban JBapne boerbe nu / gcïyft 
top bcröaclt fjebbeu/ ben titulbati^taöïjauöcren j 
Euptcnantgcncraeï/ ban ben jïact en Croncban) 
©janftrijft / en Ijaböe 5tjn principale fjope gcjtclt j 
op be ljulpeban ,l>pangicn / en toap berljalbeninber 
ijaefïpccfoonlijluotBiufteïgecepfi bp ben ©ertog 
ban $arma / becïilarenbe bat £jp fjacfhgc ljuipe ban 
boen Ijabbe! of anöerp bat Ijen-lupben faften qualijft 
tccecSjtcn fouben 31311: en alp Ijp ban ben ©ertog 
ban ©atma goebc bertroofïinge fjaööe gcltrcgen ban 
fjulpc/ipljp in aïöerl)acfUbcöcconibcrtrocftenna3ijn 
leger in ©?anferijn/ toant na bat bc ©ertog banaat? 
ma op De fronticceit ban ©janftrijft bed oojiogp- 
bolft Ijaböe berfcft’cbeii/ en cjöjc geficït fobdetjen 
goct bodjtc / fo ma£ l)p toeberom na B?uffel ge? 
ïiornen /'altoacr Ijp met grote triumplje/ en te* 
benen ban blijDfcljap / ingcljaeït toag / ïatenbe 
ïupben bat alle fjet Itrijgé-bollt bat na ©?anl»tijlt 
of op be fronticren getoeeft toa^ / bjcbcrom quam/ 
en fouben bergaberen omtrent Bjuffel / IBccIjclcn/ 
^ntlUi'rpen / HLior / en in ’t 3lanb ban 3©acg / lateis 
be ben roep gaen bat Ijp be bcrecnicljbe ^lobintien 
bapper bnïbc acntafïen / op Bergen op-^oom en 
ï^ciii ben/ en een bccl bolr opmaert^ fenben ua Bccb 
met Regiment ban ben <J3?abe Octabio ban 
jBaué b cït / en uien liet ooft beu roep gaen/ bat* 
ter tot JUntbjcrpen bde fdjupten en riemen gcceet 
gemacht bjetöen / en brroemöcn Ijcn batfe De $>p* 
naffen bic t’ ?£iutberpcu gerect gcmacftt bjccöcn/ 
tuüDcu bjcngm booj (jet gat ban ^aftmgen na ber 
^>ïup£/ om bacr mcDc be qnartieren ban Eelanb 
te qudlen; ïjierbanpcbbcnbegecoinmittecvbe Ü5a 
ben ban be Staten ban Eclanb / 3ijn 'Src. ban 
fauöcn 1. ^fbj. upt.fBiböcïburgbpmifrtbcbertoits 
ïsdjt / bodj 3i)ue C5jcc. en bc Jbtatcn gcnerael / Ijaö 
Den anbere abbertentie booj feftere gcintercipicetbc 
b|ieben ban ben Coninft ban ;!bpangien / bie eenf 
bcd$ bp ben t^ccre ban èiiit H!öcgonbe / en auDcrs 
bec$ bp bcn^ecrc.fBr. 2fan ban bclDcrftc/ontdjfcrt 
en gccranflatcert toaren/ bacr in men bebont bat aft 
lcDc$ Coninp ban ^pangien bpfonbcrtflcboojnci 
men bacr toe toa£ flcecftenOe / om 31)11 mecfïe 
ftcadjt in öjauhnjft te cmplopcrcn / tuaut ben 
Comnft Ijaööc belooft ten langfïen in be maciiD 
ban Hipjil in ^icacöpeu te fenben x^oo pacrbeit ./ 
en 6000 man ce boet: iu’t 3Lionnop£ fooo Bo^ 
goignon^ te boet en 1000 paccbcn/ 20 beltflucï 
ïicn / ciiiiCauon^: in llangucboft 300 paerbcid 
en ^ooo te boet / bacr beneffen^ eenfcljipgelaben 
met amnniftc ban oo?logc / en 10 met geepnen / 
öaec bejicifcïi^ foube Ijp bc ligcurö lenen 500000 

Cronen contant boa? cenc repfe / en ban nocl) 
rcr maenö een feftere fommeftronen fo lange b’oo^ 
loge foube buren / bc^ fonbenfpbcnConinfttot3ij# 
11e becfcftercljcpb in Ijanben fïellcnbe fïeben ban €a-- 
mccift/^bbcbille en anbere fïcben banBourgonbien. 
SnDcefcljjijben^ unt ©janftryft fticlb in/ bat ben 
ComuftbanDjanheijft meer en meer pjofpereerbe 
tegen sijne bpanben / bctoclftc Ijen ^enbe berlo? 

ben alleen / om te berblinben öe oogen / fo ban grote 
al?' ïilepne. 5)e if eere öe la ©?ce / fel)?eef onber an* 
beren ooft upt Caen ben fefïenjanuari) 1590. Dat 
Ijp <6oö lof geen fïof Ijaböe om pet quaeb^ te fcftjtj* 
ben / anbere alp ïjet obergeben ban ’t bop ban ©im 
ceniiep/ öoo)compojïtiebpgeb?eftban bibjep/ bat 
ïjet eiberp De Conmft feer toel fuccebeerbe / bocll 
alfo De rebolte en tocöcrfpanmgljcpö feer groot 
toap getoecfl / fo ftonbe 5ijne jOÖaicfïept niet 
anöerp onöer 3fjne gdjoojfaemljcpö bjengen / alp 
ïjet 3iauö / öaer 3fjn Erger Doojtroft / bacc in Ijp 
ongdcofïijfte bde erploieten baööe nptgcrecljt / 
en font ober feftere Declaratie ban ^iteöen en 
Cafïceïen bic Ijp Ingenomni Ijabbe fcöert 3tjn 
bertreft ban ©iepen / bat bp alöicn Ijp met al? 
fulftcn boojfpcct en b’cöigïjepö boojtginft / Daet 
toate niet te ttoijffelen / of Ijp foube toel Ijaefï 
ccii epnöc maften ban be ïigue/ etc. 

Ilpc anbere fdj’ijben ban ben 6. Jpebjn. ontfing 
3tjn «Site. ban kaffan fdjjijbm / bat Den Coninlt 
Den lefïen ^iamiat. ^onfieur IjaDDe ingeftregen / ’t 
toelft bc naeflc fïaö ip ban laecïj BojmanDien/ inboe? 
gen bat ïjp aïpboe in Ijabbe ftet lanD ban ©cnDofme / 
Couraine/^njou/laccf) j^ojinanDie/Eille ^ranfeten 
©uc De.JBapne Ijabbe 5 toeften te bo?en gelegen booj 
JDontoife/ ’t toëlh Ijp metappotnetementinftreeg/ 
engingboojtp batclijft Bicuian belegeren/ toelft^ 
mijlen ban öaer op De ^epnc gelegen ip / bat Ijp 
baeropbelefïo?men Ijabbe geöaen/ rnaer toap tel? 
ften afgcflagen / Dat ben Coninft bertreeften toap 
ben eerden ipebj. in ftacfïe ban üonfïair fo fjacfï 
Ijet appointemeiirgcteftcnttoap/ mee alle 3ijn rup? 
terpc en jfjarqucbufïcrp te pceröe bie l)P bp Ijem 
ftaööe / en marcïjecröe ïnct grote Dacprcpfcn / om 
jBculan t’ ontfctten/ïatenöc ben ©ertogbanlBom? 
pcnfiecmetljetboet-bolft tot executie ban be capi? 
inïatic: 3tjii!i3aj. geraeftte in öjie Dagen tot op 5 
mijlen na 3ijn bpauö/ met gctoelt inncmciibc een 
pafTagie op be ribicrc ©ure / ^Ibje la Cljauflce Bon 
bouccD genaemt/bte feer ftoft gefojtificeect toap.Cn 
alp öe fpionp ben bpanb abberteerbeu ban öe ftomfte' 
ban 3tjne JlBaj. te befer plactfen bic men noctjboo? 
Ütonfteur mecnöe te toefen / maeftte ÖP een fo (je? 
ten alatm bat öpmbccljacfï3Öngefc5ut/öatboo? 
USeulan geplant toap (om öep anberen öaecljp tc 
befdjictcn) bebe adjtertoacrt treeften in een Dojp 
frefnc genaeint. ©e Coninft bic niet ban meninge 
toap om boo? befe tijb flactj te ïeberen/ toant ïjp 
Ijabbe 5ijn boet bolft niet bp Der Danö/ maeraKecn 
om IBeulan te befc^ermrn en ban cenige pjobifie 
te boojfkït batfe niccfï ban noöc (jaööen / Ijeeft 3ijn 
boojiicmen tc toerft gcfïclt / ’t toelft fo toel ge? 
lubt ip/ bat Ijp in ’t gcfïdjtc ban ben bpanb 5000 
ponö bnfpocDrr en anbere meer noottocnbigljeben/ 
bacr binnen bebe bjrngen / fonber een ecnicl) men? 
fefte tc beriiefen / ’t todlt grbatn 5ijnÖc/ ip ftp 
bcrtrodicn na Bcraicil / en ban öaer na ffèoube? 
biïle / boer De ^ertoge ban IBompeiifler fict) bp 
Ijem bcrboccljöc met bc refïe ban 3ijn (jrpjïeger/ 
’t toelft ban Dage te Doge ongdooflijftcr toijff toenam 
en becmcerbcrDe / een pcDer bacr toclopcnbe/ om 
be apparentie Die bacr toap batrer een beïtflaeft 
gdebect foube toerben/ boer De Coninft oon om 

tocnfcöte/ 
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toenfcptc/ 5[jiieiX5ai'efïcpt ginft belegeren ©jeu?/ 
om Dar in te nemen en ben bpanb bat boojbed af 
tc fien bat ppfe niet pabbe gefccoucecrt / en fa ppfe 
toiiöe fccGÜceccn (jen fïacï) tc lebccen / op pepe 
bat geïijft bp ©?eu;c De eerfïe bdbfladj ban De 
bojgedpftc oojïogc toap gefcpict/ infgdpr 5tjne .fÜÖaj. 
pem f elben liet boo?fïaen / bat pp omtrent bet fdber 
plaetfen fonbe bonnen bluffen be gene Die ©oD 
tegcntooo2bicp een bjefe en fcp?ift in ’t Ijcbte pab? 
bc geflopt: be Coniuft ftreeg Dep faterbacpp eerft 
eenlapeiibe/ niaecDepfbnbaecpp ben n. Jltëarttjfe? 
fterc tijbinge bat be fertoge ban USapne pet feeoerp 
ban jèpangicn / fo ^pangiacrbcn / ïtëalen / alp fat* 
'öedanberponöcr*tbeIeptbanDcnjongen<6iabc$pi? 
ïiop ban ëgmonb pabbe beftomen / en Datfe nn t’fa? 
men met Dep ban flóapne cupterpe fïcdt toaren 
5i ooo paerbe ruprerp en 15000 boetïtnecptcn / en 
batfe ober öcriüiccciêepne al toaren gcpaffeect met 
pen gefeput om ben Coniuft flaclj tc lebccen / of ten 
mtnfïeiipem pet beleg boot ©jeuje op tc boen lictj? 
ten / fo rcfaïbcctbe bcnConinh tccfïont pet beleg op 
tc bjeften en flacp tc lebccen: alp D’aenftumfïe ban 
.fOapnc tucptbacc toect/ foquam ban allen oo?bcn 
ïlrijgp-puïpe tot ben lioninft / en toap D’ eerfle be 
i£ecte Claube ban Crirnouillc met een fïatigen 
poop töibbcrcn en CDeïlieöcn en uptgeiefen fortjgp- 
boltt / bcfgelijftcn öc i$ccce jfiljilipp üfêo^nap $eete 
ban jDItjfg/ en ;3joaniirp 25itbrau / upt Jbicacbie 
be Ufcctogban Eongebillecnbe ïfoer jpjancifcnp be 
la.iitop/ en DelfecreCaroïitpban üumicrrp/ uyt 
Scufïcia lilniodp Cafïi / en anbere / toant elft focljt 
bp beien fïacp te toefen. ©c ïftomtift quam Dep anbc? 
een Daccljp cc Jöcnancourt / bat fto?tp tebojen met 
fioimenbet IjanD toap ingenomen / aiöacc liet pp een 

ilanhclik l5Öec Qfbtcbcu fp feuben pen beerbiep maften tot 
Etepo J ben flaclj tegen bcs3 anberen Daecpp / en betooip met 

3tjn epgen IjanD be fïacpojbeninge op pampicc / 
Die be ©tierde ftjpgpcaben tod bebiel. 3kfalmijn 
pooft met be ojöcning tc (lellen / alp be jüebcc? 
lanbfe gefeptebeniflennietaengaenbe / niet bjefcen/ 
alleen Ijet boomacmfle tot mijn boo?nemcn Dien? 
(liep/ bcrpalcnbe. ©cpConiujebolfttoap feec toel 
gemoeb en fpjongen op ban tocudjben/ bat men (lag 
lebccen fouDen/ en pabben grote moeb tot bc bicto^ie/ 
er» toccbe in ’t gepelt legcc pet gemeen gebeb gebaen/ 
en be Coniuft ginït een pcgcttjft mee 3ijn cjccmpel 
boo^ / en betupciibe bat l)P 3ijn fTacö-o^bcumgfc met 
marftte upt luf! om uloeö te hergieten / nocl) niet npt 
bcclangcn om totafjc tenemen/enbat f)P öaec toe ooit 
met toccbe gebjongen upt eccgierigljepb: rnacc I)cm 
betoccdjöe alleen öaec toe bc Iteföc tot Ijet todba« 
ren brp Comnltnjic en ’t©abcdanö/ enbetoijlcljp 
tot nut ban ’t felbe geboden toa£/ fotoiïbe öpal^ 
leen btt eenigc ban i®oö in sijn gebeb toenfe^en en 
begeren / bat £>et tot nut en rufï ban ’t felbe moei)' 
tc gcöpcn / en baer toe toilöe Ijp alle 5tjn acn« 
flacp en otbcuiuge feïfidten. bolcpnbingc be^ 
gcbcb£ toect tjenïupbcn bc plactfe §>. ?inb?te^ bier 
mijlen ban^onanconct naCudaïtgenacmt/acm 
gccbcfen / baer men mecnöe bat be bpanben alcebc 
gdtomen toaren : omtrent bit botp lacl) een groot 
bjeet effen belt/aen allen 3ijbcn metbojpen befet/nef* 
fenë een blepn bofgen/ albacc tooeb ben €oninït met 
3fjn leger in goeberojö^e na toe / en fïclbealbacrstjn 
flacb ojöje/ fuljr Ijp bic ijabbe begrepen. hertog 
banIBapne toa^ met grote nacrfïigbept ooit gclto^ 
men ober Ijet toatec <Duce / maer toif! niet bat be 
ïton. Ijem fc na bp toa^/macr al? tj^tn toerbe becteid 
tiebt bat men öcpConin)r leger babbe geflen/ font Ijp 
renige upt om ïjct felbeogcufdjijniijli te Degen te be? 
fkljfigen en outbedten / en rapport gebaen 3ijnbe 
bat ben fooning met3ijn gdjecle leger boe? Ijanben 
toajS / fo madtte Ijp ooit öateïijlt 5ijn flacljajbcuinge/ 
cnfïonbenbcfalte in fulïte gclegcntljepb / Dat geen 
ban bcpöc partpen fouber flrtjb / tocöcr aftopltcn 

Foi.jo.) mocljten : aï£ nu bepbe ULegcr^ omtrent ttocc u? 
ren lange in flacïjojbcuingc gcfïaen pabben / fo3ijn 
fp becmtLÖ beu aenballenbcn bnnltcrcn abonb ten 
bcpbcnfrjbeu/ fonberpecuptterecpteu/ tocöetom 
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ufgftogen / en toerbe niet ban ctnigc licff e feper? 
nuuftngcn gepouben : aï^ nu bepbe legert afgc? 
togen toaren / en o?öeningc op be toacptcn gefleït 
Ijabbcn/ en ben Coninltbe<0Derficnbebdgegeben 
pabbe / bet bolft Ijacc licpamen met fptjfe te fiedten / 
en een toepn iep te ber maften/ fo pielt bP Den ï^eerc 
ban 23iron/ ^Curnont/ neffen^ toepnidjanberebp 
pem tot in bebonïtere nacbt/ en reeb rontombe^ 
bpanb^ leger/ om’t oogenfebpnlijlt toatbeter ifi tc 
nemen en te befïcbtigcn / baer na begaf bp pem toe? 
Decom in jijn quartier; mibbelertqc toojbeh mbet le? 
gcc ban ben hertog ban IBapnc/onber Dc^bcrflen^ 
bcraetflacbt/ ofmen ben Coninlt ooft fïadjlebcreu 
foube/ en fo men pet boeumoffe/ batmen Ijet ban 
niet upt (lellen modjte/ alfo Ijet gcljcele £anb bat 
fp aebter btnbaDDen/bcctooeflenbccbofjen toare/ 
en bat fp gene anbere bulpr te bcctoacbtenbabbeii: 
Daec-en-tegcn fo toa^ b^ lanb bat ben Coninlt 
acljterljemljabbebolpjobianbe en onbebotben/ en 
bonbe ben ïioninft gcflabig meer beefdje hrijgëljuTpe 
toeltomcn / fo upt <£ampangicn/ al^ 00b bc ©uptfe , 
Ijulpe / bic bP toa^ bectoacljtcnbe / cu toaren ooit 
be legert fo na bp beu anberen ( alfo baer geen 
fcance mijlen tuffen ïjen bepben toao) bat fp fan? 
fcee opentlpli berberben niet ïtanben aftiedicn/ en be 
totjle fp nu bafi gelglte fierft toarcn/fc toa,a’t geraben 
ben flaclj te toagen. ^e <Ör. ban <i5gmonb bp befe 
bcraetflagingc toefenbe / fp^alt feec baodjmoeDtg? Dciitoan 
Itjlt / altoaer ’r fdjoon bat bc ffcancopfen be flaclj af öc» >o«3cn 
gefïagen Ijabben/ fo tooubebp alleen met 3tjnbollt/ 
benSabarre (fonocmbcbpbcnlitonmltuptbebcc^aiKes? 
aebtinge) ben flacb lebcccu/en pem getcoofï 3tjn.5Be monn* 
llectogban Jil>apne nam befe tooojbcn / algitotbee? 

I fmabinge ban be JFcanfe gefpjohen srjnbc / niet tod/ 
alfopp baer npt Dc$ feïfS oncrbarenrpcpbberftont/ 
maer liet pet Defcn macl paffeeën/ booj Dien Ijp tocef 
bebie rebenen niet te ftonnen toebedeggen / fonDec 
Den<6r. ban€gmonö fmaet acn tc boen/ban pp fion? 
be berer be^ Coninj: cn 5pn^ boïr ecbarcntpfpb / 
bie pp bilttoil^ en noep onlanr tod gep?oeft pabbe/ 
cn toifi toel bat beOToninlt bcel erbacene tirijgsobcc? 
flen bp pem / baer tegen pp bed onccbarcn üolft 
pabbe/ niec-te-mm bp liet alleg pafferen cn fïcl? 
be fcer tooeep 3pne ftacljo^beninge. 5^e Coninlt 
Die alle ben nacfjt feec bcltommerc toa^ op 5tjn fa? 
Ite / pabbe flcp een toepnidj op een bcööe met fïco 
gebult (fulp toap alfboe 31)11 getooonte te fïapcn) gr? 
lept/ cn alp Ijp boo? ber faunen opgaiilt onttoaciue cu 
bele bieren ban berbe faclj in pet 'leger bep bpanbp / 
meenbe pp of fp pen legcc ober pet toatec ©ure ge? 
bocrr pabben/ en acptectocctp getogen toaren / ’t 
toclhbcfpionpoobbedtïacrben/ maer alp men au? 
berp bebont/ felbe ben Coninb terfïonr 31)11 flacljoj? 
benmge / gelijft alp ben bopgeu badj/ cn macdjcccöe 
omtrent xoucen na pet leger ban ben üjectoq ban' 
IBanne roe/ ban fToecp eentoepnig na berflinUec 
paub toe alp ofppfdtcc Do?p innemen toilbe/ ban 
pet toap pem tc boen om bat pp De fonne cn Den toiiiD 
op ben rugge foube pebben / op bat 31JU bolü ben 
rooii ban’cgefdjutcn roerp niet onDcr De oogefon? 
be pebben/ ’c todft een fluit toap ban fonöeulmgc 
ctbarentpept/ baer mebe pp ben ^ertogban JiBapnc 
ooft berabufeerbe / öctoeUÏe niet anberp meenbe of 
ben Comnp toilbe fuift bo^p tot spnen boojbde 
innemen/ ’t todft pp pem bacpt te beletten/ of 51)11 
flacpojöering op ber 3pbenaeiucgrppen. ©cCo? 
ninlt pebbcnbe bit allo nasijnflntetoegcgetoacpt/ 
ïteeröe teefront 31)11 bo^berfte fpitfe na ben bnanb/ 
cn fp?alt 5pn bollt alöup acn. 3ücbc Ifecrcn / 2i5cbcl? ©c fóo* 
pebberp cn Utijgfïupben / ilt toenfepe bat ilt tegen? |K,5ft«fc 
tooojbicp ban <©ob fuift geïtilt moept pebben / alp fp/eektJ 
iltbilttoilp peb bebonben / niet tof mijn epgen eer f»»öoife 
en roem/ Daernaihaltemctp m niijnerjeticpt/ naact1i 
pet ejrempeï ban anbere ©elt-©becflc / tod pebbe ge? 
flacn/ maer rot bepoubinge ban utoec alber poog? 
pept cngocbcrcn/ cn ilt pebbe ooft ben minflenttoij? 
fel niet of <0oD / baer alle goeb ban peen ftomt en 
alle gcluft / fal onp befen bacp in enfe gereep? 
te fafte bpflaen / tegen bie / bielftc onöcr Den 
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name ban ifëoiib^ttcïjttgljepd cn Der religie / bit 
arme bair (jeeten bctobcccn. diBaec <6oö / bp ben 
todfteu toacrfjcpD cn gcredjtigljrpt $ /~ Ijatct uset 
alleen ö’ ongerccljtigljcpD / maer ooft alle Ijupcljc^ 
ïaer# : jcgentoea^öidj gcïD öe fafte boo? Coö Den 
Heer Dcc l)cp?fcöac«i / öetodfte Dcfcn Daclj epem 
baren faï/ op tueïïie 3pöe öc bictojic fïdjfaï toenöe/ 
gp fia (elf jegentooo?öig Doo? toat ongdrjftcr oo’fa* 
He Dcfcn ftrijdj ten ucpöcnsrjönigebQeit toert/onfe 
bpanöen brengen booj fctjrjn öc religie boo?/ macc 
JSs öe£ Comnfttijr en boft: todbaert: teie nu ban 
bepben öc toaerljepö upt gronö heg lieten boe?* 
Inent / Dat iactiftiilupDcnko^Dcden. 3lft ben booj 
ftet reeftten Dc flatutenDtgComti&njrtegcngmtjri 
ftope cn tocnfcïje / cn met utocc aller betoilliginge 
tot l}ct Coninftrtjft / om ’t fdbe boe? te fiaen cn 
tot rufï cn todbaert tc bjciigen / beroepen : toat 
ift öae cn baojraen boen faï flrcftt tot geen anöer 
epnöe / en fjeeft ftet taerft met De tooojöen aïtpö ober 
een geftomen / maer toat fp Doen / öat fielten fp 
mct*be openbare bpanöcn ban De jprancopfen tc 
totrfte / tot utoer alöcr beröecf. J5ict öacr öct &pan* 
giaeröcnbïiegeuDcbenödenboojutoen oogen: toat 
ip baoj opteer/ afar uien 30 ganfdje jaren lange in Dit 
Coninftrtjft ïjebben acngeredjt/ ig met Der felber lifï/ 
bcDjoclj / en ijepmdijfte pjactijfte gcfcïjiet / om ’r fek 
begcïjcd om te beten / men Ijecft Den fdjijn ban De 
religie tod boo?getoent / maer alleen ftet Comnfttijft 
gefoeftt. iDit ig acn mijneg boojbaöcten / Der fidj 
acn mijn en u fo bed brröicnt ftebben/ en-ban De 
gene Die eben Dcfcn acnftctfcrg tot Dcfcn grutodtjftcn 
ftjvjcft / fa bde goedmöen ontfaugen / jamincrïijften 
D00D todgcblcftcn / enofftptod Den ftetteren ( ge* 
lijft fp Die noemen) geftecï tegen toag/ foig ftp rpnbe* 
lijft ban Ijaec met omgefteecDe toapenen aengctafr/cn 
ban ’t befl Dcd ban jpn Coninftrtjftberooft getoo^ 
Den / en ten ïetfien öooj fcftanödyfte becraöerpc om 
3ï)ii leben geftomen: om Dcfcn gcutodrjltjften moojD 
tc to?eften / 3ftt gp nu alfticr geftomen / ift aefttet niet 
nodig meer tooojöcn tegen u te maften/ öieng todba^ 
rm l toecrDecn gduft op Den ftrijdj fïaet / en ooft 
ftet Dat gp niet fofcer tegen Den JFrancopfcn/ timet 
rncefi met ^pangiacrDcn tc Doen ftebt / nu rcfïcertrt 
niet meer Dan öat gp Dcfcn öacft Datljertc betoom. / 
Dat gp alrtjö tegen De bpanöcn ban Dit Comnftrijft 
betoeferi fjebt/ fo bed mpaengaet/ toiliftu Dat tod 
feggen/üattftinpgcljedopDc^ ideeren gortftcpD cn 
genaDe bcrïate/én Datgp mp tot een foDanigcn boo?^ 
gangee / ©dtobcrfïen / en gocDe f utfte Ijebben fult / 

©ct)üt= gdtjft gp nip tot noeft toe bebonöcn ftebt. filen 
tij b’ anöer 5ijöc reet öc l|ertoge ban !ï>apne ooft tont» 

tenaent om 3ïjn leger / ftet bolft aïomme tot öen fïrijö berma^ 
fijnüoih nenbc/ en De Cadjolijfte lloomfe religie Die De ftet* 
fSf1 Êec^ fodjten upt De roöcn / tc bcfdjcrmen / feggcnöc 

Dat Dcfcn ftrijdj Ijepliclj en gcrecjjtig toag/ en Dat 
fp ficeöm boo? De ecutoige falicftepD en boo? <OcDv 
fahtl öaerorn fonDcii fp niet ttoijfden acn De bictojie/ 
en öiergdijftc meer reDcnen* 

üDcn ftrijï» !ia ö<lt ccn ^ct 3bnc ttöcnen bolepnö ïjaö? 
iKgtnr, De/ fo begon öcn ftcijö acn te gaen/ cn als ftet Den €o - 

ninft tijD öodjtc/ DcDe ïjp 313:1 gefeftut lo$ fcftictcn / en 
Dat met fiilftcn bigt numerfligljepD/öatfpnfgnr- 
inaeï Ijaööen afgefdjoten al eer Dc$ Hertogen ban 
„föainc^ gefefjut eeng bier gaf/ ’t todft Den €0-- 
Rini. een groot boojöcd gaf cn öc bpauöeii Dcöcn 
berfcöjtdten / Daec op öc douinft feeröeöe Ijaefleu 
cn boojtacn treeften: alk parncuïacitept tc betfjalen 
tg mijn boojnemen met / ’t tg genoedj / Dat <0oö Den 
Conmft fofabo?ifeerDe/ öat tjp fcer fto’t^ !jct bdö 
toan / De artderpe cn gefefjut bcquam / Itoctod niet 
fonöer grote ftoarigljepD/ öoo? öitn $£nricu$ |)otu^ 
0oöai3 een Dapper jongdmft bic öcMoiunr baeuöd 
boeröe/öoödift in een oogc geftoften toeröe/ öacr ban 
ftet blotö/fjem ’t gcflefttenam/ cn toojDeljembobcn 
Dien Den teugel onttoec gdJouDcn j fo öat ftp 31311 
peerö niet ftonüc befïicrcn: maer liep ftcen en toeöer / 
fo öat cenige meenöcn Dat öcn Coninft upt Den fïnjö 
getoeften toa^ / öacr Dooj een groot tumult ontfiont/ 
Doel) toerDe D003 De boojfteljtigljepö öc,ö tSToninr 

terffout gercmcöicert/Docjfj niet fonöer groot gebaer: 
Ijpfpjaft 5!jnbolft bjuntlijft acn / en gaffe mod? en 
bettoonöe fjmi acn allen 5ijöcn / Ijebbenöe op 31311 
Hclmet een grote toitre plumagie ban ccn tuitte 
bantoe / öacr öoo? ftp ban 31311 bolft beftenttoer# 
De / cn fagen op De plumagie als opccnfeftcrtcp= 1 
hen/ en bedictcn Ijarcojöcuingcgeenfïng; epnöe^ /, 
lijft tocröcn De bpanöcn in De bluefte gcflagen cn bleef 
De bictojic acn Dc^ <^omnr 5130e / De Hd'tog ban 
IBapnc faïbecrDe Ijcm met De blucjjt binncn.JiBante/ 
5jjn arrillerpe/ jijiï bagagie/spn tokte bane/ cn meefï 
alle öc banen 31311 genomen/ De <35r. ban Cgracnt ©ega. 
toeröe alDner berflagcn met bde anDere ntnfeftrijg 
‘©ffïcicrg/ fp toecDcn 5. mijlen berre tot booj De j[eüicWa 
poojtc ban JBante betbolcljt/ altoaer Ijp binnen * 
quam met grote rnoepte / fomma De btetojie Die 
öen Coninft öefen Daclj ftreecfj toaö groot / op De 
plactfc öacr öe fTaelj gefcljicöe blebenöer omtrent 
1800. öooö/Daer blebenöer ooft bde in ’t pafferen ban 
öc nbiere/m feer bed beröjonftcn öacr in ’t toatcr/öe 
Htttoge ban JiBapnc Dojjïfjem tot JBante niet lans 
ge onttjouDen / alfa ftp öaer niet fefter toa^ / toefenöe 
öen bictopeufeConinft fo «abp/Dic^ern aïDaer fjaDöe 
mogen befetten/ Detftalbcn Ijp Dact ban Dacn fcftcpDe 
cn taoc!) ober öc J>epnc/ cn begaf ftc!) op i>ontoife cn 
ban öacr na «Sint ^ionijs / altoaer öc Caröinaeï 
Cajctanuö / Dep ^aiip jDiineiu.ó / en ^>on 23ernar= 
öino öe iBcsiDofa / ?ïmbaflaDeur öe^ Coninjr ban 
^pangien / niet Soan. |Bo?eo / bp fjem guamen/ 
Öem bcrtrooflcn / ftemtoefeggenöenientoeftuïpc en 
affifïentie : ftp feftjeef ban ftiet acn Den Coninft ®en&i. 
Muftp.ó ban Ispangicn / ficïj ontfcftulDigenöe öat lip 
noottoenöieï) ftaööc moeten ftnjD ïeberen / en fo ftem gijji’fue 
öe Coninft totDerom teiïöe bniïanö Doen / befonDec öen.!B“; 
metgdö/fjooptefjpIjctbcrïojencïiacfïtocöcrte bc# 
ftamcn/cnöebidojicDenbpanöentocDcrom upt öe gien, * 
ÖanDen ts nemen. Hpfeljjcef ooft ban fjicr acn Den 
#au$/ en berljadDc be oojfafte ban ’t bctlie^ ban öen 
fladj/en gaf Dc fcjfjuït öe ^nptfen en Der bjcemöe na^ 
tic Érijgi-boïft / öctodfte Dooj gefceft ban beraïtm 
gc fjarc #betfrcn niet ftaöDcn toillen fjoren nod) ge^ 
ftoojfamcn/ cn bertoijt öen 3$au$> fdf^ fcer ftert Dat 
Ijp ftem in öefe gerccljcc faftc geen ljulpc nodj bpfiant 
ftaööegefonöen / cn ontfcïjulöidjt fiel} fdbe ban ’t 
gene (jen te lafïc gelept toert / öat ftp tot öen 
ftjijg lufl beeft / cn onfijn cpgenecrgftngörpDDe# 
fe oojloge flaniöe fjidt / öacr öefe oo^oge al toa^ 
aengebangen tegen Den obecïcöen Coninft/ Die noeft? 
tanpDeCatïjoïijfterdigicni öcn fefjijn boo? fïonö/ 
todftcoojlogc Den fdbe boo| gocD fjaööe 5^ 
oojöedt / maer tegen Dcfcn fjalfïercigen ftetter Dicljp 
nócfj onianje in öcn ban gcöacn öaDöc / Die gcftèd 
Bjanftnjft met 31311 lutterpe befmet fjaöDe/ cn baet 
öoo? gdjed Cfeifienljept in gcbacc fïont / bat De 
religie fouDconbcrgacn / Dacr tegen toert gene be« 
Sjoojïijftc ïjnlpt gefcnDen/ cn feftjeef feer b?cet op 
öefe fafte acn Den 3öaus». <&c Coninft ban B?anftrrjft 
Ejoetod |)P De bictojie beftidt/fo ging Die ooft niet fon# 
Der bloeDfïojtmge af A toant op Dc^ Coninr 5nöe ble* 
ben Dooö öe Htdc^ötaïu^SSalfacban Clermont/ 
Capttepn ober örg Coninr lijf guarDe / igcete ^itfs 
ban ^djoiibtrcf) / «Öbcrfleober De ^uptfe rupte^ 
ren / öii op Defcn Daclj bp öe Comnftïijfte ©ane 
fïreet / HanconiusS ccn CDelman upt 3cuftcia / o* 
bec De 70. jiiren cm/ Die in ’tbrgin bauDenflaelj 
met een groot fïuft Dooögefcïjotnt toojöe / Crneupl 
öc^ Hertogen ban Stompenfïcrp'BoiDjicft/ fpaffu^ 
^cqmxingl cn De iBarftgrabe ban .Bigdïaljaböe 
bed toonöcn ontfangen/en ftotf öaer na ötm 5 .?tpjfl 
cn cenige anDere meer / Die öacr na ffojben. 

r@n lullen Ijicr bp boegen ccncn bjicf ban Den 
Coninft brrocrcnöe öcn fdöen fladj acn öen He^ 
re ban ©mine / Huptenant ban 3ijne S^ajeflept 
in’t 23aiïïinfdjap ban Caen/ öacr upt öen lefec 
öe gdcgcntöcpö ban öcn fdben flaci) iiaDec fal 
ftonnen fmi/ inljouDcnöc aï^ bokljt. 

MYn Heer van Verune : ’c heefc God belieft 
my te geven dat ik aldermeeft begeert hadde, om 

gele* 



Vervolg der Neder]andfe Oorlogen. *2 
:oi.u-) gelegentheyd te hebben mijne vyanden fiath te leve- 
i’ief ban ren , hebbende vaft vertrouwen dat ik daer coe komen- 
ii LU- de, hy my de genade doen foude d’overwintnnge te 
i’onhrijftte verkrijgen , gelijk het van daechook gefchietis. Gy 
iimijn hebt voor defen verftaen, hoe dat ik na het innemen 
rmifj der van Honfleur haer hebbe doen vertrecken 
'ftute, van deftad van Meulari , en haer daer ilach geprefen- 
wtban teert , om dat het apparenclijk was dat fy die fou 
iamt ^cn aennemen j hebbende datmacl eens foo veel magt 
man als ik. Maer om dat fy hoopten dat te tullen doen met 
Kb Uan meerder fekerhcyd , fo h.bben zy ’c willen imftellen 
^ tot der tijd toe dat fy noch tyoo Landen by fich gekre- 
rtorte gen hadden , dewelke haer de Hertoch van Parma toe 
mr?‘V f°r,d, geïijjk ookweynige dagen daer na gefchiet is, 

en hebben federt over al van fich gegeven dat fy my 
inöciis dringen fouden tot den flach waer in ook mochte 

nczüel’ we^Cfl > en meynden gekregen te hebben een feer 
a goede gelegentheyd om my te komen beloeken 

in de bclegeringe die ik dede voordellad van Drei.x, 
maer ik heb haer de motyten afgenomen van lo ver¬ 
re re komen, want fo hadl ik verwimchcwas datfe 
de riviere van Seyne gepafieert waren , en datfe 
’t hóóft tegen my gf keert hadden , fo heb ik gere- 
folveert de beiegeurige liever op te breecken , ban 
in gebreke te blijven van haer te gemoet tetrecken. 
En verftaen hebbende datfe ömtrenr fes mijlen van 
Dreux waren , fo vertrok ik maendath lctlleden 
den i2. van defe maend , en quatn logeren in de 
ftad van Nonancourc , dewelke diie mijlen weechs 
van haer was om daer de riviere te pa (Teren. Des dtngs- 
daechs heb ik logijs genomen , die fv voor haer be¬ 
geert haddert , alwaer hare fourieis al gekomen wa¬ 
ren , ik iteldc my des morgens in bacahe in een goed 
vlak veld , een mijle weechs van daer (y daechs te 
voteti waren , daer fy ook terlle-nt met hier leger 
verfchenen zijn , maer fo verte van my dat ik haer 
Veel voordeels foude gegeven hebben, hacrfonaby 
te befoeken , en veigcnoegde my haet te ooen ve,laten 
een Dorp na by my , datle ingeiiomen haoden; evn- 
delijk den nacht dwong een vegelijk te vertrecken , ! 
het welke ik dede in de nadtgeiegen dorpen. Van ! 
daeg vroeg morgens, hebbende na haer gelegentheyd 
doen vernemen, en verllaen datfe haer wederpie-i 
fenteerden, maer veel verder als gilleren , fo heb 
ik beflocen haer fo na by te komen datfe genoot-j 
faekt fouden wefen te fiaen : gelijk gefchiet is tuf- 
fchen 10 en n uren des voormiddaegs , dat ik 
haer gink foeken ter plaerfe daerfe lagen , van 
waerfy novt avanceerden dan datfe de weg maekcen 
tot den flach. De flach is aengevangen , in dewelke 
God heeft willen te verftaen geven, dat zijn belcher- 
minge abijd is aende zijde van de reden : want in 
minder dan een ure hebbende al haer gramfehap in 2 
of 3 aenvallen , diefe gedaen en ook wederltaen heb¬ 
ben , uytgeworpen , heeft al haer ruyteiye beginnen 
te wi.ken , her voet-volk vei latende dat in groot getal 
was. Het welke de Switferfc fiende , hebben haer 
toevlucht gehad tot mijne ba, mhertigheyd en ga¬ 
ven haer over. Colonellen , Capitevnen , Soldaten,' 
met hare vendelen De Landsknechten (hy meent 
de Duytfen ) en Krancoyfen hadden de tijd niet de¬ 
fe refolurie te nemen : want daer zijn van haer 
mede dan laoo nedergehouwen , fo van de eeneals 
ook mede van d’anderet de rede is gevangengeno¬ 
men en in de vlucht gefhgen in de boflehagie", op 
de genade van de boeren. Van haer ruyrerye zijnder 
by de 1000 gebleven , en omtrenr soo licht gewa¬ 
pende, of gevangen gekregen, (onder hier in te be¬ 
grijpen de gene die verdronken zijn op de pafTagie 
van de riviere van Duie , die fy tor Yvry gepjfleert 
zijn, om die tuflehen haer en ons te dellen dewel¬ 
ke in groor getal zijn. De rede der geender die be¬ 
ter gewapent waren, hebben hier gefalveert met de 
vlucht, mier dat is in grote defoidre gefchiet,heb¬ 
bende verloren alle hier bagagie. Ik heb haer niet 
verlaten voor datfe dicht by Mante waren : haer wit¬ 
te Cornette heb ik gekregen , en diefe droech is ge¬ 
vangen , en noch 12 of i<; and ere Corne'-ten van 
haer ruyterye, en tweemael fo veel van voet-volk, 

IV. de-el. 

alle haer gefchut, veel Heeren gevangen , een groot 
getal doden , ook vele bevelhebbeis ,, de welke ik 
noch niet al hebbe konneu vernemen : maer ik 
weet dat de Graef van Egrrtond, dewelke Overftet 
was van alle hare vooifeyde macht , die haer te 
hulpe was gekomen uyt Vlaenderen , daer is ver¬ 
flagen, hare gevangens (eggen dat haer leger was van 
4000 paerden , en ómcient 13000 voetknechten , 
daer van ik niet meyne dat het vierdepart van ont¬ 
komen is. 

Wat mijn leger belangt , mocht wefen van om¬ 
trent 1000 paerden en 8000 voetknechten , riiaer 
van defe ruyceiy quam by my, dewyle ik in de flach 
was, dingsdach en woensdach meer dan 600 paerden» 
frlfs de lelie troupe van den Adel van Picardye,dc 
welke de Heere van Huimefes voerde , dewelke 
300 paerden lierk was , quam aen als de flach een half 
uur aengegaen was, dit is een wondcrbaei lijk werk ge- 
wcelf van God, die my eerltelijk gegeven heeft de refo- 
lurie om hier aen te g'ïjpen , en daer na de genade om 
die geiukltjk uyt te voeien , ook komter hem alleen de 
eerevan: en watter de menfehen van dooi zijne toe- 
latinge van toekomr, die komt de Princen toe , Of* 
ficieis van de Krone , Heeren en Capiteynen , en den 
ganfehen Adel, die fich daer heeft laten vinden , en 
dan met fuiken y ver is toegelopen , en die fich daer fo 

j gHuckelijk heeft laren gebi uyken , dar haer vooifaten 
haer geen fchoonder exempelen van haer genereuf- 

! heyd hebben na gelaten , als fy in defen de nakomelin- 
1 gen nalaten lullen, gelijk ik daer van op’t hoogde 

vergepoechr en voldaen ben fo meen tk datle ook 
| van mv zijn , en datie gefien heobeu dar 1 k haer mee 
1 hebbe willen gebiuyken , in eene plaerfe daer ik 
j de wech niet te voien geopenc hadde. Ik ben ge- 

durieb in de veivolgmge van de vidlorie met mijn 
Coufijns de Printen van Comy , de Hertoch van 
Mompenfier, de Grave van Smt Paul , Maiefchalk 
van humont, groor Piieur van Vrankrijk , la Tre- 
moelye, de Hecun van Gulleen Guvry en meerandere 
H eienenKapiteynen. Mim coufijn de Maxefchalde 
Biron is by het principael leger gebleven, om daer 
tijdmge vin my te verwachren , dewelke fo ik ho¬ 
pe doorgaens geluckelijk fullen wefen, gyfultdoor 
mijne naelle , dewelke haed defen volgen lal , de 
particulaiiteyten van defe vidlorie bieder verllaen, 
daer van ik dan noch dit weynige u heb willen laten 
weten, om 11 niet langer uyt te (lellen , hetplayfier 
dat ik wete gy hier uytfcheppen (uk. Ik bid 11 dat 
gv ’t ook mun andere goede dieoaers wik mede doe¬ 
len , en infonderheydt God daer door doen danken : 
de welk ik btdde, mijn Heer van Verune te willen 
houden in zijn heylige hoede. Uyt het leger van Ro- 
ny, den 14. dach van Meert iy<jo. 

en was ondertekent, 

Henry , 
en leger 

Poiclier. 

d’Opfchrift was, aen mijn Heer van Verune , 
mijn Luytenant in ’t gouvernement van het Bail- 
liufchap van Caen. 

&mtttnt&eglniupben m^btr-pfTcï ïcpf een fTupfe 
genoemt De ètaartc fïup^ na’r toeter öaerfe in Iept/ infoen ni 
en Daer Doo; paficert in Ere / genaemt ïjet Jsbiarte .f^arte- 
toatec / alttuct een fojt laclj Daer De Staten gar= ttnem/nU4 
ni oen in IjaDöcn leggen / Dctorlhe omtrent Defe rijD öautoers 
D002 fautc ban betaling* / of öatfc ïjörr gelcopon- 3e; 
lijhe leenmge op Ijaec üeöoc|Iijl«cn tgö «iet fcre* 
gen / begonDen te mu"bieren: Die ban©bec-pffeï 
Daer ban bcraDüertceit synbc/ fcb?cbcn terffonc 
aen De Staten (fpcnrrael / Daer in metter Ijacff 
en Datelijh te biHlcn boo^fien / fo om De tmpo^ 
tantic ban De pïactfe/ al^ gelegen op fufbcnplae^ 
fe / Dacc De bpanö groor boo^öccl / en ’t geijfele 
ILanDfdjap ban i0uer plTêi grote fehabe en acljter^ 
DeelbpfouDe lijDen/5tjnDcêteentoijfi,öat DebpanD in 
ÖaDöe/ met feer topt ban Dam: De. tteren Staten 
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522, Sevenen Twintichfte Boek. 

«JErcclU 
tocnü een 
aenflag 
aetujC: 
bient om 
‘t üiafteel 
ban23:eöa 
in te nes 
sneu. 

Daer ban bectoitticïjt sjjuDe / fonöen tcrjïont Dcc* 
toaectd eenige gcDcputecrDc om met Defelbe te ham 
Delen / cn Defelbe aen te btcöen een maenD aen 
gelö/ In pïaetfe ban 5 maenöen Die fptoilöenhebs 
ben. qDc ^jofi ban ^aïlanD <6erarö ban 3Bac= 
ntelo / Die alDaet ban toegen Dat Hanöfchap ban 
©bec-plfd eecfï alleen gefonDen toag / ( fonöer 
eenige Commiffaciffcn bp ^em te tobben ) op 
öatfe te min hope fouDen IjcbUcu ban meet te 
bertoachten / IjaDDe gcote mocpten met &en / 
toant fp fepDen / Dat Hopman *3loöan ban Den 
ïlpï / henlupDen al D;ie bolle maenben geprefem 
teert IjaDDe / toant alboctod öaec bele goettoil* 
ïige in toarcn/ Die tod gcerne gefien IjaDDenDat 
men geacco|Deect IjaDDe/ fo fiieten De quaettoils 
ïige ’t felbe t’elïien^ toeDerom/ bpfonöer om Dat 
De Staten goeö gebonden hadden / noch een bem 
Del foïDaten tot <®eeimupDcn te fenDen bp Der 
ïjanb / ’t toelb Defe quaeDtoillige Interpreteerden/ 
en Dm roep lieten gaen / öattee een groten tcoup 
bolt gebomen toa$ tot Hafleït en tot <$edmups 
Den/ Die De CommifTatifjen Daec metlifïenmeen* 
Den in re brengen / en hdt-lupöen a!0 Dan niet 
alleen fonöec gcïD en pafpoojt te caffecen / maet 
ooit aen Den Ipbe te (leaffen: maet De Commtfs 
fariffen ban De Httren Staten gcneracl berfes 
feecDen De gacttoiïlige anöecg/ al? Dat men hen- 
ïupDen fouDe tractcten aljS alie anbere foïDaten 
tn öicnfi ban „Den lanöc toefenDe / fo Dat De goet* 
toilïige/ Die noch tod De fiethfle toaren / DcCoins 
miffarifTen meet gdoaf? begonöen te grben al? 
De quacttoillige / cn toert De falie epnDdijb ges 
accordeert / Dat men Ijen luuDcn fouDe geben een 
bolle maenD gagie / en Daer-en-üoben alle De bets 
ïopen leeninge Die fp ten achteren maren : en 
alfa De CommitTariffen niet meer toaten ban 
gelDe boo?fïcn / Dan oan een maenD / fo toecöc 
De fabe fo belept / Dat Die ban <®öcr pflcl met 
Der hnefl opbjadjten alle De berlopen leeningen / 
cn toert alfo De fabe geaccojDeert Datfc fouDen 
ontfangen een bolle maenD gagie / en alle De 
berlopen leeningen / en fouDen aen ’t lanD op 
nieu? ecö Doen / en Die pafpoojte begceröen / 
fouDe men pafpoojte geben / en Dat mcrDe alfo 
gceflfectueert / en namen omtrent 40 pafpoojte/ 
Detodbe noch ebentoei binnen De plaetfe bleuen/ 
cn focöten noch al hen mupterpe fïaenöe te hom 
Den / toaecom De CommiHTarifTen met ljuipe ban 
De goetmiïïige/ Daet binnen bregen <50 foïDaten 
npt «éeclmupDcn / en geboden al? Doe met tcoim 
mefladj / Dat Die gene Die pajpoojt haDöen ges 
«omen / batelijb fouDen bettreeben / Demclbe fiens 
De Dat het ernfï maö / en bjefenDe geflraft te 
teerDen / berttoeben / en mert boo?t alle^ m fiiïs 
te en gocöe berfeberinge gebjacht. 

^>pn ^teellende ban Ji5afTau / toefenDe op De 
<i>cbanfe ban De ©oo?n / en aengefpjobcn mes 
fenöe ban eenige perfoonen / tooncnöe in een 
Do|p genaemt De &cur / niet berre ban ^ebem 
bergen / en omtrent tmec mylen ban S?cba / Des 
totiftc De ribiere .llBarb / lopenöenaS^jeDa/ toes 
fenöe een engribierben/ gemoon maren met haer 
fchupten en fcljip te baren/ cn te lederen op ’t 
Cafiecl ban B^eöa turf en ïjout / en hebben jijn 
<ëtcelïentie alle De gdcgeruhept De^ boojf's. €as 
fleeï^ en ban Ijd garmfoen Daer op leggende 
aengeDicnt / 00b haten Dicnfi gcp?efcnteert / lijf 
en leden te abonturen / bp aïöien jgn ^jtcellens 
tic htn tojïDc geb?upben: 5ijn ^tcellemic Defelbe 
ban hare p?efentatie beDanbt hebbende / bttftfe 
beboleu De fabe fecreet te houden / en met nies 
manden ter djereïö Daer ban te fpjeben / Dat ÖP 
op De fabe Denben fouöe / en oberïeggen om tot 
gelegeuDcr tgö in ’t merb te fïellen / en Defelbe 
met een fMt gclo^ bcgifticht hebbende / htcftfc 
ban hem laten gaen: ten tijde al^ Defe commus 
«icatie gcfchicDe/ map’ het Den tijd niet om Des 
fe fabe in ’t merb te ftdlcn / ook fach SUn ^ 
tellende Defe fabe alfo in / Dat Defelbe ban feer 

grote importantie tónp / en niet fohbtt merbcs 
lijbe fmarighepö / toaecom hy Defelbe b» Ijnii 
beljielt/ fonöec Die boo? Die tijö met pemanDm 
ter toeceïD te communiceren / namatïp De fabe 
onöebt hebbende aen Den ï}ecrc 3lDbocaet ban 
Hollanö jftkefïer 3Iohan ban (©IDenbarmbdt / 
bcgeecenDe Dar hP op De fabe fouöe toülcn Iets 
ten / ooit op Den perfoon / Detodbe men fulbcn 
aenfïaeh fouDe mogen bertreutoen : Den booj= 
noemden Heete ^ibboeaet op De fabe gelet hebs 
bende / en na 5nu Dunben practicabel/ nomincecs 
De hem Den perfoon ban Capitepn Chadc^ De 
Hecaugiere Cödnian / geborenban^amcrib/ Des 
toelbe hp bebonöen IjaDDe ban feer gocD bdept/ 
en hem feer tod gedragen haöDe in ’t beleg ban 
i§>ïupsl / Detodbe toat fufpcct gctocefïjijnDe / Dat 
hp De fabe ban Hpceflcc toat feer tocgebacntoa^/ 
hp meende Dat Defelbe Daec toe feer bequacm fom 
De toefen / en Dat Defelbe hier in 31311 updcrfle 
Deboic Doen fouöe } fo om in jiju <ü:]ccellcnrie^ 
gratie te bomen / aï£ om ban hem te toceren 
De fufpitie Die bp tijDe ban Den <èrabe ban Eps 
refter op hem geballcn toa^/ Dat pp mede toas? 
getoeeft ban Den acnflaeh / of ten muiften Dat 
fjp benniffe haDöe gehad ban Den aenfïaclj ban 
3LepDcn / Daer ban top dberg gefproben Ijebs 
ben : 5ijn €rcdlcnne gebiel Den perfoon tod / 
Die anöerfmt<$ boor h?ui genomen h^DDe ’t fdbe 
te bertroutocn <i3rabe ^hibpp ban kaffan jijs 
nen nebe/ 43anbecneur ban öe fteöen ban 
cum/ 3©areum/ ’tCafteel ban Éoubeftrpn en De 
JFortcn Daer ontrent / cn Coïonel ober etn regis 
ment boet-bolr / Dan haböe ftoangljepD gebons 
Den op De gcote importantie ban Den felben aen* 
fïach/ en öe jonbhept ban jijnen nebe / Dien hP 
feer beminde / en toefenDe bon sijnen ouberDom/ 
hebbende te famen tot llepöen hunne fïuöic ges 
beröert: öe boorf3. H^^tiugiere lad) te Dcfer tijD 
met 5hn Compagnie in ’c Cplanö ban öe Doorn/ 
gelegen recht ober De S5ammdcetoeect / toaecom 
5tjn Crcdïende goed gebonden htfft / Door Den 
boornoemöen Ifèeeve Crobe ^hbip^ ban j^affau/ 
ütn boornoemöen H^ougiece ban Defen aeuflag 
te fprehen / en htm Jijne Crcdl. meeningr Daer 
ban te ontDecbcn: De Hccce Hd^ugtece Dit boor crue 
grote ecre houöenöe/ bcdiïacröe Dat Ijp jijnc Crcdl. 
hoogl. me-HeerBaDer en 3ijnCrcee!l. sjjnenbienfl: 
ganfchdijb IjoDDe toe-ge-tpgent / en Dat Ijp jyn 
lijf/ goeö en blocD ober lange goettoillich cn ban 
ganrfchec htdcl1 m Der fclber Dicnft hoDDc ge* 
toaccht / gdgb Dat jijne toedien h^DDen ge* 
tupg tl en Dat pp geen Dinb meer begeerde/ ban 
Dat hP 3Dn Crcdlende cn ’t land fouöe mogen 
eenen fo notabelen öienft Doen/ Daec toe hpaile 
3ijn bec^anö / goeö / blocö / cn becniogen toe 
toilöc impïopercn / fo toannccc fulr tijö toefen 
fouöe ; Defe communicatie ban Crabe ©hbip^ 
met Herattgicce gcfchicDe in Jöcptcmbri^ 15^. 
^ijn Cjecdlende D’anttooorDc ban Ifccangttre 
bcrfïacn hebbende toa„3 feer tod te bjcDeu / en bes 
Danbte Den Hccrc Herangicre bp gcfchriftc / cu 
Dit bleef alfo een topic trjö^ fttüe fïani/ tof bat 
De boorf5. Heraugicrc Daer na in Den i|agcquamy 
of bp 5iju Cjcccllcnde bcfcljrebeu toerö / cu Dat 
jijnCrccdlentic niet hem/ tn Den “Höbocat ©U 
öenbacnebdt öe fabe op uien?’ in communicatie 
IcpDcti / hot cn in toat boegen men ör fabe aen* 
bangen fouDe / cn toag 00b Den Schipper / ges 
nacmt ^Driacn ban Den 25ecgc / Daer Den oern 
fiaclj mede te toecb gelept fouöe toerden / mede 
in Den Hagt ontboden/ en na öe communicatie/ 
en Dat Den Schipper op al!e£ tod ban De gdfs 
gcntljepd toaó onDcrbracdjt / tocct hem bclafi 
toröcrom te bertreeben / De fabe fecreet te torn 
Den en met niemand Daer ban te fprdtcn Dan 
met Den Capiterm Heraiigierc / Die hem o;ök 
gaf hoe c» in toat hianierc Ijp sijn fcljnpte ban 
binnen toernfïcn cn prepareren fouDe; en op Dat 
De boornoemDe Hcraugiere te uaDer bp Deöunö 
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o 
toefen foube / fjztft 51311 excellentie fjeni met 
3!jii bolft in garnifoen gefanbeu in De fdjanfeban 
^aojtbam bp Sebcnbcrgcn Dta3c op’t toater ge* 
tegen / en iS boer cp De fafie nïfo ccnigen trjb 
bïgbcn ürcufïen / tot Den befïemöem tijö toe! 
mibbdcrtijö [icefc 30nc Excellentie De falie ooft ge* 
communiceert met ben J£eere E?abe ©Ijilip^ban 
^otjcnlo / jÖLuntenant generad Dan 3!Jne boo?^. 
Éxcdl. Den felb’en lafï gebenöe / fuift bolft ban oo?lo* 
ge te peecöe en te boet / nïjïÖPtot öefefaeftnoöich 
aeftee / te boen ftoinen Dacr fp-Iieöen t’ famen bat 
Dabben bemant / öaer na boiöecS tnet ben ^jefïbent 
ban ben Ijfobe ban Rolland 2llDgaen ban Dcc JiEijle / 
en ben ©eer ban Elbenbacncbdö gefp^often hebben* 
bc ban ’r boonieineu öefcS aenflagp/hccft h» begeert 
bat fpïteöen fo acnbe l^ecrcn Staten goiecad/ ilaeb 
ban state / en staten ban ïfoUanb / fauben toillen 
3>jn boomeinen na fijn bccttcft balftomcntlijftont* 
heeften ƒ cn Dacrop aenUauDcn enfanöedingefojge 
Dragen/ Dat fo ftem Eoü bc obedmmiinge gabe / ai£ 
ggbafidgft beitcoubc / batöefeïoe plaetfe tcrfïont 
ban alle pjobific en noorö^uft booiften toeröc / toant 
hp toaS Dat becfeltcrt bat De bpauöen niet fauben cu* 
jïen/ eedtant alle l}cn bermogen tctoerfttcfidïen/ 
om De paflagien te flapten en alle tocboec te belet* 
ten/cnïjccft Dacr cp bpfonöer ben ï£cetcEïöenbar* 
nebdö bic geeecamtmnöeert / feggcnbebat l)et niet 
gcnoalj toefen fcuDe / foDamgcn plaetfe te toinnen 
als men Die boen faatc ban bictualie toeberom foube 
bediefen / ’t toeift fijne ^xcdïcndc toegefept hebben* 
bc / foiS 3Joj)an ;$ault bJefenbc ecu ban Detlabcn 
neffcnS 3ftn Excellentie baec op tcrfïont afgeueer* 
Diept na <©o?öteclittoe / om albaer o?öje te fïdlen 
bat pet ftdjdjs-boift bie tot befen aenfïag bero^öi* 
neert toaren / en albaer acnftcmen / foube ban fche* 
pen cn aheS batnobig toefen mocht/ berflen foube 
tooiden / om ter gebeftineerbe plaetfen gefonben te 
tomben / en tS fijn Excellentie op ©jpöag ben 23. 
jfteüjuacg / bergefdfdjapemet öcnEjabe ban l£a* 
ijenlo en eenige anbere ©eeren/upt öenüagc bertroc* 
hen na <po|ö?echt / 3ijn i|ellebacbier^ en bagagte 
boldjöcn öe^ ariberenbacg^ / cnrnenïict befp?afte 
gacn bat Ijp ober :©ojD,:ecljt na <6o|cum repfen fou* 
bc / en aïfo f ptaft elft Dacr ban na ben giffinge / en fo 
ïjen goet boclfc / enfpbp pen fdf^ blaren imagine* 
renbe. Sijti Excellentie ij» be^ fonbacljö ben if. 
jrebuiary ban ïDctöKdjt bjcöcrom bcrtrodien öc£ 
iibonDS te acftt uren met een Denberen innen/ het 
oo^ïoci)^ bolft bjaö boo? ^ojb?ecl)t indtcu gefetter 
me en gelegen getijDe anigcftamen / cn bc £)ccr 
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bia^/ feggcnbe ’t fdbe gefebicö tr 31'jil öoo? bec* 
fupin ban fijn mebcgcfdle bie ötni bcrflapen Ijab* 
be / en bjccfbc ooft Datfe ontbeftt baaren / cn bat 
allc0 te bergetf^ bia^5 epnöeïijft fpjaften met öert 
anberen om anbcrenbaecb^ toeberom te ftornen / 
en foube Ijp (be sclpppcc) ïjcnbe^ anberen Daecljjï 
felfé op ’t Eafïeel ban Scbenbergcn homen Ijalen / 
op batfe niet bieber in eenige mconbemcnten foubeh 
geraften/en fijn alfa bebeftc ban ben anberen gefcöcp* 
Den. ©eji anberen baeclpS abonb^ i§ ben be Jidjipi 
per ftamen balen / cn beeft üf craugiece 3ijn Excel* 
leiitit’ op be ElupDect of HMïemfïaD ban alle ’t gene 
boojfdjicben i«l boo? fijn bertreft ban Stcenber* 
gen becaöbcrccert / bare na bebbenfp ben toebtge* ^ 
acnbaect/cn fijn alle met gceöe fpott en naerfiigbepb 
in’t Curffdjip geftomen/ foitöcr bat fpbaneenicö in tiaiutfa 
menfeb gefien of oiibeftt 3ijn getocefi / bebben albaer ftfttp/cn 
groot ongemaft en armoeb gdrbcn ban bocbelijfte {Sfero 
Uouöe / honger en anbere ongeballigbeben / boo? ftïmoeöe» 
Dien fp Den toinb een tgb lang contrarie babbeu / en 
maften üitjucn leggen ban macnbactj fabonb^l tot 
DonDcrbaecb$ fmojgen^ / bat i^eraugiecc een ban 
bc Scbtpperö met renen buef fonö aen 5Ön Excel* 
ïentie/ bem ban all»£ abbertcrenbe/ bie terfïonb ant* 
tuoojöe febteef/ en babbenïieben nod) ccnbacbte 
bertoeben en gebult tenennn / ente ficntoatEob 
foube bjillcn geben/ metexp?^ bebel ban niet ban 
bacrtcfebrpöen foiiöcrbem ’cfeloctc bojen te boen 
aenfeggen / toaer op fp befloten bebben upt bet fcljip 
te gacn en be folbattn een toeptug te berberfeben / 
bctoglc fp gcootelijft bictualie geb^eft babben: aljS 
fp nu in fïtlte bao| oen bacb upt bet febip gegacu en 
binnenbefcbanfeban jaoojrbam gcUomrn maren/ 
i^besd)ipper albaer Orgabenb^ïaet teiitimige* 
homen / aenfeggenbc bat bjinb en Uieöec gebctect 
bia$1 cn boopte bar pet ||^ ben niet bedjinberen fou* 
bc / fulx 5iju fp oan iiaer ge?djepben en tueberom in’t 
fcljip gegacn / bat boer tor ban eerfien aen bcquacm 
toapgemaeftt/ en lacb’t boo^'3. febip alfboe op een 
plaetfe genaemt be JBacanöc / gelegen een guartiec 
ban een ure ban 2£icba i en af^ fp epnbdijft fater* 
baeeb^namiböagteiofte ? uren geftamen maren 
feer na bp ’t Eaficeï tuffdjeu Den ïtflen boom en 
fïupj / fo mert ben laetfien boom ban fïonben aen 
adjrer baer gefloten / altoaec fp fliïlc blijbcnDc / ig 
eeiiComo?acl ban De magt geftomen met een feljupt* 
jen om bet fcljip te beficbtigcu / en getreden tot in 
ben toef/ altoarr Iju een oenfierften geopenr Ijcbben* 
be / rnacr Dooi ftp fien ftonbe tot aen be pomp / be* 
nfffcnL3 be mdfte rnacr ren planft map’/tüacr me bc be 

Sfoljan IDatUiDrDefotodsrjubeboir/bat’tfelbeboïft ! acnbaugcrjj ban befen arnflag afgcfe0cpben maren 
boe»? ben uiiDOag ben 26. al boo?tgdjolpcn toaó/baer ban ben roef / en .1$ bt5 ’t fdJ'P |Ja 5ijn meuhige ibel 
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mboldsbc Ijp fgn Excellentie / bic op SBillemftab 
gcrenft mnp / almaec alle Ijer bolft ooftitoa^ gefto* 
mm / öaerban bpben i?ccr ElDcnbarncbdD itocb 
boo’ fijn oertjeft ban ttDotötcdn öooi een erp?e fTe liet 
meten / fdjjijücnDe Dat bp hoopte Datfe Dtcto^cfou* 
ben brftomeu. 

£ucr cn-tuffdjcn [jeeft bc Capitcpn ïferaugtere/ 
bcio’De lalt l)em aan 5!jn Exedleutiegeifeben/ ent? 
boben upt bet bolft ban 31311 Ecnabc Esabe pijJhpS 
ban kaffan 16 folbatcn/ toacr ban Commanbcux 
is gemeefï Eapiccpn Rogier / upt btt bolft 
ban ben iDecr ban $amarS / Eouberneucban ifenf* 
ben iiiebe 10 folbatcn / met Eapitepn 3lean herbet/ 
uut ftet bolft ban DcnEoubcrncur ban)0illemflab be 
lijeec Emnierp bc Upere 12 folbatcn / gecomman 

cn nocl) 24fo!batni ban 5ijn^eraugter epgen benöd/ 
mctEerrit IDicpS 5>cl)iltftnaep / met be todfteïjp 
ben as - f ebinanj Dep abonbS te 10 uren gegacn iS 
fobebcfttfp mocljtcn op ftet smertfcuöucger ©ccr/ 
rnacr ftouDen ben Schipper nacï) 51311 fcl)ip met bin* 
ben / Diep fp feer perplex toaren/ picfcnbe ontbeftt 
te toefen / cn bacr öao? ftdj beraben jjcbbcnbc / bon* 
ben goeD toeberom tetüggcte fteren : 3fjnöe nu op 
Den toedi cn pa|firenbe Daaj jfjrt öo?p ban Der i^epbe/ 
ia ben Scftippcr bp Ijen gciftomen / fïcfj cxcufcren* 
bc en Ijcm cntfcljulbigenbe ban ’t gene gebeutt 

IV. Décl. 

facfid}ticl3t ftabbe / en ollcS niet a'nöcrS honbeooj' 
beden of alles toaStad / cnmeenöc bacr toap niet 
anberS ban lEurf in / toanr op bie tijö toas ’er nie* 
manö/ fonöcc ttoijfcï bocj EobS-gdieben / öte [jrf 
Ijoeflen of atiöer iiatucrlijft gcïiipc ober homen tg j 
gdijft tod te bo|cn en na gefeftiebe / niet tegenfiaen' 
be ’t fdbe op ’t fdjerpflc berboben toaS / en aïjS hP ’t 
gat ban ben roeftocöer gcflorcn fjabbe / is Ijp ban 
Dacr gcfdjcpöcn / en binnen ’t Eafieeï gebaren / 
mibödertgö öatfe fïil lagen cn maeftten / iffer onöex 
bc folbatcn eenige murmuraric gebaïïcn / als bat 
menfe alle op een bleej» banh en tot eenen fefteren 
boot bjadjte : 3&e lifeer ^eraugtere Ijeefr ter con* j^«ansi« 
trarie Ijacr feer hïochmocbdjjft geanttooojb bat hp mSnSe, 
m befen ftaer hooft toaé / onöeröniDoojludjtigen Dtscccn 
©2tnee 3jjne Exeelfenrie / tot toienS bienfte fpallel)ertw- 
met eebe becpïicïjc maren / bat hen grote eere ge* 
f cijiebe tot foDanigcn heedijftcn ocnfïag tipt allen 
anberen berftojen te mefen/ en bat fp bie nu boo? fag* 
cc ban co?agic en upthïepmnacDigfjepd in geboefte 
foube blijbcn / tot hcnliipber eeutoigê fcljanbe / fn 
toaren niet beter ais hp / hbhiaS gefïnt 5ijnleben 
ten örcnfïc ban 51311 Excellentie cn ’t ©abedanb / 
b|omelijft te magen / hp milbe ïiebee flcrbcn ban fael* 
geren ftt5ljn beboir / Dcbictoge maShmfehcr/ fo 
fp maec cojagie habben / ïjp foube hen in alles bao^* 
gacn en ecu goeö lepbfman toefen / het toaS nu fa (ieii-y 3 
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bette gekomen/ öatfe moffen obertoimicn of ger* | 
ben / altoaer ’t öatfe öaec tipt totlöeu fdjcpbcn / en 
fafpbcnanDcrétaonöcnaïé tootne fslbaten / fatiöe 
fjp baten mccfïcn bpanD toefen / en pact Doen ficaf- 
fen alé poulmwé cn ontroutoe; öotg öefe ru meer 
anbecc rcDenen obectoonucn synöe / bcrklaeröen 
al ï’fasncu öatfe benïeöcn bjamdyk met Ijcmtoik 
Den toagen / cn De toctode bertoerben / of fterücn. 

sPacr toaé noch ccn inconbcmcnt Dat öetoijïe fp 
fliïïe lagen / toacbtcnöe na öc blocö / bet febip op 
een Djjoodjte gctackt toaé / ’t todk ijaec feer öeanrfï 
gcmacïu Ijceft/ Dao| Dien bet toater in’t febip quam/ 
en öatfe rot De tjaïöe Innen toe in (jet toater fa* 
ten / bjefeuöe Dat (jet ^ciffp finfcen en fp alle 
becöffiikcn fouöen / macc Dit öatfe ben betDctf 
niecnöcn te toefen / i$ öacr na pact beljcuDeniffe 
Sctoeefï / toanc qïé De bloeö toeöerom quam en 
bet toatec getoaffen toaé / fo bjacljmi 3p’c met 
pompen cn anöeré allcé toeöccfcrcrbt / cn Ijaööcn 
Dit tioojDcel öaer öao^/ Datfo toanneet pniunöpet 
stoer quam ban boegen of Diergelijke / Defckippeté 
öauöcpompe roeröcn / en öaec meöc fuik getuebt 
markten / Dat men fjenlicben met boren bonöe / 
’t toeib Ijen in alle manicre >o tocl te paffe quam / 
toant Den ^lieutenant Pan Den l|ccr 3luer / IBa* 
tijé Jfdt/ feec met Den Ijocfi geqtick teaé / ’t melk 
ban Teer beröjaot Dat Sjy fijnen eugenen pongaect 
3'fjne meDrgcfdlcu pjefentcpcöe / bat fp bun öoo?* 
fïecltcn iöuDeri / op Dat fp öaoj fijn boeffai nietfou* 
öcn gcinelt toecöcu / en öqoi b’em in ftoacigljepö ha* 
mm/ uwe Doo: De pomye ié Dat gercmcDietct ge* 

ïjctfiijtp toojDen. ïBcé fatcröago namiddag ontrent b?ic 
3ea” neen / ié De .ètoyé oan ’t Cafïeclopen gcöatn/ öaec 
talken* D'joj’t ^cbïp binnen ’t Cafïeeliégeboerc / öaerbm* 
f; f°löAs ncn gmacken fijuöe ban eenige jjffaliaenfc fblDaten 
ingarrn* öacr binnen in’t gacnifoen leggende/ ’t toellt bp 
fwnies* fommige bergdeken toert bp’c gene gefdjjeuen 
Sm at-ïmrt uanöe Zopanen / Dat fp bet groten Ijoutcu 
togen, ö' pacrö Dat fap öc fielten ijare bpanöen gemaeltt 

toaé / en öc ^oööinnc IBiiiccba topgcbeplicbt (fo 
fp üoqj g toen) om bötcn toonie te ffiUcn / ban 
binnen met fbïöaten gclaöen felfé binnen (Cropen 
troclten I De pookte öie te ülepn toaé afbjceltcnöe ca 
’t gat toijöcr inaïtciiöc / ’t todit ber bcröcrf en ual ié 
getocefïbanöefe machtige fïaö / öieio jarenlang 
ban De 4?jieltc n belegert jynöe / met IjaöDc bonnen 
getoonnen tnojben / m nu öooj Die pjactyfte inge^ 
nomen toeröe. 

’t<6aniifoen ban ïjrt Caff'cl toaren berfiïbö 
bat De ^cljippcr met (Curf toaé gdtomen ) toanc 
fp genoegfacm ’tepnöe bare pjobifie toaeen gd»o 
men / Ocrljalben öc B^adjcmecfler ban ’e Caftecl 
beboïenbeeft öatmen boo?elït IBacbt Ijupé terfiont 
róTurf bcfïdlen fouöe / ’t todit gcöacn toiccö / cn 
öacr toert fobed fCnrfé uptgeljarlt Dat Denöag gc' 
febcuen beeft onöer Den foïbatcn / bic öcrbalUcn 
fcer bcrbac|l toaren / b^efenöc fofpmecr Cmfljaek 
ben Datk tmtöelit fouöen tocröen: niaer De Schipper 
fepbe öatfe mi ^urf genoeg ijaööcn boo,? Dien abonö/ 
gaf De Diagcré ö|!!Ut-gelö om re biertegaen/ feg> 
gcnöe öatfe ’p mojgené toeötrom bomen fouöen om 
Den €uiff boo^t te laffer. / ’t todit fp öeöen. 

3èn baööc öc toeruflinge eu’t bergaöecen ban ’t 
ÏUtjcbpboïit bp ïafte ban jijn ^jrcellcntie geöaen/ 
nttdj ooit 5ijn berrrefe upt öcn l^age fo fliïïe niet bon* 
urn taegaen / of ’t geruchte öaer ban toaé al ter 
oo|tn ban öcn <0ouberneuc ban S|eöa / öetocllte 
bct'fcaenöe Dat 5ijn excellentie met beel bolltr in öat 
quardec toaé / fo toa$ Ijp na d3certruuöenberge / 
öacr Ijp meöc ^oubccncur af toaé I gerepfl / om 
öat tc bxyfien en alöaer oiöfc te fïellen opallcé / 
niet min öcnlicnöé/ Dan öat fjet op Si^cDa gemunt 
toaé / fiilaröacöeu 'Soubecsienr ten oefen njötot 
25|töa met raas: öc üfficbnnccPtct bebal ooit öcn 
een 5>djippcr in öc flaö tc gaen gapen / met toil* 
ïcnöe Darter meer a?é eoien bu’t^cöip ölijbcn 
fouöe / bit quam ooit feer tod tc paffe / toant De 
^djippee tegen öcn abonö upt öc fïaö ginlt / jfin 
<öjccdlentie aöberterenöe öat bet fcïpp met fjet built 

binnen’t <£afïed / öat öcn <6oubcrneiir te 
tcupDeuberg toai / cn ttoijfdöe met cf ten »ouöe 
omtrent na miööcrnaebt ani gaen. ^jjn vtÊrecl* 
icmic bitp toel bcrblijö toefcnöc / beef: terflom De 
^abeüan i^obcnïo met öcnöoojtocbt boo? btnen 
gefonöcn / en fjp felbe Ijceft ooit öatdijlt alle gc*= 
reetfdjap öoen maliën / om met öc rejle ban alle 
’t bailt tcrfiout tc boigen. 

©e Schipper Die bp’t fcïjtp gcbleben toaé/ om j 
te bcaecitcn bet gclupt Dat öc foiöaten iöuöen mogen , 
Hiaken / met ijoefien alé anöccé / bedt öiltmaeï 
gepornt / op öat ook De toadjt te imn acljt fouöe 

I flaen op’t gekipt alé fp ’énadpP npr bet fetjip bomen 
fouöen / uodjtanp bobben *p ectun fulöatt gefanben/ 
en Deöeu ben fdjipper bjagen toaironi bp fo Deel 
rumacré maekte / bp gaf baoj anttooujöe Dat bet 
öe pomp toaé/ 'öie feer öiktoi'p mug geroertjyn/ 

I om Dat bet fdjip een lek gekregen Ijaööe / öaec 
j meöc fp te b? öen toaren en lieten öen Jöcbtppec 
l met3tjii pompen begaen. <0>it öucröealfo totmiD* 
öcrnacbt toe / öat De Ifeer ï^eraugierc Doekt öatcet 
tijö toaé / Den aengag xe toeik te geilen / fo ïjctfc 
bpöe foiöaten ecnko?tc oermaningc geöaen / öat 
De ure gekomen toaé omeere te betjakn/ öatfe pen 
nu qmjten mogen alp btotne folöaicn: Ijceft boujté 

I öen fcöippcc belag fo groot rumoer met pompen re 
manen als Docnlgk toaé / en alfo traöen fp D’ ten . 
Iwo^ ö anDer na upt b^t ftbto op gtiiaDe/ {JJJj 
cn upt bet febip 3bnöe en b^er toapenen genomen ifet fcijtp 
bcbbenöc / fo beeft iferaugieee Defdöe geDcclt m 
tuiee ffjpen/ ö.n een en bcüal lip ^apu-pn 3iam* 

: btr: oCljacleé met Jfcrbct/ en eenige auöece #ffi; Depit,^ 
neren ; bcbeleube öen felben koop teboereii na’t 
il^acftr-bupé öat omtrent öc ftaDp Ijabcn gotiö / 
en ijp ié iiitt öcn anderen koop getogen na’t^o® 

! toant-Ijupé/ Doo? een open poojtc / toaiCöoo? men 
gad na een auöcc €o?ppöe garöe/ gacnöeaeuöe 

I pookte na öe gnö / altoaer bem ontmoec ié ernen 
I 3lraliacn / öetorlke geroepen beeft Qui va la? De 
, ^eer l^erau7iere3b'!Ö£öe bou^ftcüan frjHbolltant^ 
touojüe/ frmtt/ enöp toert tcrfêonr ban fommige 
fbïödccïi bp öe kop gebat / gebicöcnöc op fijn irjf 
Das bp ftoqgcn fouöe/ bcööen Ijem boo^ é öaer na 
afgcb|accljt/ boe geck fp binnen ’t Caked toaren/ 
bpgafbocjanttooo^Dc öat fp gerk toaren j 5 o man 
met öc gene öie Dien abonö rot bcrgcrïunge üan’t 
garnifoen iiigckomen toaren. i|eraugurc ’t felbe bo= 
ren öc/ fepdemrn fouöe ijcin een toijlbetoarrn tot Dat 
Den alarm fouöe aingaen/en Dat men bun Dan fouöe 
omtoengen t De foiöaten ciu icué 3bnöe om re toe* 
ten boefïerk fpop’tCageel toaren/ fepöe i^erau* 
gicreöatbptod betfekert toaé cn onöerddjt öatfe 
met gecker Dan 30 man toaren / om al:ö Dep öp* 
anöpmacbtte bcöecken en De foiöaten moeö te ge* 
ben / toant ten toap Dacr geen njö om brd te fcifpu* 
teren / en ié boo^té tcrgom'na De cojpé De garDe 
getogen/ altoaer Dt ffbiïitoadjt geroepen beeft Qui 
va la? öci|eer ^ttaugierc fonDer l)cm ’tanrtooo?* ||“tSga 
beu / beeft ïicm een fpiré Doo? 5ijnïyf gefeboten / «en* 
cn ösen tg beu gnjö aen alle kanten aen gegaen / 
toant De €o?tegaröeué en öc ronDtn / geuöebaer 
abb obetrompdt / gdöen b«er ter torer: fo öat 
fp ijaer bag boiiöcnöe binnen ïjacr cojtegarönié / 
u’ptöc toeïke nodjtané renen ©cnbiik feer trdétn 
fudetifelijk gekomen ia tegen Heraugiere aen/ cn 
Ijecft ijcrn met fijn rappier in fijn arm gequefi / maec 
bp beeft brui kloeklijk toeöergaen / fobat fjp U m 
öooj bed fïeken teracröen ijceft gebclc/ altoaer bp 
baarp omgek‘ad}: ié gctontoui : ïftraugieregen* 
De öatfe ben boo?té bidöen Dintirn pari* Cc.ipé De 
garöe / beeft bdafï öat men fdjicmi fouöe Dteeré 
öoo? öc ïjnutcn bengcren / öacr booj fp genaöe ge> 
roepen bebben / biöDenDc öat men Ijacr goebeu krijg 
aen boen fouöe: marr ben tijö liet niet toe öatfe 
eenige genaöe of facljtnioröiglKpö gcD^uphtn meg* 
ten / fa fpfjcn felben nirtteilöni in DcnDooöfycn* 
gen / en toikosDc Ijcm fdben rnreger maken ban 
Defdöe plaetfe / Ijcbuni fp Defdöe in De furie al t’fa* 
men omgebiaebt. 



Vervolg der Nedaiandfe Oorlogen. 
p-v.uci Crfiifcpb ICntom'o Hancpebecpia/ fonc 

ban Da? Couucnieuc / en aïöacr comnranDcrcnDe 
5^u " in abfcntie ban 5pncn babec / fa paefï Pp pet cümoec 
jjeci n y^öe / pp met ontcent 36 man upt öcncoojn 
inlaaiü ’t bau’tfclbê Cafïcd fccc bjaef en furicufclyft uptges 

;n ballen/ niet inccenDe boe flecKi Dat pet built ban ife^ 
xaugiexe toa$ / maet Capitepn Hambert Cparlc$ 

Ste >net Jrccbct / De turtltc na De anDct Cc?p£ De guat; 
tmz&t De toa3 tcccltenöc / Ijcm trcffonc ontmoet / biefe 
ww> ftïoerieïijft ontfangen pccft en fo bjomeïyft tocDc* 

geftaen / Dat öefclbe Hancpcbecpia grqucfï 5U«’.De 
(fb ooft nen Dcfe 5pDc Capirepn jperüet Doo? een 
fdjocjt ban een roer gequefftoa?) metDesijnete^ 
lïontöeblucptnamnaDentoojn. 

sDoo: Dit gemepte toa£ Den alarm orf? gctocïöig 
in De fïaö acngcgacn / etïyfte püi berfïourcnDc / 
Rebben De paojeen örg Caficefë / Daer öoo? men in 
DejlaD bomen ftofi in li^anD geffeften / poefecrool? 
De foïDacen üan i^eraugicce (Die Daec in o^D?e geftelt 
maren) onDcc en na pen gefepoten pebben. 

IUftS #ccaugtcre alDaec o?D?e gefrelt paböe en Dien 
podi’beciHictt / $ljp met fommige üan fijn built 
gelopen na een auDec Cojp£ De garöc / 3pnDe om 
tamt De batte bau’t felbe Cafïecl / binnen Detocb 
ftefp ontrcntió foIDatm geücnDcn pebben / Oiefp 
alle iu botten työ omgebtaept pebben / fc Dateer 
nier rcfïeecDe Dan De pïaetfe DaecHancpeüecpia toa$/ 
toaut Capitepn Eambect C packs UaD fïg felben 
00b fogequctciiDaitcr niet meer en refïeerDe. H am 
cpcbccpia paDöc al beginnen fp^aeït te IjouDcn/ niaer 

_ öctoyic ontrent 2 ure Dacr na De l£ccc Cjaoebaii 
jan i^openlolUeurniant Ccneraelban fyn excellentie 
ïeuoKomt met Den boottoept / alöaec aenquam / pebben fp 
veiuari" geacbept De üdü paotre ban ’t Caftecï te openen: 
sjeöa. inaer Doo? pet §3 bonöen fp Die niet open brpgen / 

toaetöooj fpraeö bonDcn öoojeen gatuan een pal 
ïiffaöc / ontrent De &lupp Daec pet ^epip ingeho- 
mentoag pemtn telaten; bott^ na De boni(lcoan 
51311<Ccn. ijS Capitepn Hancpebccpia met Den C??a> 
bebaulfupcnlogcaccoröcecr / Dat pp met fpn bolb 
fouDc uptgaen / bcpouöenöe petlcbcn/ entcrfïont 
Dacc na ijS ftjn Cxcelcntic Diepen? feetgepaeflpaö* 
De/ alDaetgcltomcn/ bppempcbbenDcDere(ïeban 
al pet bolb Dat pu tot Dit erploit bp een pabBe Doen 
bergaDeren / bcrgefelfcpapt met De Ifeercn C^auc 

—rf-ff; J^pibpsl ban ^a?T?u 3ijnen c!keef / De C?acf ban 
ultzzl' Molm#/ öcifyciTcyrïancopgX)ï£c/ eommanDeren? 

Deooec DeCiujeïfc / 00b mcDe De ?ïömicacl 3ufÜ' 
nu^ ban s0afput / Defect ban Jfamar^/ Dc^iomi- 
rad ^onbtr gieter ban Der ^oe^ / en meer anöece/ 
en Doe bïicfcn fp Dc Crompetten ïuffig / pctïicDes 
ben cectijuy gemaebe ter cere ban Den $nuce ban 
#?angieu3tj!?cn^ecr©aDec / Wilhelmus vanNaf- 
(ouwen , benikvan Duytfchen bloed, &c. ’ttoelb 
*£ bolbfuïhcncojagie gaf/ Datfctocl getoilt paDDen 
aïreöe met De % talianen in Der flaD ïcggcnöc / Doen; 
De te toefen / ter contrarie De Italianen öacc bim 

rP*;}% ben ïeggcnöe bcegen fuïben fcpjib en btefe in ’t perte 
ten met Öatfe met txiiflcn poe fptoeep bómen fouDen/ infuï; 
jtoreöefs ber boegen Dat De Compagnie rupterjs ban De 4flar? 

pwpöDdCuafïo / cnuocij 5 öacnDclcn Italianen 
Boni’s* te boete (öacc ban De Capitcpnni genoemt toaren 
na. ' <I^aii ifcandfeolDnitimigüa/ Ccfar Cuerra / 

minico 0ipera / Ccrontmo C?atiano / en fjaco; 
rno llanfïiadji) fo blcpnmoeDig toaccn / (mettcs 
gcnfiaeuDe Dat De 53o?gcreu / toefeuDc Datfe gcplon- 
bere fouDen toeröcn / geerne gefïen paDDen Datfe 
paer ter toeec gcfïdt paöDen / picfeiitcrcnDc pen 
alle arende te Doen) öatfe met grote Defo^Dre / 
b^ebenöc een ban De fïabs pookten open / met grote 
fcpanDc / bbDelpb gebluept en gacn lopen 51311 / (om 
DecccnigctcgcntoeccteüicDcn / in(tfnUicbcrbaefl« 

FoK ^) pepD alé of fp De flacp al op Den pal? paDDeii. 
ssftati Crcelleime ban Dit onojDentlpb bïucptm 
r?amtT b?n pctgacuifoen noep niettoetenDe / enbafibcfïg 
Kttjege/ 3DbDe en alle gcrcetfdjap mabcnDe / om Defïaöte 
Kit, oberballen / D003 De ttoe poojten Die tot DcfïaDupt 

quanim / fa ijfec ccn fCroinjiagec gdKinicn uptDe 

(ïaöenbcrfocpt / Datecnigeban De ^urgemceftcr^ 
bp5ynC]ecdlentieoppctCafïcd fouöen mogen bo# 
men om cc acco^öcrcn / ’t toelb pacr toegdaten 5ijm 
Dc / foi^pctaccoojD in min Dan een uccgemaebt/ 
te toeten Dat fp pen fouDmbcgeben onDer De gepoot 
faeimjcpD ban De i^eeren graten <0encradtn3yne 
excellentie / bepouöenDelyfcngocD/ enpaerrccp< 
ccn en ppbilegien / tnitg Dc plonoeringc Die De foiDa* 
ten toegefepe toa.ó / af boptuDe/ en dbfoïDaet beta^ 
lenDc poofc boo^ pooft 2 macuDcn bcralnigc / fulp 
cenpDcrüau Dcfdbctoa^ bcöicucnDc en trcdicnDe/ 
öacr ban Dc rebeninge fouDc gemaebt toojDcn / De 
burgeren Die toilDcn/ moepten b^plybcn bectrecben: 
acugacuöc pen beefoeb om te bcpcuDcn De Catpof 
lybe religie / toecDcu gcaccojDeert Datfe pen fouDen 
moeten reguleren / na’r gene pen Die^arngacuDe 
bp 3pu excellentie fouDe tueiDen toegdaten / na 
Dat yp DiisacngaciiDc met De i^ccten graten 
ncrad fouóc p^bben gecommumcccct / en fouDe 
moeten in nemen foDanig garnifocn alfS fyn Cxccl^ 
le itie fouDe noDigbmDcn tot befeperminge ban De 
itaD te bcpo’eii j enterfiont peeft fyn excellentie 
D.icc binnen gefonben De i^ccx Cpadc^ ban Dcc 
c0oot / Captapn ban öe guarDe ban |yn Cxcd* 
Icntic/ om met 3yn Compagnie pet ^>töDpup£ in 
te nemen / gelyböaccna nocpccnigc auDercCom* 
pagiiicn alDaer binnen gcfonDen 3pn / om öe boe?*1 
iioemöe flaD in allcLö te becfebcreii. ^it alle? ge* 
fcpicDe Dc£ narpr^ booj Den en öcg Daedj^ op Dm 
4. iBarty / toefenDe fonDag en ©aflclabanö: boo?tjS 
peefc 51311 excellentie reebout afgebccrDigt Capi« 
tepn ^ugip met eenen b^icf aen öcn Staten uan 
ï>ollano / en oen ?löbocaet ban j^ollanD ^löcnbac<* 
uebdö / gelyb oob öcn <C?abe ban ï^openïo mebe 
fepjeef aen ben fduen CMDenbarnebelö / öaex ban 
Den inpouD alDu^ toaj? InpDcnDc; 

MOnfieur d’Oldenbarnevelt , \vy hebben niet jriRéfftijc 
onder laten konnen u t. hiermede teverftendi- haiiöen 

gen, hoedatden Almogenden God , ons defen naeft 
vooileden nacht de genade heeft gedaen, dateerftelij- tjenio tiew 
ken het Cafteel defer ftad Breda, en terflont daer na de öen ihcetr 
ftadmedein handen van fijn Kxcell. is gekomen, en 
du alles fonder datter ymand van onfen volkedood beiibariiee 
is gebleven , of datter eenige bloedftortinge onder de hdtvnoa 
boigerye is wedervaren , zijnde de vyand (o te voet als ^aoberm 
te peerde hier in de (tad zijnde, fo haefi: het Cafteel btmhrt 
was verovert, terftont fonder eenige v\ eer te bieden , 
alsverbaeften lopende uyt de ftad vertrocken , alles 
gelijk u Ë. uyc den brenger defes Capiteyn Brugis 
de particulariteyten fal vernemen, tn nademael 
defen aenllag toe fo een geluckïgen eynde door Gods 
huipc is gekomen , bidden alleenlijk hier mede feer 
vriendlijk, datuË. de goede hand wil aenhouden , 
waermedeuË. in conformueyt van zijn Sxcdkntie 
fchrijven wilt beforgen dat eenige quantiteyt korens 
en pulvers tor provifie defer ftad mach worden gereet 
gemaekt. Wyfullenvan alle andere voorvallende ge- 
legenthsden u E» altijd verwittigen , hier mede den 
Almogenden God biddende , u È. 

Monfieur d’Oldenbarneveld in lange voorfpoedige 
gefontheyd te fparen , metaller haefteuyt Bieda den 
4. Martij , 1590. onderftont aldus, u dienftwillige 
vriend altijd , 

en was ondertekent, 

Philips Gracf zu Hobenfa, 

’tOpfchrift was , Monfieur , Monfieur Olden» 
barnevelt, Advocaet de Hollandc, &c. 

<Dc ï^fec ïDicoïacö 23^*upnmx/ ïïaeöbanfyn «Sx= 
cellenrle / fcpieef ooit acn Den booyioemDen J^eec ^7" 
ban #lDcnbarnebclt / pcm bectoittigenöe petboo^ ^nkiaeet 
fcpicben innemen Dcc fïaö / Docp Den 9. öcrfeïbcc 232U?nin!ï 
macnt fcp?ecfpp tocöer aen pcm/öat feöert 3pn boo^ SSjnocm* 
gacnbenict foiiDcrlnigp'boojgcballen toa£/ Dan ah oeuanCM, 
ïcenlyli Dat pet rantfoenban De buxgcrpc / ’t tocïfi 
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$2.6 Seven en TwimichfteBoek. 

anöuut Die ban binnen ijet Cafïcd ■ gulöcn/ittetDcfc infaiptie/Breda a fervitureHifpanica 
mate gebbm gmafé ftlocfte foiöa? vindicata, du&uPiïncipisMauncijaNairau, 4 <Vlar- 

anlgfte co;agic / meefïcr ban'tCa? i tg > Anno 1^90 batié / 25|c0a hf Den 4. Jïöeert 

(Cefteiisti 
taaniUijö* 
fcijap in De 
hecenugDe 
pjoïnnncu 
gètaont 
oüer ’£ t’£ïs 
oDcren 
ban jöt.'s 
Da. 
©2 1§2Ï; 
tog Dan 
#atma 
Dj2E ftcafr 
featoöe 
SftiUtastfc 
feCapt; 
teuneii 111 
25:?Da se= 
legen ijcü= 
D.’iiDe, 

iua$ bdopcnbe obet* bc 86000 gtiïöen^ / ben hap 
geren een teepnig finaec teaké baïlenöe / obetmit^ 
alle boojlcbcnc fcgaDc / gun anöcr£ itt afte faften 
fecr goeüteillig tonende/ berfodjt ooft antteoo?Dc 
op ’t potiict ban öe religie / beemaent ooft Dar De 
mupterpe Derièpangiacröcn tcCojtrijft nargtea$ 
öumiöc/ cn bat De 4f eer ban ^intefiriöcgcnöc met 
De €gfer-b?iebra ban groter importantie bp ben 
ïlïacö ban Sdanö na Cngdanb tea£ gefouöcn/ etc. 

IDuljad ïgpfïnger bcfdjfgbcnbe Dcfe ftifïo?ic 
ban liet innemen ban 2$jeDa / faefttbcfe gêerïijfte 
bkiom baïfcgdijft tcbcröftpfïerenof te berftlepnen/ 
toncnöe 5tjne grote partijöiggcpö / gdijft in alle 
anöcrefaftcn / cn feyD Dat De folöaten in’t tëTncf- 
fdjip bctfïam gaööm’gcijaö met ccnige op’t Cafïcd/ 
fa Dat fp ban etftjfte ban Ijaer epgen boift berrabèn 
tearen Op naege tijö / en Dat fp öc gelegene 
ïjcpD Der rijö / gdyft al£ 3IitDag met syrc acm 
ijang / Ijaööen toaergenamen / m ffcïj fonöer ee? 
ïiigc cegenffönD / get ^lot maegfigmaeftten : ooft 
fept Ijp Dat Den ^oubernenc #öoaröe llancfjcbe; 
eftia/ rajldjea toegen boa? metbeeï boft:/ en bat gem 
fa bed boliip öacr ncffeng ban tSncteetpcn toege? 
fegifttteeröe / enbatöefdbeaïfo nabp tearen/ bat 
(o Die ban bc fïab en (jet garnifoen öacr insgnöe/ 
maer ttocc eföfte uren tegen Ejaöben gegcubenen 
yen niet fa liegt ebergegebm / fp gcgoïpcn tearen 
gctecefï / cn Ijet flat teröeroni ingenomen fembe 
5?jn gcbJoröcn / maer bit aïle$ i0 onteaccacgticg / 
mant Die gene bie in fjcc iCurf fdjip tearen/ niet al? 
leen gten uecftanDmct bic ban binnen get <£Caf?cei 
gebben geftab / 
ten met een manl 
fied gemacftt / ooft fa lëbc <öoubccneur Eandje? 
becljia met geen boift na bie 
na bp getecefl/ nodj ooft boft; 
men omöe fïab te ftelpenof 
teaer batöe hertog ban patina becfïacnbe l)ct in 
nemen ban ^reöa / baer in feerperplejecnqualijft 
te bjeöen tea^/ en fonö eenigen tijbbaerna/ ban 
niet op ben tyo al^ ^pfïngcr fdjifjft / i? €ojnctte 
paerbe-boïft en een groot getal boet-boïftomaBeecs 
ttttpöenöerg teat te bicrualieren / befe bertoonben 
ïjen ben 17. jiBeect ccnö boo? bc OBiuneftec paorte 
ban23rcba/ öacrccnige fcijcrmutfïngcteel/ maer 
hertogen terfïont teebecom. 

ï^et pain cc rtapenöc De religie binnen SSreDa i^ 
öaecnageaccoröeert/ cnom berfdjcpDen refpecten 
i0 ben Catijolijftcn toegelaten b'cjcercttte ban De 
ïïaamfc religie openbacrlijft te mogen gebrupfteu 
in De eene ïterfte / cn tu bc anöerc fterften fauöc öc 
geceformeeröc religie geoeffent teojöcn. 

%0 ooft tt berteonberen bat in Defen oberbal ban 
giet Caflcel niet ccneu foïbaet ban bie tipt ftet (Sufa 
fepip quanten öooö gcbïcben i,ö / gtïijft bc $fcer <6taj 
be ban ^apcnlo toa^S fcpnjbenöe / ’t i$ teel teacr 
Dateer ctn ban De felbe folöatcn in De bupfïcr|)rpb 
Doü» bcrfupm in ’t toater bid en bcröronft / maer 
ban De bpanöcn Mcbenber ober öc 40 öooö. 

^1$ bit innemen alfa gduftttea£ / sijninallcbc 
flcben ban De bttccnidjDe ^cöcrïanöcn öauft cn lofV 
fangen in De fterften geöaen / De ftiodicn gdupö / 
teütcpDc bieren en pefttonuen gcb?a»t/ en alle ttc^ 
henen ban bïijbfcftap gcroont. 

©e^cttogöan Sarina feer bcrfïoojt ^ijnbeobcr 
bit innemen ban SÖHba / en be blobigpcpD bie bc 
3jataïiancn binnen 23?cba getoont pabben in’c 
bUidjtcu tipt De ftaö fonöer ecisig teccr te btcönt/ 
fa beeft lip DeCïbcrfic Capitepnen CefarcSBtierra/ 
5iulia <Ocatiana / en ben Hieuteuant ban Den JBar* 
qutó iïd <0nafïa genaemt €a?latino / en Den €o& 
po/ad Die ftet fdjip befldjtct ftaöbe / boen gehangen 
némen en beo? Den ïinjcöA'acö binnen 23?iiffd Doen 
brftiagen / cn bp öcfdne gcconöemneert 3ijnöe opcm 
bacrftjft Doen outljooföni / jpjancifco ©entimfglia 
heeft ijp ten refpecte bau bat Ijp fecr na bïoeörnage 
teasJ ban ben hertog ban ®ctra jDoba / bicctyb 
«©owbemeur bau iBiïaitcn / |)ee ïebeii gefcfjonfttn/ 
Doet) geeft ïjpSjcm ftet €apitcpnfcftap benomen en 
’t felöe gcgcbüi aen ben <ï3jabe bau Caprco. 

ï5po 
1 Dit innemen ban Söjeöa sffn berffljepben 3fn* 
camaticn gemacftt / fo in’t stanjn/ ^oogbupts/ 
francop^/ gftaliafn^/ enin’c^eöerbtiytö/ bak 
ban ift yicr een in ’cBeberïanD^ fal fïdlen. 

gracf MaVcitp’ VamiaffaV CreeCf) &?eba ddinöet* 
baten in / 

boo^ een eeuicy tVtffCgip / en baec WelnlCft 
foLöaten in. 

gcLHCft traïa 10 ingenoMen öeVc een ftoVten 
peert / 

DefgLHCft b?cba öooj een tVrffCfjïp Van CLelin^ 
Der Weert. 

^ijnfedïentieteiïlenbe öanlibacröeob Betonen 
aen ben baojnogmöen f eraugiere / geeft ben fdöen SS. 
beteert en be'cljonften met get vSoubenitment ban te«seW- ‘ 
tCafïeel ra De fïab ban Sicöa/cu ben bootnoeinbm 

«cötmecffcrfcöapban SSm 
DiiCibe fïab/ itedft bpöei^eerenStatengeuereaï aenöeeK: 
ooft goet gcbonöen i0: öc 00021*5. Hamteedjt Corel ffijf 
tebacrnagctoo?öcn ^ouberneur ban Cf4immcgcn / SSoSe 
t todft Ijp tot 5pn fïerföag toe gcöient geeft/ftebben^ 

öc ’t ïanb na Defen tijb bdc Dienfïen geDaen/fo men in Da‘ 
bc uaboïgesiDe boeeften fo ’t OÖob gelieft / fïen en lefen 
fal mogen ; boejt fa ^ijnöe folöaten bic in ’t Ctirf- 
feftip tearen getoeefï/ öaben be 2 maenödi folöpe bie 
fp gdijft auöere ban öc IKagifïraec Der fïab 23icöa 
gaöben grpjaficwt/ nod) ban be Graten generad 
bantn&oora befdjonften met md) 2 maenöcn folöpe 
m eene gtjuben meöaïic of penntnh ban ontrent 24 

anno ifpo. öJO,?’t bdcpb ban ben jpmiceiBan* 

ra 
baer tipt ftomcnöe / 

rontomme fïoilD ge}CÖ?eöen/ Parati vincere aut mori, 
ennocginvidi ammipremium s gercccte teinticnof 
te fïerben / en noeg / loon ban ’t obcrtoinndijftge^ 
moet; baec teeröen ooft fllbere en ftopere legpenning 
gen grfïagcn / gdijfte figuren en inferiptien : be 
^>cl)ipper£ teerbenooft befdjonften dp met eenlijf^ 
peafïe jaediju / ra Den ouöfïen ^egipper nocï) eene 
genöc fommebao? ïjet ®ur_f-fcÖip/ €urf cn anöer^/ 
cn teetben De Officieren / polbaren / en .-tjegipper^ 
öaer cn boben torgefepö Dat men beftïbe / occafïe 
boofbaïïenbc / dftna Ijare qtótifteptrn beröieufïcu 
foube boföerei!/ gdijft ooft aen fommige t’3ijiiDcc 
tijö geöaen 

3nDcfïaöteerbc gdepb 400 pcerbenrai2 bacm 
beien foïbaten / enteerbe öc Imrgerpe mrbe oubet 
5baenbdcn gefïeït/ om mebe nefenö ftctiürijcg^ 
boïfttctoiifteuonbcrbcn ^ofTacrt S^arnodgc/ De 
^djatit Wenöclf / lludjtcnbcrdj ra anöcre : bc 
Ji|ecr ban €Möcnban?ebdö geeft ooft boïgtnbc Öe roes 
fegginge sijn €,rcdlratic geöaen / ra get ircratgf 
fc!ffijoenbani5ijnboo?nomiDc€pcdïnme / al^ocft 
ban öcn (È5?abe bau^ogenlo aenljfnifebcrtgctim 
nemen geöaen/ fuïfte c*jb?cgefïdt/öat be fïab cn €a# 
fïed binnen 10 of 12 Dagen niet alleen ban ftoo?n 
enpoftjir / maer ooft ban albctganbe p?obifïc ban 
btaualie / munitie cn alle notdijftgebru iê booten 
gcteöjöen / Darr sn gp fecr grote moente / bigt/ ai/F, 
naetfaggepD betoont geeft / m t$ De boo?noraibe 
heerban 40löenbarncbdö ban tergen 5gncmocpre 
inörfe faftegegnb ra geöaen/ beteertgrUirtfï met »ba« 
ecu grote fegooue bergulöe fc&ael cn berd of cou= 
petaffe fecr cicriijft gemacftt / cn baerin fecr ftom SS 
fïdgft gcb?ebcnöcgegdrgefdjicbraiffcban beferfa^tEC faiiC 
ftc/ beröcëïtb'au binnen cn fcnptcn met öiberfe obO' b;Ut m 
ïcu en ronöeii / tiptbfdöeuöe ör bertifDflagingc ober nacr^j» 
befe fafte gdjoubtn i get inereeftm ban jjrt iCitrf- £>£8^ 
fdjip öoaz öe ^lauft / het nrifgacn banöé folbafeh &deM“lt bo.!ö2nrn 
tipt get i^urf-fcljip / get frdlen ra Dtpïcu ban ’t boift bahtiea 
in P2luc en ttece Ddra / De befcgrrmingc ra i:mc* 
minge ban be Cajpg öe guaröeit / en ben iiptbaï 
ban Den toojuban’e ftiuuenfïebc^ Cafïxcfë/ ronts. acn;^ 
omme De ftant ftonicn tïvc rrgftë in’t latgnmet banö!fi:‘ 
befe berrfrn: Fret 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 

Frettts Herauguerius Diyino mmine , jujfu 
Princtpis a Naffau, fortis confcendit onuftam 
Cefpitibtii myim, Bredamque arce pontur , 
CxptA dolo Jimili per eqtium olim mam* Trou, 

ciD iD xc. £>mrt. CMar. in utrumque parate, 
Vincere vel viffi eert* fttccumbere mortu 

13at fët 

Den kloeken Heraugter op God met vaft betrouwen 
Gevelzicht, is uyt laft des Princen van Naflbuwen, 
In ’t Turffchip gegaen, daer mede haeft daer na* 
Hy ingenomen heeft, het Cafteel van Breda, 
Met fuiken liftigheyd als Troyen wijt vermaert. 
Eertijds genomen is door ’t Griekfe houten paert, 
In ’t jaer van tnegentich, den vierden Maert tot ftrijden., 
Bereyt fo was dit volk, of eer den dood te lijden. 

40ocb toaö baer in gefcljjeben befe incarnatie. 

nVrls MILItUVs mVl [Vb Cefphe teCtls, 
'eJI baCChl fejlo waflaV tlbl breda fSb aCta. 

35at ig: 

otVr Jjaröc foLöatm in ’t tVrffCpip ötötC&t/ ig fe?etia g^aC^t/ 
in VajïcLaVont£ fccfl in naffaVg geWeLt en MaCfjr. 

De ï&e ertog ban $arma fret berfïoojt stjnbe bat 
Jar, bP 23jeöa alfo quijt getoofben taaé / peeft öcn <6?a^ 
a n«i (jet be ban USangbelc met iy^o^nctten en 4000 boet- 
nenwi / mct omtrent 30 toageng met ammunitie ge* 
ïuaofs fanben om be flcbcn ban <6eertrupbenberge en 
:emt, ^teenbecge mebe te öoojfïen / bp Öecft fjem met 

alle ’t bolk begeben omtrent ^eertrupbenberge tot 
(Dafïerïjaut op be j|©abe en elberg / en Ijrefc baer 
binnen geb^aept een beef amuuitie en een toennig 
bicmalie / be cuptecpe bertoonbe ben ben 2 6. Mettt/ 
iiamiDDacb£ omtrent een ure boot 25jcba booj be 
<6mnekcr pootf / Die uan 25jeba feboten met grof 
gefcjjut baer otiber/ en fonben eenige rupterg en 
boet-boïk upt/ en baer bideenklepnefcbetmutfim 
ge / ban toetöe niet bele nptgericïjt / taant be 
tnpterpe toeberom beetrok: baer na peeft ÖP bem 
begeoen na bet Do?p ter l|epbe / gelegen tuffeben 
^cucnbcrgen en 23?eb a/ op’t riüierken ÜBetke/ baer 
beeft bP een fcljanfe Doen flaen / tamelijk groot en 
flcrk / en bleef baer omtrent met 3ijn leger leggen 
tot bat bic febanfe in befeberminge toag/ om baer 
mebe te beletten / bat Die banSajcbatetoater geen 
bictualie fouben bonnen bekomen / foebt 23jeba 
alfo ban bette te benautaen / beeft ooit &ebcm 
bergen ingenomen / fonber tegenflant / taant be 
folbaten bertrocken om bat be plaetfe niet bou; 
baertoa^/ pier maekten fp pet feer quaïik met ro* 

: pcn / moo?ben / en be intooonberen feer qualik 
it bele* tracterenbe : beeft ook baer na in 4!©ep gaen be* 
'xi en te; legeren De febanfe ban Jtaojbam bp <èebenbergen 
2J5L0* öicöt op ’t toatee gelegen / een febanfe baer ober 
mJLoo?* eommanbeerbe IBatpijg COeïc / be toelkc mebe in 
m/öaeé ’c Cniffcljip getoet jï kobbe / en’t Cafïeeïban 23?e* 
iaöe en öa ljaöile Üclpcai innemen / bp meenbe befelbe febam 
iianbe ft ferfïonb in gekregen te kebben ; bjant fp alfboe 
loet af= fq fccc ficrït niet taaö / ban taag inber batfï toat 
jepoen. p^öetert en geflerkt/ cnbaertaatengocbctoelber^ 

fótbte folbaten in : bP taacbt baer booj 7 gro- 
te feucken gefcl)Ut<S / 4 Ijede en 3 bblbe Cactou? 
toen/ en geeft bic Den n. ^ep be^ abonb^ baer 
boo? geplant / en ’^naebt^ te ix uren begonnen 
fret* getaelDdijk te befebieten : be belegecbc ban 

| binnen bebben baer tegen feer ncerflicb gearbepe 
| en bate in ben 3^ijk begraben/ fulr batalboetae! 
| bp bebo^dtaeringen gebeel taeeb babbe gefcljoten/ 

fp btm tael getroofï toaren; baer na bebe .fföan^ 
feit baer een fio?m op ! macr toerbe lufhcb afge* 
flagen. ^ie ban bet ^abt ^ojb^eebt berfïaenbe 
be^ bpanb^ komfïe booj befelbe febanfe / fon* 
ben omtrent 130 ban bare bojgeren na IDiïïems 
flab / om bat men een Deel ban ’t ftrijgjS bolk 
albaer tegen ben bpanb foube getyupken mogen / 
be <£?abe ban doling toa^ in be Clupnbert met 
een beel &rijgg-boïk gekomen / en font baer een 
beel ber£ bolk in tot btnïupber feeoerg : ben na= 
bolgenben nacbt te b?te uren begon JBangfelttae* 
berom feer furieufelgken op ’t booffs. fo?t te febic^ 
ten / en maekte een temlgke b^effe / ban bie ban 
binnen arbepben baer feer fïerk toeberom tegen / 
’t taelk l)p met eenen groten b?umeïacr focljt te 
beletten / en befelbe te berfcljjiffctn: maerbermit^ 
ïjet ber^ ingekomen bolk/ taa^ ’t öcm niet mogelijk/ 
baer op Icberbe ÖP Ötn toeberom eenen furieufen 
f!o?m / macr toerbe toeberom met groot beclie^ban 
bolk febanbelijk afgefïagen: bie ban binnen bedoren 
niet meer ban 4 mannen/ maer ÖP heter op bat pag 
toel 300. en baer onber eenige Utapitpnen/ afgetogen 
toefenbe/ feboot bp bien barl) nocj)toeel8oo fetjeu? 
ten baer op. d&eojge 25af!a Commijfari^ generael 
ban be Cabaïerpe rieb ben <£5:abe te bertreckcn! 
bermitg ben <6?abe ban ^>olm^ baer met berg bolk 
gekomen too£/ alsook Huptenant ^bmiraeipic^ 
ter ban ber ©oe£ met eenige fcljepen met bolk/ 
ban bet fcbbnt ö^t bP boo? ecnlBoI^boop (fobp 
’t noembe) fobanige febabe geïeben bebbenbe / baer 
toeber aftreckenfoube/ berbalbenopiniatreerbebp 
en toilbe noeb een fïo?m baer op boen / berbalben 
bp beö anberen bacgjs be^ namibbacb^ te 2 uren 
5ijn boet-bolk bebe mareperen na fckere kleffe / en 
pet anbet bolk in fekcre piepten met ben koo^ 
b?umelaer/ gemaekt met een neberballenbebjugs 
ge en een groten meerfclj / en beeft fo ben fïojm 
toeberom op be boojfy. febanfe toel furieufelijk ge^ 
baen/ ban Copitepn jDatbpp üelt Ijecftfc met 300 

fok 



5*8 Seven en TwintichfteBoek. 
folöaten bromcïp te rugge gcfïagen/ tor grote fcï)a* 
De en fdjauöe ban Den >a;aye ban JBanSfdt / Den 
örumdaec toccöen in Den b,r«*nt gefdjoteu / en öaer 
bcröjonhcn feer bede ban bc foïöatcn / fo bat f}p 
niet“fdjaöe ïjeeft moeten tetiteten en aftredien/ 
toant Dctopïe Den 03?abe ban SaïtnS en Den Hö< 
miraeï ©ecöocS De fetjanfe nn bp Dage en bp nag= 
te konöen fccourecen/ fo facl) öp tod bat ïjp geen 
|)ope tjaööe om Die tc bdtotmu / eu breed) öaer 
De tijöinge öat 3ijn€rcelïcntiebanBafFautnetDeu 
OBrauc ban Ifopenlo mee eenen taemhjken leger 
na De vUtocc-Sömitoe getogen / fictj ncörcgrjlagen 
jjaööe tegen ober Bimmegen / öaec t)u een fait De; 
go» te boutoeu / toaer öoor JBanSfdt ban öaee 
beetrok / eenige plaetfm niet bolk befettenbe : l)P 
Irjeeft boot De boa^'3 fdjatife ban jöoo^Dam gelaten 
fo boaj aï£ na omtrent 800 man / eenige feggen 
meet / en ik Ijebbe fcöryuenS gcftcti ban Den t$ce* 
u CljaeïcS ïferaugiere ^oubernene ban 23teöa 
ban ben 16. jéep i39°aenöena3^abcbau SolmS/ 
öat .JBaujSfeit öaer geiafen beeft bp öe xooo foï 

l55 C 
flont opgdjangen toerden / en fonöcn De namen 
ban Defeïbc becraöctS Die gcïjangen qï£ öooögeflas 
flagen toerden ober in öcn i£age met atteflacie / 
cn tocrö Ijcn ordonnantie bedccnt ban yo guSöcné 
boor dhebecraöec of £3crdj bediopec / acjjtecboïs 
genöe Ijctpaceaet tegen Defelbe uptgegeben / f« 
bnfcööefe ban <£almï)out tot boor öe poojte ban 
Wntmcrpcn; Die ban^ergm op-Saonilröcngeen 
feijaöc anöccS Dan üattereen of ttoce gequctfïtoec* 
öeu. JBaietn Stanïep met 3jjn fleren upt ^nttoecs 
pen getrochen yijnöe/ snaren niet bed flechec öan 
4oo man / cn toilöen niet boort / en befïonöen te 
murmecccn / m togen na Hier toe / maer toerden 
buprm gdjouöen. 

öen IgagetoaS gehangen eenen Cngeïgntan/ «m*» 
öetoclke bcfcöuïöt^t toag Datljp23eegen-op Saam 
tneenoe bercaöen te ïjebben/ öefe toa$ genoemt oSecs nwaent 
bicc S?cl)cbcrd$ / öefe Snert tot ^ergen-op-^oont ^"seig* 
gehangen gefonöen/ om fo fjp fdjulö Ijaööe aiöaer JSJgL 
geerecuteccc reiner Den: ÖpiSalöaccbpöen&ttjgS- ïmmeu 
racö geejeamineert cn upt 5ijn bekenteniffe gecons bECï;löes 

Daten/ met 7 of 8 Cnpitcpnen fo SJtuliancnaïS 1 Dcinneert om te ficröen/ en als Ijp Den 17. |Bep JKL 
andere / onöcr De todke (ftt)?ijftï)p) ooh getdt iö ; gebradjt toaS ter pïaetfe öaer öp fïecben fouöe / en toa?# 
'Sapitepn Paton / öaec 3ijn oon nuct) öaoö gebk 
ben ctoee^jtaïtaenfe&apitepnen/ ö’eene genaemt 
Bo?atio fontana ban JlBoöena/ en3lanjFcancif« 
m pagano .BeapoUcaen / en eenigc anöere: oan 
Dc bdcgcröe üïeöen met öe bier baojgaenöe öaoö 
omtrent io / en 30 gcqucfïe BJonhcc pietec ban 
Dec ©oeé fcïjjeef aen öe ilaöcn ter Hömiraïitcpt 
ban ^oftcröam Den 14.. IBep/ öat jiBan^fdt öaec 
gelaten baööe öen 1 *. öen'iluutcnant kolonel basi 
Den v0iabe ban liB m^fdt / D*te in t een mufquet 
fdjctic 3iju been oncfEucften b3a^ gddjoten (iiucr 
men Ijceft na bccfïaen öat ï)p ba«i öefdbe fc.trnc/ 
Öoemd feec periculeus / nod) genefen toaS ) nodj 
eenen Capitepu cn 30 of 4.0 folöaten / eii op Den 
ïi. en 13. ober 400 man / befjaluen öie Dien öactj 
gebleben roaren/ Öaec ban baööc l)p nod)geenfe? 
ïtere tijöinge / maer meende oattec op Dien öad) 
öe meefïe gebleucu blaren / öoo^ Dien öaec feer be? 
ïc bcröionften maren / top Ijopen (fdjieef bp) Dat 
ï)p fal opiniatrercii / toant onfe folöaten 3iju feer 
co^agieiiS en toillidj alleStcbcrbiacl)ten/ temeer/ 
na Dien top Die ban öe fdjanfê bp öage en uac&te/ 
bannen fecourercn. (&m feloen tijde alö öcd3jaue 
ban iBanëfdt boo? Boo^öamlacl) / toicröeDr du-= 
mcefïer iBarcdiSSSajC aeugcöicur/ öat <45jaefCa« 
rel ban fBanéfdr. tot berfledtinge ban #ieii le^ 
gcr toaS / bertoadjtenöe ac|)t benöden Hcrfe fok 
Daten cn etlijbe Compagnien peecöen / en bed & 
inouitie ban oojloge homenöe ban 'Slinttoerpcn / 
om toellt fccocrS Ijcm cc beletten Ijn met öen OBou' 
bcrncuc C jomaS JBoigan geeammunicecct fjcb* 
benöe / iS Den 14. JBep öeS nac^S «Pt ^3ergcn- 
op-.tiGoin getogen met 100 peecöen en 400 te boet/ 
met balie refoïutie om öefdbe in een einbufcaöc 
Doben €aïniljo«t in ör öupnïtenS te bectoadjten 
en een booiDcd af te fren / maer a!S fp tot Den 
miööag getnaeljt Ijaööen cn öattec ntrmanö quam/ 

StccHs 5ljn fo tocöetom na Ij ups gereöen / maer Uomcm 
STay tiaet öc omtrent Caïmljout / 5'to bent geinoet omtrent 
tegeiis «i: ?OQ „eecj)Cn pan Dc jBauSfdtfc upt De Compag^ 

liicn’ban BsMaeS &efe/<£o?raDin BeuS/en ©ierfïot/ 
banjjiantj BerraöerS ban oBeectrupDenbergc: cntoarenöacc 
cnüdiauti onjjejr So bagagie peecöen/ a?S öefe f)ct ooet-Uoïb 

rI£’ getoaec toojöen/ sijti fp tcrfïont toijr in öe ifepöe 
(roi.-6 )getodtcnl aïtoaec fp hen in o?ö?ctfdöcu / toiHfcn? 

De ban liet boceboïïi jBufquetticrS onrfïagen toe= 
fen en alleen niet (jet pceröe bobt beesten/ öetock 
bc ’t feftje jienDc liebücn l)et boet-bolb bedaten en 
3iin met eenen galop ffrar naljacc gelopen / en ak 
fuUien djaege met een furie gegebeu/ öat fpfeop 
öe blud)t gebiadjt Ijeböen: fp kregen öaerofom; 
trent 7o pcecDcn / en gebangcnS alS öoöe omtrent 
601 onüec Den gebangené toap öe Cojncttc ban 
Coreaöijn / fp kregen ooft eenige gebangenS ban 
öe beu'öDo# ban diococtcupöenberg/ Detodke tev 

ts? Ött* 
sneegcr 

öat öen Cngdfen BJföicam ^cancopS Clot öem 
bermaenöe Dat bp óen öooö gocttoillidj fouöe nes 
men / fepöe pp öat tju geerne 5iju lijf bedaten toik 
öe/ bdtcnnenöc öcn öaoö tod oeröient te tobben/ 
cn gekomen 3ijnöc op öc pSaetfe öaer Ijn flerbm 
fouöe / fepoe pa tegen öen B?obaofl cn öen JESjes 
iiieant/ bat Ijp eer Ijp fïoif toat toilöe beckïaren m 
te hennen geben/ öat tot todbacct ban ’t land foik 
öe toefen. ^c^ba°blï ïjo^enöe öat f)P toitbeeem* 
ge faken bcclilaceii öïc ban grorec importantie fcljes 
ncn te toefen / biiïöe niet bar pp ’t aiöaer berhïa* 
ren fouöe boor al ’t bolk/ öeöe (jeinöaecomin5jjn 
l)upó brengen / en Up Ijeni ncmenöe öcn Capiteprt 
ban öc ï©jcgt en eenige anöece/ Ijecfc aïöacebcc^ 
hlaecr / koe öat l)p in öe Ijur ban eenen Corporael 
ban l»tanlcp tot #apeS in SfirtopS gcljoort Ijaööe 
ban s digelfe folöaten / Dat öeu (^beefien ^rans 
cop4 Beer / .{Beeflec vUljomab 55ackccfijlöe ent 
IBedïec ai2ömonD / öen hertog ban jparma bes 
looft Daööcn De fïaö banSSecgfn-op-^ioamteïeöcs 
ren / en öatter nocl) een ^ngdS folöaet toaS / ge=* 
noemt il toect IBilliamcS/ ccrtijDS Co|poradbatt 
ben boornoemöen 5FrancopS Beer / bic öaer mes 
öe bp getocefl toaS iis öefdbe (jutte / cn £jaööe Uifjr 
meöe gdiooit: öefe bekenteniffe toaS geöaen boo? 
JB . üocljüm Polen Biööec cn Bitmccfïec / JBr» 
€óomaé 3lobd Sergeant iBajor / en jfrancopS 
Clot dujdS ^reöikant tot 23crgen-op-^>oom. 

!Baer men ging cbentoel met öe ejeecutie boorti 
en öefe bekenteniffe tooröe ober gefonöen na öeu 
ïfagc / maer toecöe gead)t ais öat öen geejcecns 
tcccöcii of upt ijaet en nijö Die 0n tot De gene Die 
fjp befefnslöicljöc toaS öragenöe fuöanige beckïa^ 
ringc k 'ööe gcööcn/ of upt Ijöpf bansijn ïebente 
berlnigen/ en öat ’t alïrS bp Ijem bcrjlcrt toaS. 

ïDe bSróbc ban JBanSfelt niet uprgcrecljt ïjtbs 
benöe boor öc booiff S)cl)anfcban Bootoam/ Ijecfr 
3ijn leger öaer boo? op gebroken / en boortS fom feit baei 
öacdiS öcsi zo- Der fclbcr irsaeub i'SÖP öan beriep 
getogen/ en Ijeeft öeboorfs. fefjan? befet gelaten met te fcS 
400 mannen / en tóboajtS gcrepfl na i^urnljout/ tetisepöi 
aïtoaec Ijp 3ijn bolk boort bp öen anöeren beegas 
öert beeft / en tb boortS ban öaec met ïjet boorfj. 
bolk omtrent 4000 flecknaBnnmegengerepf!/ om 
jijn 42j:cellcntie in jijn boornenie te bedjtnöeren / 
toat alöaec uptgerecljt iS fulïcn top in ’tnaboïgens 
öe boek bccljacl maken / toant onfe mccnmgc $ 
Ijier nu toat te cufïen / alleenlijk toilleti top DcJ^ces 
een ièratcn genecaeï en Bacö ban Staten nu laten 
begaen in ’t nemen ban öe informatici! tegen öe 
ejccefifcn / foulen / becoöuigcn / tnoojöccpcn en gros 
te mfoïenrien gcpleccljt bp bet bolk ban oorloge in 
ötenfi öec fdbee Ifcercn Stateti toefcnöe / In 
De guartterenbainiBclDcclanD/ in öen <s3iacffdjaps 
pe ban Sutpljen/ en öoiöcrS in Dcn gcfiteDteban 

.J.BlUla 
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.üDir.iffrc/ en Daec ober bcl/joojlijke fïcaffe tc Doen en 
bujDrc bsljoazïijFie ojDjc tc ftdlcn / Dac De boojf5. 
foulcn/ tjcccffcn / becobingcn en maojöccpen een? 
mad mocljcen cef]ercu cn ijnrc arme onöcrDancn 
Dacr ban betont bkjbcn/ adjtccbolgenöeljacefau? 
beguacöc-bjieüen / cn Dat Die toecöcn gccepaceect 
bn afhojtinge acn Dc gagien ban Dc garuifocnen/lcg? 
gcnöe m Dc fïcöcn cn kerkten öacc omtrent / tot 
mekten epnDe fekere gcDcputcccDc upt Dc Recent 
ïiaDeti ban State na Sternljem gcfanDen toeröen/ 
om te baajfïm Dat Dc autojitept ban Den lanDcin 
bare faubeguatDc bjieben gemainteneert en gerept 
teert madjten blgöcn/ en De IBimfïerfc en anbc? 
te goeDc neutraie naburen gocD contcntenicnt gc? 
öaen fouDc mogen toojDen. 
ïBn ftiHen biet ooft tot een bffluptbpbcegen Dc DooD 

cn ijct obedgDcn ban eentje Doojlucijtige en ber? 
maecDe perfonagien cn gdcecöc mannen Die om* 
trenf öefen ttjöen öacc leben gcepnöidjt Ijcbbcn / 
Daec toe top booj ccrfïen toillen fldlen DcnIi|oodj? 
gebajen ©jabc IMjilipp De ouDc / ©ube ban I£a? 
na»/ i|eeccban'iltecl)tcnbercSj/#cIjflepn/ etc. Dc 
toclke C[)Ji(ieÏjjft obcdceD Den i. tiBarcg/ tuffclkn 
7 cn 8 upjen booj imDDacfj / op $ijn Slot ban 
Hiecljtenberrïj / alp ÏJP 75jacr/ gmaciiDcn tnu 
Dagen onD toap/ ijtbbcnöe 41 jaer in $ijn IDeDu? 
toenaerlgken kact geïeeft/ bet na Ijtiti eenenfone 
Den jongen ©jabc ^ïjkipd / Die fjp bp jijn ïeben 
al ccmgc jaccn re bojen Ijet regiment obetgegeben 
IjaDDe / toap een ©oDbjudjtirtj ccdiebenöe ïfeet/ en 
om 5»jn Ijooclj bcr^anD bp allen Staten ban ©uptf; 
lanD bid geaeljt; Den baojf3. jongen ©jabc f)l)i? 
ïipp (Die mi mcöc al oberiröcn ip ) toap gettont 
acn ©arïjorina 2$dgica / Dndjter ban Den Daoj? 
lucgcigrn $jiucc ban ö^angten Sjoogloffdgkec 
memode gcccelt bn 5ijn Derbe lj»p£öjautoe Cjjat? 
latte ban 23outbon / Dacptet Dep |>ettogc ban 
JlBontpenfiet / en ip nocij in karen toeDiitoekjken 
fïare in ’t ieben. 

jTtancircn^ ï|ottomannuö een becmaett en feet 
geleert <Bocto» in Den iïecötcn / geboden binnen 
#atij^/ ban eemiïaetöfjecc aïDaet genaemt ^cttu^/ 
i^ in Dit jact Den ffebjuuarij / na Dat (JP 39» 
BaDcdanD tot tbicemael toe ter fabe ban De reik 
gie lj«iöDc moeten bedaten/ in’t 65. jaecsijn^on# 
DerDom^ obedeöen binnen S3ard ban De toatec^ 
fucljt / lip i^ Dooi 5ijne fanöcdinge gdeertljrpö 
enöebocben bic Ijp tn Den rrcijten nagelaten beeft/ 
onDcr De betmaerbe rcdjtfgdcctbcn tod bekent. 

3Bp bonnen bier ook niet boo? bp gaen te ber^ 
balen Ijct obcrlijDcn ban Den fecc gdeerDcn i^cere 
HDjiacn ban Der .IBijle / $ecre ban 23ïe^ktjn^- 
<6^abc cn^ubbcïDam/ ^efiDentinDeni^obeban 

V er vob der Nederlandfc Oorlogen. 
ibollanö/ Detodke De bccaetfïagmgc ban fycthmcs 
men ban 23^cDa mcöc gecommumcecrt’getoccjT, 
3tjnDe/ eenigc macnöcn öacc na / in cctie ficktc gebai; 
Jen 5ijnöc / ban omtrent 14 Dagen/ cn toeöcr gebetert 
todeiiöc/fïerf Ijacfldrjkin Dcnüagc/ Den 16 ^jiinu 
DciejS jaer^ / ’g abontji fo Ijp eben acn rafel toag' ge# 
feten/ cn 5ijn <5. ö»Pöbjoutoe mcchcnöe upt feke? 
re p2opooftcn / DcljacfïigebcrauDctmge/ Ijeuitoat 
b?agenDe / anttooojöc Ijp / in <BoDr^ naem / en 
ontfliep öacc mcöc : toaö een fcec gdccrt man in 
Den redjren en materie ban flatc/ toetDe tn Den 
jare 1363. ïSaeb m Den lïaöc ban l^ollanD / Ite* 
lanö/ cn BpcflanD/ Ijp bertrok m Dcnjarei5ó8, 
met confent ban Den Conink ban ^pangien / onDct 
Dcpel ban 3ijne gdbudgcpD / ( maer upt bjefe ban 
De ftrenge regermge öcö hertogen ban^lua/bïn? 
benöc niet-te miu bp cjrpjefTé commifTic racb ettra^ 
o^ömané) ua^jtalicu/ pcin totketcpnöcoanöcn 
jare 1572. ontïjouDeuDe tot Benctiru/ en Paöua: 
in Den beginfdc ban Den jare 1573. befoeljc Ijfbc 
benöc tot ^cpDdbctg Den öacducljticfjfïcn Cljcuc^ 
furjl f rcDcnk ^alfgrabe / etc. toert ban ben fek 
ben fcec ecuffdik bccmacnt om na 5ijn ïDaDcdanö 
te tcccken / om ’t felbe cn Den ^incc ban ©jan? 
gien Ijoocljloflijkct mnnajie met raeD cn DaeD tc 
afTifïecen. üBelkcn boIgcnDe t)P Dcttoaert^ ge? 
repfï/ en toert tccjïont BaeD ban Dc Staten ban 
ï^ollanD tieffcnb 59» ©rcdïcnric gemaekt: in Den 
jare 1575. toert Ijp neffen^ anDerc gecomtnitteeit 
op Dc bjfDeljanödmge tot S3jcDa/ ^nnoi 576, op 
Dc bjcDc[janDcl tot ©ent/ %nno 1578. opöefatif? 
factie ban ^mfïcrDam / en 35nno 1579. ban toe? 
gen Die ban ittollanD alleen op De bjcDcljanDdingc 
tot Colcn / Dacr na ook gccommitrcert in Den 
3LanD-iiacD/ en Daec booj en na ook in Debccga? 
Dcringc ban De Staren ban i^olIanD / cn ban Dc 
Staten generad t’ 5tnttoerpcn: Dacr na ook?ïn? 
no 1382. in Den ï$acö ban State neffen^ Dender? 
tog ban ^njon m 25jabanD / enin ’t ïefiebanben 
jare 1383. JDjcfiücnt ban Den ifobc ban ibolianD / 
en tcrfïont na D’afiijbigljepc ban Den Jpjince ban 
©jangien / ook itïacD neffen^ Den ^jinec j/Ban? 
nm$ ban j^affau/eu niet tcgcnflaenDc Ijp IDjcflDcnt 
toa^ban Den l^obc ban^ollanD/i^ljp gemaekt iSacD 
ban State uccbcreenigDcBeDedanDcn/ ennaöet 
bcctrck ban Den ©jabe ban 3lprcfïec / nock toe- 
öerom öarö ban State. Somma ip in alle gctoiclj- 
tige ilauDfakcn geöjupkt getoeefï / Ijp toaja een 
man fcec pbcrick in De reïigic) en een DeminDec 
ban De 3|Ufntte : Den bcrmaerDen ^uflup 3! ipc 
fiup / Die alfDoc in fecr giootacïjnngc toap Qlïjicc 
in iloïlanD/ en ^jofcjfoj in De ^iftojicn in Deljo? 
geScljole tot SepDen/ ftdDc kern Dit ©2affeljjift: 

HIC SITVS EST. 
VIR NOBILIS ET CLARISS. 

HADRIANVS MYLIYS ARNOLDI F. DORDRACENVS 
IVRIS SCIENTIA ET TITVLO EXIMIVS: 

VARIA PRVDENTIA PRADITVS, ET AD VARIAS 
DIGNITATES EVECTVS, 

IISaVE CVM SVA LAVDE ET BONO PVBLICO FVNCTVS 
CONSILIARIVS IN CVRIA BATAVIA, ET IN EA 

DENIQVE PRESES. 
VIGILANS, IN CORRVPTVS , ET VERVS 

IV STlTli£ ANTISTES: 
QVI OMNI VITA LAVDABILITER ACTA SVBITO 

OBIIT xvi. KAL IVL. ANN. CHR. do. Io. xc. 
VIXIT ANN. Lii. 

LECTOR ET PATRIA 
DOLETE. 

<Bat tp: 

J^icr lept begraben Den Cöeïen cn fcec becmacrDen ^C&jiacn ban Dec .ïiBijlc ^Ccentp 30011 / gebojen 
ban ©ojöjcdjt / in De toetcnfcjjap DecÖecljtenuptmnntcnDe/ met memgedp boojflcïjtigïjcpD begaeft/ 
cn tot bctfcljepöm eecencnflaten beroepen / ïjtöötnö? öefelbc tot sijnen lof / en toelbacrt ban ’t ge? 

inecne 
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(EoI,,7*) nieene DefleuDcbfciit/ 3tjnöegetoccfïï3acb£-pcct in ben Ifobc ban ï^oïïanb / en cpnbdpft@tffibeittfuyt 

fdbi'gc/ renen toacftecen/ angcco|rumpectöcn en oprechten boorfïanbcc bet gereeptigpepb / betodfte 
5ijn gepedc leben lof lijft obecgcbracpt pebbenbe / fuDtjtdpft 8efIo|ben té ben 16. gunij in’t mee ban 
<£prifïi geboorte 1590. 

£>p peeft geïeeft ^ jacen en fe£ ntaenbcn/ 
<©p ïefee/ en ©abedanb / tneugt u tod bebroeberi. 

Jacrdiclit op ’t affterven van den Heer Prefïdent 
van der Mijle. 

ab?Tacn Van bet MIILe/ preflbcnt Van poLLanb/ 
Jn ’js Lanb$ groote en fecrete facCften ecVaren/ 
pebbenbe ’t Lanb gcblcnt In ’t pcctfïe Van ben Djanö / 
l£ nV in tVfï bi gob ben geer bce peprfCpatcn» 

SlatoBnet ffacobujS CuiaciuS geboren tot Coïoufe / een 
•jriitdctuef fCC£ tcejïihgcleert manen becmacrtcccptfgdeecbc/ 
gJSJf bienoep apentlift atë pp 80 jaren oub toa3/ t'nbe 
fïerft,' ?Hcaöcim'etot23ourgc^gdefen tjeeft/ i£ aïbaerge* 

fïorbcn/ out 5ijube88 jacen inbe tnaenb ban£>cp* 
teinber. 

<suti!)eïj <öuiïpeïtm$ &aïufliu£ / ^cere ban 25artag 
ïntf t‘u ^belman ban «Bafcongten / in be oorloge pem bt* 
tjcercuan geben pebbenbe/ cii onber be fdbe felle oorloge ïe* 
23arras/ bcubc / peeft pem in be pocfic fuïjc gcoeffent / bat 
SS &P $ geacht en gdjouöen gebuojben boor ben be* 
fterfc. fïen Poëet ban 3pncn tijb arn iSonfacrt / en i$ 

fouöedingc bermaect/ Door 5pne JBedien/ bie pp/ 
niet jegcnfïacnöc be quabc ralc ban 5ijn geboorte 
ban <ê>afcesn$/ gcbaen peeft info fupberen fran* 
fc tale / aïd peniant foube magen boen / cn 5pn 
in fuïftcu cflimc Dat be fdbe obecgcfet 5?jn m Èa* 
tijii / ^jtabacii^ / cn «Éebctöuptg / cn Ijccft De 
i^eere HDejfd ban ben 23oetfdec / ©rP-peece ban 
?llfpecen / b’ecrfïe ïPedte bet fdjeppinge foftonfï* 
lift m fnpbec #upt£ bertadt / cn baec boo| be* 
toont bat pp nientant ban onfe ©uptfe poëten 
bepoeft te toijften : 2I5arta0 na bat pp in fcbaf* 
fabe getocefl toa$ in ^>cpatlanb bp ben ïioninft 
Sflacobus be©^. bic pem gaerne bacr gdofttpab* 
be / té 'fto?t£ baet na in be fïcuc ban 5ijn lebcn 
in ’t 46 jact 5tjn£j ouberbomp in be niaenb IBcp in 
befen jarc obedeben. 

^tancoïjï Siactio ofte ^pjt'ï öefe^ jacr^ té in Cnge* 
aDaifuiJ lanb obedeben öc ^eerc ^rtancop^ ïPaïfingam / 
catarïS* ^cccetan^ ban ^tate ban öeïtonmgine banCu^ 
ban Dc geïanb / öie met cenige anbctc be ^ebcdanbfe fa^ 
Kaïtn* jfjcn niceftcnbcd D?eben / en acn ben todften be 
&ïl£An ifcere €l)oma^ 23obïep jijii b?ieben aïtijbji tuajS 
lanö/ aöüjcffercnbc / bodfte Boölep bao? 5rju iutempe^ 

1%k£ £U gcpalTionecrt fctj?ijben meefï alle gocbeac» 
tien / niet alleen gccctacDcect cn bdet / macc gc« 
iiacclj bp ftace jBajefïcpt en bec fdüec raöcn ten 
uptecfïen in Ijafart gefïdt toen getoeefï / fui.r 
bat ÖP niet bed goeb in be jfeebedanbfe faften be^ I 

be / gdijft be peere <©jtd / Wgent ban bepeeceij 
Staten generaeï in <Sngeïanb ben tbjeeben l©epi 
ftilo anglico oberfcljeeef / boegenbe baec bp / bat 
be l^eece JPaïfïngam / öem niet lange boo? 3ijti 
boob ïjoogïift bcftlaccöt pabbe fuïften ongecujlea 
geefï in een pïaetfe ban fulfte importantie pabbe 
gccecomnianbcect / cn bat pp beepoopt bat be fa* 
ften nu boo?taen tot bèta* contentement ban be 
Staten foube bjeeben gepanbdt / acngcfien pp 
pem febcct pet affteeben ban ben ïfeeceban ï©aïs 
fïttgam / toa^ abörejfecenbe aen ben J|eece gcotett 
(2:ccfo?icc / tnacc ’t toa^ bccöe ban baen / fcprpft 
pp/ bat pp bp pem fo bed baeffi en gepoo$ fou* 
be pebben aï^ bp ben boo?gaenben / en anbece bie 
te bo?cn ’t gcoote tuaorö placpten te boeren / pa» 
ren patroon nu bedoren pcbbenbe / en foube nu 
’t pooft niet opgdjouben toorben / aï£ ban te bo* 
ren / beneffeng bten bat anbece bie moepten foube 
benomen toefen te folïiciteren / otn ’t gene batfe 
nn toeten te hergeeft te fulïcn toefen. 

JEeefïcc fïorftS (Cptn een geïeert/ ftïoeft en bet* 
fïanbig man / ^Ibbocaet ban be j^eeren Staten fions 
’01anb£ ban Streept / na bat pp boorbeHiceflec* 
fc factie mebe upt be fïab Streept beboïen toa£ Se torn 
te bectrcdtcn / pabbe pem ben meefïen tpb baec Staten 
na gepouben in ^oïïanb binnen ber flebe ban bec jf 
<6oube/ en in ben jare 1588 toebetom binnen Ét* mijt/ 
reept geftccct 5pnbe in 3p'nen fïaet / peeft bde fa* ^-ricocr 
ften ten befïcn pdpen bitigeren / boep eer pp pet 
al peeft ftonnen te toege brengen / peeft pem öc 
boob obccbaïlcn / cn ig ben ïactfïen llngufïi befe^ 
jm$ befee toerdb obedeben. I|p $ getoeefï een 
man ban fcec groot becfïanb / betodfte na bat be 
©robmtien ban WctopjS / i|encgoutoen/ etc.afge* 
ballen / cn pacr toeberom onber be ^ypaenfe ge* 
poorfacmpepb pabben begenen / pitnctpael oor* 

• faftc i.ö getoeefï ban pet opredjten ber nabccume/ 
toacc boor be ^robintien bp ben anöcren bleten / 
en peefc pet lanb in 3pnen ïeben goebe en notable 
bieufiett gebaeu» 

Jacrdicht op ’t affterven van Meefter Floris Thin, Advocaet 
van dc Staten ’s lands van Uytrechr. 

fLorl^ tpln Lanb^ Van VfreCpt^ abVoCaet/ 
Ijebbenöe VeeL Dt?VX en tegenfpocb oVecVVonnen/ 
VViert Van D’ccnc beMlnt/ en Van ö’anöcr gepaet/ 
enbe ij? nV Van be fcLLe boob VerfLcnnen, 

\ 
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<g^abeIDi(ïem ïlabctoijk ban kaffan / töoHbec* 
lictic ban DiieflauD / iDDDeinDenboojleDcn jareee* 
nige fdjanfcn en faicen ingenomen / Dan: Doo^bP 
Die ban doeningen beuauDe / en bde plaetfen en 
Doppen in ^aeningcdanD in becDing fjielt en om 
Der contributie gebjadK IjaDDe / en ooit ©iiefïanb 
fo befet booj inbal / Dat De «èpaenfe toepmcl) of 
geen contributie Daec upt konben bekomen :#cam 
copg ©crDugo ^oubccncuc ban ©^leflanD / <0bec- 
ffffel en <6toemngedanD ban De ^pacnfe sijDe / 
ÖaDDe aen Den i|ectoge ban IDanna feec acnge* 
Ijouöcn om attentie ban bolk en gelD te Ijcb. 
beu / Dan alfa Schenk een canbap afgcfïagen tjaD* 
De / fa IjaDDe ÖP feDect toepniri) afliftaitie ban 
$acma gekregen / toaetom l)p aen Den fclben $ct* 
toge ban panna fcöjecf Den nabolgenDcn b?ief / 
öetoelke bp Die ban ’c gacntfoen ban Steniljem 
geintcrcipiccrt toecDe / öctoelke upt ïjet ^paeng 
tn’t ^cancopg en boojtg in <©upfg obergeret ig/ 
toefenDe ban Defen inljouDen. 

einteti ■pxOorluchtigfte Heere, om u Hoogheyd geen quel- 
pteeröcn ünge te veroorfaken volgens de termen en de 
tecöuga gelegentheyd , daer in ik my hebbe bevonden, fo 
:nöen hebbe ik dit volk tot noch toe onderhouden . en het 

mfifatj *s n‘ec 10 kleyn *n getale °f het komt al tot 55 Com- 
a, ' pagnien voet-volk en 4 Compagnien ruyteren , en 

daer is gene hope meer omeenich profijt uyt het land 
te trecken, om dat daer geen meer is te halen. Ün 
die van Vriefland hebben hen fo wel verfterkr, dat 
het onmogelik is , aldaerfonder artülerye en wel ge¬ 
fundeerde preparatie een inval te doen. Van het re¬ 
giment van Don Francifco is geen ftaet te maken, 
ren fy dan dat het betaelt worde. Ik bevinde altans 
een vreemde maniere van procederen onder de fol- 
daten , nieu voor my onder defe natie. God wil het 
felve remediëren, ik vinde my in ’c poindl van Ste¬ 
den, ja Provintien te verliefen , fo u Hoogheyd my 
geen middel befchikt om ’t felve te voorkomen. Ik 
kan de vyand niet dwingen om my te komen aen- 
treffen , en fo ik hem dat wil doen , kan ik nietj 
alfo hy hem , gelijk verhaelt is , in fulker voegen 
heeft gekerkt , dattet onmogelik is eenen ftuyver 
aen contributie daer uyt te trecken. Uwe Hoogheyd 
make zijn rekeninge , dat niet alleen Deventer en 
Sutphen in gevaer ftaen: maer ook alle de refte. In 
voegen dat ik met het volk dat ik hebbe niet kan 
uytrechten om den koft te foeken , Cen fy dan dat 
ik fo de ftad als het land , late ter genade van den 
vyand. Want zijne vermetelheyt is fo hoge gekomen, 
dathy alom in’c land Mifie te doen verboden heeft. 
Ik hope dat ik God , den Konink en u-Hoogheyd 
hebbe voldaen, u Hoogheyt fiende my gekomen en 

geingageert of verpant in fulker voegen , dat ik my 
bevinde veel armer foldaec, als doe ik maer i<5 gul¬ 
den ter maend hadde , en alle ’t felve fo onder de 
foldaten , als ’t ander volk , die alle te famen tot 
wanhope zijn gebracht, en ik min noch meer, der- 
halven ik u Hoogheyd feer ootmoedelik bidde my 
te vergeven ’t gene ik mitsdefen beneerftige met de 
felve te doen.' 

God beware den doorluchtichgften perfoon van 
u Hoogheyd , en verheffe defelve tot veel groter Ha¬ 
ten en gouvernementen, gelijk ik wel wenfehe. Uyt 
Groeniogen defen 15. Martij, 1^90. lager ftont, U 
doorluchtigfte Hoogheyds ootmoedige Dienaers , 

en W3s ondertekent, 

Francifco Verdugo. 

De fuperfcriptie was, aen fijne Hoogheyd. 

<&z ïfcerc Cojncïtg ban <H5entï^ccreban<@pcn/ 
fcljjecf op Defe tijD acii Den ifcere ban ^IDcnüac^ 
nebelt upt ^Hecngem/ namentlikbenïefïenjlöartij 
ftilo veteri, ban Dcg bpanDg gclegentijepD onDec 
anDeren aïDug : ©eg bpanög gclegentljept Defeg j» 
oierg ig fulr / Dat tn allen plaetfen ban 5\jnc » 
fetnugc / grote beroerte $ onDcr Den knjggbolke „ 
bp foute ban geïD / alfo Dat fu Daec bobenomJBc* 
fel upt De fetjaufen met grote memcïjte berlopen: 
m’t ^aeffebap ^urpöen / boojg mDev^öec-pP ” 
felfe befettingen ig feec groot gebjeft banp?obiam 
De en ban gelD / julr Dat fp pjacttfeten aï-om •» 
Ijare benDelen te Dcplen / om niet t’fanien met „ 
Deeïe beiiDeïen te mntineren / en baet benDe^ 3> 
len af te febeuren. IDp krijgen Defec fïonD tt> 
Dinge Dat De ^pangiaertp upt ©jie^lanD aen ’t 
marcheren 5ijn na Den föijnfïcoom / en De fpjaek ” 
gaet Datfe na 23?abanD fullen: top b^öben ober* >’ 
maelg kontfcljap uptgefonDen om totjDec tpDmge >» 
Daec ban te krijgen / Die ik niet fal na laten al£ „ 
balD u te becflenDigen : ^n fomma Deg bp^,, 
ant{l faken hebben nopt (n Dcfe troubelcninfobec* 
Der fïaet Defep oirt^ gcffaen alg nu jegentooo?Dig/9 
fulr Dat nu tijD ig te toaken / etc. i©nDerftont / (Fo1 
u C. ten Dten|ïbecept"toilligcfcunt/ 

onDcrtekent 
Cornelis van Gent. 

JBn toilïen [lier nu toat tufïen / en ’tgunt yicc 
boo?tg nageboïgt ig / in De naboïgenDe boeken 
berbaïeu/ Daec in men niet min toonöerg f’albim 
Den alg men in al De boojgaenDc geDaen Ijeefc f 
en toilien Dit boek beflupten met De tooo?Den ban 
fCucibiDcg: 

Die geluckig wil oorlogen, moet gereec maken 
Voorraet van lijftocht, en diergelijke faken: 
Ende d’oorlogs-fenuen zijn principael geld, 
Sonder dees twee beftaet geen langdurig geweld; 
Daer by wijfen raed, om alles uyt te rechten, 
Met goede foldaten, ruyters en voetknechten. 

B E- 

Eynde Van ’t feVen-en-ttvinticbfle (Boek. 



Scven en TwintichfteBoek. 

BESLUY 

<JB(c jcgcnbaoojbige negen boeken / Dacr in Us 
ocrbolge De gefctbcDcniffe Derj&cDerïanDfe fadcii/ 

gcbaïïcn feDert De DaaD ban Den Doojïucbtigcrt 
©ojfï Den$|ince ban ^tangien/ fa maa?öaddijnen 
Duinen <25dft amgebjacijt Dooj lad ban Den ïIoj 
nind ban ^pangien / tot ï)ct innemen ban 23jeDa 
in Den jare 1590. 5ijn becï groter gebalïcn Dan ik 
te boren mccnDe : ik l)cübe nu De felbe ten cpnDe 
gebjacljt / en tod mp nu gaen ücrepDen om Defe 
materie boojt£ te berboïgen / tk ïjebbe Defcn niet 
foiiDcr grote moepten t' famen gebackt / Daer i£ 
bed jlof en materie gcbailen / De pattpfcöappcn 
5ö» üt'aot gdoeejï in Defe ïtojte jaren / bde socDe 

T tot den Lefer. 

biomc eerlijke ïupben ïrcö&ctt mp acngcpo# Die 
pet geerne gebojDert fagen / ten Diende ban Ijct 
©abedanD en tot ecutoige gcDacktcnifjcDcrnakos 
mdingen; fo {jet eenige ijicr of Dacr niet bdjaedjt/ 

! iit dan Ijct niet beteren / öebbe niemanD gcfbcöc 
te bcrkojtcn / ben redjt booj gegacn om Den na= 
homeïingcn niet toaceljcpD te Dienen, gort* 
taiïiige 3lcfec fal adc£ ten gocDcn en beden gclie? 

1 ben te nemen / en ftiït mp beroojfaïten bo^Dcr tot 
utbec en Der nakomelingen Diende te arbepDen/ en 
De fade neerfïdtjk en na bermogen te boteren. 

I ©aert boel / en Doet bad. 

U E, allerdienftwillige 

Pieter föor Cbriftiaenfc. 



VERVOLG 
Van de 

NEDERLANDSE 
30RL0GER 

en Gefchiedeniffen. 

‘Befcbreven door 

PlETER B O R ChRISTIAENSZ. 

t’Sedcrt ’t innemen van Breda met het Turf-Schip tot de 
komfte van den Cardinael Albertus van Ooftcnrijk. 

VIERDE DEEL. 





Aen de Groot-Mog. Heeren Staten > mijn Heeren de Sta- 
ten van Holland en Weft-Vriefland, en der felver Heeren Gccommit. Raden. 
Mitsgaders aen de Groot-Mog: Heeren mijn Heeren de Staten ’sLands van 

Uytrecht, en der felver Heeren Ordinaris Gedeputeerde. 

En de Edele, Erentfefvc, Wijfe, Vbor(ïenigc en e.Achtbare Eleeren , mijn Heeren Schout, Bargermeejieren, Schepe¬ 
nen en Regeerders der Stad Vjtrccht. 

Mijne gebiedende Heeren, mijn Heeren, na prefentatie van mijnen ootmoedigen en 
onderdanigen dien ft. 

Üïjcbin’tceèfïc 25ocft ban mijne ücfcïjjptngc banbc$ebcrïanbfc#o?logcen 
beroerte beraadt / ïjoe bat bc aïbcr-boÖ?ïucï)ttgfle en groet mariirigfïe ïiepfcr 
ftarelbc btjftïc / in ben ^farc 15 5 5. befe lanben obe rgegeben l)ccft acn Jblnïip^ 
be tmeebe Stoning ban ^pangien fijnen ^oonc / met bctfjacï ftp fijne Itcpfcrïpfte 
jBajefïcpt als boe feïbe monbcïing gcöacn in be grootc bergabermge ber S| eereu 
Staten <èeneraeï/gcftouben tn #ctober binnen 2&?uffcï/ baarbeftonmgmncn 
jlBariaen^lBargarita/ en ben Bcrtcgc ban^abopen/ mitfgaberS meefi aïïc 
bc heeren ban bc <®?b?e p?efcnt maren / bat ïjern boo? be gieren Staten befer 
lanben maren gebaenbe p?mcipaeïfïc en getroufïeïjuïpen/ ja bntfe maren ge* 

mcefï öe ftutfeïen ban fijne &roone en Sijftcn / en bat ftp baar beo? fo beïc pcrtcuïen map onrftomen/ 
toaer ban ftp be feïbe map bcbanftcnbc; berblarenbc ooft bat bcïicfbe/ bic ftp bc feïbe biaptocb?a* 
genbc/ nimmcrmccrenfeubebcrgaan : bat ftg ooft be feïbe ftarc j^:ib!ïegienen33?pftcbenftabbcïa* 
ten genieten/ cnftacr baer in boo?gefïaen na fijn bermogen / meternftmebermaninge/ aen fijnen 
^oêne / bat ftp ban geïijften boen fbube / en inbien ïip fuïfts bebe / bat ftp meï hiijï batfé ooft tot ftern 
aïfo genegen fottben toefen / ftern in aïïc geftoo?faemïtcpt en getroutmgftept btenen / en in genen nobc 
bedaten. jBettoaarfcftoutoinge/ batbpfo bc?tc ftp anbcrftntsmctbcfclbe ftanbribc/ bat be feïbe 
ter contrart fouben toefen ftet berberfenohbcrganft ban fijne Stiften en ïiroue / gcïftft t feïbe ft;ceber 
betftacït ig in mijn boo?fs. ecrfïc 25oeft foï. 34. ^ft ftcübe bo?bcrsinbc naboïgenbe 32>ocften tolit- 
ïuftig bctftaeït en befcft?cbcn aïïc be denben / 5toartgïjcbcn / befoïaticn en bcrmocfïingcn / bic befe 
bcrïanbcnobcrgeftomensftn/ boo?bienbcboo?f3.ïtomnftJ£ftiïtppup/ beberftlaringen/ crnfiige en 
loijfe bermaninge en macrfcftoubimge ftern bp ben boo?f3, ïiepfer fijnen Baöer gebaen / in be toinb ge 
(lagen en niet gcacftt / bed min nagcboïgftt ftéeft / en ftp feïbe ftceft ooft bid geboeït boe? ftet uptputten 
ban fïjne feftatten (ban fo bede 4Ifêiïioenen <6ontg / aïp ftp in befe onnobige <Üo?(cgc / bie ftp tor om 
berb?ucfttnge ban befe Hanben en fijne #nberfaten geconfümeert ftccft/ foo bat lip ooft in iSpangmt 
feïbe / fo üenaut ban geïbc gemeeft is / bat ftp tn pïaetfc ban goub en ftïber munte / ftopcr en pfer beeft 
moeten jBuntcn) ftoe toacracfttig bie $?opftctie getoeefï is / bie ftem bc ïiepfer fijnen ïDaber boo?fcpt 
ftabbe/ fuïftsbat ftp tot biberfebe tijben totfnïfte cptremttepten en ftenautbept ban gdbc getoeefï m/bat 
bp fijne ^oïöaten niet ftomtenbe betalen / bede mupterien gebab beeft / baer boo? be^ fcïfs ïionm.ft^ 
en Naburige Sanben uptgetcert getoo?ben $ijn. 3(ft toect tocï bat bie ban be Scomfe Scïsgie / b’<£o^ 
ïoge en aïïc befe onftcpïen / niet ben ïtontng / maer be beranberinge ban bc Seïigie / bie na ’t bertreft 
beb ïrouingo ban ^pangien «pt befe atanben / in berfebepben 3^?obintien gefdjiet ib / toefdpnbcn. 
jBacr bie onpartijbeïift gdcfrn bebben / of nocb fuïïen ftomen te ïefen / bc befrimjbmgc ban bejfeber^ 
ïanbfe€>o:!ogcnfbiciftmet grootc naerfïtgbept toaeracbtdift / onpartijbeïift en getronmftft befdpe^ 
ben / en nocb boo:tb te bcrboïgenboo? rnp genomen bebbo be feïbe fuïïen baer anbrrp ban oo:bc^ 
ïcn / namcntïift bat beinboeringc banbc ^ieutoc 2&iffeboppen en fjWpufitïc, b inco:porerntg ban be 
^.bbpcn / ’t beften en bioïerenbcr j^ibilcgicn/ met bc fïraft en bïoctuge pïaeeaten/ tegen bie ban bc 
Sdtgie /oo:fafte3»jn ban aïïebefe denben/ ^toarigbeben/ bmooeftingen en bïoetfïo?tingen ban fa 
bdebttofcnt menfrften / bic in befe #o?logcomgcftomcn $11/ beftaïbenbc gene bie boo? boer / boften 
3biccrb/bcrmcït en omgeb?agt 5tjn/baer be ücttogc ban 3fiïba firft ban beroembe/ aïo bo tipt befe %m* 
Dcnfcbcpbe / bat bp alleen boo? 25euï.ö baitben bobbe boen fterben tod aditfiien bupfent fep’ ïionbert 
menfeb'o. bat be ©ecren Staten ban ©oiïattb en Eedanb eerfï / en boer na ooft be Betten ^ta* 
ten o3cnerad / upt goebe en rcditbacrbige oo?fafte be toapenen bebben aciigenomen tot befebermm* 
ge banbc gemene #nberfaten/ om be feïbe tcbebipbcn ban befe denben / ftïoetfro?timmi en fdmefte- 
ïftftfmcsoibcnicii; en ftenbe bat gene cotmcebige beben / rememfirantien / bertomngc noebmtereef 
jmt moeftten ftdpen / maeraïïea tc bergeefp toaren / 3ijn genootb?uftt gebieefl be uoterfïe remebte tc 
grb?upftcn / en acfttf rboïgenbc bare 33?ibiïcgien / met rijpen raeb en beïiberatic te maften fefter 33c* 
tred en «ebiet cp ben a c §uïp 1581. baer bp be boo?f3. heeren Staten Unierad bcrftïaert bebben ben 
boo?f3.Jmnmg ^bibpp ipfo Jure berbaïïen tc ban ftjnc beerfdjappije/ gcrcebtigbcpt enerftemfje 
ban befe Sanbeit / baer ban be rebenen in ’t boo*f5 betreet en pïaccaet in ’t lange berftoeït toerben / 
$übbe bet bód^I fftaecact geinfercert in ï)tt fcf^ienbe 25ocft ban. mijne boojf^. |>cbcrïanbfe 25cfd)?ij- 
btnge foï. bcifo. IDantbcelodbe partgen fonben mogen feggen bat ïjet biarracbtig i^ bat bc 
frepf ^ajeft. feïbe tegen bic ban be Seftgic / biberfe bittere fMaceaten beeft gemacftt f'geïiift ift bie in 
mijn ff tftc 25oeft fdfp aengclocfen bebbe) upt ftrarftte ban be bidftc ooft brie menfrben om be S cïigic 
$tjn omgeb:ad)t gebiceg: fb ip ftet ooft maeradmg bat ïjp upt eenen bïinben pber/tic ftp tot bc SootUi 
feSdigic ftabbe/ be boo^.pïatfaten gemacftt beeft gcïiab/gdijft bp ooft boo? gdftften pber be ‘fnguri 
ftiie ingefldt en gepoogt ïjccft om bie tn te boeren f ïjp noebtanp booi be Semonfïrmmc ban be Bcc* 

Y y i \*en 



‘renStaten Unctad/ en eeltige particuliere / banbat ’tfdbe tegen ter lanben pnbikgien m 
ïjeben / en bat bet confegncntdpb oob tot bes Sanbp berberftoas ftreehcnbc / betoccgt ts gctooiben / 
’t fdbc fïjn boosnemen aepter toe gen te laten / fulbs bat colt met tc ttopffekn foutje $n gctoccfï / bp 
albien öe boosnoemöe ïtepfet bp bc boosnoemöe ïDecren Staten ban ben Eanbe ooh bertoont toacr 
gctoccfï/ bat6e fdbe jplaccatcn/ mboennge ber 3]nquiftttc en executie ban bien / tot aepterbed ban bc 
I^spïjcpöenbcröeif öccEanöot toaren flrecbcnce. Ifpfcubefotodöe moberatte ber fdïaccatcn (bic 
met groter ootmoctacn ben honing ban $pangicn berfoept en getoengert spn gctoccfï) toegdaten 
pcbücn alp pp rot be affïdïtngc ber ^jnqmfïttc gebaat / en pp in ^uptflanb bc fEugsbnrgfc (Confef 
fic toegdaten beeft gepab: ^aer pet mcerettbed ban be psmcipadfic Decren ban ben lanöe en Sta¬ 
ten fdbe maren te bten tpben noep met alfulhen tomben pber ontflcïten ch tot bc Booutfe Religie gene* 
gen / bat 5P niet berfïonbcn bat 0oö alleen De regeringe ober ber menfepen confncntten en stelen toé^ 
quant / en ben ïtepfer/ ftomitg en 3bolttpbc cObcrïjcben/ niet ban ober ber #nbcrfatcn ïicpamcn en 
goeberen / pabben te gcbtcbcii / en bat nocl) alleen boïgenbe bc topten / ïBettcn / ppbtlegiett en $SP* 
peben ban be ïanben/ pen bp pare pjincen (boot belt getroitme bicnfïen aen be felbe gebaat) gegeben/ 
nrfdfS belmoren bat fp bic onberpouben en pare «Dntrerfaten fouben laten gemeten / al eer fp bc peer* 
fepapppe ber 3Ianbcn «toepten acnbacrben / at na bten <0ob ^ïmacpfig gelieft peeft / bc (Dberpeben 
bcfcr&anbcnbcaogcn tc opmen / en pa:c perten met ftjncn D.aBccfi: te bcrïieptcn en uptbcbupftert 
m|Te te trcclicn om pcm na ftjncn IBoosbc tebtenen/ pet jub ber #>puenfe 3Inqut(rttc af te merpen / en 
Pare onberfbten regens bc Cpramtpe en bcrömchmgc beb ïioningp ban ^pangtett en anbere fijne 
partpc boïgenbe / te bcfcpcrmcn / onber t belegt ccrfï ban ben ^ootïucpttgen en Doog-geboren Doifï 
cn Deere Mimi j^tnee ban #rangtcn / <tB?abe ban |jlafiau/(ï c. Doog!: gebacptcntflc (bic bc boosfs* 
honing fepanbdtjb peeft boen bermoo^ben; cn bacr na onber ben^euduepttgen en boostreffclpkcn 
ïtttjggtoosfï jppncc jBanntiub ban $aj]au fijnen $one tticbc Doogh gcöacptentffe/ cn nu jegens 
moofotglpnocp onber ’tbdcpt ban mebeben vDcurïucptigen cn Doog-gebo:cn £>o:fï cn Deere fre; 
bcrtPï^cnnftban^apit^mcc ban <0rangicn/ $c. mebe ^onc ban mpïcn ben booiif Itëtïlem 
f^jtnee ban (Drangien / cn 5è*:oebcr ban jBaunttug ban kaffan Doogï: geb: neffcnS anbere Dcc* 
ren ban ben fcïbcn Dugfc ban fhiflau / bebjclhc cenbbcdci pacr ^eiirïucpttg 25ïocb booj bebefepers 
mtngc m mdbaert befer Hanben geftott cn gelaten pcbbett / en be ïcbenbe noep pacr 50 goedwillig en 
iterept tonen pacr ïeben ten btcnftcbcfcr3lanbcn mebe op te offeren (bemdhc <Oob Éïmacptig boos 
$pne goebigpept öcltebc te bebjaren) ban alle mdfte saPcniït be gefeptebenijfe ban ben tpt af bat be 
boopi Iiepfer dardbe bpfoe befe JLanbenaen ben ïtoning ^pilipoboo:fs. obergegeben peeft tot pet 
innemen bandon m JlBartio 1590. JDptUifttg/ JDaeracptigen onpartpbdpft / met mfertieban 
bde autentpïie actcn / gefeppftcit en muniracntcn befepseben / en in b^te beden berbepït/ en in bier fïucs 
ben uptgegeben IIÓ. : en €b. W. D. en %. toege-epgent en gebebiccert pebbe/en bat ib bebonben 
pebbe be fdbe ma esnaengenaem spn gemeejï. ^0 pebbcib ’tfdbc met noep een bierbe-bed geeontk 
nueert en berbolgttot berbsepbingc ban <0obep eere/bte befen ^taet/fo genabdpb/monbcrbacrïpb en 
bracptripb ijs segenenbe en befepermenbe tegen petgroot getoeït en magt onfer fo bittere en onberfoem 
ïpbe Dpanbcn / uienft ban II <0. |©o: en<öb. Ui). D. en mpn Daberïanb / enbenabomdingen/ 
ö’ibdb tb bp befen ntcDc met alle ootmoebigpept / be fdbe ben obergebenbe / op-offerenbe en toc-epgc* 
nenbe / berpope bat pet fdbe niet min onaengenaemfaïVucfenban be booigaeitbe beien gemeeft jpn/ 
ïj'todb bebinbenbc / faï mp iwepnig floten aen ben onbanb ban be npbige en bptenbc bertfpcrb/ bic ge* 
lpoon 5pn ccnp anbera merb cn moenten tc ïafrerai/fcpeïben en beraepten/fonber ’t fdbe te bcrbctcrêm 
3jb b^age tot mcmaitb paet nocppattpfcpap / patenbe alleen inmp fdben en in anberen pet gtiabr/ib 
pebbe mijn npter|ïc bïtjt cn neerfligpept gebaat om niet te boïrn: |Eaer aUcb maecacptdpb/oprecps 
telpb/getroitmdpb en onpartpbelpb tc bcrpalcn/en bc 3Ecten/<0efep2iftm cn JiBunimcntcntot bempb 
bienenbe/fo bde mp mogdpb gemeeft 3P11 tc bcbomen/tc infercren en tnïpben/fo tb noeptanb ergens om 
tnetenbe geboolt pebbe / (’t btclb niet b:cemt fottbc toefen) ben ib berept bac: ban met goebe befepeps 
benpept onberriept spnbe/be fauten en bolingen tc berbeteren/ en faï ben aentopfer groten banb toeten/ 
toant tb niet moettoillig hole/ fo tb 00b bier in cn tn be boo:gaenbe uptgegeben fïttcbenpemantö qualf 
tcptencermetgaioccppebbcuptgebsubt/ noep pacr btomtgpepb pebbe berbieptcnbcrpadt/ ’tfdbc 
pebib niet boot beraeptinge of mocttoiUigpcpb (maer boo: onbunbeofntetgenoegfame onberriepttm 
ge) gelaten/ en fo tb 00b pcmant£ fauten pebbe berpadt/ ’tfelbc pebib niet upt pact oftpartpfepap/ 
maer tot toaerfepontoing en berbetcttngc gebaen / baer toe alle ppfïoncn en gefeptebentffen onber am 
bere mebe nut spit / obetfulbp bibbe tb cenen pegeltb mp alleb ten beflen te totllen afnemen / cn b’eerfle 
batfemp beter gdteben teonbemepten ofte boen onbemepten/ en b’anber pacr fdfb fauten te berbe 
teren of tot toaerfepontomg tc nemen / ntpne en bes 0:ucbcrS fauten (bte tb boos befe repfe bp ge bsebe 
ban tpbe en anber occupatie niet peb bonnen aentopfenj te berfeponen en ten beffen te nemen / 00b felfS 
tc berbeteren/ fo faï pet alles tod gaen/ cn fullen onS upterffe beffe boen tn be continuatie en bet; 
boïcp ban befe befeps pbtnge te neesfliger en tc blptiger tc toefen en tc berbeteren. ï^tcr mebe 

MYN HEEREN. God Almachtig die U Groot-Mo: E. Ed. W. V. en A- tot de Regeringe defer Lenden en 
Steden beroepen heeft , biddende dat hy de felve wil befchermen en bewaren in gefontheyt, lankduurige voorfpoe- 
dige Regeringe > endefelvemetwijfen raed, kloekmoedigheyt en macht genadiglijk zegenen, tot fijne Goddelijke 
MajefteytseereenbehoudenifTcvan’s Landsenuwer Onderfaten welvaert, ruft, eenigheyt, en oprechten en zali- 
gen Vrede. InRijfwijkdefen 28 Martij 1630. 

Otoe 0:oot-|Bo: oBb. €. 1D. D. €>nbcrbantgc en btenfl-berpïtcpte <Dtcnacr. 

P lïTER BOE C HRISTIAENSZ. 

Den 



Den Deurluchtigen Hoog-geboren Vorft 
en Prince 

FREDERIK HENRIK. 
Prince van Orangien, Grave van Naflau , vanCatfe- 

nellebogen, van Vyanden , van Meurs, van Lingen, van Buercn, vaa 

Leerdam, &c. Marqnis van derVeere en van Vliflïngen , Heere en Baron 

van Breda, der Stad Grave, en van den Lande van Cuyk, van Dieft, van 

Grimbergen , Hcrftal, Cranendonk, Warmefton, van Arlay, van Nofe- 

roy, van S. Vyt, van Daesburch, van Polanen, van Willcmftad, van 

Niervaert, van Ylelfteyn, van S. Martens-dijk, van Geertruydenberg, van 

Chafteau regnart, van de hoge en lage S wal uwe, van Naeltwijk, &c. 

Erf-Maerfchalk van Holland, Erf-burch Grave van Antwerpen , en van 

'Belancon , Gouverneur van Gelderland, Holland, Zeeland, Weft- 

Vriefland , Zutphen, Uitrecht, en Overyffel, Capiteyn en Admiraeider 

Vercenigde Nederlandle Provintien. 

Deurluchtige Hoog-geboren Vorjl en Prince, napr eƒ'ent at ie <van ?nynen 

ootmoedigen, en onderdanigen dienjïe. 

N mijn derdeiadeels tweede ftuk, in de if. 26. en 2 7fte Boeck’envan 
de Nederlandfche Oorloge en Gefchiedeniftèn heb ik voornemelijk 
beginnen te handelen en te befchrij ven de gefchiedeniftèn , gevaile n 
en gebeurt by tijden van den Deurluchtigen en Hoog-geboren Vorft: 
cJMaurztitts, Prince van Orangien , Grave van Naifau, &c. Gou¬ 
verneur, Capiteyn Generael en Admirael van der Zee, &c. U F G. 
Heer Broeder, Hoochl Ged (Tedert het vertrek en flefignatie van 

het Gouvernement Generael van de Vereenichde Nederlanden, gedaen by den Grave 
van Lycefter) tot het innemen van de Stad enCafteele van Breda in Martio lypo. Ik 
hebbe nu vorders in dit vierde deel verhaelt de navolgende gefchiedeniften, en voorna- 
mentlijkdefchoone Vidtorien die deHeeren Staten Generael verkregen hebben onder 
’tbeleyt van den voorn : Doorl: Vorft en Heer uwen Broeder > in’t yeroveren van Peer 
veele Steden, Cafteelen, Forten en Schanfen , daer van de voornaemftegeweeft zijn, 
De Steden van Zutpjhen, Deventer, Huift, Nimmegen, Steenwijk, Geertruyden-berg, 
en Groeningen, ookte voren Steenbergen, Ootmarfen, Coeverden , en verfchey- 
deborten, Schanlenen Cafteelen, alsde fterke Schanfe ov©r Zutphen op de Veluwe 
zyde, daer mede den vyand de gehele Veluvve onder contributie hielt, ’t Fort en 
Huys te Hemert, Heel, Creveceeur, Delf-zijl en meer andere, en dewyledeuyt- 
komften der Oorlogen , en alle Wereltfche en menfchelijke faken nimmer meer vaften 
feker gaen, maer ongeftadich en veranderlijck zijn , foo hebben wy daer in oock mede 
verhaelt de tegenfpoedigheden die daer tegen defen Staet overkomen fyn, en onder 
anderen ook de Belegeringe van Grol, daer zijn F. G. deur de haeftige onverfiene over- 
komfte van Monsdragon met fyne Troupen, wel fo fterck als ’t Leger derHeeren 
Staten wefende, moeft affcheyden j en ’t Leger opbreken, ’t vvelck de Spaenfe Schry- 
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vérs aen d’ander fycie onwaerachtdijck en partijdelljk fchryven dathy fehandelijketi 
bet Leger met groten haeft opgebroken heeft, daer hy ter contrarie, ’t felve met goedé 
voorfichticheid goed en geraden gevonden heeft te doen, dewijlé den vyand fo fterk van 
macht was, dat hy in allen gevalle de Sradfo nauwe niet kon de befluyten , dat by hetti 
lyn voornemen om de Stad te ontfetten of te reviöinberen niet konde beletten , of hy 
moH hem tot des vyands avantagie (lach leveren, en fulks ’tgefchut, volkenalles, 
mitsgtders ’s iands, fyn Excelh eere en reputatie te hafarderen s ’t welk niet geraden 
was, (dewijle Graef Philips van Naffau als doe noch niet weder met het Nederlands 
volk iiyt Vrankrijk gekomen was) voorts wert daer in verhaek deNederlage die ons 
volkdaer na leet omtrent de Lippe, al waer onder andere de Graven Philips, enErnft 
Cafimier van Naflau niet Grave Ernfl van Solms gevangen werden, en deeerfteen 
laetfte in de gevankeniffe van hare quetfuren ftorven , alle welke en vele meer 
andere faken, ook van de veranderinge des Koninks van Vrankrijk en fynen handel 
met den Paus , en eenige twiftinge in de Religie binnen ’slands, ’t welken meeranders 
wy in alle oprechticheyc en getrouwicheyt onpartijdelijk befchreven hebbende, wy u 
Vorftelijke Genade mede hebben willen dediceren, toeëygenen en opofferen, om den 
vromen te aengenamer te vvefen, en de lafteraers en berifpers den mond te Hoppen, 
fiende dat dit alles in befcherminge bevolen worde van den genen die in fijne Jeucht 
daer van alfekere kenniflèen wetenfchap gehad heeft, alfo Ü. F. G. van fijne jonge 
{aren in de kenniffe van d’affairen defer Landen opgevoetis, om alfo metde Jarentoe 
re nemen tot al ’t gene in een kloek Veld-overfte vereifcht wert, ’twelk (fod’oudé 
Schrijvers feggen ) beftaetin defe vier faken, namentlijk in ervarentheyt vanKrijch- 
faken,Vromigheyt, Autoriteyt en Voorfichtigheit,’twelkU. F. G. en PrincelijkeEx- 
cell. met het toenemen der Jaren wel verkregen heeft,defe voorleden Somer in U. F. G. 
wel gebleken is, foo ik met Godes hulpe eerddaechs verhope te betonen in ’t verhan¬ 
delen van de Belegeringe en veroveringe van ’sHertogenbofch, en wat dies meer aen- 
kleeft, ’twelk ik tuffchen beyden mede befchreven hebbe, en tegenwoordelik ten 
diende van ’t Vaderland en den nakomelingen gedrukt wert, en hoope haed fal volgen, 
Middelertijd wil ik hier mede 

Deur luchtige Hoog-geboren Vbrjl en Prince 'V. F. G.in dc befcherminge van Ged aAlmachtig bevelen, den 
fdvsn biddende dat hj V. F. G. wil bewaren in voorjpoedigegefonthejt, welvaren, en lank leven yot fijn H. Maems 
eere ,dienft van't Va der land, en om ejnddijcb eens te mogen geraken uyt defen Moedigen Oorlog, tot eenen goeden 
zaligen en onbednegehjken Fr ede. In RtjJwijk den % 8 iJfyCartii 1630. 

U. F. G. Dienfl-fchuldige, verplichte en 
Onderdanige Dienaer, 

PlETER BgR ChRISTIAIKSZ, 

/ 



f 5P0. Fol. 

Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, Be- 
roerten en Borgerlijekeoneenigheden , gefchied by 

tijden des Hertogen van Panna, Gouverneur Gencrael over de 
Nederlanden, aen de zijde des Koninks van Spangien , en 

Mauritius van Naflau geboren Prince van Orangien, Gou¬ 

verneur en Capiteyn Generael over Gelderland, Holland, 

Zeeland, Uytrecht en Over-Yflel, en Admirael van 
der Zee; mitfgaders van Wilhelm Lodewijk, 

Grave van NalTau, Gouverneur en Capiteyn 
Generael van Weft-Vriefland, &c. 

VïYVolgt en befchrcven 

Door 

PIETER BOR CHRISTIAENSZ. 
* 

o 
Kort inboud Dan V achtentwintig fte Boek Dan de Neder¬ 

landfe gefchiedeniffe. 

Énflach van fijn Excellentie van Naflau op Nimmcgen , te vergeefs. Acnflach van den 
Grave van Hohenlo op de Stad van de Grave, te vergeefs. De Grave van Hohenlo 
en fijn Paertgefchoten. Het bouwen van het Fort van Knodfenburg tegen over Nim¬ 
megen. De verhinderinge daer tegen gedaen by den Grave van Manfvelt en die van 
Nimmegen. Verdugo met volk verfterkt zijnde, neemt Imentil in. Grave Maurits 
van Naflau fend eenige hulpe in Vriefland. Aenflach op de Schanfe ter Heyde, dan 
werde by Manfvelt ontfet. Land-dach van Gelderland tot Thielbefchreven in Julio 

1590, Sijn Excellentie Prince Mauritius van Naflau wert Stadhouder van Gelderland en’tGraeffchap 
van Zutphen, Het Fort tegen Nimmegen over wort volmaekt, en Knodfenburg genoemt , daer in 
Capiteyn Gerritdejonge als Commandeur wert geleyt. Den Ovcrften Fran^ois Verdugo en Grave 
Willem van Naflau leggen tegen den anderen fonderveel uyt te rechten. Juliaen Sancio de Rota en Pe- 
dro MoralesdeCordua, Spangiaerden , hebben vernet op den pcrloon van Grave Willem van Naflau, 
werden onthooft, en voorts gequartiert. De Legers van den Grave van Manfvelt en van den Prince 
Mauritius breken beyde op , tot groot mifnoegen van die van Gelderland. Care! Cardinael van Bourbon 
geftorven. De Hertog van Parma vertrekt na Vrankrijk, en ontfet Parijs. Miflive van den Heer ede 
laPreel. Taffinaen de Heeren Staten Gencrael en Raden van State. Miflive van I. Tafhn aen de Hee- 
Ve van Oldenbarnevelt, Advocaet van den Lande van Holland. Andere Miflive van Taffin aen de Heeren 
Staten Generael. Andere Miflive van den voornoemde Taffin aen de Heeren Staten Gencrael en Rade van 
State. De Colonel Wilhelm Stuart doet op nieuws inftantic om van lijn achterwefen betaelt te worden,van 
de dienften by hem gedaen aen de Staten Generael van Braband, Vlacnderen &c. Den Konink van Dene¬ 
marken fchrijft in fijn faveur aen deStatenGenerael derVereenigde Nederlanden.Miflive van den Konink 
van Denemarken aen de Staten van de Geünieerde Provintien. Memorie,waer uyt blijkt dat die van Hol¬ 
land en Zeeland in de fchulden by de Heeren Staten Generael na de Pacificatie van Gent gemaekt, niet ge¬ 
houden zijn. Sekerequaeftie en gcfchil ontftaen tuflehen de Staten van Uytrecht en den Grave van Cuy- 
lenburg. Placcaet van deGedeputeerden van de Staten van Uytrecht,waerfchouwende cenen yegelik bin ■ 
nen de Stad en Lande van Cuylcnburg te gaen handelen en trafiqueren. Het Fort en ’t Ifluys te Hemert by 
fijneExcellentie van Naflau ingenomen. De Schanfe Telshout aen fijn Excellentie overgegeven. Het Fort 
Creveceur fijn Excellentie overgelcvert.Hct Huys te Heel ingenomen. De Schanfe Ter Heyde fijn Excel¬ 
lentie overgegeven. Steenbergen by fijn Excellentie verovert,en de Schanfe tot Roofendael. De Paus Sixtus 
de V. overleden. SixtusdeV. wert een Beeld opgerecht. Sijn Beeld of ftatue wert na fijn dood terneder ge- 
fmeten. Verbod om geen Beelden denPaufen by haer leven te mogen oprichten. Urbanus de VII. wertPaus 
enfterft. Gregorius de XIV. wertPaus. Schat des Paus Sixti de V. Joachim Ortel Agent van de Heeren 
Staten Generael in Engeland,overleden. Juftus Liplius,Profeflbr der Hiftorien in de Univerfiteyt der flad 
Leyden , geeft fi jn Politica in druk uyt, daer tegen DirkCoornhertlaetjuytgaen een BoeLken ,genacmt 
’t Proces van Ketter-doden , endcndwangderConfcientienin geloofs-faken , ’t welk hy de Magiftraet 
van Leyden dediceert en toe-eygent. De Magiftraet van Leyden verklaren by openbare Publicatie, dat 
^ IV. Deel. ‘ Yy 4 hen 
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ken by de felve Dedicatie noch eer, noch dienft, noch vriendfchap , noch welgevallen gefchiede, noch 
’t felvdadvoyeerde. s Lipiius vertrekt van Leyden, en offert fijn penne der lieve vrouwe van Hal op. 
Dirk Volkertfz. Coorcnherts overlijden : fijn graft-fchrift: wat Dirk Volkertfz. Coorenhert voor een 
geweeftis. Placcaten van de Staten Generacl tegen d’ongcregeltheden en exceffen van den Krijgsvolke 
binnen de Vereenigde Nederlanden , als de aenpalende nageburen, &x. Antwoord van den Raed van 
State der Vereenigde Nederlanden aen den Princeen Staten van Luyk op haer aengeven. Sekere adver¬ 
tentie uyt Brunfwijkgefchreven. Doctor Lubbertus Hunradus Agent van de Staten in Duytfland, over- J 
leden. DeKonink van Vrankrijk vordert van de Heeren Staten eenige Schepen van Oorloge tot alfi- / 
ffentie. Advertentie dat deKonink van Spangien eenige Schepen ten Oorloge toeruit. Andere adver¬ 
tentie van detoeruftinge des Koninks van Spangien te water. De Spaenfe nemen Blavetin Br'etagnein. 
D? Staten van de Vereenigde Nederlanden fenden ten dienft van den Koninkvan Vrankrijk vijf Oorlog 
Schepen , om de Ruften van Normandyen te bevrijden. De Borgcren van Venlo jagen des Koninks 
guarnifoen uytbaer ftede. Gdantender Rijks-Vorften aen den Hertog van Parma, en aen de Staten 
der Vereenigde Nederlanden. Wat dele Gefanten aen de Staten der Vereenigde Nederk n den voordragen 
en verfoeken. Antwoorde van de Staten Genrael. De Staten reftitueren eenige plaetfen en fterkten in ’t 
Land van Clcef,die iy van de Spangiaerden hadden genomen.De Konink vanVrankrijk lènd Ambaffadeurs 
aen de Koninginne van Engeland en de Staten der Vereenigde Nederlanden. Handeling van de Heeren 
Staten der Vereeni. Nederlanden. Tocht van der Staten Peerde Ruyteren inBraband en andere Provintic. 
Mutinatie der Spangiaerden binnen de Steden van Dieft, Leeuwen en Heren tals. Hernando Patigno 
ilaet een deel Luykfc Boeren , en brengtfe onder contributie. De Heere van Teligny uyt fijne langdu¬ 
rige gevankeniffe vcrloft. Wat de Hertog van Parma in Vrankrilk verricht laadde. Parma belegert c-n 
neemt metgcweltCorbeyl in, ’t welk de Konink onlanks daer na weder verovert. Parma komt in De¬ 
cember wederom tot Brulfd. Emanuelde Lalaing, Marquisvan Renti, overleden. Die van Lisbona 
krijgen een Engels Oorlog Schip. Queftie tuftchen den Grave vin Effex en Sr. Charles Blund. Inval 
van Spaehfein ’t Sticht van Uytrecht. Grote dierte in Italien. De Grave van Valkefteyndoet een inval 
in Weftphalen. Des Koninks van Vrankrijks fchrij ven aen de Staten (generael van de Vereenigde Neder¬ 
landen. Propolitie van den Heere van Buzanval, Ambafladeur van den Konink van Vrankrijk aen de 
Staten Generael. Antwoord de: Heeren Staten Generael, gegeven op feker gefchrift, by den Viconte 
deTurraineaen de Staten Generael overgefonden. Brief van den Koninkvan Vrankrijk aen de Staten 
Generael. De Stede van Worcum met de Landen van Altena, met de heerlijkheden, aenwaffen, en 
alle gerechtigheden van dien, werden by die van Holland gekocht. De Konink van Vrankrijk neemt in 
Neder-Normandyen in, de ftede van Avranche. Die van Parijs hebben een acnflach op St.Denijs, die 
hun miflukt. Placcaet, verbiedende alle jonge gefellen als ftudenten uyt den Lande van Holland en Weft- 
V; ietiand in de Univerfiteyten van Leuven, Douay, Dolen, &c. te ftuderen. De Schanfe van Elan" 
kenberg by Eduart Norts ingenomen. Proclamatie, waer by de Koninginne van Engeland alle hare On¬ 
derdanen verbied metdeLigeursin Vrankrijk te handelen ofte trafijqueren. NoeldeCaron, Heere 
van Schonewal, wort Agent van de Staten Generael, om d’affairen van de Vereenigde Nederlanden te ver¬ 
richten by de Koninginne van Engeland en hareq Raed. Don Diego d’Ivara komt tot Bruflel. De 
Konink van Spangien fend andere Ambaffadeurs binnen Parijs in plaetlè van Don Bernardijnde Mendof- 
fa, die blind geworden zijnde, vertrokken was. Des Paus NunciusLandriano komt binnen Parijs. De 
Koninginne van Engeland verfoekt 5000 Engelfen uyt Nederland te vervoeren na Vrankrijk. De Staten 
verfterken eenige Compagnien op 200 Hoofden. In Bretagnegact de Oorloge heet voort. Het Huys 
te Collenbergingenomen en wederom verloren. Hct.Cafteel van Turnhouten Kempen ingenomen. Het (E® 
Cafteel van Wefterlo ingenomen. Voornemen om een Kerk ordeninge in Holland te maken , en een 
voorgaende concept te doen refumeren. Wat perfoonen hiertoe gecommitteert wierden. Difputege- 
moveert wie dat het recht om Kerkelijke Wetten en Ordonnantiën te maken, toekomt. Kei k-ordenin- 
ge van den Jare 1591. geconcipieert en ingeftelt, doch wert gedifficulteert, en heeft geen voortgank. 
Preparatie om Zutphen te belegeren. Wat deSraten van Vriefland verfoeken, indien defe belegeringe 
fijn voortgank foude hebben. Schrijven van fijn Excellentie van Naffau aen Grave Willem Lodewijk 
van Naffau, Gouverneur van Vriefland, Dc Schanfe voor Zutphen op de Veluwe-zijde wert ingeno¬ 
men. De Prince Mauritius komt voor Zutphen , ’t welk hem opgegeven wert. Grave Johan Philips 
van Valkefteyn wert voor Zutphen dood eefchoten. Het Leger komt voor Deventer, Deliberatie ge¬ 
nomen of men de belegeringe voor Deventer continueren foude of niet. Chriftiaen Huygens, Secretaris 
van den Rade van State, wert van de Vyanden gevangen , en tot Nimmegen gebracht. Stormop De¬ 
venter. GraefHerman van den Berge gequeft. Capiteyn Meetkerken wert dood gefchooten, alsook 
Capiteyn Douwe Aluwe. Deventer wert opgegeven Het doode lichaem van Roelant Jork wort aen 
de galge gehangen. Dood van den Heere Prefident Adolph van Meetkerke. DeGouverneur van Wil- 
lemftadfend den Prince eenige geintercipieerde Brieven en advertentien. Wat de gemutincerde Span¬ 
giaerden willen hebben , aleer fy willen accorderen. De Hertog van Parma moet de geroutineerde een 
ander < olonel en andere Capiteynen geven, eer hyfe konde contentement geven , om hun te mogen ge- 
bruyken. De Prince Mauritius van Naffau refolutie om na Groeningen te trekken. Wat den Viconte 
vanTurenne, namaels Hertog van Bouillon, aen den Prince Mauritius uyt Duytfland ontbiet. De 
Grave van Hohenlo foude geerne de Duytfe Ruyters en Voet-knechtcn , die ten dienflevan deKonink 
van Vrankrijk fouden trekken, door Nederland hebben doen komen, om Parma af-breuk te doen: dan 
wert afgeflagen. Schrijven van den Grave van Hohenlo aen den Heere van Oldcnbarnevelt uyt Duyts- 
land. Tijdinge uyt Schotland. Des Koninks van Vrankrijks fchrij ven , nopende de Victorien van fijn 
Excellentie. Schrijven van den Heere Agent Caron, nopende de blijdfehap die de Koninginne van En¬ 

geland 



geland hadde om Je Viiftorie van fijn Excellentie. Hugo Donellus, een voortreffelijk vermaert rechts¬ 
geleerde , geftorven. Sijn Excellentie komt voor Groeningen. Brief van den Gouverneur Francifco 
Verdugoaen den Hertog vanParma. Deliberatie of men voor Groeningea blijven foudeof niet. Sijn 
Excell. komt voor Delfzijl. Die van Groeningen krijgen de Bagagie van de Heeren Raden van fijn Excell. 
Sijn Excell. komt voor Delfzijl, ft welk fijn Excell. overgegeven wort. Sijn Excell. komt voor de Schanfe 
van den Opflach, en wert aen fijn Excell. overgogeven. Sijn Excell. komt voor Yementil, ’twelk hy 
mede verovert. Lettcbert belegert en ingenomen. Sijn Excell. trekt na Steenwijk , maer verftaende dat 
Parmanade Üetuween Knodienburg trok, fcheytdaervandaen. Sijn Excell. trektmet het volk over 
denffhijn. Panna befchiet Knodfenburg. Grave O&avio van Manfvelt blijft aldaer dood. Clauduis 
vanBorlotte krijgt het Colonelfchap. Sijn Excell Maurits van Naffau beraetflaegt fich in wat manieren 
hy Knodfenburg beft fottde mogen ontfetten. De Ruy terye van Parma en van fijn Ex. komen aen den an¬ 
deren. De Ruyterye van Parma wertgeflagen. Parma maekt gereetfehap om van het beleg van Knod- 
fenburgop te trekken. De Jonge Hertoge van Guife ontkomt uyt fijne ge vankeniffe. Den vermaerden 
Krijgsheltden Heerevan la Notie gefchoten zijnde, fterft. Beraetflaginge of men het Leger voor de ftad 
Nimmegen foude brengen ofte niet. Den Heere Sidne-y, Gouverneur van Vliffingen , vaert met eenich 
volk in Vlaenderen. Sijn Excellentie breekt fijn Leger op. Verfcheyde Placcaten en Ordonnantiën 
uytgegeven, nopende de Prebenden, Scholafteryen , Vicaryen , Cifteryen, &c. in Holland. Beroe¬ 
rende 't verbod van te handelen op de plaetfèn en Havenen in de Rijken van Spangien, Weftwaerts Vrank¬ 
rijk, of andere by den Spangiaerden , Lorrainoifen , Savoyaerts, en andere Rebellen des Koningsvan 
Vrankrijk geoccupeerr. Verbod van alle jonge gefellen uyt den Lande van Holland , als Studenten te 
vertrekken in de Univerfitey ten van Leuven , Douay, Dolen, en andere, welende aen geen zijde van’t 
gebergte, nopende ft verbod van de uyt voer van binnen-landfe gewaffen. Aengaende het tenietdoen 
van deSauvegarden en Pafpoorten, by eenige particuliere Gouverneurs gegeven. Belangende de Tarra 
en ft ftuk van de Eftimatie van de fauten en gebreken of maken van de Tarra. Placcact beroerende het 
uytlopen der Soldaten op hafarden. Slochteren befchoten , en Parma overgegeven. De Prince Mau¬ 
ritius van Naffau komt voor Hulftln Vlaenderen. Die van ft land van Waes komen by fijn Excell. en 
accorderen met hem , wat fy voor contributie louden geven. Mifnoegen van den Gravevan Hohenlo. 
Sim Excellentie belegert Huift. Huift wort overgegeven aen fijn Excell. van Naffau. Een Soldaet on¬ 
der Capiteyn Ingenhaven een vrouwe wat benomen hebbende tegen belofte , wortgeharquebufeert. Het 
krijgsvolk van Mondragon verbrant 14 fchepen van dc Staten, die op ft droge lagen. Schrijven vande 
Heere Heraugicre aen de Advocaet van Oldenbarnevelt. Grave Johan van Ooft-Vriefland geftorven. 
Sijn Excellentie komt voor Nimmegen. Accoort gemaekt tuffehen fijn Excellentie en den Gouverneur, 
Capiteynen, en Soldaten, leggende binnen Nimmegen. Articulenvan Accoordeby fijn Excellentie dc 
Magiftraten den gemeente van Nimmegen gegunt en geaccordeert. ’t Spaenfch guarnifoen vertrekt uyt 
Nimmegen. Hetlichaem van den Overften M .1 ten Schenk wert twee jaren na fijn dood tot Nimmegen 
eerlijk begraven. Grave Philips van Naffou wert ot Nimmegen als Commandeur gcftelt. Beraetflaginge 
wat men voorts met ft Leger doen foude: wort gerefbl veert dat men ft volk in guarnifoen leggen foude. 
Schrijven van Fr. Verdugo aen de Magiftraet der ftad N mmegen, van den felve aen den Heere Segne van 
Dort. Kort verhad van eenige brieven, by den Overften Sonoy aen Verdugo, en by Verdugo aen Sonoy 
gefch reven in de Jaren 1 574 en 15 75.Een die hem uyt geeft voor den Prince van Perfia,komt in Holland. 
Brief van den Heere Floris van Schotervofch, nopende den gepretendeerden Prince van Perfia,die hem voor 
des Konings broeder van Perfie uyt gaf. Des Heeren van Oldenbarnevelt gró’ote kranktc veroorfaekt dat’er 
niet vorders tegen den Vyand voorgenomen wert. De Grave van Hohenlo fchrijft aen den felven. Paus 
Gregoriusde XIV.fterft. Grootedierte,en fterfteby defes Paus tijd binnen Romen en in Italien. Johan- 
nes AntoniusFochinetus wort Paus,en wortgenoemc Innocentiusde negende.PausInnocentiusde negen- 
defterft, in fijn plaetfekomtHypolitus Aldobrandinus, en wertClemensdeachtftegenoemt. Gefchii 
tulfchcn den Droft van Salland en Carel Roorda. De beraedflaginge en affeheyd van de gedeputeerde der 
Provintientervergaderingevande Staten Generael. Inftrudie voorde Burgemeefter Jonker Willem 
van Doornik van fekere póinclen, te remonftreren aen de Heeren Staten Generael en fijn Excell. van we¬ 
gen de ftad van Nimmegen , met de Apoftillen daer opgegeven. Placcaet tegen verfcheyden moetwillig¬ 
heden , infolentien en ongeregeltheden in den Hage. Accoort tuffehen de Staten van Zeeland en ft Col- 
legicvande Admiraliteyt tot Middelburg ter eenre , en de Magiftraet van Brugge ter andere zijde , op de 
openinge van de Haven van der Sluys en vaert tot Brugge. Twee jonge Gravinnen van den Berge ver¬ 
drinken. Mifnoegen van de Staten Generael op den Heere Eduart Norits, Ridder, belangende fijn 
Gouvernement van Ooftende. Apoftillen van de Heeren van den Secreten Rade van hare Majefteyt op 
de Doleantien over den Ridder Eduard Norits gedaen. Schrijven van de Heere Caron aen den Heere 
Advocaet van Holland. Brief van den Heere Norits, Gouverneur van Ooftende, aen den Heerevan 
Oldenbarnevelt. Verhad van eenige gefchiedeniffen in Vrankrijk, en van de belegeringe des Koninks 
van Vrankrijks voor Rouaen. Moetwilligheyt der 16 Mannen diede Regeringe van de ftad van Parijs 
aen fich getogen hadden. DePrefident Barnabas Briffon word fonder forme van proces opgehangen en 
gedood. Claudius A rferius, Raetshcer van het Parlament, wört opgehangen. Joannes Tardivius Riu- 
tius, Raetsheer van ft lage Gerechte, wort mede opgehangen. De feftiene fchrij ven aen den Konink van 
Spangien. Den Hertog van Meyne komt binnen Parijs. Den Hertog van Meyne doet eenige van dc 
feftiene ophangen. Huwelijk tuffehen den VicontedeTurenneen het Vroulijn Chariotte van der Mark, 
Hertoginne van Bouillon. De Viconte van Turenne fend Capiteyn Monnetna Luyk , Duffeldorpen 
Holland, en tot wateynde. De Keyfcr Rudolphus fend Gefanten na Nederland, om te verhandelen 
van Vrede tuffehen den Konink van Spangien en de Staten van de Verecnigde Nederlanden. DeKonuv 

ginne 



(S 3 * Het achtentwintigfte Boek. i 
Pol.}.) gtone van Engeland houd dele Vredehandelinge voor bedriegük. MiffïvedesKeyfersRudoIfde tweeds 

aen de Steden der Vereenigde Nederlanden. Antwoort der Heeren Staten Generael, gegeven des Key- 

ferl. Majefteyts gelaatenden 7 April 1592. Boeksken aen de Koning van Spangiengedediceert, gevende 

den Kon in g ra ed om lichtelijk en veerdiglijk Holland, Zeeland, en het Sticht van Uytrecht te verove¬ 

ren. Tuifchen-reden, beroerende de geheymenilïe van de Jefuiten, als ly yernant refolutie willen 

doen nemen om een Koning, Hertog, ofPrince te vermoorden. Vervolg van den Autheurdes voor- 

gaende boeksken. Watdegewefen Koning van Portugael Don Anthonio heeft doen verfoek n aen de 

Staten Generael er, de Staten van Hollanden Zeeland. Engelfe begeven hen ter Zee tegen Hen Koning 

van Spangien. De Spaenfe fchepen overvallen het Vice-Admiraels Schip van de Engeliè. Brieven van 

Surcheantie, by den Konink van Vrankrijk vergunt aen de Heeren Staten Generael, tegen d’executie 

vfn ièkere Brieven van Reprefalien en Marqué , by eenige fijne onderfaten geimpetreert, en quijtfchel- 

dinge van alle de aciie verleent aen degene, dewelke waren Vyanden van fijne Majefteyt. Miffive vaa 

Bartholomeus Gryphius aen de Staten van Holland. Befluyt delès Boeks. v 

Het achtentwintigste Boek. 

W öat <ï5?abe Care! ban IBanpbdt öe 
^cïjanfc ban Jtoojtöam fiaöDr morton 
berïaten/ en metfchaöe en fdjanöc baer 
ban getogen toa£/ gelijk tap in ons boo?? i 
gaenDe feben en ttointigffe 25'oek berfiaelt 

hebben/ fo téhp ben 20 j©ap boo?t£ getogen na i&urn? 
fiout/ hebbendeöe ^chanfèbanöcr ifepöc befet geïa? 
ten met 400 JBanncn / tonnt Ijp berffont bat fijn 
rellende 45,?abe iDann'tiu^ ban Jkaffau met een bed 
boïkg ópgetrokken toa£ na Öe qnactieren ban j&imme- 
gen / 1$hP met omrent4000 man te boet/ en etlijke 
paerbe tlupteren öcrtoaertjï aengetogm / om fijn €jc? 
tellen tic ban Jkaffau in fijn boojnemen te berhinöcren: 
tniööeïer tijb öctoijïc JBan^beltnoch uoo? bc £>chanfe 
ban «©oo^öam 3tjn ttjb berquiffe / toaP fijn €jccdlcntie 
Den negenben jfeap met fijn ganfdje i&roepe / beffaen? 
De te toeten bc Jlupteten ban iSSonfieuc Saccfion / be 
i%cr ban potlig / ben ïii'tmeefiec ©onfijn / be ïcïit? 
meefïer Du 2$ot£ / enden ©itmeeffer ^ïup?/ die niet 
Dan 60 pacröen ban fijn tntipterge fiabbe/ (Galenen 
ïe J>prjne Die mede baer toe geöeffinecrt toaren / bie 
fearen noch niet gekomen) en het boetboïh be €>uaröe 
ban fijn €;ecdlentie / ©?abe ^ïjilip^ ban «©affau/ 
3jonhec 5fïori£ ban S^eöcroöe / <0ofcn 25aek / treilt 
Heffel^ / IBapöcnbotrij / £oïond23alfotir / 25?og/ 
<ègger/ Cupïcnbttrg / Uüenöojff/ tfijneffepn / 23e? 
rcnb?ed)t / Capitrim ©aladjp / Coiandlito^p/Ca? 
pstepn ©uptfdj / Capitepn fbeter ban ©o?p / !3jur? 
mm Boet/ 3jan öe i&it/ èocïaut ipouffer met ben 

«cnfiag imptman ©ick ©ijg / en noch omtrent 900 €ngd? 
Seii” Ten / noef) öe €apitepnen ^Jcfitfioben / pjdgeeff/ 
ban ^Ürbenne / <0aïen / !f$an ban «öpnöen / Üailkbelt / 
.©affau pup / €oen ban «^teenturjh / Cant / Hcmp / enbe 
m-aeïu’ ^rrrlf Sjonge. ^>en 9 ilBen beö abont^ omtrent 
bré® 1 negen uren geïtomen boo? ümimegen / en na bat fiy 
aecf^- op aïïeg in hacfle op?? gefidt / en öe fiaö boen ücfirfitu 

gr 11 ïjabbe / fieeft hp koel bernomen / bat bie ban Dim 
nen öe flats baer ban niet bertoittigt toaren / Ijeeft bacr^ 
om fijn boopemen in ’t toeefe te boen fidïett / beite¬ 
ven en ooft bc 23cbeïheb&er^ en Soldaten 5ijn eïït eben 
bfijdg gctocefi / en ‘maö te bcrloonberen ban bc grote 
conragieen gocttoilligljfpt bie ouber tpi-ïunöm Uiaë / 
fu floegen De iamephc aen fltnfiicn / en bjacfften öe 
Prtard aen be poopen / en bit ailc^ niet tegenfiaenbe 
bic ban binnen 002? be ïidjtigïfent öea nadjt^ fienlup^ 
ben gcteaer getbopen / en met fïenen ban be JBaHcn / 
er, met tioeriS nalfen fri)!ctrnöe toaren / ooft inctöde 
fhiltftrn grof &efctym gefdjoten / ban niet getreft: 
maer aïfo be petard niet aen gingen en niet en opereer? 
ben/ i$f;j?ie €reef(entiealé ben öag feer ïpog bjaé/ 
niet beCroupe teeberof getogen/ fonbereenigefdja? 
öe gcïcöm te ftebbeu / en iSomtrent miööag toeberom 
boo; bc ^tabtdjieïgelioincn / men meende boopdtet 
batbefaïtebjdgefucceöeert foube hebben / fo bc pe= 
tarp aengegaen en geopereert ïjabben. 

¥>e <SL?abe Philip^ ban Ufofioilo i<> ooit ben fdben 
abont met cenen anderen fioop baUtë omtrent negen 
uren gekomen boo? be StoD <0?aef / maer bie ban bui? 

nen toaren ben fdben abonb ban eeuen bie bare binnesl 
gdtomen toaö / ban fijn <Scnaöe komfïe grab oer teert/ 
aï^ bat fijn #en. eerfi op be ©ooien/ en öaernnoore 
be .fBaes (om fo in Biabanb en apparentdijlt cm m 
ficnlupbcn te komen) bolk gefeljeept tjaböe / en bat öe 
2$oeren meefi al gebludft toaren / fijn €>en. ïjeübcnbe stenflaj 
eenige aen ben ^ijk onder öe ^tab gefonöcn/ heeft ^an^a 
bernomen öatter ^chüttoachteii gefidt toaren bact 
geen p!ad) tefiaen/ en bat Den cenen ronde op Dram (jenioop 

. beregefchiebe/ en ook obermito ben lichten nachten 
! bont niet racöfaern / pet te attcntcren/ i^oberflikië 
fiiÏ5toijgcnbetocber of getogen/ en in ’t toeberkeettit Derget^ 
bichtbóotbp öe ^taö ban Öabeficpn / bie hem fiüle 
hielt / gepalfcert ban komende boojbp IlSegen / hcb= 
ben bie feer gcfchoten / ook met grof gefdjüt / Dan n iet 
geraekt. jftoer fijn 03en. toikenbe öe plaetfc toat nas 
öerbefichtigen/ ïjcefc hem baer na begeben / ensijnbec 
eenige Soldaten getoeefi in een Boffchagie adjter ecu 
oude muur ban öe Mefol baer eenige gaten in gemarkt 
toaren / öefe hebben op fijn 45en. alle gelijk ïo| gcfcho? 

I ten / en iö eeuen fcljcut getreft op fijn 45enabcö SDuf* 
fdfe kolder (aïfo ÖP gten #arnaö aen haböej Dan té ©e<BJa* 
ïanlto be bo jfl afgefdjampt / en niet boo? gegacu/ nodj 
een andere ftfioot fjeeftfijn <©en. geraekt aen fijiiflin 
kerhanb/ mgequetfi bc ttocc boo?fic tongeren / ban mett 
toaLö fonöcrkngc grenen nooö / fooüe Chirurgijn Oer flefcöo* 

1 kïaeröe / nod) toeröen ttoee fdjoren gefcöotcn boo? Den fen- 
(halö ban het facet baer fijn <3cn. op ürö fïtteiiöe/ 
öoch beeft Ijet faert fijn <©cu. baer noch afgetoacljt/ 
fo bat hn meöc binnen Cljid geraekte / altoaeu hp bet? 
bonden toierö. &e üaben bic bn fijn excellentie toa? 
ren/ namcntïijk jonkheer 3iaqucp ban Cgmont/ 
feetc ban kenenburg / hafjan fauli en fepmer 
Cant / gingen firm öeö ’p achtermiböag^ bifitecen en 
faïueren / en bonden (jeni in goebc redelijke gcfontljept/ 
öoclj heeft noch lange aen be geguetfte hand gcgacum 
aïtemet niet tod getocefi / aïfo etujlic bcenbediens tipt 
bc hand moffen iiptgcnomcn toeröen / ’t todk fijn tijb 
moeff hebben: W,fo 3ijn öefe aenffagen bepbe mifimlt / 
bod) fonber eeltig bedie^ ban bolk afgdoopen. 

fet ïtdjgetooik tocroc gequattiert aen öefe sijöcbe 
3©ad / en maffen ebermifé ben stoaren Socgt by hen- ^ m 
ïupöcngeöaen / een bag ofte ttoee tuffen. jp0*t 

i ^acr na ficeft fijn €xceïï. tegen obet^immegen ban 
een .t»djaufe beginnen te Doen flaen om bie ban Dun 

| mcgniöaec mede te benautoen/ en heeft fijn ESaeiï. [cgfna 
1 ben 22 Jiïap öe^ nacljtp eenig bolk ober Ce ï©adgc? obec 
i fdjikt/ bie eenige Jj©o!en£ buntcii be ^taö ffaenfie ƒ*1®’. 
1 afgebianthebben / en fonber pet anber^ uptgereefit te ö™ 
hebben / jijnfe toeberom in’t leger gekomen. 3ie 
ban itonmegeu haööen met ban ttoee ©cnbeïen &oU 
baten binnen/ entoiïben geen meer boïfe^in hebben / 
ban be45:abeban !]©an^bdtperfuabeeröenhenlnpbeii Dam t? 
batfe noch range Soldaten tot ber fferkinge en berbul? 

lïingebande ttoee©enödcn ingcnonien hebben / imt.^ 
gaöer£ h°abect ©acr ben. ©ie ban be ^tab fajoccu ucit m 

I feer met grof gefchut op öe arbepöeré / öie^ niet tegen? w« fan 
ffaenbetoei'öeöaee feer ffer ft acngetoerkt / enepnödik 
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ooft in rebeïijfte öefcntfc gebjarftt / niet tegcnfïaenbe 
De <0?abeban IBan£beït meteen Deel boïft£ guam / en 
meenden Die Dan Daer te D#jen/banDatctoa£fooop 
Èjenigeftooftt/ Dat Dp niet ftonbeuitrecDten. 39e £>tas 
ten ban ifdlïanö fcïjjebert bifttoiï£ aen ftare <©eöepus 
teerde/ Dat $p fijn Cpceïï. fouden betmanen toeï acfjt 
te flaen op fijnpeefoon om Die in geen perijfteï te fïeïïcn: 
maer fjoe fp ïjem meer bermaenden / §oe Dp baec toeps 
niger op arfjte/ toant ftp toa£ feec couragieii^ enïas 
borctt£. 39en z f .j©ep guam beu <6u:abe ban .flèand 
beït mettenDeeïboïftëmet een grootebjababe boogde 
^tab «föimmcgen/ en ïjeeft tecfïont eenig gefcïjut 
geplant/ en b:te^cfjepen ban<©o?ïogenbanbcC?ee= 
ren Staten ge’Dtoongen toeeïj te b?rjben / oofteenige 
Deurfctjotcn en toepnige gctoont/fuïftjS bat aïïe De j§>cftes 
pen eh £>oeteïaerg mofïcn nedertoaat^ öjijben / en 
ïjeeft Den Sflmptman ©rjcïjg .^one De &cljan£ ober 
ïjet toater te Eennippe gemaeftt/ moeten berïaten / aïs 
fo De feïbe niet Doubaer toag/ en bp fijn CrceïL bebos 
Icn toa£ De feïbe te bcrïaten/inbien De bpanb met gefefjut 
Dacr booj quam / de£ anderen daeg£ troftDp toeberom 
ban daer. 

39en tienden IBep fïojf De Carbinaeï ban 29ouc-' 
bon in ©?anftrgft in De gebanfteniffe/ Daer in ïjemDe 
boojgaende feoninft ^enrift Den DaDen Doen fïeïïcn 
ïjaDDe/ ten ttj'De afé bepDe De gebjoeder£ ban Cuife onis 
gcfyacftt toiecbrn / gcïijft top in ’t bijf-en-ttointïgfïe 

inira, 2l5oeft ïjebben bctïjaeït : ïfp ïjaDDe geït geflagen ai 
i öe Daer op gefïeït Den tïtnï ban Careï De tiende / Dp toaé 
Sni ftetf jïSaet/ Deur fijn Doob toaren bellis 
m geur£ in Confufie/ toifïen niet toic Dat tot ïüoninft fom 
;ub< De geftaren tooiden. 39ccft De ïf ertoge ban .E9epnc be 

ïjielt mibbcïetttjb ben Citul ban Huïtcnant «©cncraeï 
t„. ^n öen cn ïtfone ban ©janftrrjft / Die Dp bp tij' 
itti De ban Den gcp^etentcerDen Careï Den tienDen fóoninft 
"ft* aengenomen ïjaDDe, en gebjupftte ober fulftg öet oppers 

fie gebiet in aïïe Depaïrn Dejé ©gftg. 

Jan dicht op des Cardinaels Overlijden. 

Carel Tan Bourbon Cardlnael al o Ft Tan dageii 
Had trcCk tot de FranfChe Croon en Welbehagen, 
Schreef fiCh felf defen tl/cel Carel de thleode Co- 

nlngh: 
Dan fterffInden KerCker, fonder te Cr/Jgen d/e Cro- 

nlngh. 

5CnDer. 
Door CarclV an BoVrbonljJer Weel bedorven , 
Hll WWert geen ConlnCk : Maar lx CardlnaeJ gejlor- 

Ven. 

3£>e <©oubcrneur ban ©ueflanb en C^oenmgcn aen 
De 5ijbe beg tioninï^ ban ^pangien / pcancop^ ©er 
Dugn/ ïjebbenbe in ïjet boojïeDen jaer bier jècïjanfen 
bedoren / Die ïjem C?abe 3©iïïem Hoöetopban Maf 
fau / <0ouberneur ban ©peflanD / ban toegen De s>ta^ 
ten <0eneraeï afgenomen ÖaDbe/ foïïiciteerbcn fecraen 
Den hertog ban ©arma om fecourd te ïjebben ban 
boïft en geïD / aïfoo Die ban <©jocningcn feerbenaut 
toaren / en bat ïjp frjne reputatie Deur ’t berlie£ ban be 
feïbe &cïjanfen bp Die ban doeningen feec bedoren 
ÏjaDDe: 39e hertog ban ^arma De toelftc aïïe ge? 
reetfcïjap maeftte om toeDee na ©lanbrtjft terepfen/ 
om Die ban ©aripi/ Die teDefec tijb in grote benaut# 
ïjepb toaren / te ontfetten / ftonDe Daer quaïift toe ber# 
fïaen. 39ocfj epnbeïift ïjeeft ïjp geaccojbeert Dat ïjem 
een fïecït Regiment ^jpanjaecDen ban n ©aenbeïen 
toegefonben toojbe / Daer ©becfïe ober toa$> Don Fran- 
cifco de Bouadiila, en nu in Degfeïfé af toefen geregeert 

'öl.+.) toerDe bp Don Manuel de la Vega , met Dit boïft 
0,1 ö,e ÖP booit^ uit fijn epgen ©egiment ïicïjte / enbp 

i jjT Den anberen b?acïjt / maftenDe ontrent Diie Dupfent bijf 
C' ïjonDectteboet/ en ?ooof4oo ©aeeben/ i^ ïjp boo? 

De ^cljanfe ban Cmentiï gebaïïen / Daer ïjp ïjet gefcïjut 
tS Doo? bjacïjte / en Dapper op fcïjoot / Daa* binnen ïarïj 
meu» Cercit Comeïifj. §»cljaep een ©jiefcïj Capïtepn/ Die 
1 tjemeerfï feer toeï queet en bertoeerDe / maer aïfoo ïjet 

§po?t ban becfcïje perDe opgemaeftt en feer gefonften 

toaö / i^ ïjp genootfaeftt getoeefï ’t feïbe ober en ficïj feb 
ben gebangen te geben / en moffen De ^oïDaten fons 
Der getoeer Daecupt gaen. 39en 20 3Iunp/ fijn <£3e* 
neraeï <0jabe lDilïern Hobetorjft ban ,ï!5affau / fcljieef 
tecfïont feer ïjcbicïj aen fijn Creeïïent. ban 59aflau/ 
omtrent ^inimegen ïeggenbe/ om fecouc^ banboet- 
boïïtenpaerbc-boïft/ bat ïjp anDerg bjeefDe bat ïjp ïjet 
platte Hanb foube moeten tè boren geben/ aïfo ©erDus 
go noeïj eené fo fïerft toas ban boetboïftaï^fijnCenes 
raei <Ö:abe ïDilïein ban l^affau / beïjalben De ©aec= 
ben / fijn Crceïïent. refoïbcerbe tecfïont na ©?iefïant @.abt 
te fenben tot ^Iffifïentie ban fijn <©eucr. De lïupter^ n»au< 
ban ben C,:abe ban <0bcrfïepn / ban ben ©itmeefïerg nto 
23aïen / ïïefpinoen ^ïupec / Dan banboet-bolft toafï #“7“ 
niet raetfaem ïjaer Daer te bec3toaftften/ toant be toarljs maeïjuiê 
ten moffen befet 3tjnban <©?abentoaert af tot booi pe 
bp 2$ommeï. 39ieban j^immegen toaren nu toeï fe^.®^ 
of febenDagenfteeïfïiïgetoeefï/ fonber met grof <Öes a 
fcïjuttefcïjieten/ maeralïecn met JIDufquetten / Docïj 
Den 23 tegen Den abonD fjebben fp toeberom met tien 
ofte meer grobe fïuftften Cefcïjutd begonnen te fcïjies 
ten / Daer Die uit De Jkljanfc Dapper toeberom met 
grof (©efcïjut op geanttoooit ïjebben; binnen Der fïaD 
toa^ nu Conre Niclaes Crdï <6oubcrueur gemaebt/ 
en Daer toaren 500 JboïDaten en 2 Comette |9aerDcn 
in. / meer boïh^ tuiïbeu 3p niet in ïjebben/ïjoetoeï C?as 
bc Carel ban .ïlDanóücït baec geernemeerbpïft^inges 
ïjaD ïjaDDe / be IDalcn ïjabben ïjaer quartier op ^et 
©aïft-tjof/ De ^Italianen aen ïjet fïonbeeï tegené be 
fiibiae/ en be 39uptfcnïancrbeCap/3p ftregdiooft 
500 ïBaïber^ tSogge in ban ©enïo / cn’fe^ JDageng 
met 25usïtrupt ban De C^abe : 39ie?fp bïebencmu 
niatrerenDe/ en feïjotcn feec feï met 5 fïuftften ban pet 
©aïft-ïjoff/ en met 4. fïuftften bari’tïSonbeeï/ bebdi 
taemïijfte rcïj^bc onber ’t boïft bic Daer arbepöe/en toer s 
be onber anberai een mcefïec aennemee ban cëbjs 
cum Dootgcfcïjoten/en toerbe ooft ben Capitcpn fifties 
ru^^uptfclj met een ©aïftouet Dooi fijn njfgcfc^cftett/ 
foo Dat öp op De plaetfe boot bleef / fijn ^reeti. toajï aïïe 
Dage ten minfïenttoeemaeï aen De £>cïjanfe' en bletf 
Daer ïange / tonenDc grote couragie en ïjet boïft anïmes 
renDe/ Debermaninge ban De lïaben aen ïjem/ ïjoïpni 
toepnig/ ïjoe toeï ïjet fonber perijfteï niet toag. 

Ceburenbe ïjet opmaften ban Dit jfoit ofte fïerftte/ 
foo ïjebben fijn Crcelïent. en Die ban Den üaben ban 
^tate goet gebonden/ een Deeï boïft£ upt23^eDa en 
upt 2Becgen op ben Eoom te ïicïjten / en Daer mcDe 
te ftomcnboo? ïjet #o?t ban Der ï^epDcn/ Dat üBanës 
belt gemaeftt en met boïft befet ÏjaDDe/ aïfoo Daer toep; 
nicïj p’obific ban ©ictuaïic in toa^. 39c 39?abcban 
.ïBan^bdt t feïbe bcrfïaenDe / ïjeeft tecfïont Dcrtoaecr^ ^ bc 
gefonben 14 ©aenbeïen Sltaïianen en 500 |9aerbrn 
om be feïbe ^cfjanfe te ontfetten / cn ïjeeft met een-cn- 
Derticïj toagen^ met ©ictuaïic foo in <©eertrupbenbecg ban 
aï£ in bc boo^fj. ^cïjanë ter l^epDen gefonben.39ie ban fenbc 
25?eba en 23ecgen opdoom ïjebben boïgenéDenïafï 
ban fijn Crceïï.met fo toepnig boïft^ aï^ fp fïerft toaretj/ 
niet toilïen toagen / maer jiju toeberom onbefcïjaöigt in fè t. 
Daer <0uacnifoen geftomen. 

(Cectogïe Dit jFo?t tegen .©immegen ober / aïbu^ ift 
Det aenfien ban De ©panden / Die met Daer 3Leger Daer 
omtrent ïagen / op gemaeftt toerDe/ foo Dcbben Die ban 
Den jpurfïenDom Ceïre en <6raeffcïjap gutpDen een 
SlanD-DacD befcDieben binnen Der ^»taD (CDvAf tegei11 
^>onDacD Den 8 Quïp / om De^ anberai DaecjjjJ te befoi 
gneren. 39e boo^naemfïe poincten banbebefcD^jbins lant» tot 
ge toaren eerfï om te procederen tot Clectie baneenen J®** 
iètaDDouDec / om aïfoo onder een ©ooft De feïbe Hans JJJJJ' 
Den in beter oiDje geregeert tetoojDen. Cen ttoeeDen simio 
op’t onDerDouD of tractement De^ feïben ^tab-Dom *1*°° 
Decë / na geïegentDept en bermogen Defer Hanbai. 
Cen Derden on be ©efumptie ban D’infïructie ban 
Canceïaec cn ©adert / en Die middelen tot Daler Cracs 
tementen noDicïj / ten epnbe fp beter aï^ Du^ïange 
toerden betaeït.Cen bteeben om Die ^>taD it»aïtp-23oms 
meï toeDer te brengen onder De regecringe ban CeïDers 
ïanbt. CenbnfDen / ten epnbe beter o?D?e op De contris 
Dutte ban Defe Handen mocDten toerden gefïeït. <^n 

ten 
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ten fcfïcn een generale Cïaufuïe bau ben baojbaïïcnöe 

30?inV faftni. *©p Defen Eanö -öacïj ljcbbenöc<Bccammit# 
M&u> tccröc albaer fijn Cpcdletit. lïlaudtiu^ ban BafMo 
mp ban cmöwcljtcïijfi tot ÏKitrcii Jhtab - ïjouöcr en Couber 
toe?t u ncuu geftoten / op feitetc pomctcii en articuïni al 
«ètati* baer binnen Cljid gerefoïbeert / tuelttc poiiictcu ton 
ïjouïicc in ons boojgaciibe Boeit ui fjet lo.ctfïe bïaöbanljct 
öcrinnb bp-boegfeï / gemferecrtïjebben: atëoottfijnCrcdlcnt. 
en«©?flpf Cominiffic/ fjem baer ban bp bc graten ódievacl ber# 
fcangut* leent. 
ËcHron ^aei*-m-mffc^Ên toert ïjet #o?t bca?t£ (niet te 
tegen 1 gen flacnöc aïïc ïjet gcmdötrij fdjtctcn ban Die ban Dcc 

«jètaöt Biinmegen) in botte Defentie gebjadjt / en 
ddT11 boïtnacttt feer ftcch / en Dacc meröc gefdjüt/ bictua# 
tooit tte en aïïc nootöjuft binnen gebjadjt / en Capitepn 
boi» oBrtTit öe fjongc merben bacc niet fTjii Bacnbeï en 

nod] eenige aiibece Capitepnen / tot brjf ofte ftf 
fenbm s ïïonbert man / ingeïept/ en De boof’5. Capitepn Cerdt 
gciionmt De Songc tuerbe ben ïaft gegeben om bacc te ccrni# 
öacc m inanberen. ©et £o:t toeebe dnoöfen&urg genoemt / 

ten eegaebe om bat bc 25ojgercu ban Bimmegen aïjS 
fe aon. fp mutineeröcn of oproeddE) maren dnoöfenö?a§n# 
bc ban genoemt/ m De Idnoöfcu op De jïrate pïadjten te bjeu# 
gcrlcm gcn> 

<aom, Ba bat Beröitgo Cmentiï ingenomen ïjabbe / ïe# 
man» gccöe ïjp fïdj bu ben (Opflad)/ en öambe ïjet Diep aïöaat 
JJr C) toe/ om eencnbjpenpaéin/ en meöectint©jiefïanö 
lept, te ïjebben/ en aïfobe gemepgeröe contributie met ge# 
&en torlb te ïjalcn. «Sjabe IIMlcm Eoöemijtt ètab - ïjou# 

JranC^ ^an ©lieflanb / Cf c i)u öe ©upterrje ban fijn Cje# 
roiéDcr» attentie ’tirjnbcclnttpen gekregen ïjabbe / begaf fjem 
öutjo en te belde / en Eegcröc flcï) ïjaïf btegen Eeeumaeröen 

C!1 Jodium / bnc mijlen bau ben ©panö : Ifëacr 
ban afêöeboojfj. ©uptcdjebpïjcm gekomen toa$/ quatn 
kaftan ïjp ben ©pauö nabec/ en Eegcröc fidj tot CoÏÏutn 
tranen _ ccn nnjïc ban ben ^pfïacït/op todtte bepbe plactfcn befe 
aSen ttocc 3legec^cliun fijn boo2bcel fïd) flil geïjotiben beb= 
f’anöpr ben / foiibee pet upt te cecljten / ban bat fp fomtijtjS te# 
bffiupt gen ben anbecen ccnige fdjccmutflngc fjidben / fïenbe 
«enCCÖ? Jfêttïem ban JbajTau geuoed) bat ï)p ©ecbugo 

Den bccöccen inbaï in ©jicflanb bdettebe / en ©jie< 
fïaub booj pïonbccmgc en berobinge befdjeembe. ^be# 
toijfc <6tabc IDiiïem tot <ffoïïum ïadj I tuccöen bacc 

èanció' <^pacnfd)c Polbaren beu eenen genaemt Juliana 
tpfïo» Sancio de ia Rotra, en ben anbecen Pedro de Mora- 
ia/ en les de Cordua, gcbangcu / en bcfcbulbidjt al^ bat fp 
öp^tv ban ©eebugo upt gcmacht maten om €>:abe IBïtt 
raics öe ïïm ban Baffau 01 n te btengen / ’tmeïïifp cccft lodjen# 
€o2öiia ben/ ban na bat fp tec baijtte gcbjacïjt maren / ïjeeft 
^pan. peefrbe booïfs J uliaen Sancio bc falie bdient/gdijïi oott 
jennen" bacc na bc bcoifj. Pedro dc Morales bettetibe'bat ©er# 
i>e beo öugo ï)cm een Capitepnfdjap geben fonbc/ foo ïjp futtijé 
rapti te mege bjadfjte/ fp 5ijn bepbe oiuijalfi / en beïidjamen 
Spnp?rP. #l gegnacnect / en tjebbenaifo ïoonnaïjaecmedicn 
foor ban ontfangeu. 
^?abe ?U0 öe .-tidjanfe of po’t ban ftnoöfcnburg boï# 
^“lftn madtt ma^ / cepfoe fijn «lEéccïïentic na^ccnljem / al# 
«jfïafTüu/ tuacc öe #ccren ïiaben ban ^tate gettomen macni/ 
toftnen baer bp be Jbtaten ban llptixdjt geboedjt en incöc ge# 
omöooft committeert Ijaöben Sondjccc 23actI)oïomcti^ ban be 
bnenö l^ad / ifeere ban cf©oe?becgcn / en 3|otiliec OBecact 
aetiuat# baupeneffe / ï?eeccbQnbec ^a.^jjn€t*ccïïent.öeöc 
ïfert. mcDc tot Écrnttein bomen ben ïfccce ban ïïenenbticg/ 

53ogan pauli en öcpnict Cant/bemeïïic geburenbe het 
opmatten ban ’t boo2»5* 5fo?t gefïabidj bp fijn <£jecd# 
ïentie gcmcefï maren) alöaetmcrt gcractflaccïjtmat 
men nu berber booniemen en met ïjet Xegcc boen fou# 
öe / b’opmien biden biberë / cenige mccnöen men fou 
be Bmimegcn bo’Der acntaften cnflentebcbmingcn/ 
ban bic ban Den ©abc ban J)tatefcï)cnen baer toeniet 
geflut te 51311 / bpfonbee bcmijïc ben <J5?abe ban 
.fBati^odt iiocÖ albacr omtrent ma^/ bic men meen 
be bat ban baer niet fdjcpöen fouöe fo men pet boibers 
tegen bie ban Biuimcgen milbe attcntcrcn. €tott 
fcïjecnt bat bic ban ben ©abc ban Jbtate grote3ma# 
ngljrpt mactttcn om bc mibbdcn tcbinöcntotfultteti 
Mcgcrmge nobidj/ mant (jet matten ban bit jfod alfo 
stt ’t gcfïcfjte ban bc ©panben ï?aböc feer bed eptraomi# 

1 
narté gettofï/ en fcuben’t fdbe gualijtt ïjebben ttonnen % 
uptboeren / fo be Staten ban i^oïïanö om te confer# Betman 
beren b’autojitcpt ban fijn <tB]eccïïentie / bettoftenniet ^nö?a« 
niccflenbcd enïjabbm ejetrao^bmarie berfdiotcn/ cu be 
penningen te berbe gebjvicttt- rcfolutiebieï/ bat na# btitcn 
Demad be -tidjanfe'iinoDfcub.urg mas boïmaettt/ bat ba« fcerf 
in conflbcratie ban ïjet Ecget ban fijn €yceïïentic / en Jjf *"* 
ban öte ban jlBan^odt l]et apparcutditt be boo^fj. tiup 
jiBanpbdt fleï) baer niet langer fouöe ttonnen Ijaröen/ uenGtg*/ 
bat men bacc emme nod) bijf offeo bagen aïbaer fou# ^°P' 
be ma. dj ten/om te flen mat 4©anöbdt booniemen fou# mifno”. 
be/bemdli onbettuffdjen fijn Eegccopbjattcubectcott acn ban 
ban baer / aïfoo ljp groot geb?ctt ban gdD en bictuatte 
ïjaööe. Wie oB?abc ban ï)oljenlo trott met eenbupfeut 10,,°“' 
man obee be IBacl / en quatn ör£ anöereu baeg^ meöe# 
torn bp fijn aBjecdlent. bemdtte mfgdtjtt^ met ïjet gro^ 
ban fijn ©epdeget ben 20 ^nlp / tot E0oftcdjoüt be 
©ibiece pafTeerbe/ bacc ban befómmige geengoetge# 
naegen Ijaöben : itt ©ebtse een Ojief gcfien ban ben 
©act^-Üeece ^octoj Boet / acn be fccre ^oïjan ban 
^Ibenbarnebrit / Ebbocact ban ben Eanbe ban J|oï# 
ïanb/ gefdjjeben ban ben 22. gillij / baer in ÖP fidj be# 
ttlaegt bat ben ©acö ban ^tate goebe begeerte ïjaböen 
om meberom na ben ï|agc te ttccren ïjet mdtten fct)?Dft 
Öp / mei een atiöer alteratie foubc mogen beroojfatten. 
^erïjalbcn bib l)P f)tni Dat ljp befe fatte in recommau# 
batie mil Ijouben/ mant booj De miööeïen (fcljjijft l)P) 
bic mp / bie ban Mptredjt / bic ban <©opïanb en ©ber- fffeï ban: toe fuïïen furneren / bedjope itt bat befe tmee 

jobintien fuïlcn met mtnöere ttoflcn merben geljoï# 
pen aï£ befe eene / laet bedjalbeu niet toe bat ban fo 
langer öanö/ gepjactifeert / gerefolbeert en fo Dien# 
fiiel) bebonben i^ / fo tcmcraedijtt en ïidjtdijtt bet# 
ömBne / baer toe / fcïjjrjft ï)p / itt l)ope Dat gp al u ber# 
fïant en autïjonecpt fuïtcmpïoperen/ gdrjtt al? ttt en 
aïïe bieume alhier boen/ en onp t’eenemael baer op 
berlaten/ boel) ben ©abe ban Jbtatebonöcn niet ract# 
facm booj bit mael mtjöer^ albaer pet aen te bangen. 

Wt ©ertoge ban ©actna / bie beur ïafl ban ben 
ïdonintt ban ^pangien bebeï ïjabbe omnaBjanttrgtt 
te bertcetttten / en parijn öemdtt feer benout ma^ 
ban ben üionintt (mant men baer al cenigcntijölang 
peerben/ ©onben / dotten / en tfBupïm ge# ^ 
geten Ijaöbe/) te ontfetten / $ ben 27 3}uïp uit 23juf= ^Ertoge 
fel aertrotttten met grote pjacïjt/ 5ijn ^rcttifi^/ ©el# ban 
lebarbier^ / en fijn «BitarDe maren aïïe t’farani in£“ 
Cacmojrjn jpïumccï en Caffa toe gerufl ïjeeft in aïïe^ 
fijne magnificcntie miïïen betonen / meer aï£ opt booj ^?anft» 
öcfcH / ljp ïjeeft bc ©cere ban jiBontignp fijnen Etcute « 
iiant <35euerad gemacttt I en 1 a .IBottc ©dt-lBacr 
fef)aïtt/ ljp marcljcecöe op be mamere ban ^ue b’fdba 
met groot getal ban iüagenen / en in groten pjacfjt/ 
met een doninttïtjtt Eeger: itt ïjeb bjieben gcfïen 
baer in gefcljjeben merben bat ïjp ma^ bergefdfcljapt 
meti2©egimentenboet-boïtt/ 6 ban ïBalen / 2 ban 
^untfdjen / 2 Italianen en 2 ban ^>paugiaerben/ 
genomen upt bclc Compagnien / boojtO nret2joo 
gaerben/ cn4.oo aêbeïïupbcn / en mag fijn Ecgcr md 
boojflen met grof <©efcïjut / lümonitie en ©ictuatte/ 
paffcrenöe te ©alle/ ïjeeft ïjp albaer fijne 25cbcbaett 
gcöaen/ en $boojt£ na ©janttnjtt gerepfr/ mat ljp al# 
baer upt gcricïjt geeft/ ïjöe ljp pacyo ont3et ©eeft/ 
boel) met ïjeeft miïïen fïacn) en tjoe ljp baer na met 
groter 3marigï)tpt ban bcndoningbcrboïcïjt 5tjube/ 
en md een berbe part ban fijn boltt bedoren ïjcbbenöe/ 
fo Dooj flcttte / armoebe/ Ijouger aló berflagen mefen# 
öe op bcrfclfjcpöcn fcïjermutfden / meberorn in ’t Be# 
berïanb gcraettt \$! al ’t fdbeïjebittin’tbcrboïgban 
Canon in ’t bijf be 25octt öe^ fefïen ©cd^ met fijn om# 
meganben taemlijtt ïaiigbefcïjieben / baer itt ben Ee# 
fer toe mijfe; ^oct) moet itt ©ter ucclj bciniaucn boe 
bat cccfïbedomnttban ©janttrijtt na bcrfcljf pöm bic# 
torien ingenomen Ijdibenöe De ©oojfleben ban pa# 
dj£ / öe ^tab fittttp benout ïjeeft gcljab batter md 
tmaeïf öupfcnt JBcnfcljcn bau Ijouger fïojbeninöjie 
B)acnbcti trjbp / uodjtan^ ïjabbe be donintt upt fijne 
feer gcmondtjtte bcïeeftïjept met pafpoojt baer upt la# 
ten bertretttteu alle ^tuöcuten banöe ©iiibcrfltept/ 

©jot^ 
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©jotitom/ Étocïitfl# en Mnöcten/ cn ooköfeCee* 
ffcïpe Die tmïöcn / cn liet öaec ooit bp ooclj-lnpclun* 
gen binnen gaen eenige btctuaïtc tot berqirikfnnge üoo? 
öe Cöcïc fjuffeoulxieu / öie^ntet tegcnflaenbcnambc 
öieite öageliftg meet' at meer toe / foöatni ^eptem? 
bec Defeö '3’acuö een jt-uööc (E ertoe aïöaer quam te ïto= 

iioote fftn mgelöc 1440 kronen / een JIBuööe ïïoggc 114.0 
cte ïtconeii / een jBttööe ï)abcc 300 ïiironeit / en aP 

ïeanöeie fpijfc ongefcuoonltft öuuc naabbenant/ fuïïté 
bat ïjet fcijeen ónmogelijk te 3tjn bat fp ’t langer fonbeii 
ïjebben bonnen Ijcrbcn / tuant baecmbien tijb inca* 
afó brie öupfent jjketöen en Cfefê gefTagen en gegeten 
toaren / bics niet tegenfïaenbe / bïeben jp ïjectnefo 
big / en ïeben alle beft grote armoebe genoegfaein 
gebulbig/ en men facïfer belc opöc firaten ban bon¬ 
net m lioninter boob blnbcn : niaer bc <ü5ecfWijke 
Capuqjn^/ £$èfupten enanbere nieutocenoube <©i- 
Die / p’ebikten öecPolii öagcïiji^ / bcrmaenbcnfc tót 
Iijtfaemfiept cn ftautbatiigljept / berfeberbe ben be bcr= 
ïofTingc bene ben Hertog ban fDarma / en bat be 
geene bie binnen ber tijb (io’bcn ben gentel berbien> 
ben / cn in beu Hemel oilber fjet getal ber Matte* 
ïaecg opgenonien toetben/eenige fepöcn op ben fïool bat 
fïeti ïjacfïccncii 3juöit yicfeutcreu foube bie SSetnïien 
bcrlottcn foube/ anöcceDat<8oD nocljeenen23iocbcr 
Sacob Clement bertoebben foube/bie befen berboembe 
ïiiettee (baer meöc meuenbe ben ISoningjban bant fou 
öe beïpen; jjja be Cccfielijbe om ïjet bolb te meer te a* 
nimercn/nanienfcïbcöelDapcnenm ïjanöen / en to^ 
gen op be toacl)ten/ enïjieïben öe tuadjten en pieinfucn 
op be tuacljtcn. <Dcn Caitrtnaèï Captönu^ öc£ jDairê 
Jhintiu£ / en ben SUnbaffabcur bes' ïtomogs ban 
^paugien/® oii25arnaröijn öeJBenöofa öepïöen öagc; 
lijUé beeïe grote Ulelmoeffeu ban gdöc / en bictuaïie 011 
öct be fcïjamcle gemeente upt / om befelbe tot fïantba^ 
fügl)ept te befjoabcu. Cnilbebb beeft $atma be fïaö 
ontfet / cn trob feïbe in perfoon ben 19 £>ept. in parijn 

Incarnatie of Jaer-dicht op liet ontfet van Parijs. 

jibex ander HertoCh Van ParMa ontfet Parlls, 
Waqthll Was QLoeCk en LoosfebaLende Lofenfrlls 

1Cot bieebcc berfïant ban be JFranfe faben ïjeb tb 
bier bullen bn-boegen / boben bet gene tb m ’tbaob5. 
bijfbe25oeb berljaelt (jebbe / noefj eetuge 25^iebcn ban 
ben Hecre la Pree, gefept Tafin, bie ban boegen öe IJce^ 
ren Staten <©eneradbp ben üontng in’tïïegcrboot 

m? 
nö* 
rrla 
tMt» 

1/ oen 
l§te» 
i§ita» 
i «5e» 
rat! 
ben 
abt 
,n 

alle tocbaïïcn ni geftbiebentffen teberbjittigen. 9F<cfcyf 
geeft ban ben 14. Siunijaenbe Heeren Staten <0eu^ 
rad gefcljteben öe naeruolgctibc JBifftbe» 

MYNEHEEREN, 
Alsik raijnlaetitefchrijvensaen U E. Mog : af- 

vaerdigde, dachte ilc niet eer aen ben te fchrijven als 
uyt Parijs, door de wederkomfte van mijneHeeren 
van Naffau en van S. Aldegondej maer de hope die 
den Hertog du Mayne aen die van der Stadt heeft ge¬ 
geven, van hem tcfecoureren, heeft henluydenre- 
folutiedoen nemen hen noch niet over te geven , en 
op dat zijne Majefteyt hem klaerlijck te kennen fou- 
degeven, datzyte vergeefs hier na wachteden, heb- 

tattn. ^enc[e (jen vierden defer Maent advertentie gekre¬ 
gen, datdengemelten Hcrtogedu Mayne 400 paer- 
den en 3 Regimenten voet-volk uyt het Nederland 
haddegekregen , eridathy met Kanon Chauny wilde 
gaen overweldigen , fb vertrok zijne Majefteyt des 
anderen daegs, gerefol veert zijnde, hem niet alleen¬ 
lijk het veroveren van de voornoemde Stad te belet¬ 
ten, maer ook fltg te leveren. Zo zy malkanderen 
in ’t Veld rencontreerden , en gebruykende dien 
volgens grote naerftigheyt, felis tot twintig mijlen 
in eenen dag te marcheren , zo arriveerde hy des 
Donderdags den zevenden ’s middags in ’t felve 
Dorp, daeruyt den Hertog du:Mayne inderhaefte 
enmetfehande twee uren te voren was vertrocken, 
hebbende door een Edelman van de Armadefelfs ad¬ 
vertentie gekregen van de komfte des Koninks, en 
gink hem verfterken in de Stad Laons, logerende zijn 

IV. Deel. 

Armadeinde voor-fteden, die met allen vlijt gebar~ 
ricadeert wierden. Den Koning die hem gevolgt 
was, prefenteerde hem voor de Poorte onder’tGc- 
fchut van de voornoemde Stad met i8ooCura(Iiers 
en iioo Harquebufiers te paerdefuanthy haddezijn 
voet-volk en de refte van zijne Ruyterye voor Parijs 
gelaten) en hy bleef daer tot’s avonds ten vijf uren , 
en alsdoededehy zijn volkdelogeren. Desanderen 
daegs’s morgens vertoonde hy hem wederom ter zel- 
verplaetle, en fiende dat daer niet een menfeh meer 
uyt quam als des vorigen daegs, en verttaende dat 
den Colonel S. Paul des nachts uyt Laons wasver- 
trocken , om doorSoiflbns na Meaux te trecken, om 
S. Martin (dat by gebreke van Vivres op ’c poindt 
ftond van zich over te geven) te reviótailieren, zo 
keerde de Koning met alle vlijt, om hem dat te belet¬ 
ten , gelijck hy oock dede, komende in ’t wederkeren 
den j 4. te defer plaetfe, des anderen daegs dat gifteren 
was, fteeg hy te Paerde om hem in de Oorloge te la¬ 
ten vinden , maer weynig is daer uytgericht, ter oor- 
fakedatdie van der Stad hen niet durven bloot geven, 
en onder de gene die uyt quamen zijnder acht, en 
naderhand twintig dcod-geflagen, Onder anderen een 
Capiteyn van eene van de Quarcieren van der Stad, 
cn een van de grootfte mutineerders, die de Koning 
wel te pafte gevangen dede nemen. Ter zelverure 
als zijne Majefteyt weder hier quam, men toonde 
hem een Boeksken, te Parijsgediukc, geintituleett 
Nederlage van den Koning van Navarre, voorde 
Stad Laons, door den Hertoge du Mayne , en hield 
in dat den Koning twaelf-honderd man hadde ver¬ 
loren , dat Mons de la Nouë daer dood was gebleven , 
en dat den Heftogde Longevillefeergequetft zijnde, 
was ontkomen , daer uyt kan men ainemen wat 
vlijt en boosheyt die booswichen in de vaornoemde 
Stad gebruyken, dm ’t volk te abuferen, om hen 
in hunne ellendige rebelligheyd te onderhouden , en te 
lijtzamelijker den honger doen lijden, diefeergroot 
is, en zodanig, dat volgens d’advertentien die men 
heeft, her niet langer kan lijden of de Stad moet haer 
binnen acht dagen overgeven Men heeft den Ko¬ 
ning gifteren een Brood gebragt van Haver gemaeckt, 
wegende een pont, dat daer tien ftuy vers koft, en om 
hen te meer doen haeftenom tot erkenteniffe te ko¬ 
men, en hen veel vafter en nader te befluy ten, zo 
gaet den Koning van dage te Ambert Viliers logeren, 
dat tuiïchen S. Denijs en Parijs is, en te Mont-Martre 
fullen enige ftucken gefchut geplant worden , om de 

SCSKiSim!'' Kregen, met Biieven van den Gouverneur van S. De¬ 
nijs aen die van Pontoiïë, daer in hy hem ontbiet, dat 
zo hy den 1 5 defer Maend, ’t welk morgen zal wezen, 
niet is gefecoureerten gerevi£tailiieert,hy gedwongen 
zoude wezen hem door hongers noot over te geven: 
Den Hertog du Mayne die advertentie kreeg, dat den 
Koning voor Laons was opgebroken,achtende dat het 
zelve was gefchiet om den aenflag van den Colonel de 
S. Paul te verhinderen, gink Krelpy, een kleyn S tede- 
ken, belegeren, hy liethetbefchiecen,en een ftorm le¬ 
veren : maer hy wiert afgeflagen met verlies van tu ffen 
de 3 en 4000 Man,en alzo daer in der haeft een gerucht 
wiert geftroy t dat den Konink in’t keren was,quam de 
vreze in zulker voegen on der zijn volk, dat zy alle in 
der yl retireerden, loekende plaerfen van verfekeriDg, 
hoe wel den Konink verre van daer was. Ditgefchiede 
desSondaegsdén 10, en inde voornoemde Stad com¬ 
mandeerde enen Foncandiere genaemt, die langen tijd 
inUMog:E.dienft is ge weeft,gel ijk mede die van Or- 
leans,(om het Krijgsvolk voor Parijs te doen opbreken 
en te doen diverteren) te Velde waren gekomen met 
Kanon en Chaudun hadden ingenomen. Den Mar- 
fchal d’Aumont is van Pont S. Clou derwaerts aengc- 
trocken,den Heere van S. Luc. Gouverneur van Brou- 
age, in zijne ablentie aldaer commanderende, die van 
Orleans daer van geadverteert zijnde,om beter te doen 
geloven dat zy geünt waren hen weltedefenderelt, 
verbrandeden alle de voor-fteden , en hen in de Stad 
geretireert hebbende, zijnzy aldaer met haer Kanon 
befet. Giftefen is hier eenen gekomen , dietijdinge 

7.1 z brengt- 
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brengt \ dat 7.y verdoeken met eompoGtie te mo 
gen uyt trekken : Maer den voornoemden Hcere 
Marefchal wilfe’c zijner difcretieen genade hebben, 
om 500 Burgers van de grootfte rebellen van Orleans 
te doen gevangen nemen. Ikhebbegifteren gefienen 
horen leien de Miflïve gefchreven met de eygen hand 
van mijn Heere den Princed’Ombes, Gouverneur 
van Bretagnien, in de welke hy ontbiet, dat hy den 
Hartog du IVIercure heeft geflagen , hebbende hem 
van fijne Befte Compagnien vernielt, fo van Ruyterye 
als voet-volk, in voegen, dat hy hem ’t veld heeft 
doen ruymen, retirerende met fijn volk in deSteden 
die hyin heeft. Mons de Chaftillon is met fijn volk 
noch nietgearriveerc. MonsdeTurennefalwel haeft 
met noch andereTroupen volgen,fijne Majefteyt ftaec 
makende, in ’c uytgaen van defe maendnoch 3500 
goede paerden , en zooo man te voet te fullen krijgen, 
daer uyt hy na ’t overgeven van Parijs, twee goede 
Beyr^Legers lal konnenmaken, om tefendentegen 
de Steden, die in hare wederfpannigheyt noch fouden 
willen volharden. Sier daer mijne Heei cn, alle ’t gene 
ik voor het tegenwoordige aen U £. E.kan fchrijven, 
doende ’tfelvein groten haefte, alfoik wetedat den 
brenger defer, die defen tot Diepe toe lal brengen, da- 
telik (al vertrekken. Hier mede delen eyndigende, bid- 
cle ik God dat hem believe. 

Mijne Heeren, &c. Wt het Leger voor Parijste 
ésbnefle 9deni4 juny i 590. Lager ftont,U Mog E. 
ieer ootmoedige en feer onderdanige Dienaer,Onder¬ 
tekent I. de Taffiny noch lager ftont, Mijne Heeren 
van Naflau en van S. Aldegonde houden feer aen om 
haeraffcbeyt, maer het fchijnt dat den Koningdelelve 
te rugge hout, opdat fy hem fijn Intree in Parijs fier 
doen, en daer van aen U E. E.detijdinge brengenjde- 
feiVe fouden fijne Majefteyt een leer aangename fake 
doen , fo zy hem op ’t Ipoedichfte eenige van de hare 
lieren weten, w int del'elveop’thoochftedaer na ver¬ 
lang.’'. De lupedcriptie was, aen de Staten Generael en 
den Rade van State van de Vereenigde Nederlandfe 
Provinciën. 

5j®ff(Ttte 
ban 3. 
fff afin 

<3c boo;ïnoemöe la Preeïjeeft ook uyt ïjet Erger boo? 
#arijS Den 2 3 3funy gcfcïjjeben aen ben Ij/eece ban <3h 

eenScn öoiöarnebdt/ llbburaet ban Dm EanDe ban fêoL 
ige.re ïartD / Daer in ?ju ïjem beaïacgfjt / aï£ Dat De Honing 
ban ©»tfjöingc beiiomtban De falie bet SeDerïanben / Deur 
mwtï anbere aïg Deur ïjem / Dat ïjem Dat toey nig eere $ / en 
aavioo Dut ïjem fuïag fcfjaöcïjft om De faften ban De petten 
caettian Staten metfo tod te beeddjten by fijne iBajefïcyt/ 
tebaS”* ooft bat ïjy ïjem om De grote Dupjten / Die in 
$oiianö. ©?anftojft$/op ïjet tractement tjem toegeïeyt/ niet 

ftan icc eeren onöetïjouben/ gdijft fijn »i£b. uyt De £fee- 
ren ban Saffau cn EïDegonbe / Die Doe by fijn Mm* 
fïeyt blaren/ bad fo: löe berflam / fepfijft boent Dat De 
ftom fïe ban De ïfeeren ban ft ïDegonbe en ban Maf' 
fau by Den Honing/ in <£naeïant bjeemt genomen 
bjerbe / aï£ menenDe Dat Der felber ftomfle aïöacr toat 
anöer^tebeDuyöenïjaDoe/ ïjp IjaDDe Daer feer bonfte* 
re^iebenafgeflen, Ucboo/5. ïf eere ban fïïDegom 
De / fcÏRijftïjy / bia£ ban Den Honing met een goetoo' 
ge aen gcfïen getocefl / cn Dat fijne iBajefïeyt bde ban 
ïjem ïjielt / en flmcn bienfl toiïDe gebjuyften / fijne 
.IHajejleytïjaDDe ïjem Doen fcïjcnften 600 Hronen / en 
mijn ^eere ban j&aflanto cengouDen Heten banger 
ïijfte toeeröc / fjy bi«£ / fcfjjtjft ïjy / Daer tegentooojDig 
getoeefï alS Den Honmft Den f^eere ban EÏDcgonbe ge^ 
DcDcn fjeeft Dooi üBngdant te paffeeën / ten Dien eytibe 
afS f|y aen De heeren Staten gefcöieben ïjeeft / en niet 
tegcnfïaenöe !jy getragt ftaöje flclj Daer ban teejccu^ 
ren/ fo ftaö fty ’t nocfjtau# moeten bdoben/ etc. 

3©y fuïïen Ijicrnocj) anbere 33?teben ban Den booE 
noemden 4}eete la Pree Doen boïgen/ om beter De ram 
fc faften/ Daer De SeDerlanDfe grote gemeenfcljap meDe 

«ühec Ötbben/tebecflaen. 
Mime ÏVl YNE HEEREN, 
öan^a3 x ^Ik heböe den 14 dder Maeod aen U E. E. ge- 

ITJm* ,cftfeven i maer die na Diepen ging, heeft mygeman- 
ïen&te* qaeert,enopdat U E.E: niet hebben te twijffelen, fo 
ren «Be® lende ik hen den iel vee blief, m de welke ik niet fbude 
nerad. 

konnen veranderen of by voegen, anders als dat het be¬ 
leg van Parijs langer dimirtdan men wel meende dar 
het doen foude, blyvende de Inwoonders by hare 
hartnekkigheyt, door de hope die den HartogduMay* 
ne hen noch geeft, van hen te komen ontfetten, en op 
dit verwachten , opiniatreren ook die van S. Denijs, 
nochtans hout men ’t daer voor datzy ’tniet langer 
konnen houden, na dat den Hartog du Maynefo voor 
Crefpi is op gebroken, door vreefe van de komfte, en 
tegenwoordigheyt des Konings, hebbende verftaen 
den fel ven heel geretireert te wefen , is hy de voor- 
noemde Stad weder gaen belegeren, en heeft die met 
Compofitie verovert, ten refpeéte vanydereen, de 
Capiteynenzijnelksopeenbidè uyt getrokken, en de 
Soldaten meteen wit ftoksken , blyvende ter difcretie 
van den Marefchald’Aumont,de Borgers , fovan Or- 
leansals Chartres en elders,men weet noch niet of hy- 
fe heeft doen hangen. Den Koning doet door courier 
op courier Mons deChaftülon haaften, enikhebbe 
Mons de laNoue felfs horen feggen,dat hy binnen 10,of 
ia dagen met fchone Troupen volks hier fal wefen. 
Mijn Heere den groten Prior is na Au verne getrokken 
fo orn dat hy daer Gouv erneur is, als om te volvocren 
de wcch-neminge van de L.igue Sietdaer mijne Hee¬ 
ren , alle ’c gene ik kan fchrijven, boven den inhout 
van mijne andere Miffive, hier mede defen eyndigende 
biddeikGod, <3cc. 

Mijne Heeren &c. In’t Leger voor Parijs defen 15 
Iumj 1590. ondertekent I de Ttjfin, de fuperfcriptie 
w as, aen mijne Heeren, mijne Heeren de Staten Gene¬ 
raal en van den Rade van State,van de Vereenigde Ne¬ 
derlandfe Provinciën. 

^Daer 3jjn uceï meer afibtre $$?i'eben cn abbertentien 
aen De ïf eeren Staten geLomen fo ban Den feïbcn aï^ 
ban anbere/ en onbre anberen ooft ban EntftomDe 
^aïy / eigent ban De heeren Staten tot Caïfé in 
©?anfttijft / Dan ïjebbe alleen Defe booïfcjjjcben aïfjiec 
tmïïen brengen 
VkJ § ïjebben in ïjet 2.5 25oe& bedjaeït ïjoe Dat De ©f 4 
vv rfrafcmcï IDiïfjcIm ^cuatt betfttegen ïjeeft ge= inmi 

Öob ban Den Honing/ 3|acoöu£ ban ^eïjotïanö D^ieben ®lI!t 
ban Hepjtfaïicn ter fomme ban 680000 gniDen / Die Dy ff 
PietenDeeröe ten acïjteren te 5fjn ban Dienflenftyïjem nfeut 
tenöeïjoebe ban De if eeren Staten dBeueraeï geDacn infta* 
met een ^cïjotsf Hegiment/ en Dat De Honing Dient* «f * 
Daïbcneenen^eranïtaen De heeren Staten OBenecatï mfa 
gcfonöcnïjaDDeom De feïbe teinfïnuecen/ Datfeo?D|e ö«aei 
^eïlenfouDen/ om’tboojfcïjjebm aeïjterbjefenteboL f 
Doen/ of Dat ïjy genootfaeftt'fouDe toefen De biïojfcïjic? 
ben^tuart met fijne confoo?ten toe te ïaten De23?ieben f en 6 
ban Hcp^efaïten ter erecutie te Doen fMen/ en aïïe ’t ge? 0 

ne Defecten Daer tegra^ ïjaöbengeDaen/ enbenHo^j^' 
ning boor ejepjeffe #efanten fjabDen Doen bertonen/ op ten e. 
Dat De gecommitteeebe e;cecu£ie ban De ürieben ban 
pjefalienban De Eanöen geöiberteert fouDen tooien 3* 
öatfy in De fdüe fcIjuiDen met maren geïjouien / aïfo nanfc/ 

en SeeïanD/ in De boorfcijjeben fefmïöen niet tearen ge« 
Öouöen / en Dat öp fijn p?eten£ acycectoefen niet fton^ 
DebojDecenöanban De geene Daer meöe ïjy gccontrac* 
teert ftaDDe/ en Dat ïjy fuïft£ mofï berfoeften aen De 
©?obmtien in bjien^ öienfi ïjp ïjem tjaDDe ïaten gebjup^ 
ften en opgeteftent bias / Die ijy ongemoïefieert liet/ 
en ïjoetoeï De heeren Staten Den Honing ban .^cïjot* 
lanD fuïfte onDecrecïjtmge geDaen ïjaöDen Dat D’erecm 
tieban De boo^fcïjjeben D^ieben ban Hepjefaïien niet 
toe liet ter crecutietefïellen/ fo ïjeeft De boo?fcïj?eben 
^itnatt nocïjtanS niet nagelaten fijne prctenflen tegen 
DeHeeten.^taten<tëeneraeï Der Bereenigöe f ?oömden/ 
en byfonDer tegen Die ban Hoïlanö en ^eeïanD te bo$e<* 
ren / ïatenbe ongeraoeyt De ^utóntien met Debieïfte ï^ 
gecontracteert en geDient ïjaöDe / toant a$ ïjy na De* 
fen ban Den Honing ban ^eïjotïanD gefonöen toap m 
^mbaffaöe aen Den Honing ban <©enemarften / uegaf 
ïjp ïjem boo^tS in Den Dienf! DeS boojfeïjreben Honing^/ 
en öeeft Daer Dooj te toege gebiacïjt DatDenHonmft 

ban 
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'eöo. ban<©encmathenfiifijnfabcur inDen 3;are 1589. arn / 
JL DeStaten<£cneracl gefcjfcebenbeeft/ Datfe ben booj; 
■mat» fdfeeten Jrtuart fouöc töiÏÏcn contcntcrcn ban fïju 

acïjtettoefeü ban fijn geDane Dienfïcn Daer ban ïjp fepöe 
afrcfcémngeteIjebben onber De IjanbcncnscgclbanDe 
graten Unierad/ fonber Dat De&oningtoifïeofDaei: 
op lette tuat Staten <£5entrad fuïïic befcJjirjbingege; 
öacn ïjaöDen / Dan alfa intact De bcröooptc bèta# 
ïinge / Die^ niet tegcnfiacnDc niet bequain/ fo beeft 
ïjp op nieiito£ aen Den üontng en fijne töaöcn aen 
gebouöen om nieutpe bjieben ban fabcuc / Die bp in bet 
boïgcnDe jact ban tnegentig bedtreeg niet baat fcïjcc- 
pet tooojDen / in Defet na bolgenber manieën. 
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TRANSLAET, 

<$ï)?ifïïacn tic bieröc ban <f3ot$ gcnabc tot <©c* 
nemarïïen / «©oo:toegen / Der JBenDen en (J3otten / 
€rtoedtet fioning/ Hertog ban i§>ïe£tutjïï / Hol; 
fiepn/dètozmarn en Der ©itmarfen/<Ü^abeban#F 
öenburgen <Dclmeulja:fï. 

gjfjnje Nzen genadigften goetgunftigen en genadigften 
in Den '-'willen t’uwaerts, Welgeboren, Edele, Erntfefte, 

Eerbare,Hoog-geleerde,Lieve befondere. Wy willen 
u hier mede genadigft niet bergen boe dat wy niet 
twijfelen gy werden u noch wel te erinnen weten,wat 
wy hier te voren in ’t Jaer van 89. van wegen des Ernt- 
feften onz.es beitelden Orerften en lieven getrouwen 
Wilhelm Stuarts &c. aenugenadigftinfchrifcenge- 
langen laten, ofwy ons nu wel ganfehelijk hadden ver- 

'* fien, gy wurden u zo wel om der zelven onzen gena¬ 
digften Interceflie als ook der billijkheid en uwer 
fchriftelijken uitgegeven verplichtingen halven der 
maten betoont hebben, datvermelter onzeOverfte 
fich onzer voorfchrift te bekomen, en u luyden ook 
goede betalinge hadde te bedanken hebben mogen. 
So werden wy, doch jegenwoordig ncchmaels onder- 
danigft berichtet,hoedatnoch deze onze noch alle des¬ 
wegen hy bevorens aen u luyden verkregen Koninklij¬ 
ke heerlijke voorfchry vens en anderfins door oorzaken 
halven aen u gedane befchickingeganfch en geheel 
niet geprofiteert, maer dat tot zijnen groten ichade en 
nadeel, en tegensalle billijkheit hem lijn welverdiende 
en van u luyden genoegfaem zelfs bekende achterftal- 
lige betalinge tegens uwe Brieven en Zegelen als noch 
onthouden werden,waer beneffens hy ons dan niet al¬ 
leen voor zich zelfs,rnaer ook door vriéndelijke voor¬ 
bede des Deurlugtigften Furften Heeren Jacobs Ko- 
ning tot Schotland, onfen vriendelijken lieve Omen , 
Swagers en Broeders, noch vorder onaflatig aengelo- 
pen,dewijlehy immers vermerkte dat gene goedelij ke 
Voorderinge die hy tot dezer tijd toe om tot den zij¬ 
nen te geraken hadde gebruy kt,by u lieden noch roem 
nochplaetfehebbenwoude, dat onsgenadigftegelie¬ 
ven woude hem die Reprefalien enarreft daer op gy 
luyden u hier te bevorenincas der niet betalinge felfs 
verplicht en befchreven in onze Rijken en ftromen te 
vergunnen en teconfenterenom zijn onthouden geld 

" en betalinge aen den uwen te mogen verhalen, Of wy 
nu wel op gedachte des Konings tot Schotland L. voor 
haren Rijks Onderzaten en Colonellen vriendelijk 
voorbede ook wegen gemeltes onzes Ov erften getrou¬ 
wen dienftediehy ons altijd gedaen en geleiftet, en 
voortaen wel leiften kan, zal en wil, in zulken zijnen 
regtmatigen aenzoeken hem nietgaerne ongeholpen 
zoude laten,en gy luyden in aenfienigegy in uweuyt- 
gegeven Brieven en Zegelen daer toe uytdruckelijk er- 
boden en verfchreven hebben, u deszo wel te weyni- 
ger te beklagen hadden. So hebben wy doch gelijke 
wel u uyt genadigftcr toeverfigt dat gy luyden ten laet- 
ften die billijkheyd eenmael bedenken en te gemoete 
voeren zullen, voor goet aengefien u noch maels gena¬ 
digft hier mede te verfoeken dat gy onzes Overften 
langegehatte gedult eenmael willen behertigen, en in 
gunftigerbetrachtinge der getrouwen dienfte, zo hy 
gedurende zijne beftellinge geleiftet, niet zo ganfeh en 
geheel te rugge houdemmaer die ordre ftellen ten eyn- 
dehy zijne na uwe eygen bekenteniffe wel verdiende 

reftanten,diehy nu etlijkejaren met hoogftebezwaef- 
nifïe en fchaden onberen moeten , eenmael bekomen 
mochte,en zich der on willigheyt, cok dat die uytgege- 
ven Zegel en Brieven niet nagekomen met meerder 
bezwaernifie niet te beklagen hebben,en hem ten laet- 
ftentotden voorgemelten van u luyden fellsbewillig¬ 
den wegen te treden, doorde hogenood-druitgeen 
oorfakc gegeven en word. 

Dan gy luyden verftandiglijk hebben te bedenken dat 
zo verre gedachter onzeÓverftezogantfch en geheel 
ongetrooft blijven,en hem geen billijke contenteringe 
en bevredinge wedervaren zoude, dat hy als dan dat 
geenige waer toe gy luyden u expreftelijk verfchreven 
en verwillekeurr hebt met der daedgebruykenen ver¬ 
nemen worde , daer uyt veellicht u en den uwen geen 
geringe ongelegentheyd ontftaen mogce, die wy voor 
onzen deel veel liever verlenen zien, en u luyden on- 
geerne gunnen wouden. VVaerom wy dan nogmaels 
Gen. aen u gefonden,gy woud het daer niet toe komen 
laren,maer zulken wijtlopigheit door goede betalinge 
of ook met andere onfe Overften dienelijk en wel aen- 
getiame behandelinge en bevredinge verhoeden laten , 
fulks gelijk hec uwe Brieven en Zegelen conform ook 
roemlijken aen zich zelfs recht en billijk is, alzo wort 
het gedagter onfer Overften aen u luyden vorder in al¬ 
len goeden te verdienen zich bevlijtigen, en wy zijn 
het tegens u luyden in gunften en genaden te erken¬ 
nen overbodig. Datum op onfer Veften Kronen¬ 
burg, onder onzen Koninklijken fecreet, en onzen tot 
deRegeringe verordenten Rijks Raden handtekenen, 
den zz Aprilis, Anno 1590. en was ondertekent: 
Nïcolaes Haeb, Georg Rofhikram-, Chrifloffel Valke?idorjf. 

sjj^opfdpift toaë Den HM-geborcn / Abelen / ^rnt* 
fcfïen/ Eetbare en lfoog-gcïcecDcn/ onsen ïieben befom 
Deren famptïidjten ©egenten Dcc geumcccöc Staten 
ban HaiïanD en :Seïanb. 

€ 3>tafcu ban Hoïïanb en Secïanb om ban befe 
quelïtngc ontflagcn te tnogen bJojDen/fjebben booj 

Jjenfdbengoet gcbonDen fijne USajeflcptenDe iftijcj:- 
Vïaöen te onöcrncljten / Dat fa beïe ïjen aenginu fp lup^ 
Den in De flljuïDm bp De Staten dBcneraeï gemaebtna 
De JDnciftcatteban <öent / niet geJjouDen jijn/ beccDe^ 
nen Daer ban fijn begrepen m Defe naboïgenDe memorte. 

öcn eecflen fcggenfe /10 aïïe De tocreïö bcnlib „ 3i®em, 
Dat De Staten ban HoïïanD en Eecïanö onDerïjet be# „ n'c 

ïepö ban 5tjn H?incdpc €rcelï. H-Scö ïjenin(0a’;„ 
loge fjebben begeben tnDen 3jare 1572. tegen?Den,- 52?we 
Hatoigebvin^iba/ als ocmperenDdjct oBoubcrne' ,, ban 
ment d3enerad ban De sf)eDerïanDen / Den *J?oHants 
giaerben en ijare aDïjereuten. „ 

€n Dat De Staten ban aïïe De anDere c?5eDerïanDfe 3, fetjur^ 
H’obintjen geJjouDen Ijcbben De jijDe ban De booj#.,3 öen bp 
noemDe ^pangiaecDcn tot Den SJarc 1776. toe. ’ ,3 

^jtem/Dat in Den felbcn jare De Staten ban De boem „ ^ltQrm 
noemDe anDere pjobintien ïjen ooïï tegen Den Jbpam 3, smcraci 
giacrDcn in IDayencn begeben Ijcbben / fulbö Dat Die 3, "a Ö1 
bp Dcfdbe ©panöcn 5fjn bcrbïaert gduenDen. „ «tfe 

^tem/ Dat ’t felbegeDaen itjnbe/öe pacificatie ban 33 ban 
«©ent gcmacftt i in De tnclïïe contraïjentcn toareu /,, 
De |32Claten/€Dden en .^tcöcn ban 23?abanD/©ïacn; 33 
Deren/ vlrton? / Henegou / Htïïe / 5Douap / ötcfjies/ „ öouöeit 
j^ainen / ^ooniiii / Llptrcdjt en .fBedjejen / al? m,, ï'^n* 
picfentcrenDc De Staten <$cncraeïDer bqg7f5 l.am,, 
Den ter eenre / en fijne $?mcd. aEjrceÏÏ. en De Staten ,t 
ban HoïïanD en Ecclanb met ïjun gcafTocieerDeter3> 
anDcre jijDen, ,> 

’t 3? ooh ïïenïïïïbat bp Dcfdbc Pacificatie W.iti^» 
cnliöbj. bij.bnj. gcftipulcèrt fö Dat Die ban HüiLwö ,3 
en ScclanD met üe gcaffocieerDe pïactfen tot abfolut 3» 
05oubecnement ban fijne pjmcd.^rcdl. fouDen bïï> „ 
beninaïïenfaïten gefepareertban De anDere Ptobim » 
tien / gelrjli fp ten fclben tijbe ban De pacificatie boa-» 
ven / tertijo toe De ^pangiaerDcn en bjeemDeïïngen „ 
bcrbicben / De Pjibilegien/ ©’pïjeDen Ijen gercfli; „ 
tucect / en De llanöcn in bcrfcbeftljept gefieït 5tjnbe/,} 
anDer^bu De generale ©ergaberingebanDe Staten,» 
ban aïïe De piobmticn fouDe toefen geoiDouneert. 

^5 2 
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^tcm/öat öc boo^fj. Staten ban$3?abant/©ïaen# 
,, beren/^enegoutocn/ tlrtop£/($ c. aïg De Staten ©e- 
„ffèr&dban De ©crccnigöe ^ebedanben na De booilj. 
,, pacificatie / boïïi ban ©odoge aen genomen / be feïbe 
„ bctaeït / bc Jbtrbcu baec niebc Dcfct / cenige Ciafïeeïeu 
,, ingenomen/en ben Jbpanjacrbcn ©ofïogc acngcbaen 
„hebben. 

„ *3n bec boegen bat beïe ©ompagnien ban Ifoïïanö 
ij en Eeeïanb / fïmc booifj. pjineeï. ©jcceïï. en be feïbe 
„ Itanben gebient ï)d)ben/bp bte ban ifoïïanö en Eee^ 
„ ïanb / ban haren ceb en bienfï ontfïagen/ en contente' 
„ ment gcbacn itjnöe / ïjen begeben hebben in Dienfïc 
„ban öc Staten ©encracï/ ban be toeïïiefpnieutoe 
„ ©ommiffïeontfangen en hcnïupöcnrcö gebacn/en in 
„ fjaren bienfï gelmmfit 5tjn / alg boomamdijït ben Co- 
>,ïondtfenrp/^aïfour/mctbcïe^chotfe©ompagmcn. 

,, ’t ooit lifuüjït bat öeboo^. Staten ©eneraeï 
,, fidj in ’t begtnfeï ban ben jfatc 1577 henïupöcn grfe 
,, pareert / en bic ban Cfoïïauö en Eeïanb apart geïjan 
,, belt hebben met ©on 3an ban ©ofïcnrp/ en bat fp 
3, niet Den fcïben feller accoo?t Ijcbbcn gcniacïit tot 
„ iBarc^c in jfamine / genacmthct©cutoig©öict. 

„ ièsmbcr bat fijn. bootfs. Pjinccï. ©jccdl of öc /§>ta 
„ ten ban Cf oïïanb en SScïanö en ïjare gcafToneeröe öacr 
,, in hebben gcconfcntccrt; iföaer epnöeïijïi öacr tcgniö 
„gcpjotcfïccrt 

„ 3jtcni / bat fp be betaïingc ban bc ïafïen bp ’t feïbe 
„ ©biet ban De Staten ©eticrad gefïdt/bupteri bie ban 
33 Cjolïanö en üdanö hebben betaeït. 

5,31tem / bat fpïupöcn be boojfë. ©on fjan Ijcbbcn 
,, geacceptfcrt aïg ©oubernenr ©eneraeï ban bc Jïe 
,, bedanben/ fuïhg bic ban ïf oïïanb en ^eïanb |)cm niet 
3> hebben begeeren te accepteren. 

33 9ltem / bat fpïupben gemaeïit hebben feller Unie / 
„öacr in bie baii ïfoïïanb en Ecïanb ooft niet3fjn 
„ Octoeefï. 

3, SJtein / bat fpïupöen baer na tegeng ©on ^an in 
,3 ©o?ïoge gctreöcn 3ijn. 

33 3!tem / bat fp Den ©cttg-Cfertoge IBatthiagaïg 
„©onberneur ©eneraeï banbc jfèeöerïanöen hebben 
3 3 aengntomen/f onber bie ban Cfoïïanö en Eeïanb baec 
„ ober terofpen/bie ’t feïbe ooït niet goet hebben gebons 
3, ben/ of ober ’t feïbe ooïi niet gcfïacn of getoeefï 3tjn. 

„ ©at bic ban Hf oïïanb en lÉdanb hare ©cöcputecc# 
„be bp be booifj. ©eneraïe Staten hebben gcfonöcn 
33 aïïeenïijïï om te hebben boïöaening ban be pacificatie 
5, ban ©ent / en refïitutic banöe p^ibiïegien en gerede 
3, tigheöen ban ’t ütanb. 

>3 ©at bie ban Cf oïïanb en Eeïanö/ berfocht 3tjnöe 
3, ban De Staten ©enerad om ïjenïupöen teafhfïeten 
33 tegen ©on 3jan en ben ^pangiaecbcn/henïupöcn be# 
„looft en toegefïacn hebben 15 ©enöeïen itnechten 
„ en honöert ïïuntcren / bie fp tot haren epgen fcofïen 
3, onbethonöen/bctaeït/en afreïieninge gegeben hebben. 

33 ^tem/ hebben boben öien apart gehouben öc ©at# 
„nifocncn ban bc ^teöen en c^tcrïitcn in Cf oïïanb en 

33 Eeïar.ü en geaffbcieeröc ^>tebcn/en be feïbe aparte be# 
j, taïinge en afreheninge gegeben. 

„ 3ittm / hebben boben bien ooït onberhouben alle be 
3f> Schepen ban ©ojïoge/ bie fp ban geïpeooïi apart 
3, betaeït hebben. 

,3 f%onbet Dat be Staten ©eneraeï met be üetaïmge 
33 0fafreïteninge ban het booff5. boïït ban ©ofïogete 
„JDater of te 3ianöe gebient hebbenbe tot ïafïeban 
j, poïïanö en Eeeïanb / henïnpben eenichfln^ hebben 
„gemoept. 

,3 ©n hebben be Staten ban poïïanö en Eeïanb / fo 
„tammer fp Op öeboojf5. Staten ©eneraeï berfocht 
„ 5tjn getoeefï / tod eenige tnectber fccourg / of cenige 
,, miDDeïen/ben felben geaccojbectt/ en op hacr acccpta# 
„ tie/gep?efïeert / fonöcr pjejubitie / nochtans ban have 

33 boo?f3. getechtighept: maer faï niet bebonben toojben 
3j bat fp in eenige gemcenfchap ban be ïafïen ban be oot# 
33 loge met Den fHben Staten ©eneraeï 31311 getteben. 

35©becfnlfig hebbni be feïbe Staten ©encracï be 
33aennemingebanhet ïiïrtjgs-bolï* / betaïuige enafre= 
33 heninge/in haren bienfïe getoeefï jijnöe gcbaen/fonöer 
3j bie ban Jfoüanö en ^eïanö baec ober te roepen. 

'■! 

V 

©n tot een notoir en cbiöent teïten bat bie ban Hfoï#,, 
ïanb en Eeïanb nopt hebben toillen toijfcen ban bc ,> 
boo?f;.fcparatie: fo hebbenfp in ’t tractaet met fijn ,ï 
ïfoogïjept ben üertog ban Injou gemaeht / gefïipu# ,, 
leert bat Hfoïlanb en EeïanD/fuïlen bïijben aïg bie toa#,, 
ren / fo in ’t fïuït ban be ïïeïigie a$ anberfint^. 

fCUe tocïïic fahen fo notoirlijïi en publfjfteïfjït 3fjn 3> 
gcbanöeït/öat een pegeïhït baer ban henniffe heeft ge#,, 
ïjab/ en namcutïyïi Den ©oïoneï ^tuart en anbere,, 
Capitepnen ban be Jacïptfc natie / bie in lf oïïanb en „ 
geïanb gebient hebben / ban ben feïben bienfï ontfïa#,* 
gen en gecontenteert ^ijnbe/hcn in nieutoen bienfï ban,, 
be Staten ©eneraeï hebben begeben. 

©ie ooït toeï hebben getoeten bat bie ban Hf oïïanb }> 
cnEeïanb/ hmeboïïiapart gehouben/ cnbetaïinge,, 
apart gebacn hebüen/a^ bagcïijüg met henlupbcn mi#,, 
ïtterenöe/ en ’t feïbe boo? ogen ficiiör* 

©e Staten ©eneraeï Der ©ereenigbc Deöcdanöen/ 
aï^ooïibe Staten ban Cf oïïanb en geïanö / hebbenbe 
ïioningï. «jfiöajefïeit ban ©enemarhen en fijne IBaje# 
fïeytg dijt* daben / gcnoegfacm conform be boo?f5. 
IBcmorieonberricht nopenöe be geïegenthepö banöe 
p?etenfe fchutb ban ben Coïonel ^tuart / fo bat fo 
bGoïtjj ban beu fcïben ongemoepö gebïeben 3tjn/ tot ber 
tijö toe bat be boojf$. ^tuart baer na toeöcrom in 
^djotiaijü gcltomen 5miöe / hp ban ben feïben ïïoning 
aïg be*, fcïfg ftmhafTaöeui* aen begeeren Staten ©e# 
nerad gefonDen ig getoeefï / in ben jare 1593. ten tod# 
het? tijde hpooh fijne epgen fahen bopetenbe/ metbe 
ifecmi Staten ©eneraeï ber ©ereenigöe ,©ebcrïanöen 
Ljcaccopcert ijS boo? 36000 guïben op termijnen te be# . 
taïen. fo trr geïcgcnöer pïaetfcn faï bechaeït toetben. 

3jhïianhiet niet tod boo? bp gaen feher migberfïant 
en quefïie ontfïaan tuffehen Den ©jabe ban ©uïenbo^g 
ter eenre/ en be Cfeeren Staten ban dtocchtteran# 
bete 3ijöen/ baer upt heeraommenbe / bat öe©jabe 
ban ©uïenbo2g / om te binben het onöcthouö bet P?e# 
Dicautm in be Mat en 3Lanöc ban ©uïenbo^g / aïleöe êeftec 
gcefïeïrjbe en geOcneficieeröc goeöeren in fijne Üuri^öic# ^nefm 
tic gelegen (baer onber beïe en berfdjepben goeöeren 
toaren/ ben ifeeren ©ehen en ©apitento ban ©ube- muftai 
Idunfïer t’Hpttccht competerenbc) öeben aenfïaen en «fjc&c 
incofpcaeren. ©e ïifcercn Staten ban Cïptrecht Dit niet 
todnentenbe/ ïjebbenaen ben ©?abeboo?noemtber# ^tat* 
focht/ en hem toienöeïpbermaent/bat hh ban fuïhe fom 
onbehoodijlte^oeeöuten foube gdiebenteöefïfïeten: 
maer alfo ïjp öieg niet tegenfïaenöe baer bp bleef perfl# 
fïerenöe/ 31311 be Staten baer ober Machtig gebaïïen be ba 
aen be Heeren Staten ©eneraeï en daöebau^tate/ 
betoelhe tod bemerhenbe bat hier upt beeï meer 5toa# 
rigljeben en mconbenienten toaren te bertoachten / heb* 
ben tot bcrfchepben tfjben aen Den boojfdj?cben ©?abe 
ban ©uïenbojg gefdjiebcn / en hem todecnfïdiïtbet* 
rnactit baer ban te befifïecen / onber öepjefentatiebp 
be Staten ban Mptcedjt geöaen / ban bat 3p te b?eben 
toaren be fahe bp b?ienbdpe communicatie of bp com# 
pjomiftc Dooi onpactijöigeacbptcr^ of rechter^ te boen 
befïidjtcnof öeciöeren. ©och be Cfeere ©?abe ’t fdbe 
(fo ’t fcheen) in be toinö fïaenöe / heeft Daeroni ban fijn 
boo?nemen niet afgelaten / toaerom het ©apitteï booj# 
fth?eben berfocht hebben ban De Staten ban Sptrectjt 
bat fp De fchaöc henïupben bp ben ©tabe donrecht aen# 
gebacn / fouben mogen herhalen op be goeöeren ban 
ben feïben ©?abe / toclït berfoeli geobtineert hebbenbe/ 
entoiïïcnbe’t feïbe erpïoicteren / hebben öe25o?gatn 
ban ©nïenbojg (hoe toeï ’t hoer niet aen en ging) haer 
in be Slapenen begeben / ’t 3P upt haer feïben / oft fb 
meefï te pief umecen ig öoo? ïafï oft perfuafle ban ben 
©?abe/ en hebben öc etpïoictenrg en haeraffifïcuten 
nietaïïecn gerefïfïeert / maer ooit feptcliïteerfïacnge# 
grepen / en baer onber gefchotcn / en ’t erpïoict bdet/ 
baer upt meerbet cugemalt ontfïaen ig / en noch boiber 
ontfïaenfoube hebben/ bochöe ©cöepnteerbc banöe 
Cfecren Staten ban Hptrcd)t / hebben baer tegen upt# 
gegeben en Doen publiceren bit naboïgenbc piatcaet. 

DE Gedeputeerde van de Staten’sLands van Ui¬ 
trecht, doen te weten eenen yegeliken,Alfo fekere 
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different verrefen is tuflehen de voorfz. Staten ter 
eenre , en den Grave van Cuylenborg ter anderen 
zijden , ter caufe van ’t welke de voorgenoemde 
Grave hem onlanks onderftaen heeft boven d’aenhou- 
dinge van de Burgeren en Inwoonderen van de Stad en 

«cöe platte Landen van Uitrecht, byhem totverfcheyden 
löe tijden in voorgaende Jaren gedaen, de goederen die ee- 

nige van de Captttelen alhier t’Uitrecht in ’t Land van 
C uylenburg leggende hebben,by zijne authoriteyt da- 
telijken aen te ilaen,niet tegenftaende hy by de Heeren 
Generale Staten en Raden van Staten tot meermael 
ernfteUjk en ook by ons vriendelijk vermaent en ver- 
zogt is daer van te willen defifteren , onder prefentatie 
by onsgedaen,dat wy tevreden waren de fake by vrien¬ 
delijke communicatie of by compromiflfe door onpar¬ 
tijdige Arbiters of Rechters te doen beflechten of deci¬ 
deren. Gebruykende alzo den voorfz. Grave recht van 
Reprefalien jegens den genen,die de zaken niet aen en 
gaen, nochtedaer mede te doen hebben, ’twelkiste- 
gens alle recht redenen en billijkheyd. En dat over 
fulks die van de voorfz. Capittelen aen ons over ’t 
voorfz. geweld klagtig gevallen zijn, verzoekende dat 

CR wy henluyden daer tegens zouden willen voorfien met 
behoorlijke provifie. So is’t dat na dien wy in kracht 
van de nadere Unie hier op ge-employeert hadden (de 
affiftentie van de Heeren Generale Staten, als onze 
Bondgenoten, en dat den voorfz. Grave haerluyden en 
ook de Heeren Raden van Staten goede gel iefte en au¬ 
thoriteyt verfmadende, evenwel met zijn voornemen 
geprocedeert heeft. So zijn wy veroorzaekt geworden 
tot befchermenifle van de Onderdanen en Ingezetenen 
dezer Landen, die van de voornoemde Capittelen toe 
te laten, de fchade henluyden by den voornoemden 
Grave donrecht aengedaen , op de goederen van den 
zelven Grave weder te mogen verhalen , en zo de Bur¬ 
gers van Cuylenburg haer de voorfz. zake (diehaer 
geenlins aengink) boven recht en redenen mede be- 
moeyt, haer in wapenen begeven, en de voorfz. Capit¬ 
telen nefifensden genen , die van onzent wegen gecom- 
mitteert waren om de zelve in het doen van’t voorfz- 
exploidt t’affifteren, datclijk niet alleen gerefifteert, 
maer ook fey tel ijk eerft aengegrepen en daer onder ge- 
fchoten hebben. Sulks dat daer. door cenig ongemak 
is, en noch meer ontftaenzal mogen. So hebbende 
voornoemde Gedeputeerden by defen een yegelijk wel 
willen waerfchouwen dat zy haer wachten van inde 
Stad en ’t Land van Cuylenburg te gaen , te handelen 
oftrafiqueren,in wat manierehetzy, want zo zy daer 
over aengehouden, gearrefteerc, bekommert of ander- 
finsaen hareperfonen of goederen befchadigt worden, 
de voornoemde Staten hen niet gedenken daer van te 
vryen. Aldus gedaen t’Uitrecht op den 21 Julij 15-90. 
Onderftont gefchreven, Ter ordonnantie van mijne 
voernoerode Heeren Gedeputeerden ’slands van Ui¬ 
trecht, Ondertekent, G. de Ledenberg. Onderftont 
gefchreven, Gepubliceert van’tStadhuyst’Uitrechc 
opden22 Julij 1590. met affiftentie van lr.Laurens 
van Nyhoffy Subft. Schout, en eenige andere van de 
Magiftraec en Gerechte aldaer, na voorgaende Klok- 
luydinge voor den gemenen volke. By my Deurwaer- 
der; Ondertekent, C. van Mijnden. 

JDat bier op booit? gebolgt $ / aï? namentïtjb boe 
eenige 23urgeren cn goeöcren ban Cupïcnbutgbp ma; 
niere ban öepjcfaltcn tot Kitcecïjtaengcïjouöen/ öe 
petfonen / fo HÖanncn nl? B^outoen / op ïfafenberg 
(5ijnöe öe£ £>taös gebanbenifie) gelogeerd öe goeöccen 
op bcöecf fiacnöe / ten obcrfracnban êebout en $ant 
berbopet? berbodjt fijn / en toat öie? mecraenblecft / bet 
felbe fullen top tec gclegeuöcc pïactfe berfjaïen. 

By voeglel des Auteurs: MAer alzo bevonden hebbe, dat oftdeze kleync vonkc zo 
groten twift is gereien, dat men daer mede, als men het 

alles verhalen lbude,met al de circumftantien.by na een kley n 
Boek af i'oude belchrij ven;het welk ik hebbe onnodig geacht, 
dewijlede laken al langen tijdgeduurthebbende,eyndelijk in 
der minne lijn verdragen; hebbe daeromgoet gevonden het 
felve achter weeg en verfterven te laten,dan de fel ve qudlie op 
te halen,en oorfaek te geven van eenige vernieuwinge.bylbn- 
der, welende geen queftie die de Generaliteyt van de Provin-} 
vinden aenging. j 

Vervolg der Nederlandlë Oorlogen. 

D 'i} Dftncc Jüauritiü£ ban /fèaflauhj becgaöert 
5 52 

Ijebbeuöc een bïcpn 3legec tod booifien ban ge# 
fdjitt/ riimuticenaïïe noot-öiuft ( beeft Ijein in&ep; 
tembre fdf? uerfooncltjb te ©eïöc bigebcn / cn Ijecft öcn 
24. September öc? booi-miööaegij? omtrent tien uu; jtjemet 

ren bercitt Ijet en IjHip? te femect / öaer öateïib 6p fijn 
ïjet gefdjue booi geplant / cn öacc ap gefcljaten on 
tcent iaoo fcljotcn/ fonöcr feer grote frfjaöe in öe HM j^affau 
gcöaen te bebben / bebben öcbelegcröc’t felbe opgegc 
ben / en #1 öaer af getogen / fijn Excellentie beeft 
öaer bn pioüifle opgeïept tfcfïigl) ^olöaten ban fijne fCrjTntfe 
<6uacöc / öaer na $ fijn excellentie getogen boo^ öe 
.êcfiantfeCefé-ljottt / ïeggenöc op öe paffagie / foöat li°uci}tn 
men met geen ïdceröe-boUi De^bJinters ugt^abanö JJjTg 
op ^euööcn mortjtbomen nocl) na<l3clöcclanö paffe nbcrae. 
ren/ boacc boa:fijnexccftcutic öen ïefien«September ÖEn* 
öaer een öecl bóïx te paccöc cn te boet booj gcfönöen 
beeft / öie ban öe ^cfianfe Ijebben Ijaec obergegeücn 
fonöcr ’t gefcfiut te bcrtoacljten / öaer na i£ fijn Cf; 
cclïcutie booi «Crebeceur (leggenöe op öe ©iefe) gebo; igct 
men/ en bet gcfcljutöaerbooi geplant bcbbcnöe/ cn 
na öattee ö?ie’of bier bolecsi op tuaren gefcljoten / ip 
bet ©acnörl ^olöaten öaer te boren gelegen fiebbem fijn 
öe/ niitgcfrocbcnmctbacrbollegetucer. j|etl|up^te «iiemtó 
i>röcl j? öaer na 00b opgegeben aen fijn «excellentie 
fonöcr befdjictcn/ en 31311 met fiaerbiapenenöaer npt 
getogen / öaer 3tjn tbiee fialbe Canon? op Crcbeccur / 
cn een op ’t Ifup? te Hemert bebomen. Bo:öcr? i? 
fijn excellentie getogen boot öe flerbe ^>cbanfc ter Uien.* 
ifcpöc / öie öe Ciabc ban jBan?bclt alöacc gemaebt ©e 
fiaööc om 23deöa mcöc te benautuen / cnboebicï öefcL 
befcec fierbfeoa?/ i? bp Ijaefl beöbjongen fiacr öen elf; j^c 
öci 1 ©ctobiis obex te geben. fijn «r» 

^)ijn excellentie fo goeöe booggang bebbcnöe / beeft cc’[Enf!e 
bet bolb boon gcfönöen na öe .ètcöc ban Steenbergen/ JJg'* 
cn bic Den 15 Öctobcc’?nacljtsbefioten en belegert/ 
en bebben firn eenige ©acnöeïen Didjt otiöcr Dc^taö 
begraben/ öeuió toecöe Ijet gefcljutupt öc^cbcpen 
te 3lanöe gebjagt / en öaer boo? geplant / öe «6ou; 
berncue öcl^eere ban Ccopfepïge tuaë öaer te boren 
uutgetogen ha öcn <£5iabe ban j©an?bdt / en mcenöe 
met een öed fecotic^ öaer tbeöer binnen te bomen / macc 
öcn toeg bem afgefneöen 3tjnöe/ cn bet gefebut öaei* 
booi geplant / en aïïeenïib tbiee feboten öaer op gefebo* 
ten jijnöe / toacen fp öaer binnen tbiifiig / fcoant öe 
«Sergeant IBajo? (toefenöe een ïlDaïe) en biiïöe onöec 
bet € ommaiiöement ban öen Bcnöndj niet fiaen / en 
Den öenöftdj bjcfenöe een 3&«ptfec / bjiïöe met gc; 
cammaiiöccrt tuejen ban öcn Sergeant .IBajoi / fulx 
öat fp te raöe UicrDcn öe Jitcöe ober te geben / en öacc 
trochcn 200 ^oïöaten upt met Ijacr gebjccr / öaer 
blaren 300 ^.olöaten gehomen op’t berfoebban öen 
(Souberneur/ om öaer binnen te treeben: maer aïfo öe; fijn 
felbe ban öe Huntctije ban fijn excellentie gefiupt tuex; «Ejccrh 
Den / fo 5?jn öefcibc op ’t l£up? te IBouboe getogen / öaex KL,, 
na beeft fijn excellentie nod) öe «^cliantfe te iiofenöaeï cn öe 
ingenomen/ cn beeft fijn excellentie booit? Ijet lleger ^>c9an» 
bccöcclt binnen bergen op Eoom/ 23?eöa / I^eusöen j^1®* 
cnöacc ontrent/ om boit? üjcöerom bp een te bonnen öaei. 
bcrgaöcrcn / öiegdegentijept fulb? berepfcbcnöe / miö= 
öcïcrtijö toa? fijn excellentie ineninge om een? na 
ilptrecbt cn #üec-üfTcI terepfen/ in fijn mettêon= 
bernemeiiten / om alöacx eenige #iö^e te bclpen fieïlcn 
tot ccnöwdjt öicnenöe / öetoijle (bpfonöer t’Hptredjtj 
grote oncenigbepö toa? in bet fïub ban öe öebgie / ge; 
Itjb top Daer ban in ’t z 1 23oeb bieeöer berljaelgeDaen 
bebben/ en ter geïegenöer pïaetfcntoeDer boiöcr ber; 
baelfuïïen Doen. 

©cn27'5Hugufii<2flnna 159°* i^öe^ati^^ixtn^ 
öe bijf öe / na Dat bp eenige maenöen branb gelegen 
baööe/ öeferlBerdt 'obcdeöen/ Defen Pau? fent men «j&fcra# 
öat öiebanllomcn beelgoet? gcöaen beeft/ toacrom ^ 
öe ïïomennen bem een 25edö in fijn leben baööen opge; 
reefit in ’t Capitolium met öefer infcriptie. 

Sixto V. Tont. Max.ob quktempublicam compreffa Sicario- öe tiijföe 
rum exulwnquelicentiaprefiitutam^Annonceinopiainfubleva- 
tamJJrbemEdificjjs}yijs,aquadutlu j/lujlratum.S. P. «jh/d 0pSCa 

Z z 3 Dat rec^t, 
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tDit SSecïö beeft ben Kaeö en ïjet ©oïït ban Komen/ 
^irto be bijföe oppecfïe 2$iffcljop (Dat té patté) om 
Det Ijerfïcïïcn ban begemeeneeufïe / bcötoongcnDebs 
bcnöcöc moettoiïligDegt ban be robeité enbanbiten / 
en öe bcrïicDtingc ban Det gebjeli Dcc Étjf-tocïjt en Ijet 
berderen öec 3>taö niet iCimmeragicn / ftcaten / en 
toater-ïegöinge bont opjecDten. 

.Pa 31)11 booö tuccbe fijn 23ccïö of fïatue ban ï)ct 
taoïh in enten opjoer toeberom om berbe getooipen / 
en na bat ben opfoec gcfïifïtoa^/ téöaer cen<©tban= 
nantic of decreet gemaeïit aïöité lugöcnbe / bic in een 
lliatbaren flcen gcïjoutocn in’t intibmen ban ’t Capi- 

aïöaer gcfïclttuert. 

ÖIT gp* 
tinnen. 

J&erDoti 
om tjern 

<S5?rao:> 
tlup öe 
h teert 
3gati£. 

Sr quis fiveprivatusJive MagiHratum gerent de exfiruen- 

da vivo Puntifici Statua, mentionem facere au fit, legitima 

S. P. fK R. decreto, in perpetuum tnfamis <fr publicorum 

munerumexpersefto. M.D.XC. Menje Augufta. 

Dat is: 

^nöien pemant in particulier of in IDagifïract 
sscdme, 5ijnöe/ getoaclj baf mahen ban beu patté Dn fijn Ic^ 
firc ‘ beu een 25ceïö op te reefjten/ faï boot een tóettclgfi 
j0aufm decreet ban Dcit Kaeö en ’t boïft ban Komen boot 
frhfnCfe aft°°£ rófacm / en incapabel ban alle pubïylic '2lmp= 
mogen ten becMacrttocrben/ 1590. in ^tigufïo. 
opreef)? ^efen Paus Daöbe ben fïocï ban Komen befeten bijf 
ten. garen/ biet* JÉacnöen / en Dticbagen/ cnbjaëout 

febentig jaren/ na fijn booö bleef ben Jitoeïbaccccnöe 
acötien Dagen. 

gii bcfeS paité pïaetfe inert bg be ïtaröinaïen gchO' 
titrBa.. fen ben 15 September goan 23aptifïe Cafïaneité / bie 

toUmöc 7 Ötnt beöe noemen Urbanité be febenbe/ban ben ttocöen 
$ anjÈ. bag na fijne berbiefiuge ïiranli getuotben 5jjnbe / té Dg 

ben 17 September oberlcben. 
gn Dctité paité pïaetfe btert na groten ttoifï onöer 

ben Katömalen/egnöeïDïi geboren pieoïau^ .^fronba* 
tté ban ilManen/ ïtnröinacltaan ïtreinona ben 5 #e« 
ceinber i s 9° eit liet ficj) noemen «picgomté öe 14. 

mïüUjS 5onber in bit jacrbucPaufcn in’tïebenge 
tueefï / öacr ban tbicc gefiotben 3fjn. 

ïDe PausSjiftip tna£ feer onmatig in fdjattmge 3e 
ineefï/ en öebe in ’t eerflc jaer fijité pau^öonté m ïjet 
iiafïceï ban ofngeïcnbaig in betuaringe opleggen een 
BMiocn gouöö / in ’t berbe jaer fijité pattéöonté bebe 
Ï)P baer nocï) ent IDiïioen bpleggnt / en in öe bue ïefie 
jaren nocï) bjie .liBiïioencn/ bat $ t’famenbijf JIBilioc; 
tten ofbefepau^ met ^.pietcr tueï ntogt feggemfilber 
en goub beb iït niet fc. ^bat mag ben Èefcr beöenïtcn. 

^en Eigent ber herren Staten (pencracï goacïjint 
triaS ^te‘ öf.1 öetöouinginne ban Cngeïanö/ip in be.ïBantö 
ban öe ban öctobcr binnen 3lonben oberlcben / fonöer ïtinbe? 
jerren rni achter te ïaten/fijncXDebubje bebe ïjem een ïjeerlijïte 
^ratcn begraefTcmffe / en na bat fg alle (jare faben aïöaer tod 

tjabbe befcljiltt/en fojgc gebtagen bat ïjaer man£ Papie 
ren btcl betoaert tataren / if fg baer ntebe in ben page in 
poïïanö geïtomen / en etïijïte jaren baer na gefloten. 

<®c feer gcïcctöe en bermaerbe ^ufluö Èipinio / 
piofeffot in öe pifïorien in be iïniberfitegt ber jè>taö 
aiegbcn / ïjcbbenöe in ö?uït laten ugtgaenfe^23oeïten 
ban be politic/biacr in ïjgïlegfer/iioningen en Ppm 

SS ccn boo2fcl)pjftom na te Ijeerfcbappen / en obermitb 
p»?afefï bcfdbeltipftu^iuïjet bierbe Boeit in’tbarbeCapittcï 

ïjanöeït ban eene Keïigc alleen toe te laten in een Ktjfte/ 
fo ïjccft ^Dirlt ©olcltectf?. Coontljeit baer een 25oeïi^- 
hen tegen gefeïgeben / en l)ct contrarie gefufïineert / en 
’tfcïuc23o£'ïi5hen gebcbicccct acn be jfeagifïractban 
Slegben/fjeeftoolt ’t felbe met particuliere 23:tebcn ge- 
fonben aen ©urgermccfleren/^cbepcncn en Kaöcn Der 
^tab ^otbjccïjt en anöere^teöen ban Poïianb/fcïjpj 
bcnbe’efeibégebacn tcl)cbben / om taiecï) te nemen öe 

aen ïjcnïugöcc bicnfï-fcï)Uïbige / en tata^ onöertehent / 
D. V. Coomherc- ^)an be .ïPagifïraten ber^tab 
Eegben om be grootacïjtbaergegb ban Eipfiu^/öcbben coo?n 
bg opcnbarepubïicatie ben 18#ctoben 590 berhlaert/ 8«tia 
batïgöc^cbicatie befc^23oelt^feen^öaerbanben tij? "?,|aae 
tel ip ptocc^ ban ’t Uctter-boben en btatang ber Con? Ioer&( 
fcientien/fc. gcenfin^ toefïonben nocl) aöbogeetöen/aï£ smart 
ï)en baer aen öoenöe nocï) eer nocï) b?ienbfcï)ap/norij 
tateï-gebaïïen / nocl)eenigen bienfï/ becïjeffenmöefeï^ *tfS 
be publicatie feer boog öe grote geïeatïjegt ban ben tertio, 
boo,2f5. Eipfiuo’/ en ben bienfï bic ï)p öe Iïniberfitegt ge* j*01« 
baatljabbe / berMarcnbe botber^ bat fji biel mogen Itj; 
ben bat ïiareBojgeren bic ugt nienogierigljegt ’t boot§. 5 
Sociióïicn ban Cooptljett fouben begeren te ïefen / en Conr* 
baer in fo beeï goebe uren gualijli befïeöen aï^ €ooqt; 
ïjert gcbacn ïjaööe in ’t tnaïten / bat fg fuïïtp tocï meeï); ioo| f( 
ten lïjöen / fo lange ’t felbe ban tategen be ifoge 0bcr^ ften/ 61 

........ taielfe r Degt niet fpecialijb 
befeïbe bat fg baci 

en bteröebcrboben/banbcrmaenöcn öeffla 

^>c5at 
èrff 
§^au^ 
^iru 
ÖC Oöf, 
öe. 

3oac 

Jccren 
Maren 

<Brnc* 
rael in 
«lEnge, 
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nöerle» 
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fo? DCC 
igifla» 
eien en 
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ïlniber» 
firept 
öec 
•§>tab 
Slcpben 
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Beeft __ .w. ...... 
litkFm Srote ergemiffe baer ugt"te bcbucïjten tatefenbc / en bat 
ö?u6 niet alleen boen befe Bercenigbcpeberlanben/macc ooh 

boot Bzanltrgb/<öngeïanb/ en alle ^uangclifclje ptin- 
een / fcïjnjbenbe bocuté in be felbe IDifTibe bat Dp niet 
anbers ban öe felbe eri begeert / ban bat be onnofèïïKPt 
befcDermt/en boet Ijmi bat be trouDegb/arbegö en fcofï 
befer fijner tajelbacö / niet met ongunfï beloont taicrbe / 

fa öacr tegen fouben ïefen Ijet Deecïgh gc« 31^ 
fcDqfte Eipfg tegen |)et fameus^ libel ban Coomherc fcw 
gemaeïtt/ic. " 

Eipfiu? bic Dcm tot bier tgttoegebegnfïDabbe/ öe “nX 
Cerefojinceröe Keïigie toe tefïacn/ Daöbe niet tegen; epacnr, 
fïacnbcöefcpublicatiebacr aen geen genoegfaem com ®e 
tentement/ toant Docïoel Cooznïjeit al een turjïe tgt^ Cf' 
fiehelnltnctajecfï \oa$/ foberfïonb Dg afê bat befeïbe ban 
ebentoel befig ïna? tegen Dem berber te fcDtöben op befe *gg« 
materie/en ficD gelatenöe aïé of Dg boot een hïcgne tfjt !^bt 
tajiïbe bertrehïien na Dctbab ban ïjet ^>pa om fijne ge; opensa. 
fontDegb tuillc/fo is Db ban öacr boottji gerepfï na23?as «p* 
banb/ en Deeft baer meöe opentligh betoont fijne be#.^*f 
bepnfïDegb / bic Dg fo lange berbotgen Daööe geDouben/ Hem 
en bat fijn gcmocö feer berbe ïna^ ban be fïantbafïig? ©eWta 
Degb baer ban Dg tteee 25ochen gefcDtcben Dabbe / Dp 2 
Deeft ooh baer na baer fijn penne geoffert acn be Eiebe tumii/ 
©?outaje te palle / en Dem in aïïc£ getoont bat Dg in Det «orij 
Dertc ïuas gefccl ^pacn^/en nopt metter Dcrtcn be Ke^ gent' 
ïigic Daöbe toegebacn getoeefï. Coo?nDertop fijnfiefe S 
bcöbe gemaeïit tjebhenbe regen Eipfius ecmge iïc?tc toriae, 
Ennotatien regen Det 23oeït ban Eipfiu£(öie fijne €rf 
genamen na fijn booö in beEatijnfe fptahe Debbcn boen ffnod 
oberfetten/ en in Dtun uptgcgebenj Sf na cenfieftte ’t feite 
ban omtrent acDt toeïicn binnen ber ó5ouöe ben i9<Bc- aöüop/ 
tober 1590 obaleben / ni té aïöaer in De grote föer^ 
he omtrent boot Det €Doo? begraben/ fïaenöeopfïjn ut™ 
<©2aft (geïgTi men fïen macD/bit opfcDtift / bp fêenöttfi *a» 

Eeïbeij 
en ofjféri 
fön pen 
iip bc 
2.iebp 
©ïouint 
ban 
mk 
op. 
mth 

3Bol» 
ftertfj. 
Cco?n« 
Öerr^ 
o'nerftf. 

Eaurenfs. Spiegel gemaeïit. 

Dirk Voikertjzoon Coornhart. 

Nu ruft Nochftidit 
Diens luft Zijn dicht 
Envreuchd’ GefchrijfF 
Wasdeuchd’ Maer’clijff 
En ’t waer Hier bleefc 
Hoezwacr God heeft 
’t Oock viel De Ziel. 

Sterft in Oiïober XXIX. M. D. XC. 

3^cn bootfcDjeben Coombert tea^ ban gebootte ban öfm 
Emfïeröam/ en een JBan ban groot berfïanöenbe* ^ön 
gcDp / Db Daöbe in fijn tpö feïtere Afaren lange ^ecre? Cf' 
tartéber^taöpaerïemgetoeefï/ öocDöetoDïeDgDem ©« 
in Denbare 1^66 met öe falie ban De peere bankte- 
öcroöetoat te beeïe gemoegt Daöbe/ en bat Dp ban De rjj. 
^tab^toegcnooïitot berfcDegöen malen bg ben ptm? caa?n, 
ce ban 03mngicn P. E- <6. toa^ getoeefï / fotoertDp l->crc 
boot ïafïe ban ben tfertog ban $lba/ tegen öe Pti 
bilegien ber ^taö paerïem(Die öe^berDegten Jlèa J. 1 
gifïratcn ^cr felbcr Jitab in Defe tijö niet botfïen boot# 
fïacn / boot’tonficïjt ban öe (Cgrannge ban Dr£feïfg 
Dertogc) untf aerïemgeDacït en gehangen gebtocï)thi 
ben page / aïtoaer Dg langen tijö op be boot-Pootte in 
pcricuïe fijité ïcbcn^ gehangen geDouben té getoeefï / in 
De gebanïieniffe fïttcnöc/en Dem boot bootgaenbegoebe 
Dcnniffe ban öe Ptocurcur «Seneracï bergunt 3ijnbe 
Penne/ 5(nrt en pampicr / Deeft aïöaer in gcfcïjnfte en 
Kginc gemaeïit een Comcbic ban Lief en Leet, Het lof 
van de gevankeniffe, feller öifCOlUté bat D? UOCmbe 
Compas der ru fte, in Pjofa/ waerneminge der gedach¬ 

ten; 
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ten, en eenige andere Hicdekeu? en ftefemmen : maec 
aïfo pp pem fuïk? pabbe beranttoocnt bat pp ban de 
boo^croitc ïo?geïami/cn bed ïjtogeboo? gebankenifle 
geenbonneert toerbe: toiert pn bacr na getoaetfcpout/ 
battecfcp?pbcn ban ©jufTeïtoa? gekomen/ bat men 
pem toebeu in gebanheniffe foube fïeïten / i? pp fckre= 
teïik upt ben ILauöe gebïucpt / pem bepebeube in Den 
SlanDc ban iliïecf/ aïtoarc pp pem bcpoïp en fijn kofï 
toon met jölaet-fmjbcn m ïüoper / krpgenbc genoeep te 
boen ban Bpikp? 43aïïe/ bie ’t fcïbe ban ïjem gclccit 
pabbe / poctoelbefelbe ^piiip? <6aïïc al? Dat gcflabig 
oeffenenbe / beter meefïer barc in toa? gctooiDcii al? 
ïtoo?npet:t / naberpanb aï? bie ban ïfoïïahb Ijare ©?p* 
peubopentlik befenbeerben tegen ben hertog ban %i' 
ba / bc ^pangiaerben en anberc bzccmbclingen / i? pp 
in ben ^arc 1572 toeberom in ï|oïïand (fijnBaDcr; 
ïanb) gekomen / en ié &ectctartè ban bc ïf ceccn 4>ta< 
ten ban Rolland gctoo2bcn/ ban t? ’t felbe niet lange gc> 
bïcbcn/ boo’bcmocttoiïïigpcpt en Diepgementen ban 
ben <Bjabc ban bec IBatk / ïfcere ban Eume / en Der 
felber€apitepnen en Soldaten/ op toeïkcr?ïrbenen 
onbcpooiïpker panbcïingcn tegen be ^ngrfetenen bee 
pïatte ï anben / pp boo? ïafïe ban be felbe ccrcn $>ta# 
tenaïom Snfoimatic genomen fjaböc / bic pem bacr 
oberb?epcpbcn’tïeben te benemen/ bci’palbcupptoe= 
betomuptpet Hanb bertcockeni?/ fcp?pbenbc aen De 
Zeereu Staten ban Ifoïïanb fijne IBeefïct? / be oo:fa- 
kc toaeuom pp hertogen toa?. 3E>aer na’t 3Lanb in bc; 
ter a?D?e (boo? ïjet goeb beïept be?$?incen ban <0?am 
gien) gck?gcpt 3jjnbc / ié pp toeberom in ’t HanD en tot 
tlaerieminet bet toooii gekomen / aïtoacc pp fïcïi als 
«Éotari? in flilpept toa? ernerenbe / maet naberpaut in 
ttoifigeraekt3ijribe met eenige $?ebicantcn/ peeft pp 
eemge ©oejtften? ban fijn geboden uptgegeben/ ook 
tot ttoecmad toe opentlik tegen eenige ber fdber gebif 
puteert/ öocp3pn De fe lbe ^ifputatien tot geen epnbc 
geb?acpt / maet opgefepegt: ^acr na tot «Beïft met 
ber tooon gegacn 3ijnbc ten pupfe ban Ito?neïi??tö2i 
aenf3. ©oomgaert/ om in fïiïte te toefen/ enaibacr 
een 3Jacr te bkjbcn om op te makenfeeckere Loei com¬ 
munes , bp pem nut ben ©pbeï bergabert / betodke pp 
tan langer fjanb en omtrent bertig S'aten tp't?berga* 
bert / boeï) in geen bequame o?ö?c gcb?acpt pabbe / boo? 
toen befdbe piet en bacr ook bupren en binnen’? 3lanb? 
in berfdjepbrn Rocken en dampieren t’famcn gcr 
b:ad)t en bctflropt onder ï)cm ïagen / in o?b?c te b?en< 
genen te fïdfen / aïfo öp meende’t felbe een nut toerk 
te 3tjn / bat niemant fcffabefgk mogt toefen / macr 
toant fjp ’t felbe tot ïfacrïcm / baer ïjp bed te boen 
en berohtïebigt toa^ / niet konbe te toege bjengen/ 
ban tot ^dff cenigcn tijbt getoeefï 3ijnbe / toerbe 
ï)em op ben 3 0ctobcr 1588. bp ttoce nonib?agcrs 
bootgdefen feker gcfchnfte / baer ’bp pem bdafï toiert / 
binnen 24 uuren upt bc ^tabt te gaen / op fekere 
fïraffe/ fonber bat men f)cm Ik oppe ban fuik gcfcpiift 
toilbe geben / berpalbeti ljp op ber baeb aen burger? 
meefïer? flg bp gefepiifte bacr ober bekïaegbe / bci^ 
fogt reden te toeten / of bat men ïjem in tegte foube 
ontfangen/ aïbacr bp fijne goeden name metbefjoo?; 
lijke en geootïofbe mibbden foube mogen beranttooo?^ 
ben/ ban aïfo pp geen anttooojde bp gefcp2ifte kreeg 
ander? ban bp monde / bat pp baer geen 23oiger toa? / 
en bat pp pem na’tgefrppfte foube pebben te reguïc. 
ren/ i?pp om meerder onlufl tempben ban baer bcr= 
trockcn nader <©oube/ aïtoacr pp tot befeperminge 
ban fijnen naem een kïepn Itpoïogia peeft in dmk 
uptgegeben/ met Den tittll ban Naem-fcherm , te¬ 
gen de ondaet tot Delf aen hem betoont den 5 O6I0- 
bris 1588. ^aer unie pp pembekïacgt / bat men pem 
toefende een goét patriot / en bebonben tod ba*bienb 

oi ici 3f anbfaet / geen reept noep ^ttfiitië / bie men ook 
geen quaeb-boenber? toepgert/ tot sDeïff peeft tolken 
ïaten genieten / maet bat pp parte in audita nog ge* 
poo? / noep kertiiiffe ban acnkïagt / nöcp ban pepmek> 
fee toL20cgcr? pabbe mogen bcctoerben/ toaer om pp feut 
genoodfackt te 5pn / 3ijncn goeden name niet met lange 
moepten en koflen ban P’oceffcn/ baer in fpïupben pem 
fotiben obertoegen / toettelpn te berauttooa2ben / toant 

fppen/ fepjeefpu/ nimmermeer ban eenige raifpate 
beïingetegcnpet gemeenbcfle foube T onnen obettup- 
gen / bat fp ook be bifputatien bie pp tegen be fucbi; 
kanten pabbe gepouben / toaren gefepiet ten berfoeken 
ber |b2ebicanten feïf? / en met betoiïïinge bc? finten 
ban <0ragnien en ber Zeereu Staten ban Rolland / 
fuïk?batpp uergen? in tegen? pct3[aub noep ook tc^ 
gen be paccatcn ber tfeeren Staten uet pabbe gcdacn 
nodigepaubeït/ maer bat bie ban ^eïft 3pnen per? 
foon aïïeen om ’t beïeben 5pnber confcicntien / ban baer 
padden boen gaen / ©erpaïben pn ’t gene pp peeft ber* 
mogen tot beranttoootbinge ban fijnen naiue gebacn 
pabbe / <|c. ©innen Der <ü5ouDe toonenbe / ■ peeft pp 
pct25ockrken tegen ben boojnoemben (üiptlum nuts 
gegeben/ maer toant eenige ban fijne goede bticnbci? 
oo2bcdben bat pp nutter toerk foube konnen boen / ban 
tboifI-frp2ifteu upt te geben / bacr boo? pp bed onbanké 
en pact? óp fijnen païfe peeft gepadt/ pekken pem be 
felbe gebeden bat pp be Paraphr&fis Erafmi in jDebers 
buut? foube oberfetten / gdijkpu bie bp ber pand ge¬ 
nomen peeft gepab / baer in pp ook al fcer berre geko* 
men 5ijnbe / peeft bie boot fijne doob niet konnen boï= 
epnben / en poe tod pp fepeen een flraf man ban geflg* 
te tetoefen / i? ppnócptan? een fcer b?ienbdpk man 
5pn? omgaen? getoeefï. ^cn geleerden jkh Iiacius 
Pontanus, gedenkt 5ijnbei* in 3pne ï^ifïorifcpe bes 
fcp?pbingeba’ fecr topt beroemde ïkoopfïab Hmftcrs 
dam / in 3pn ttocede ©oek / in pet 2 8 ftapittd / aïbaer 
pp pem fielt onder de treffdpkc bermaeröc .fBannen 
ban ^Cmflerbam / en p?pfl pem bat pp bc ^untfe ® a« 
ïe berbetert / en berfepepden obeifettmgen baii be bcfle 
<fr2iekfcenllatpnfemutpeurengebacn peeft ingoede 
nptgdefcn vDuptfctoootben/ poetocï pppcmeerfl al? 
pp omtrent 40 (Jaer óub toa? (ick pebbcbtrflacn 32 
of 3 3 3'aer) tot De flnbie en gcebe konfïen begeben 
pabbc/(|r. 

<tticii 2Ó September pebbcii be ££ceren Staten 
ncracï ber ©ereenigbe Cfdcbedanöen bit naboïgenbe 
^ïaccact boen berkonbigen / baer bp fcperpdpk berbo? 
ben too’ben bc fepaben / ongeregdtpeben en en epeeffm 
bie bp ben boïke ban <0o?loge in bienflc banöe bootfj, 
Staten toefenbe/ gebaen too?ben/ fo tod te ïDater aï? tc 
llanbe / fo binnen be Bcrcenigbe Hanben / aï?inbe 
acnpaïcnbe céabure en Neutrale 3lanben. £|et ^lac? 
raet toa? Itipbcnbe aï? boïgt: 

E Staten Generael der Vereenigde Nederlanden i 
Allen den genen die defe fullen fien ofte horen 

lefen, Saluyt. 
Allo vcrfcheyde klachten dagelijksgedaen worden , 

dat niet regenltaende het volk van Oorloge in dienfle öe 
defer Landen wefende, foeenpaerlijk en redelijk be- Afaren 
taelt wort,als ons eenigüns mogelijk is,de fel ve hen on- 
derllaen contrarie onfe verfcheyden voorgaende Or- genbe* 
donnantienenPlaccaten vele fchaden , ongeregelthe- ongrren 
den en excelTen te Water en te Lande, k> binnen de jïdtSe» 
Vereenigde Landen als in de aenpalende nagebure f^cc^n 
vrienden en Neutrale Landen te doen, teinfringeren ban ijet 
onfe Saulvegarden gegeven denDorpen,plaetfen en In- 
gefetenen onder des Vyands geweld fittende, niette- 
genftaende fyluyden den tauxdaer op fy gefteltzijn , ®tree* 
betalende beletten het inkomen en uytvarendergoe- tngöe 
deren in defe Landen komende, of op de felve gedefti- 
neert wefende, en uyt deielveop vyanden of andere a(^ 
Landen met onfe confent varen, en voorts verfcheyde acniia.» 
ongeregeltheden te plegen in ’t uytrijden en uytlopen: 
Waer uyt veroorfaekt wört dat de platte Landen hare rCxi/ etc- 
contributien niet konnen opbrengen, dat de traffiken 
verminderen, en de felve van de ordinaris ftromen en 
Rivieren grootelijks gediverteert, en confequ en telijk 
den ftaet defer Landen gekrenkt, en de middelen tot 
betalinge van het volck van Oorloge te Lande en te 
Water dienende, den Landen ontogen worden, de pu¬ 
blijke autoriteytgevioleért wort,denageburePrincen, 
Heeren en Republijken , jegens defe Landen tot 
onwille verwekt worden , en veele andere onbehoor¬ 
lijke faken tot nadeel van den welftand en vereeninge 
defer Landen, en de vriendfehap die wy met alle 
vrienden en goede nageburen verftaen te houden ge- 

Z z 4 plogen* 



Het Achtentwintigfte Boek. 
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plogen , alles jegens onfe goede meyninge en intentie. 
Om waer in toe dienfte deler Landen en den Ingefete- 
nen der fel ver tot behoorlijk contentement van de na- 
geburePrincen, Heeren,en Republijken,en totverfe- 
keringe van den reyfenden Koopman, en vorderinge 
van de Commercien teverfien: SO IS’T, dat dat wy 
by deliberatie van de Raden van State der voorfz. Lan¬ 
den , boven de voorgaande Ordonnantiën by ons hier 
op uyrgegeven,van nieus geordonneert en geftatueerc 
hebben, ordonneren en ftatueren by defen : 

In den eerften interdiceren en verbieden wy wel 
fcherpelij kalle het volk van Oorloge, tePaerdeente 
Voete , teWater olte Lande, op onfe beftollinge en 
comtniffie dienende, en alle anderen van wat natie, 
qualiteyt, of conditie diezijn, eenigeperfonenofhare 
goederen ,roerende ot onroerende,in Steden of in plat¬ 
te Landen onder onsgebied, proredtieof Sauvegarde 
fittende,noch de onderfaten van eenige Printen, Hee- 
ren of Republijken,met defe Landen in vnendfehap of 
Neutralite welende, te befchadigen, verongelijken, of 
overlalt te doen in eeniger manieren. 

Insgelij ks verbieden wy de felven wel exprefielijk hen 
te vervorderen eenig letfel of empeehement te doen 
aende Schepen, of Koopmanfchappen,’tzy eetwaren, 
oiandere,uyt,ofin deVereenigde Landen varende over 
de ftromen , rivieren , zeegaten, en andere paffagien te 
Lande of te water , maer bevelen de felve vry en onbe- 
hindert( voldaen hebbende de Ordonnantiën enLijften 
by ons op ’t ftuk van de Convoyenen Licenten ge- 
maekt) te laten pafTeren , fonder hem yetafteeyfchen, 
of af te nemen in eeniger manieren. 

Interdiceren voorts den felven, eenige perfonen , 
Schepen, of goederen komende, of gemunt hebbende 
op defe Vereenigde Nederlanden.,ofuyt defelve op vy- 
andenof nageburen Landen varende onderwegen in 
vyanden of in nagebure Lauden varende na de plaetfen 
die daer gedeftineertzijn) opde rivieren of anderfints 
aen te randen, t’overvallen, befchadigen, of belet¬ 
ten in bare reyfe. 

En alfo jegens de vporfz. poindten ^contrarie onfe 
goede meyninge en intentie hier voortijds verfcheyden 
exceffen en ongeregelcheden geperprerteert zijn door 
het inordentlijk uydopen der Ruyteren en Soldaten, 
en anderen onder den felven fchuylende, die hen voor 
Soldaten defer Landen uytgeven,en nochtansnietzijn: 
So bevelen wy wel exprefielijk by defen dat geen 
Krijgfiuyden te paerde en te voete,te water of te lande 
dienende, of anderen met of fonder confent van haren 
O verilen of Capiteynen, op de platte Landen, of op de 
rivieren, ftromen of wateren , tot eenige exploióten 
onder dexei van de vyanden afbreuk te doen, of ander- 
fintsfullen trecken, in minder getal als vijf-en-twintig, 
geleytby eenCapiteyn, Luytenant, Vendrich, Ser- 
giant, ofCorporael, en met een pas-cedulle van den 
Overften of Capiteyn, commanderende ter plaetfen 
daer defelve fullen uit trecken , ten ware een of twee te 
famen uitgefonden worden alleenlik om kondfehap- 
pen. En fullen dc Officier* die met de Krijgfiuyden uyt 
gefonden worden, gehouden wefen by den felven te 
bly ven tor dat fy wederom fullen wefen gekeert in haer 
guarnifoen,en te verantwoorden de daden en mifdaden 
van hun Soldaten, en alle exceffen te doen ftraffen, op 
pene dat men ’t felve aen haer eygen perfonen, befoi- 
dinge, en goederen fal verhalen. 

En indien yemand defe onfe Ordonnantie of eenig 
poindt van dien bevonden wort gecontravenieert te 
hebben : Soo ordonneren wy dat defelve exemplaer- 
lik fal worden geftraft. Indien ’t felve op de wateren, of 
aen de perfonen en goederen gefcheept zijnde isge- 
fchiet, binnen of buytende Vereenigde Landen , by 
kennifle van den Heere Admirael Generael of denCol- 
legie van de Admiraliteyt in den quartiere daer ’t felve 
gebeuren zal, of by preventie by den Collegien van de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van de Provin¬ 
ciën daer in fulks gebeurt, of de plaetfe van hecfeyc 
naeft gelegen. En tnciien fulks te Landegefchiet, by 
die van den Raden van State, of by preventie by den 
Collegien van den Gecommitteerde Raden van de 

Staten van de Provintie daer in fulx gebeurt, of de 
plaetfe van het feyt naeft gelegen. Welken wy refpe- 
dtivelijk geordonneert en bevolen hebben, Ordonne* 
ren en bevelen by defen , indien het exces, empefche- 
ment of de exadtien gedaen zijn by eenige particuliere 
Provinciën, Steden, Collegien, of neringen, dat fy de¬ 
felve condemneren in alle de koften, fchaden en inte- 
reften, die de Koopluyden of S chippers by het empe- i 
fcheren en verhinderen in hare paffagien of andere 1 
goeden luyden geleden hebben, en daerenboven vier- ^ 
fchat te r eftitueren , van ’t gene fy uyc eygene authori- 
teyc van den felven genomen fullen hebben, daer van 
de Koopluyden, Schippers cn andere heureafgeno¬ 
men penningen en goederen boven de koften en inte- 
reften, fullen worden gereftitueert, en de andere drye 
vierendeelen fullen bly ven tot profijt van degemeene 
fake voor’t intereft’t welk men te Lande deu r dufdanige 
exceffen,verhinderinge en abufen islijdende. En faidc 
executie gedaen worden by aenhoudinge van perfonen 
en goederen van de felve Provincie, Steden of Colle¬ 
gien, en verkopinge van de felve goederen. En indien 
de fauten gedaen zijn by eenige Krijgs-Overften, Ca¬ 
piteynen, of ander volck van Oorloge te Water ofte 
Lande dienende, of anderen. Willen wy dat fy defelve 
fullen condemneren en ftrafFen capitalijk aen lijf en (Fol 
goed als vyanden van de gemeenebefte , en perturba- 
teurs van de gemene rufte en dat uit hare goederen de 
geinterefleerde fullen worden gecontenteerc fo verre 
die ftrecken mogen. 

Ordonnerende welexpreflelik, dat in allegefchillen 
die ter oorfaken van de contraventie van defe onfe Or¬ 
donnantie gemoveert fullen worden, fommierlik fal 
worden geprocedeert, of dat anders by ons of den Raed 
van State defelve gefchillen fullen worden ge-evoceert 
en getermineert, toe kofte van de gene die daer van de 
kenniffe heeft begonft te nemen. Die ook boven dien 
in aliulken multften fullen worden gecondemneert, 
als wy of den Raden van State fullen arbitreren. 

En ten eynde ’t inhouden defer alom mach worden 
onderhouden, en de contraventeurs van dien geftraft 
na behoren: So ontbieden en verloeken wy den Staten 
en Gouverneurs van de refpe&ive Provintien, bevelen 
allen Collegien van Raden, Officieren en Magiftraten 
van de Steden, en platten Landen, allen Krijgs-Over¬ 
ften , Kapiteynen, en ander volk van Oorloge in onfen 
dienfte wefende, te Water en te Lande, te Paerde en te 
voete, en allen anderen die’t felve eenigfints atngacn 
mach, dat fy t’allen tijden fo veel in haer vermogen fal 
zijn: en des verfocht en geboden zijnde, felfs, enby 
haeronderhebbendeKrijgs-luyden fullen affifteren,in’c 
executeren en volbrengen van defe onfe Ordonnantie, 
by alfulke wegen als by ons,den Raed van State ,ofby 
den voorfz. Admirael en Collegien van de Admirali¬ 
teyt refpedtive geordonneert fal worden, op gelijkepe- 
ne.En op dat niemanc van den inhouden defer ignoran¬ 
tie en pretendere, ofonwetenfehap daer af hebbe, ont¬ 
bieden wy en bevelen wel fcherpelik onfen lieven en 
feer beminden, den Staten,Stad-houders of Gedepu¬ 
teerde Raden van de Provintien refpedtive, van Gel¬ 
derland en Graeffchap Zutphen, Holland, Zeland,Uy- 
trecht, Vriefland en Over-Yflel,en allen anderen Jufti- 
cieren, Officieren en Dienaren des verfocht zijnde, dat 
fy defe onfe Ordonnantie alom doen kondigen, uyt- 
roepen en publiceren, daer men gewooplik is publi- 
catien ie doen: Procederende tegens den overtreders 
van dien, tot den penen en amenden hier boven ver- 
haelt, fonder eenige gunfte, faveur of diffimulatie ter 
contrarien. En tot beter onderhoudinge van defen, de¬ 
felve publicatie alle vier maenden te renoveren,fonder 
eenige andere laft daer op van ons te verwachten. Want 
wy’t felve tot dienfte van den Lande alfo bevonden 
hebben te behoren. Gegeven in ’s Gravenhage den 
Septembris,vijftienhondert tnegentig. Geparapheert 
C.Ar?iJmaM■ Onderftont, uyt bevel van rtiijne Heeren 
de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden 
Ter relatie van den Raed van State der felver. 

'Onöatefient. 
G van Zuylen. 
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De p?ince cn Staten ban 3£upk bebben in Defe trjö 
Ijare Cebeputeeröcn gefonben aen be Staten <0e* 

netael / hïagcnbe ober Den moet-toifïe öeu Wolbalen 
ban De ©creenigbe jöebecïanben / bc Staten Cene* 
rad ben om fekcrc confibcratien gecenbopccrt bebbenbe 
aen Den Rabe ban jg>tate / Rebben befelbe baer op ben 
13 <£)aob:$ gegeben befc anttooeubc. 

int. ,,32ie ban ben Rabe ban £>tatc banbePerccnigbc 
'°ioe » ^eberïanbcn / ïjcbbenbe nabec geabbifeert ober ’t ge* 
j.kc ne ben i$ geremonfïreert Door be CSebcputccrben ban 
n „ ben finten cn Staten ban Itupk / en confibcrcrcn* 
tate „ öc bat be fcïbe stuangljenb maken ban geen afiifïcntie 
'■SS* ,>offuppo?t te boen aen bè^pangiaerben/ gestoorene 
Zt> »> ©panben niet alleen ban befe: macc ook ban bc na* 
»Den/ „bnrigcllanben/ Rebben grote ttuijfeïinge en fufpïtic 
1 JL“ „ ban eenige fecrete intelligentie / en bat ben gemeiöcu 
“èra, ,, Prmcc bolgens (jet gemecue gerucïjte cn opinie / tori* 
i Dan! „ hc ban lange tijb getoeefï i£ cn noct) ip / in Higttc en 
‘Pft „ ©erbenb i| met ben Honing ban -èpangten en fijne 
I3r 3j aöïjerenten / feïfs gccanfiDerecrtbcactcnbanpofïi* 
j. ,, iitept cn Detentie ban pïactfen cn goeberen toebebo* 

„ renbe be 3|ntooonbcrd en Ctoberfaten ban be ©etee* 
„ nigbe probmtien / en anberen / Ijoubenbe be partijen 
„ ban be 5>taten/officï) gcnioept bebbenbe met be Oor* 
„ ïogeban Holen / en bat bp boegen ban confifcatïc of 
,, acnïjaïinge / fcïfê na Ijct ‘^Iccoojt gemaeïtt met be 
„ 9Rnbaflrabeur£ De£ p. Rijr cn (jet toeber genen ban be 
j, pïaetfen en goeberen toebeljorcnbe be Pr juten en be 
„ Onberfaten ban ïjet feïbc Rijk. ^mïp batmen om 
„’t RctjgG-bolkban be boor f5. jligeurGte accommo* 
„ beren en te onberbouben bet gcïjeeïe jiaub ban 3tupk 
„’gefrabig fiet afgegeten en bebotben / gemerkt in ’t 
j> boojnoembe 3lanb geljecle Regimenten boo? bc Higue 
„toojbengelicfjt en onbcrljouben / enbaecblijbentot 
,, ïafï ban bc arme Sjngefetenen. Oaer-en-bobcuDat 
„menberfïaetbatïie ©otpen ten platten Haitbe ban 
„ Èupck / contribueren tot bctalinge ban be fauïbpe 
„ ban ’t Rrijgs-üalh ber boorfs. Eigcui^. Cn bat men 
„ in bni boorfj-ilanbe ban Miipk tegen bie ban be Rein 
j, gie ptoccbeeit niet alleenlijk met ertreme eigene m 
3, confotmite ban be ^uquifitie ban ^pangien: JIRaer 
,, ook tegen be polbaren ban befen llanbe/ met alle 
a, fcpeetljepb cn fonber fo’me ban 31ufiitie; baer ter con* 
„ trarie be^olbaten ber bpanben/blrjben/nietallecnlyk 
„ OBgcfïraft ban ’t getorib/ oberlafr/inootben en anbete 
„fcöanbaïctifeactcnbpljen geperpetreert / maertoo^ 
„ ben baer en boben gefupozteert en gefaborifeert. ö&éi 
„ïjalbainict tegcnftacnbe juen aïtoo£$ genegen ge* 
„ toeefï/ gelijk men uoclj ië om alle goebe coirefponben* 
„ tie/gebuutfebap met ben boojnoembenHanbe cn 
,, gefetenen ban l.upk t’onbcrljouben / cn bie ban befer 
„ 5ijbe na beur bermogen ban alle fcbabc te bebjybeu cn 
„ te pjeferberen: nocljtan^ ter oo?fake ban be boa? ber* 
3, baeïbe rebenen / en ten aenfien ban be i€ractatcii ge* 
„ maekt tuffebm be Hoog-gemeïte eeren ^taten©C' 
,) neraeï / en anberc grote jï?inccn en potentaten / na 
„ penbe bet fept en be Directie ban be ©oiloge / fo kon* 
,, nen bie ban ben Rabe ban Statenlet pjompteïrjk cn 
33 tot befer infiantie abfolutelijk refolberen / ober be re* 
33 monfirantie ban be boo?f3« <6ebepnteerbe / maet fou* 
,) ben ben boo?ts naber op alleg informeren. €n bebm* 
„benbebatmen ban banbere jijbe genegen^ goebe 
„ b?ientfcbap en nabuurfebap met be ©ereeniebbe p?o* 
„bintien te onberbouben. ^o fuïlen spsuïkebeckla* 
„ringe en bcmonfïcatie boen/ metabbtj^en confent 
,, ban be gene toeïk bet felbe toebeïjoo’t / bat be Staten 
3, en ©nberfaten ban ben boo?noembcn Hanbc ban 
,, lluuk / fulïen bcrfïacn bat be faute of bet gebiek ban 
„met ben be boopj.goebe en oprechtebjientfcbapcn 
3>nabuurfebap te onberbouben/ niet ban brut 3ijbe 
,, komt. en om ’t felbe mettee baeb te betonen / fuïlen 
„bie ban ben gemeïten Rabc orbiefMlcn/, batbe ge* 
„ bangenen tot 25?eba en eïber^ too?ben gcreïareert/ 

fbcï-re ” Stöaen in ben^age ben 13 ©ctob?i^ 1590 etc. 

?t'e ^ckerperfoonban quaïiteptupt ber^>tabt23:unf* 
tobek feb^eef en abberteerbe fo aen ben Ijcere 2tbbo* 

Sic. faet üan toïï«nb alp ook acn Coenraet be Recb* 
ti. 

ter / êccretari^ ber pee ren Staten ban ïfoïïanb / bat 
ben (3 ^epteinb.rot j?rankfoo?tbcrgaberen fouben be 
«Debeputeeibe ban alle be Cbeur-©o?flen en Crcptfen 
ban gebeel ^uptqaub / bctoelkc / afd eene bergaberin* 
ge ban Catlen fonber eenig boojbeeï of profijt gefdjep* 
ben luaa / lucbcrom t’famen bcractfagcn fouben ban 
bcmibbcïcnnobig om^uptflaub en bm Rbb'n-kant 
te bfbrijöcn / en be occupatcucs baer upt te flacn: 
jiDaer bat alle be jtoarigljepb luaë gelegen in bet gelb / 
tot beu Cogt nobig te binben / toaer in fp oneen^ toa* 
ren / uiant Ijct ^ticljt ban Heulen cn HDcflpljalcn toil* 
bentoepnigafniet baer toe gebeit/ ïjoe toel bun baer 
mcefl acngeïegen bias : maer baer in toaren 3u toel 
ccnb?agtig / bat men beu bpaub upt be palen ban 
^uptfTanb foubc berbrpben/ enbp en ttoijfeïbe niet 
ofbeBorfienban üDuptffanb fouben pctlncd refoïbe* 
ren/ ’ttoelkcbanfeergrote importantiefoubesijntot 
uebcftingecnbcba?bccingc ban bc pebcrïanbfc faken / 
bP riet bat bc Staten (J3rabc 3jan ban jRaffau ben ou* 
ben fouben lafi geben/ bat bP bp be boorfj. <6cbeputea** 
bcfoin’t Ijepuielick al^ in ’t openbaer / bet befte foube 
boen om ’t booruemen ber ©oificn na alle fijne bermo* 
gent’barcn beften te beborberen/ bat bp liebt foube 
konuen boen / öetotjïc bp niet berre ban jfrankfooit 
fijn refibentie toag boubeiibe / en bat bp be pcbcrlanb* 
fe faken gunftig toa^. 

i?P fdjrbft mebe bat be ïfertogc ban 23runftoijk / 
beur Slntereeftïe ban pertoge üiricb ban JIBekelen* 
burgb / al toat ban fijn reebt/ ’t toelk bp tegen bc ^>ta* 
ten toa^pretcuberenbe/babbelatenballen/ eninbim 
bem ïafï gegeben toerbe / fo belooft bp te toege te b?cn* 
gen bat fijne poogbeut fijn gebeeïe actie en p2etcufie 
foube laten baren. 

Omtrent befen tijb toorben aen benboornoemben 
£>eei'e ?ibboeacc ban Polranb ook gcfcbjcbni upt ^“baec-’ 
JFraukfoort/öat ©octor ilnbücmtö pimrabité Hgent ^„nra. 
ban bc Staten ut ©uptflanb oberlebën toad een mijl m 
ban/ètraet^parg/ fonber boorgaenbefiekte/ bebben* 
be fieb te feer begeben tot bet brinken ban be JPijn bie 
ïjem beifmoort babbe op be IPagen / baer bP op baas m 
gaen fitten / om ban baer toeber te keeren na ê>pier^/ 
fijn H offert toaren baer noclj / entoerbentoegefcgelt/ 
en toerbe oL:bre geflelt bat befelbe baer na in bet 3Laub uets. 
quanten. 

^>en pccre Pbik'P^ JBarm’r / ©ecre ban ben 25erg 
ban Hibegonbe/ babbe in ©rankrijk beur ïajt 
ban be ïfeeren Staten bp ben Honing getoeefï/ en 
toajs ban Den feïbcn toel ontfangen / en babbe met ben 
felbcn bcrfcbepöen Communicatie geljouben / be Ho* 
ning berfoc'bt beur bem feer ernfïelik aen bc ^eeren 
Staten/ bat bculupben foube geïieben eenige Jicbe* 
pen tot fecour^ tefenben/ gelijk Ijp aen be felbe beur 
ben peereban ^aulbainge ook Ijabbe boen berfoeken/ 
öetoijle Ijp berflont bat De Honing ban ^pangien JjLa 
tea^ tocrufïenbe een grote ©loot / om Die tefenben nfe» 
met een groot getal ^pangiaerben in 25rctaigne. gfn cöö 
befen en; eenige jiDacnben te boren kregen be Staten 
en ook fijn Crceïïcntie ttjbinge en abbertentie ban Cm 
grote toerufïingen bed Honing^ ban ^pangien te &tatm 
toater / toant be <0ccommitteerbe Raöcnban iDefï- «rn£m 
©rieflanb en bet Jboorbcr quarticr / febreben aen be S P 
CecommittcerbeRabchban be Staten banpoïlanb in <©opqgc 
ben if?age/Dat 25urgcmeefïcren ber ^tebe j©oniken*,, *W- 
bam fekete infdrmaticn babben genomen en ben ober* 3 3 
gefonöen ban ^cljippcrG 3|an jdictcrfj ©iuk en ï©iï* ^ tcmce 
lem °&Damf5 poortcren Der boorlj Mebe/ bat sp lui* ,3 ^at *>c 
beu ontrent be babcnbanlBonfpbanbe®upnker*33ba°„ 1“* 
kerG toaren genomen en gebjagt tot pontobebera/al* 5> ^>pan- 
toaer baer febepen ten beeïe met 3©ijn geïaben toefen* a« *enk 
be bebben moeten na ’t ©erboolfepïcn/enbaerko*53 

menbc toaren baer bare febepen en goeberen alïed af* 33 pen tra 
banbig gemaekt/ fonber pet te bcbouDcn/ fulkd bat fp ,3 ^kop¬ 
ten lefïen met baer Dertien perfonen in be Paben ban 35 

©eekooï / boe geïeben omtrent bijftoeken / tufleben 3S 
tbien en elf uren in een bok toaren geballen : ^aer 
mebe 3p in %ee ftekenbe/ na 3eben Dagen / in ©rebacï,, 
te lanbe toarm gekomen: 3cpben borberd bat ’er in ’t 3 > 
©crljool na baer raming lagen omtrent 25 grote,,(FoU*) 

^ebe* 
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^ntsec 
aöber» 
tcnrle 
ban öe 
toernTt. 
ringe 
öc^ irto> 
nlngg 
ban 
^>pan* 
glen te 
toette. 

33&djcpcn/toaa‘ban De niinfïc ban trien inaren ban 
55obcr öe anöcrljalf ïjonDcrt ïafïcn/cn De grootfïc ober De 
»fcbcn öonDcrt ïafïcn/mct ctteïpe Sootö en bier <©a, 
jjïcyeu/ en ttoce OBaïiaffen/ en Daec toieröe naerfïeïiït 
„gearbepD om De Schepen toe fc ruften / fo tod op 
3, SsonDag afë anDere Dagen: maer haööennictfton, 
„ urn hernemen 1toacr Dc-n aenfTagrouDc baïïen/ f'cpDen 
3, ooit / Dat bet 3£anÖ Daar rontfom boï &oïöaten 'lag/ 
33 fo om t Bcrïjool / m DcCojoiigicrn Daec omtrent/ 
33 en gabpen berfïaen Dat alöacr bertoaeïjt toerDen 
33 S>tanDIqi/ Die ^ebenter berraDen en obergefebert 
3, Ijaööc / Die ten öeele betointop De ^Errnaöe fouöc heb, 
33 Den/ en bootnemdift cm 3lcpt£man ;tjn om De Codit 
,3 te tocgctc brengen. 

Sb ÏK&be ooft een IHiflibe gefïenuut IBiööcïbnrg/ 
gcfc&ebcn Dy Den .ïBinifïcr Oiüicrö/'aeuDcu meté, 
Deere ban fijn <aBjeccïïentie &iclae02&miinli$ / in Date 
Den a i migufri 1590. inï}ouDenDc/DatDe<6aïeuenban 
oen ©panö 1200 ^oïöatcn geboett IjaDöcn / nn toaren 
fy bcraDbcrtcert Dooj renen BK Jkhipper / gcuaeim 
Pictcr lening / Dat Den CarDmad ban 0ofienrnftte 
aiipDona tjabDc Doen arreflercn aïïe De Jbcftcpen ban 

Het achtentwintigfte Boek. 

©c 
ê>pseti3 
fe ne* 
men 
23Iabet 
in 2B?p3 
saigne 
in. 

V *-”c- U.HUU tjuuut yiuiutii/ 
öaer npt ï)ct bïccft Dat Ijp niet focïjtc aiiberê afé De Dïote 

' fdfeUft bo’Dcrs Dat De booifj. Schipper en 
noclj reu anDcr JBecfltr £>rfjipper ban JBiDDdburrr 
öenre ^djepen in De ïttbictchaDDen/ engctoacttoer, 
Denpc t ^rrcfï / gingent^cpï/ maar aenftomenDe te 
Cafcaïo / toiert ïjcii Debd gcDacn ban aen te leggen/ het 
todft fp toepgeröen/ en Daer op toiert gcfchoten/ en 
ton Jliaet gcraeftt/ Die gcbïebcn toaé/ en hp ontftomen 

fS 'm ’c °» tt ten 5Dm ©cëgeïtjft^ frfetjft Ï)P/ Dat torpnigf) üM Daer na 
3 Schepen geftomen toaren tot aen Seüenifle om fton, 
fd)ap te nemen/en geïobenöe Dathetbootfr. ^CpIanD 
boo? De iliguc toa*> / trat beur €>berfïc te 3Lanöc / De, 
todfte gehangen genomen toerDc/ en tont mentonen en 
Snfkiicticn aeugctafï / en aen Den Êioning gcfonöcn 
toaren Daa-Deur baren gebeden aenfTagontDeftt toni. 
M met tegenftacnöc^ ©onS'aan ^guila/ 0, 

bctfïeban een öeeï ^paenfe ^cfjepen ban De Paben 
ban ilarcöo unt ^ï-Mfrasn»» 

Staten 
ban öc 
3&eree> 
nigbe 
JpfbtD 
lanbm 
fenbrn 
ten 
blende 
ban ben 
ïlionfng 
ban 
3ë>fü nft» 
rtjh totjf 
#a?log 
^rfte. 
pen om 
be £uf. 
ten ban 
aiso}. 
manöij. 
eu te bet 
typen. 

Dere feggen tod 5000/ en hebben DcuebcrfianD Dat tp 
paDDcn n?ct öc ifrrtcge ban .ïPcrcurc / Diebantocgeü 
De Xigcur^ in ^etaigne beïe ^tcDeninï)aDDen/ De 
f aben ban 23lanet mgenomen / en hebben hen aïDaer 
fterftgemaeftt/ en Daer npt beeleOiberfdie uptfeom 
gen geöaen / De Pcrtogc ban Ifêercure liet fjch bn hem 
bniDcn met fijn bitiptcren en boet-boïft/ en togen met 
ganfefjer macht beo? ^eunebon/ het todftgpbefdio, 
ten en een 23;effe gemaeftt hebütnDe/ toierDeïien De 
^>taD bp eompofïtie obergegeben. m Staten ban 
De ©ereenigDe Ptobmticn hebben ten Dienfïe ban Den 
Jiontng ban ©janftnjft om De Üufie ban Jtotmam 
Dijen te beb’pen / aïDaer gefonDen bnf ©miaffen ter 
aodqjetocgerurt/ DetodfteDcu r^ctober ecngcoot 
^ ^thip ban 200 ©aten / ophcbbenDc 24 fïnftftcn 
grof gefchut/ gemoftenDe / befpjougen en acngeftïamt/ 
en metgetoeït bechtenDer ïjauD berobert hebben / Dan 
aho Den toanD gefehoten toaö in een ^troo-beDDe of 
iiatoene IBatraffe / fo iö ïjet boojfdjjebe ^djsp hacfle, 
ift Deur De 3©inD in toauót geracftt/ fo Dat De ober, 

toinner£ guaïrjft tyD haDöcn Daerbantegcraften/ in 
S™ f üoofó. sèchip met ïaDinge goeD ge, 
fehut en aïïcp tot De gronD toe afgetoanb / en het boïft 
brrbjant 1$/ uptgenomen thien oft ttoaeïf .fPamieu 
Die Daer afgefaïbeert toerDen / Daer toaren tod honDert 

aïl/^oïDatmen,C?iCn °P/ ^cÖipptr^ / 23ootpgefdïen 

^e tertoge ban Gerente guam hier Deur in groten 
haet bp Defrancopfen/ om Dat hPöe&pangiaerDen 

rnnfm«naeil!^fsCtl ^a£l,reiïc ©panöcii bauDefcait 
cotocn name/ aïDaer sn ’t 3lanü geholpen ïjaDDe. 3‘ 
«,..,5* «I|obemü2^ ftregenDie ban ©oIIanDfdinj, 
beu Dat De ^pangiaerDen Die in %ittagnien aenge, 
aomen toaren/ met fierner toaren gelanD Dan 3200. 

Datfe toeï 4000 toaren gefcheept/ Dan Dattcr tod 8oö 
gefiotben toaren. 

(€ot ©cnlo in <ÖdDedanb een i>taD op De B^afe ge, 
legen / De todfte geïtjft top in ’t 212$oeft foï. 26hebben 
bcrhaeit/Die tegen Den Danft ban pet <6arnifoen/Dooj De 
^3o:gcrcn in Den jare 1586. aen Den Hertog ban ©ar, 
ma obergegeben toax? / lagen nn in <6arnifoen een Dec! 
Italianen en een Deel HoogDnptfe ^eïDaten / De todfte ! 
bede inoettoiïïighept en infoïentien ober De 23o?geren / 
betoeben. <®c 23otgeren haer flach toaernemcnDe ( &t 
hebben cerft De Italianen (De ©uptfe fïil fittcnDe) tipt 23o?S6| 
Der S>taö gcDtcbcn / en Daer na fïcnDc Dat fpnu ge, ^nb,at 
noegfaem B>ee|icr^ ftonDen toerDen ban De ^uptfen / S 
hebben fp De felbe ooft Doen beitrerftcn / en fdneben«t 
aen ben <e?abe ban Büanpbdt / Dat niet tcgenffacn SSf. 
De fuJen <aarnifoen haDDen tipt Doen gaen / Dat fp $X 
Den doning toiïDen getron blnbeit / Dan Dat fp De 
groote niocttoiï Der ,§»oIDaten niet langer IjaDDcn fton, 
nen berDtagen. 

l©p hebben berïjadt Dat De Herren Staten geaD, 
berteert toaren Dat Den 7 ^cptcmü:t£ De <©eDeputeer, 
Deban aïïe De fócur-bo?f!cn en Hrentfen tot f raucfojt 
fotiDcn bergaDercn/ om te beraethagen ban DcmiD, 
pelen om Den Byft^-boDem te betosjDcn/ ntibDeïectnD <3e!an 
hebuen De tifjftö-Botflen goct gebonDen <©efanten te Rniicc 
feiiDen npt gemeuen name aen Den Hertog ban #arma ©«ften 
en aen De staten ban De BereemgbeBebcrïanbfc ©jo,öcn btl 
binnen/ om De fdbe boot te houDen/ Dat fp aïlebe Iff®8' 
plactfen en flerftten Die fp op Den Bijfto-boöcm IjaD, p«tma 
pen en op Den tiijn / fotiDcn obergeben / bedaten en 01 m 
bcbnjpeit/ en oprechte BeutrafttepthouDen/ ritmen Kan 
iet fich bojDer hooren Dat DegcneDiefnïft^toepgcren S 

fonDc/ Dat ter bergaDeringe Die tot f ^ancfott gdioti- 
Den fouDe toerDen/ men Daer hupten fouDe De fdbe tot 
lïijft^ ftofTen Daer toe te beDtoingcn. ‘ 05 
« ^e oBefanten toaren De HmtnCafpatbankte/ 
Jtaö-hpuöer ban Hangflcpn / marn<0ant5/ Heer 
ban Pot]it5 / Bactó-Becrcn Dcö Eicur-Botff l©entè en 
palt3 / ©tto ban IBelmertieehupfen / STicutcnant <0e, 
neraeï ban ’t «Suatticr ban Den .Éeöcr-Btjn / IBnnant 
ban meroret €>bcrfïe kamerling De^ Hdtochöontó 
ban eutift/ San 25onman en 23crnart ban ©ut3/ 
inrentiaten en ^mbafraDetit^ ban De Crrptfcn. 

JBefc aBcfantcn hebben fich na^iuffdbcgeben / en 
hebben Daer alleen berfocht refiitutie ban De ^tcDctt in 
tjMirfïenDom aBuïift/ ban De fóoeïfehe maften 3paï, 

Daer geen bermaen/ D’todft bermoeDengaf/ DatfnDe 
fdbe inljtrïDen bp bcrD^ach met Den€ectf-23iffchopen 
het Capitteï fiiï-5ibijgenDe gemaeftt. ^©odj ftregen 
pacr torpnig aiittooofDc op hm berfoefe/ ett rechten 
Daer niet bed bpfanberë npt / Detoijïe D’ercufe getto, 
uien tonDen Dat men in Die fafte Daer nu nictftonDc 
Dom/ prtotjïeDen ifertoge ban ©arma naer Btanft, 
ryft toa£/ en tecrDe Daer aïïe De fc(juID op De Staten 
ban De BerecnigDc BeDerlanDen gelept. 

öiu ^a5l’ 5Önfe geftomen öeu23^ugnfti/ en 
aï^htin^luDtentietoaóbergunt/ ïjebben3pbantoegen 
hare B5eefïer£ cerft De Hteren Staten «©cneraeï aen, 
gcboDen alïe gocDe buentfdjap en nabnurfdjap / en„ 
bojDcr^m t lange en b^ccöc eerfi bp monDeenDaei*33 £££ 
naer bp geidjjifte bertoont De grote gctoelDeu / btant- „ ten aen 
[mattenen berobingen Die Der Statenïirijgf-boïftbe&la’ 
Doenpc toaren aen hun OnDerfaten De^ ©fjr bertoan, }> {SbÏ" 
ten/ Dat 3p fonDer aenfien ban De epgenacr^/ berfeïjcp, ,3 eentgtre 
peii fojtrefTm op Den Bpr boDêin toaren houben,» 
De / mbed^djepeu ban <aodogen opDcBibia-en/,, Iaüni 
ïïijii/ ^emfe en anDere / tot be3toaringc ban De ©ijr gen/ 
tïoopftipDcn en ^chipperd/en De fdbe DtontgenDc %i -3tnticc» 
cent-gelDen te betalen / het todfte al toas fttijDenDe tc „ mm' 
gen aïïe goeDc nabuurfehap / en tegen De beloften aen „ 
De i.ïïjr beitoanrcn geöaen / en öatöc<0oubernetir^ > 
Deodomugsban ^paugien Daer ophuncjfcufëna,,, 
men ban Datfe öiergdtjfte öeöcn / berfochten öaerom „ 
Daer ban affïanttc Doen/ en te repareren De geïcöen,, 
fchaöcti/af b^eftenDe öe gemaeftte fïcrftrcu/ en rëflitue, „ 
renöe pc pïaetfm aen De gene Die De fdbe toeguamen/ „ 
De schepen ban ^odogen t hunó tc ontbicDoi / De„ 
jlicenteu af te fcfjaffm/ rntoe te laten Den tonen „ 
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jgó.' Vervolg der Nederlandfè Oorlogen, 
,Cour£ ban bc ïioopmaufrfjappen en Commercie/ 
,, ïjun hrrjg£-boïh in beter Wcipïijn te ïjouben / cn 
„ foun te ontïjouben Pan crcutfien / plonberen en rant¬ 
soenering/ feïbe ban te berboïgen ïjun ©panben op 
„be£ ©ijk£-bobcm / cn onber fuik Depcï / Dcë tirjtïö 
„ ^nbeefaten te bcfcljabigcn en getorib aen te boen etc. 
„toautbpaïöïeu De Staten be^toepgerig toaren/ foo 
„cn ftonbenDeï^ccren ïteuc-Öojfïcn cn anberc ©o?* 
„fïen nictïangcc nitfieïïcn/ maer toaren gercfolbecrt 
„ met ïjuïpe Pan De anbere Jfteut“©o?fïen en ©otfïrit 
„beé é. fiijlig Daarin terêmebieren boïgcnbc be com 
„ fïitmien ban ben ïïijke/ en na aïïe rerijten.Hepben 
„ obec bcrfcïjcpDe kïagten ban particuliere Die berko:t/ 
„ en ban pïaetfen Die ingenomen toaren/Daer onbee ook 
,, <ècïjcnkcn-^cïjanfc gcfïeït toa£. 

it. „ dier op ïjebben bc Staten Ccnerari na beïibera^ 
?öDe „ tie geanttooo:t : ©oo? ccrfï bat 3P be ïfecren heur- 
,ren ©e?fïen / ©ojfïen ni anbere Staten ban be Crcpd 
icj „ fen/ beöankteh ban ïjunne goebe belcefbe en minïijfee 
•' „ acnbiebinge ban ïjaer bJicntfcïjap / baben ban grit> 

„beubatïjeut hcur-©o:fïripe doogïjcbcn / fomebe 
„ bc anberc ©open ïJeercn en Staten toiïben geïoben/ 
„ Dao be Staten aen bare $tjbe nopt en ïjaDöen na geïa> 
„ten noeïjnacr ïatencnfoubenaïïeDienfïen enbüent* 
„ fcïjappm te boen/ aen be feïbe en ber feïber Onberba* 
„ nen / bat niet tegcnfïaenbe öc ïanköupiïge 3toacc 
„ Ctatfogc (in be toeïke be Jkeberfanben tot ïjaer grote 
„ fcïjabe cn eïïenDe / be priucipaelfïe 3ijn getoeefï bie 
„ ben ;toacrfïen aenfioot mofïen blagen ) norijtnn^ 
„be natuuriykc goct-acröigïjcpt ber feïber gcbïcben 
„ toa£ m ïjaer balkomen toefen en fïant: alfo bat naefï 
„be bcfcïjcrmingcïjaer^ ©aberïanb^ / ïjaer geen bink 
„ ïicber toajS / noeïj bat 3P meet ter ïjerten nemen / ban 
„ goebe bjientfcïjap en cotrefponbentie metbe ganfcïjc 
„ i©crrit/cn bpfanber en rneefï met ïjare geburen en ge* 
„ buur danben / en boomamdik om te mogen geraken 
y tot ben lang getoenjïen ©?ebe en eenigïjept ber 3lan= 

ben. 
„^aerom toa£ ïjetbeneemt Statenfeer beubue^ 

„tekkte ïjoren/ bat uien ïjaer bcfcïjuïbicïjbe / bat fp 
„fouben gebroken ïjebben be eentgïjepb en ©?ebe / bie 
„tuffdjenbe Hanbeu getoeefï toa«$/ fonberïinge ban 
„ be gene ban tuien fp aïïe ïjuïpe en onberfïant berïjoopt 
„ ïjabben / en bertnacïjten een mebeïijben ober be bet; 
„ tooefïmge/ bie op be lüeberïanben gebaïïen toa£/ baer 
„fobanige b?anbige bïammen ontleken toaren/ bie 
„men niet ïjabbekonnen toeeren of be bonken toaren 
„ook gebïogeniri ïjare naburige Crenfen: JBaer sp 
„ betupgen met een ongebepnfï gemoetboo? <6ob / ba t 
,.fp een groot mi$jagen ïjabben in ’tberberfbanïjare 
„naburen/fpïjebben (fcggenfe) geenfïng oo?fake ge= 
„geben / noeïj fouben noeïj niet toeïaten bat boojljen 
„ïupöet fórijetjfTupben ïjaer geburen eenigen obërïafï 
„ of berberf foube aeugebaen toojbenfo berfeïber com^ 
„ miffien/ befïeïïingen / ^bonnantien enpaccaten 
„ öiesïjalben openbaerïik gepubïiceert / genoegfaem be? 
„ tupgen/ ooft mebe be fïraffingen bie ober be <©bectre* 
„ bet«S baer op gebolgt en gepïeegt i^: baer beur kïaet 
j, lijk betoefen toojbe bat be faute niet en lept aen be goe« 
,,be toiïïe en meeninge ban be boennoembe Zeereu 
„Staten. 

„^oeïj kan toeï 5tjn bat fii ofbe deet*n ©aben ban 
„i§tate altjjbfogoebe cnöje enbifcipline niet enïjab^ 
„benftonnen onberïjoubcn aïfï toeï beïjoojben : ban 
„toa£ ’t feïbe rneefï gefcïjiet boo^be baïfclje pjactijk 
„ban be ©panben / fo batfe nietaïtrjö fo goebeo^bie 
„ Rebben ftounen onberïjoubcn/ ’t toeïft De Staten feï^ 

1.130 „ aïöermeefï berbnet / aï^ bie baer bpbeaïöermeefïe 
„fcïjabestjuïjjbenbe/ nocïjtan^ïjabben fpliebermib; 
„ öeïretrjb een toepnig ongeregeïtljcpt boot renen tijb te 
„ bjagen / opïjope ban ïjaefï te komen tot bcrbetcrim 
„ge / banfp een groot onbermijbeïiftquaet ïjebben te 
„ bertoacïjten / te toeten batfe aïïe ben een met ben an* 
„beren fouben komen onber't gokpan onberfabige/ 
„ bïoet-bo?fïige / ïjobaerbige en abfoïute deerfcljapppe 
„ ban be ^arafenifcïje |©aranifcïje Cïjnfïencn / onber 
„ ’t bebtoanft ban fobanigen bolke bie men gefïen ïjeeft 
r bat onber ’t bejreï banöe Ceefleïijïte ©egeeringe / fi\b 

ke bïoet-bojfïige §Maccaten / fa bie betbieben be,i 
^cïjufture te ïefen/en be recïjt-botbecinge/ beur be „ 

SJnguifïtcurcn (in plaetfe ban be £enjter£ j en fooba^ „ 
nigen fiabe ban troubïe / baer ban men nopt in „ 
be^eberïanbcn ïjabbe ïjoren (pieken; bie niet baö;„ 
ben gefoeïjt ban te bioïeren / fcïjenben en on- „ 
Der beboeten te treben/ bcitecïjten / ©ipïjepbcn cn „ 
Der ©Ubiïcgicn ban be ,f5cbecïanben / unt te roejen „ 
be €Deïen en boojnacmfïe ban be lianbefen Ifjct arm „ 
boïk met Gnbcrbiageïijkeïafïen cn fcïjattingcii te he^ „ 
3toaren/ om aïfo iti bier manicre in te boeren / en ober „ 
befe Blanben te brengen een abfoïute ïjccrfcïjappue/om „ 
baer beur te ïicïjter en te beter mogen komen tot ïjaer „ 
boo: genomen Hmbcrfeïe ï©onareï]ien. „ 

ièn berïjaïcn bootte ïjet inboeren ber nieutoer Bif „ 
fcjtjoppen/ aïtcmacl Creaturen ban befe booigcno= „ 
men iBonarcljic/ tot b crnictinge ban ben gecfïeïijken „ 
fcaet cnbe Bjeïatcn (3ijnbc in ben meefïenbcel ber,, 
5P_20biut!fn ïjet eerfïe Uib ber Staten.) ^akmebe,, 
om beur befen mibbcï te niet te bomfjet ttoeebc lib- „ 
maet ber Staten / te toeten be ^ïDDttfcïjap en €öe^ „ 
ïen ban be toeïke 3P een becï Deerlik omgebjagt cn een „ 
öeeï be iBapcnen uit be ïjanbrn getoogen ïjabben /,, 
cbcrmits batfe ootmoedige ©equefïcn acü Ijaren iko?„ 
uilig ober gegeben ïjabben / bibbenbe batmen ’t bïocb „ 
ber onfcïjuïbige iBenfctjen niet ïangcrtotïDe bergie#,, 
ten / Ijicr boo: toaren fpberoo:bedtbeb:ebcntcïjeb?„ 
ben mifbaeö ban gequetfïer C>oDïijkcr en .IBenfcïje^, 
ïfjker IBajefïept/ en berkregen ïjier öooj cenen bafïen „ 
gconb om öc Beöerianbcn te bermeefïcren / en baer,, 
ober te tjirannifcren / aï^obernteutoe geconquefïeer^, 
be Eanben/ berïjaïcn ceiugc erempden ban batter ge* „ 
tracïjt toert na De abfoïute JBonarcljie/ baer ban ge- „ 
tupgenpfe gaben bc onbcïjoojïijke innemingen en „ 
bertodbiginge ban Diberfcïjc ^lobintien / cn boo^„ 
naemjïc ^»teDcn ban jföeöerïaub / be gtoutoeïijke „ 
moaiberijcn ban bed miïioeneii onfcfjulbige ^nöia „ 
nen/en bic ban C?anabcn/ be abfoïute dee'cfcljapppe „ 
ban cBapd<$/|ïManen en anberc pïaetfen in Staliën: „ 
m onrecïjtbeerbige en tpranntjke ïnneniinge ban ’t „ 
ltaningrijkban#a?tugaeï: det berbïoekte be(ïaen „ 
om ïjet honingrijk ban Cngeïanb en |friant inte„ 
ffokken/ ïjetpïonbeten / obertoeïbigen en inljoubinge „ 
ban beïe Diberfcïje ^teben onber ïjet ©rjk beïjorenbe: „ 
be ïjepmelijke piacttjken tegen ^cïjotïanb: be ïjep^ „ 
meïijke bcrfïanben in be^oben ban rneefï aïïe Dean= „ 
öere fiyncen. Cpnoelijk bebageïik^fe /Corijtenen,, 
opcmïijke intrekkingen met geïjeeïe ©cïb 3leger^„ 
in ©lauknjk / baer be «©nöerbanen ban Bjatife^ „ 
rijk toerben opgeïjitfï om be ïjanben met getoelb te „ 
fïaen aen behronebe£ honing^ / ten3p bat fp ïjen„ 
boegen tolken aen be partije öeö honing^ bankpan; „ 
gien/feggen bat men niet en bcïjoojt quaeb te binben/ „ 
nocïjtc b’Singefetcnen ban be j^ebcrïanben tefrijck,, 
ben/ om bat fp ïjaer fïeïïcn/ tegen befe / bie ïjatc %an- „ 
ben/ $?ibilegicn en üïecïjten / Bare JlBannen / ©jou- „ 
toen enhinberen foekente bcrnielen/ ’ttoelkbpbe,, 
JBetten i^ toegcïaten engeoojïoft, ï|et fö tegen'alle,, 
reben batmen ïjaerbaa*om foubenacïjtenboo: ber^„ 
fïoo^öcr^ ban ben aïgemeenen ©?ebe / of ïjaer ïjouben „ 
boo? fobanige/bie pet fouben bcfïaen tegen ïjaren €cb „ 
of belofte / of tegen bc mfïeïftnge be^ ï^cpïigen töijkë. „ 
<©e ïfeere Staten ïjouben ïjen berfekert Dat fp ïjaren „ 
Ceb en brioften genoeeïj gegueten ïjebben/ na alle,, 
ïjaer bermogen/ baer in3p berïjopentebcïïjerbm/,, 
toenfdjcnbe bat fp boo? ben mibbeï ban ’t ïjepïig ©ijk/ „ 
modjten berkrijgen en bertoerbeneenig onberfïant,, 
en ïjuïpe tegen pet grootfïegetoeib en oiimenfrijeïtjke „ 
ba*b:ukkingm en oberiafï ïjaerber ©panben / alfo „ 
5P ten beeïc mebe ban out^beïjorenam ïjet ï^epïige „ 
©jjke / ’t toeïk fp biktoïïp ïjebben begeert / en fonber „ 
opïjouben ootmocbigberfocïjt: foboojmanieceban,, 

; ©equefïe/ aï^boo: ïjare <©efanten/ lupbenban trefe^ „ 
ïijkenaenfïen : en berfoekenaï^norij’t feïbe tot öien„ 
epnbe/ bat na b’o?binantien en infïeïïinge be^ 
©ijk£ aïïe b?eembe hrijgjjfïupben aï^ ^pangiaerbcn „ 
en alle anbere / tipt aïïe be $aïen De£ ©tjk^ mochten „ 
berbieben en betjaedjt to02ben/en bat boo: befen nuö „ 
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54^ Het achten twintigfte Bock. i j ^ c 
t, Öd©oög-en j0eöct-<Duutéïanb een madtocöerom 
,, in opcecfjtec cenigïjdt en b?tcntfcïjap b?udtjft en ge; 
„ ï ijk metten anöecen mocïjten ïjanöeïen. 

„23iöbcu öartom 30 ïjaec öeje bcöe niet gecanfen; 
„trect motïjt toerden (aïé 30 bergopen jae) bat ïjaer 
„ ïieurbo?fïcïijfte ïjoogïjcit / ooft be andere ©ojfien / 
„ lf cccen Staten / Dat3P nocïjtané ïjate notelrjfte te; 
„ gentoecc tn ’t goede toiïïcu nemen / op bat 3p 30 beïe 

te moediger / met meerder cotiragte / De onbermrjöc; 
,,ïrjl*eïafïen mogen boïïjcrbcn enbectnagen aïé30be; 
,, gonnen ïjebben: op bat befe Handen met ftaec mtööe; 
r> ïen en goede geïegentïjctt/ bic niet ftlepn 3tjn/ ten epm 
3? be niet geljemben toerden / aï^fedeséc media beili, 
3, tot eene öefïrtictie en onbetganft ban aïïc gebitten en 

opïjdping ban befe bom? 5. geïjeïe abfoïute $arafcmfc 
,3 IBonardjïe. 

,, ï2>e ïfceren Staten 5tjn boot ïjoogbjmgenbcn 
3, nood / beroo?faeftt geioeeft / be Gapenen aèn te gcij; 
jj pen / en bat baet uit omfïaen en geboïgt ié/ bat té aft 
„ tgt^gebïcbcn in terminis defenlionis,om te bcfcïjct; 
,, men batïjaer toc&eïjoc^de/ ooft niebe om toeöcrom te 
„beftomen t gene met getoeïö en ptactpfte enongc; 
3, cecïjte middelen ïjaec in befe j&cöccïanöen benamen 
,3 toaé/3onöcr öatse ont getcac&t Rebben obet* te tafïen 
3> op be Steden / floten en Jècfjanfen ban bate gebm 
33 ren: en baetom ïjaööcn 30 30 ïangeniet gctoacïjt bat 
,j uien ïjaec bcïjorföe eenige pïaetfen te gebicöen met 
,) reefjt terupmen. 

„ Mi betftïaren bat /Mjenftcn-^cïjanégdcgcn o.p 
33 ’é ;©?aücntoeert / bat boo?gctoent toet bat bic 5oube 
„ ïeggrn op beo grond ban ïjate Baöucen bat 3?; noeïj; 
33 tand tod onöecrrcïjt 3ijn bat be 3dbe £>cïjanfê ié leg; 
33 genbe op beu gconb en be bodem ban ’t ©ctTocfjöom 
3, ban 3Mte: '©at ooft be fdüc Jjcftanfe gemaeftt 
„ toaé ba benoberïèöen ©berfïenJbdjenft tot feetgro 
,3 te ftoiïtu ban befe Hanöm. J©dfte /ödjanffc na 51311 
„ bood foo boa: p?actijfte ban be ©panben / aïé boo: öe 
33 halbaten feïfé ban ben ©beefien / bie baer tn gcöicnt 
33 dabben / boa: ’t oliecftjöen ban ben fcïben ©berfïen/ 
„toaégeftornen in fuïftén ftate / bat öc Staten om te 
„ booromen bat be fddige niet obergeïcbett iégetoo^ 
3, ben in ftanüen ban ben algemene ©panb / 5tjn ge; 
3, b mengen gemcefï een grote fomme gcïöó te geben/om 
33 bcfefbe^qjanfe it beïjonben en ftcojaren. «50 moet 
3, men ooft mebe oetfïaen bat be feïbe Jbcftanfe ié ge^ 
„ ïtiaaftt en merc noeft onbedjouben op be feïbe pïactfe/ 
33 niet om eenig menfeft tet IBereïb te befcïjabigentmaet 
33 upt önngenbc noob/ om baet boo? te beletten Dcé Bp' 
„ anbé groot getoeïb / baffe geen inbal in befe Manben 
„ fouöen boen/ en bit ié een fafte bieugtöjucftelift toegc; 
33 laten ié in be ïienferïtjftc ïOctten / bat men in fulften 
„gebat tod fïecftten maften macï) op bcé nabuuré 
,, gronb / ’t toeïft met grote tebenen befïaat geburenbe 
„bentijb bcé noobé. fouöen ooft ïjarefóeurboj; 
„ fïdgfte I^oogbebcn en ö’anbcre lfecren / ©o^fïen en 
3, Staten bief-aengacnbe een goeb genoegen/ en b^eeber 
„ openingc gebacn Ijebben / I)aböen De Staten ban 
„’t^ereogbomban <6dre Ijarc<6eöcputcecöcbaer ge; 
3> fonden gcljaö/ Die men bertoadjtc en noeft niet ge? 
,3 ftoincn toaccn / be toelfte particulicdgft en fomielijft 
33 fufmicrcn tod gerecl)ticl)t te toefen tot Dien gronb/ 
33 aïfo 3p tot oart ftomfte fouben ftonnen patticuïier en 
„ ftïarc boiöoeningc baer ban geben. 

,3 «©act* en tegen betoijfen öc ff eeten Staten bat be 
33 ^pangiaerté niet aïïeen op Ijet fttanb ban Cïebe / en 
,, be Ifteurbo:fïcn en anbece ff ceteii (baer 311 niet te que; 
3, tellen Rebben) 23oïtoctftcn en 3Fo?tte(fen Ijcbbcn ge; 
„ niacftt / maet fclbe beïe goe be Jstcöcn Rebben ingeno; 
,, men / met om {jen te mogen bettocten in eenigen 
„ noob / maet om te frrafen en te bcfcljabigcn ïjate ge? 
,3 buten / cnnaïjaet grtooonte tebetb:eubcnentiptte 
„ fïteeften ftate abfoluie dbatafenife Doininatte / géïp 
„mennoeij onlang klaetiift geften ï)aöbebp l)ateaf? 
„getoojpeue o5:icbcn. 

toat intentie 3p fjebben ombefdbe Jitcbenen 
,, pïaetfen te idütueten ftan men baet unt fpeuten bat 
3, fp noeï) onlrnfté tod ftaöben gemeeiit te futpjen# 
3, beten ttoec aubete ^tcöen / te toeten/ <©ocö en ©eeé: 

’t toeïft be ffceten Staten aeftten ïjaettodbcïrnittc,, 
toefen: cnmmnioetnietttogffelen/ öatbienieutoej, 
^rïjanïTen / bie onlanfté aengdept 3tjn tn ’t 25iföom „ 
ban fóeuïen te botttoen/ alleenïift 3yn tengedebe en3> 
pjofgt ban biet 3tjöe. 

’t 3!| bet ban baet ( bat be Staten b’eetfïc ge.-,, 
toeeff 5ijn bie ban ïjaet gebuten / &teöen of pïaetfen,, 
bebbengeoccupeett/ ja fdf op ben baet) üanljeben,, 
faï niet bïtjftcn bat eenige £>tcöcn of pïaetfen ban baet,, 
oföoo: Ijaet beüd ingenomen 5tjn : €u ofïjetalfo» 
toate bat boo: een trjb upt nooöfafte en fonbet Iftaet ge; 33 v 
bob eenige ingenotnen mocïjten 51311 / fo ïjebben fuïfte ,> 
pïaetfen öoo_: o?bonnantie ban öc ff ceten Staten bet; }> 1 
laten / en toebet geffdt getoeeff aïfo ;n bdjoojben. \ 
©anbeïfeeren Staten toüïcn geen Itennifïe nemen,, 
ban öc faften gebcutt tn ’t 23iföom ban ïftoïen: toant)> 
alle be ï©crdö toeet bp toat bebd cn ïaff bic faften 3ijn » 
belegt getocefï. Ifet té toeï toaet bat öetUtygf-üoïft/,, 
bte in bienfï ban befe Handen toaten / ïjaööen gcafft;,» 
fïeett ben l3cur-©o:fï iCrncfeé : maet bat toaé cetft 3> 
gebetitt na bat fijii ©panben met alleen Ijaöbcns» 
opcntïift tot ïjaa* ïjuïpe getoepen ïjet ^paenfe Itpgf- ,> 
©oïn binnen ftet „èttftban fiolen / maet na batfe aï ,, 
reebr eenige Steden en pïaetfen ingenotnen en in t be- 3> 
fit ïjaööen/ toaet op men tod bienbc gQeöeacl)tcn3> 
blrjttcfïacn. 

ff et toaé oaït onïanfté gebcutt batïjaet ïittjgé-,, 
boïft ïjaööen ingenomen Ijet ftctftc iftipé ban Hut; 3, 
teften-tf obeti/ om bat ben gemepnen ©patib baet upt,, 
te beeï fijn p:sfyt öeöc / en ïjetti te gencffdtft om fijn,, 
#o!iorijfe aenfïagcn tti ©ucflanö in ’t toetftteïeg;,, 
gen. mfoftaööcnfp ooft banïjacen en fijn iittjgljf-3i 
bolft afgenomen be ^cftanfe boo? 23uttft/ bie ben ©p;,, 
anööaec gebout ïjabbe/en boojften tnet ftjn«8atni;3, 
foen / <6efeï)«t en f©uuttte/ fo te toatet aïé te Êanbe/,, 
om baet ïanfté befe Hanben te befcïjabigen / fo fp ooft „ 
be J^taö cn Sftalteeï 53utift ben ©panö afgenomen ;J 
ïjabben / om bat ï)p baet upt opcntïift te JDatet en te „ 
Hanöe befe Hanbên ïjaööe befdjabigt / fobeljoo?öet„ 
baat boa? geacljt te toefen/ bat Die pïaetfen niet ge;,» 
nomen toaten ban ïjaec gebuten / maet ban ben ge;,, 
mepnen ©panben befet Hanöen: nocïjtané om te be;„ 
toijfen bat fp in bet toaetljcpö en met bet bacb begeet#,» 
Den te geïteben ïjaet ïftcurbo?fidt3ftcïfoogbeöen/ be,» 
©o?fïen/ ifeetenen Staten / en geenftné foeftente,, 
futp?cnöere“n ofte befïtten bet gebuten Eanöenen,» 
goeöcten / fijn te b?cben obet te geben met bet öaeö„ 
be boo?f5. pïaetfen/ ten p?ofyte bet genet bie be feïbe,, 
tocftonien en bat öe©panb geen oo?fafte geïaten toet; ,t 
be ban ïjaetbct 3130e onfdjulb te nemén, ©an ooft niet„,Foi r'1 
te refiituecen bc pïaetfen bie bp ftem genomen 5ijn. ,, 

©oo?té ontfdjtiïöigcn fp ïjaec ban ïjaa* ïittjgé-,» 
boïfté nooteïtjfte boo?tocïjten / of in’t betboïgen ban,» 
ïjatett ©panöen / en bat be gebuut-ïauben baet* boo?,, 
eenige fdjaöe geïeben ïjebben / bat ié aïtfjt gefetjiet tot», 
ïjaec geoten ïcettoefén/en fouben fulfté niet ongefitaft,, 
ïjebben ïaten paffeecen/’t en toate fp optidjt ïjaööen op,, 
ben gcooten noob baet fp ban geb?ongcn toaten / bol;,, 
genöeöegctooonte bpïjaet aïtijtégeb?upfttbanïjaec„ 
^tjjgé-boïft altrjt te onöetïjauöen/ niet tenïafieen,, 
ftofie ban ïjate nabuten / maet ten ftofïe en ïafie ban 
ÖefeHanben na ïjen uptccfle bet mogen. €et contca?,, 
tic ïjaööe men bifttotlé gefien geïjeeïe Regimenten >h 
boet-boïfté en Compagnien JDacröen ïjaec ontïjom,» 
ben enïogctenop öc gebuut-ïanöen beïe IBaenben,, 
ïange/ aïfo fp noclj op ben bag ban fteben toaten Doen; „ 
be / alïeenïtjft ïjen tet fpijteen bet Handen fdjaöc / en,, 
op bat boo? óïecgeïtjfte obecïaficn en bectoaefrcn ban» 
Handen cn boïften fp te eet fouben magen ftomen,, 
to t ïjaec becbïoeftt booinetnen / aïïcetilijft fftecftenöe „ 
tot be boo?fs. abfoïute ©ommatte. 

©etïjalen ooftörgoebc betaïinge bic fp boen tot on; „ 
öetfjouöinge bet ©ifcipline obet ïjate Jöoïöatcn/ betet,, 
ban eenige fJotentaten oni ïjaet gebuten te ontïafïen,, 
ban ’t qitaet (©oubemement/ en öié"0?b?e ban ’t» 
ïftttjgé-boïft. 

/©eïangenöe ïjet onöetftouöen ban be (©o?ïog-„ 
^cïjepen / gcfcïjiet tot gtote ftof ïeu ban be Staten fo » 

tet 
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„ ter Seoaï? op be tötbieten en gemepne paffagi'en: en 
„ bat gefcï)iet tot niemand acbtetöed offcïjabe: ntaer 
„tot noteftjbe befcberminge en ^aubegaröe ban be 
„ ^djiplupöen en ïüoopïupöen / tegen fjct roben en ge# 
„ toeïö öe? Bnanö? / bic ooft becï öicrgdijbe ècijepen 
„ ouberbout / allecnlijb om te roben alle paffanten en 
„ anbecc. <Dc ff ccren Staten Rebben groter oojfabeu 
„ fulhe tegcntueee te gcbmpben al? eemge anbcre / al? 
„ 5ijnbe grotelijb? befe Hanben en ^ngefetenen note* 
„ïtjb/öaec be ^nberbanen öe? lf. fïijb? onbeituffcljen 
„ ontfangen fo beeï p?ofgt en gerief bp befe <0odogfcbe* 
„pen al? bic ban ben Itanöe felbe/ 5tjnöe betjoojlijl» 
„ onberljouben in gocber 02öu:e en öifcipïine geljjbfe 

tl „tooien. 
„ €n nabemaeï be Eee en be tëibieren 51311 Juris Pu - 

„ blici, en bat’ct toegelaten i? een pegdijfc bie te betoa* 
„ ccn/en bacr teanberen/fonöer offentie ofbefcbaöigin* 
„ ge ban pcmanben / fo en bcboojöe men niet quaeö te 
„ binben befe bacb ber fjccrcn Staten / ppnripalp om 
,, öatfe alleenlijk aenfïen bebben/om baec mcbe te belet* 
„tenen te boojkomen be obetïafï en oberbaïïingöec 
„bpanben/ enacngaenbe bat be ïfeercn Staten 3tjn 
„geötuongen getucefï op be koopmanfcbappcn in en 
„upt barenbe tefïcllcnofbelafïen met fckec Conboy- 
„ géit en 3ltecnten/bat i? gcfcljiet tot baren groten leed 
„ tuefcn/tuant bet hiemant fcbaöelijkcr i? ban betHanö 
„en ^ntuoonbcc? bes felf?: en ’t en toare ben boog 
„b^ngenben noob baer bacr toe öjongc / fofoubcnbe 
„^eeren Staten bacr tot fuik? gcenfln? (aten betue* 
j, gen: gemerkt öcbjd-baert ban öcfeHanöen bangt 
„aen be tod-baert ban be fóoopmanfdjap/ bie met 
„ fuïfcc en öiergdqke laflenfeer inert berbinbert: ook 
„geconflöereert bat bie ban beHanben fdbc öcnlafl 
„fo tod blagen al? cciugeanDctc: enöeotöounantic 
„ban be Conbopcn en Sliccnten tuott nergens ge- 
„ bninkt/ bantn be jjfabenen en pafjagie ban befe 3tan* 
„ ben { met alle bcboojlgke o^e. 

„ ©acr-en tuffebcü Itonben be ffccccn Staten baer 
,,niet genoeg bcttuoubeccn / boaerom bat men baer 
„ober fuik? foube benfpen/ naöemad öibcrfc ©02; 
,, fïen en Stepublijften / 3tjnöe in bolkamen pep? en 
„Bjcöc/ fonbec eenige öjmgenöe noob / baeeöicrge* 
„ïgne lallen boen betalen, ©efen niet tcgcnilaenbe 
„ fouben be ïscuc-Bo?fien / ö’auöerc ©otflen / fjccren 
„ en Staten baer berfekett bouben bat bè boo?fj. lallen 
„ ban m fulïen opbouben / 3tjnÖc ö’affairen ban befe 
„ Itanödi ccnmacl gekomen tot bet getoenfebte epnbe 
„ en alfo ben okngenöcn noob getoeert. Jilêaer |ó bacr- 
„ en tuffeben eenige oberïa|len en getoeïö gcbaen toeröe 
„ bp bet Üttggpbolïi in baren öienflc / ober ’t |clbc fan* 
„ ben fp boen aüc bejaakijhe fïraffc. ffoe ïcet en bat 
» fcec bet be Dcercn Staten ter betten gact bat pemant 
„tegen reebt en reben foube berooft toojöeu ban fijne 
„ goeben / Itonben getuugen öe goebe 0202e onlanltp 
„gc|ldt/ 3ebect be boob ban ben<©berfïcn£>cbcnlt/ 
„ in be Hecbte ban <52abentocect / baer fpafge|ldt 
„baöben alle bollen eii Diergelijke fjmpoiltien / bie 
„ albacr tegen bacr bebcl baer op gefldt btaren / al? al 
,,beï©ccelbtöcltüi!le. 

„^aer-en-boben focenig€>odog?-boïït/ 3gnbcin 
„ben bienli ban be ^eecen§)taten te 3©atec ofte 3lau- 
„ be tuo’bcn obertungt ban pemanb boob gcfnictcn/bc- 
„rooft / b?anbge(ligt ofbiergcUjltcCrimengebaente 
„ bebben/en fuïlen be Zeereu iètaten gecnfln? na laten 
„ baer ober fïcaffc ejcemplaer te boen al? bdjoo2t/ ja fcf 
j, bet Honben fp fit gcciiDcr manieicn berbinberen bier 
„gelghe beboofijUc Itrafft gebacn tetoojben/ bpbc 
„ ifeeren en <i&cbuurïanben/ fo ’t felbe gefebiebe fonber 
„ partgfcbap/ bp bctocÏÏte fp bobcnallefalten bibbcn,te 
„gouben onbedmgc goebe co2ccfponöentie/ bie beboojt 
„ tuffeben bpenben en gebuten tc toefen. 

„ ©oo2t? berfodten fp bat beboojf3. ï^cerertïscur- 
» ©o?|ien/ anöcr Zeereu Botften en Staten/ altgt ge# 
„ uabeUjlt en gun|ïelijlt tcfilen bplïaen be bootnoctnöc 
,j «©eunicerbe jDjobinticn bet Ji5cöciIanDen / bic bacr 
„ bienen en Haen al? 2Bol-tocrïten/^tcrltteu cn^clKui' 
„ fen tegen beit gcucralen noot imminends pericuü. 

„ ^>p berfodten ooft aen be boojfj. ijeeccn 'ïtm- 
IVj Deel. 

[ i . V . 

baffabeur? ban befe bare anttooojöe r oet rapport te 55 
boen aen be ï^oog jilogenbe üteuc-©o?|len/ ©o^3> 
|len/ ïjecren Staten: enbeebopen be boojnocmöe,» 
ï|eeren Staten bat <©ob ^Imadjtlg (tuien? maeb- »> 
tige banb befe llauüm tuonbecbaerlglt betoaert bab= »> 
be)met be goeöe Ijulpe ban barcb2ienben / 23ont-4 
genoten / gebure’n en gealïiecrbe / baer beeïeenen „ 
fai eene gdultltige en lange bertuadjtc nptUom|le in „ 
be alfairen ban bare gemene tudbacrt. ^pntelblt „ 
bet be <6?abmnc ban .Dieitoenacr / jJSeur? / gc.„ 
baer bdiïaegbe / Dat tegen De €>2öaniiantien / tifdj',» 
ten en ^ibilegien be? f5. Diju? / men baer onrechte* „ 
lijft afgenonien IjabDc en bacr hocïj tegenmpo?Dig,, 
ontbout berfcbepDcn becrli)libcben en goeberen / bie„ 
baer toeïiomcnöe/ gelegen op be? ©ijli?bobcnicn,> 
onöcr Dc befdjerniinge ban bet i^cpïige ïlijlie: fo ba* )5 
ben be ijccccn jbtaten ïjacc tte iif-Do2f clybe ff oog* „ 
beben / b’anöcrc Bojften f|eeren en Graten / bat „ 
boot bare autljontept o?b?e tucrbe gegeben tot toeber „ 
gebinge ber fdber goebefen op Dat fn in baren btoc* „ 
ben XDeöutodijlini llaet met langer bljjbe tegen reebt >, 
en reben gequclt. <&it 1? in effccte Der Staten ant* 
tooo2be bic fp op ’t ©00235. berfodt ben 13 bag ban ^>ep* 
tember befe? ü|acr? be boo2(3. vBefauten btbbcn ge- 
gebeu. 

5Be Deetcn Staten <6 ener ad hebben be ^cban? ©e 
ïuttdtcnbobcn / ftalïeeï / ^>tab/ en fta|led ban 
SEiiincb / en anbcre plaetfen/ biefp ban be ^«paenfe '’ 
baDbrn ingenomcu / bolgcnbe bare bootgaenbc toe* eenige 
feggingc/ aen berechte herren gcre|litucett / en ben daetfen 
l^ryg?-boUt ban baer genomen / op hope bat öe~ 
£>pacnfe ban gclijfteii boen fouben / en te betonen ’ixant 
barcgoettuilligbept/ en batfpop öe Neutrale 3tan* 
ben niet en pjctcnbccröen. 

^eftomng Pan Bzanftnjftbccfr omtrent befen ttjb üanDe 
benBicontcöerêEucaiue/ be25aroube^aïignaït/ bespan, 
l^eere 23u3cnbal/ en eenige auDerc gefonben na €n* w,cDc?i° 
gclanb aen öe Itoiunginnc om öe felbe alle öe gdegent* lend 
bept ban fijnen llaet te bennen tc geben / en buïpe men. 
en affi|ïentie ban geïöc te berfodten/ fp quanten tot 
atonben ben 12 of 13 Bobembti? / maee alfo be fio* 
ninginne tot JDinDefooj toa?/ 3b'K fpöermaett? ge* 
rep}!: ben iueröe grote cere gebaen/ enfpbregenbp |öfeJep 
öe fioniuginiie fecr minfame auöentie / met belofte ban SS 
be Sioninginne / batfe ben ftonuig afflflentie foube boen/ aen öe 
en alle mogelgbe bulpe betonen / baer ban fp met bare ® 6«®«" 
l1aöcnfp(2dtenenb?ceberbanöeïenfouben/ albu?qua* JaScn* 
men 30 na tlaec Dagen tueöerom tot ülonöen / mib* geiant 
ödcetijö baööe bare iBajefïept gecommitteert ben « öe 
groten ^bmirael / ben groten ïtamcrïing / met belt ©c£" 
ffnibaflabcur ^taffott / om öe fabe boo?t? te ban fcmgöê 
Delen met ben Caucdicc groten Crcforier m anöetc ^enee- 
ff eer en ban bare JiBajeflept? fiabe / om te binben lai,öï®“ 
iniböeïfobp crebitc al? anöerflnt?/ om öe felbe ff ee® 
ren ^mbaiTaöcuc? te bdpeit tot bojberinge ban öe 
ffecre in ^buptjlanb al? anöerfin? / toelhe ffeecen 
ban ben flaöe eenige gcöenomineert bobben om met 
be felbe ïfecreu ^mbaflaöeur? te repfen na ®uptf* 
ïanö / te toeten ben ^eere fMabotcin cn ^0cto| 
25eel: be ffccce 23ti3enbal foube boo?t? naffoïïanö 
repfen om aen öe ïfceren Staten (Ceneracï öe? ïfo* 
ning? begeereu tc boïbjengcn. '©en 11 ©erenibji? 
berteoeben fp tueöerom met rebeïijb goet contentemênt 
ban atonben/ na ffertmebe/ mepnenöe ban baer na 
ffamburg tc repfen/ ban alfa ben toinb contrarie liep 
bonben 5p qualtjh boo?t raken/ cn tuerbcii genoot* 
faeftteerlliu SfoUanö aen teïopm/ be Staten ©ene* 
rad te begroeten en te bcrblaren öat23u3cnbaïonöer 
tucgcn bii? / en benlicben naöec öe? fiomng? laf! 
openbaren foube. 23u5cnbal rcpföc na Eeïanö / en 
fo boojt? na ffoïlauö / en bébe fijne $?opofïtie aen 
Defferccn Staten ©eneratl in ^januar 101591. ©ie 
tup biet na met öe anttooojöc ban öe ffeecen ^tatert 
aBéueraeï fullnt berbaïeu. 

3in befen tijb tuaren be Staten ©eneraeï ber Ber* «aaöa, 
cénicbbc 5Deberlanöcn befleborntebcliberenenmibbe* ïin^ 
lente binben om tegen bet ^lacr i59i.b’©o?logete ^ 
continueïen/ emneu raemöc noch bticöupfentboet- 

% aa ïmccljtmg? ?n 
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® *5» ftnccDtc» op te ïirfjtcn / cn Drie Donöert Punteren boe? ’ 
SS! tl3ö ban f# ïBaenDen / Dat Die te Beïöc fouDen ge; 
lanöcn/ bniuftttoecöen/ en Dat men De Benöeïen tocöec fouDe 
om be boïmaften/ ooftmiDöeïen amgcïötefurneren encon; 
ucon3* fmtenre Dragen tot continuatie ban D’#o?ïoge/ om 
ifnueT ’tboorDceï Datfcr gcDaen toap niet aïiecn bjcDccom te 
ren. becïiefen met De ftomfïc ban Den ï^eitoge ban patina/ 

D.c parijs ontfet DaDDe / en met fijnen Eegcc toeDerom 
na ’t .pcDcdanö toap ftomenöe / en 511 tod öadjten Dat 
Den De Oorloge Dapper aen Doen fouDe / maer ooit an# 
öercaciifïagenin’ttoerft te fïdïen: enDaecbiel gcootc 
jbjadgïfqitomDe confenten ban De p?obintim te De- 
ftomen / tot fuïftc fomtne afp Dn Depropofltic ban Den 
Bacöe ban £>tatc boorgeljouDen toect / nadjtanp tocc; 
Den Daec feec grote cönfentcn geDragcn / Dacc ban top 
Dier geen bjeeöcc berljaeï maften fulïeu. 

Corijt JBaer om Die ban De Staten ban De anDere Pjobin; 
ban bet tien te abuferen / cn op öatfc aïDaer te min acïfterDem 
©arrftc ïttn fouDen ïjcttbcii / norDte geen acïjt fouDen fïaen op 
fflnjte. ’tbaojnemcnban De Staten Dcc BcreenicDöe «peöcc; 
teren m ïanDm/D’todft toap om in Den 3|are 1591» foo Det moge; 
j®**’ ïift toaö De £>teDcn ban €tocr-PfTd Dy Den ^pan 
anbefc" giacrtp geoccupeert/ namentïift Eutpljcn cn <©cbcntcr/ 
3s?Bbin? te reeoubereren/ öaer toe aïïep fecreteïift toerDc geprepa; 
ticn- teert Dy ccnigc byfonöerc paf onen I Die neffenp fijn <&jc; 

cdlentic öaer ban aïïccnc ftenniffe ïjaDDcn : fo tocröc 
noeö gcbonöcn een Cocljt in Brabant en De anöcre 
P’obsntien te Doen/ om ccnigc quaitieren onöcr cantri; 
biitte te brengen / öaer toe gecommitteert tocröcn bcc; 
fdjryöm Compagmm paeröm/ aïp namentïift ban 
fijn Bïedïentic ban Den piöDcc Beer/ Jbiöney/ ban Den 
pecec potïp / BarcDon/ Den Piööcr pauï Bacjt/ ban 
fijn Broeder IBarrcïip Bar?/ bartier/ pouïie/ ©oifln/ 
CDmonö enïiinphy/ en Dacr toe ecnigboet-boïït: en 
toerDe Den BiöDcr pautodp Bare ais Dooft en ©bcrfïc 
Commandeur ober Dcfen Ébcïjt gcmaeftt / en toert fo 
toeïbcïeyt öatfcöc ByanDen een grote b?ecfc en eenige 
«Èünartierai onDer contributie bracïjten / cn fonDer 
een;g beriiep toeDerom quameri / brcngciiDc ccncn 

froi-rj) Stoeten roof mcöc/ cn Dit ftonöen 3y te beter te toe* 
ge brengen / öctoijïe Ijct tlcgimcnt ban JBanucï De 
Bega / Door Den ouDcn Brabc ban jlBanfbdt (Die 
in abfemic ban Den Bertogeban panna / öet <Bou- 
bernement DaDDe) in Buarntfoen gcleyt tocfniDe in De 
IbtcDcn ban Cftcfï / Itcubcn en pecentaïp / mutincea 
Den/ cn namen De ïBapcncn tegen ïjaren©bcrflcuen 

3©nti» Officieren aen Den 27 „fjobmibcr / joegen De feïbe 
natie bcc toerï) / en bracïjten ïjet gelede HanD ban De Ittmp 
^ pan. oiiöcr Dun conttibuticn / gdijft fy ooft öcöcn ïjet Hanö 
binnen ban ïupft/ 5y rccïjtcii een Baue finyterp onDer Ijen 
be jèteo op / uemcnDe Dier toe DcJDacrDcnban DeCapiteynen 
ben nan cn €>ffitier^ / te toeten De 3aöd-paeröen / Depgdijft^ 
ïeuüe treft-paccöcn / cn aeDt paeröen bic ^crnanDo ©atigiio 
tnm* tt 3leeutoe geftocDt DaDDe ban De Compagnie ban ^011 
rcntai^. ^»anc()io De 31 cy ba/ cn 3y Dtoongnt Den boor ff H}eC' 

nanDo JDatigno Dat Dy ben ïaft ban Die boorfs. €oni' 
pagnie mofïc acnbacröen / cn toarén omtrent tacD; 
tcnticD BaerDen fïercft / in goeDe orDre en tod te $aer# 
De/ Dy nam Dcfen ïafï aen onDer protcfïatie Dat Dct toaé 
ten Dicnfïc ban Den ïtoniug / om uyt te treeften aï^ fjoc 
DemgcorDomicert fonDctoorDcn/ cntoincnDebetonen 
Dat Dy bien ïafï niet DaDDe acngenomcn om fïtï te fiu 
tcn/cn ïeöicD te blijbcn/toant bic banïuyft tocygcrcnöc 
De contributie Die fy-luyDen De fdbc opgdeyt Dabben te 
betalen / toocD uyt om Die te crccutcrèn. ïDc Boeren 
Dabben ïjtn in JBapencn gefïcït/ cn toarentodttoce 
öuyfent fïcrft/ aïtemad met JiBufguetten en IDieften gc« 

üernan* toapent/ fy namen De B?uggc te llifeman in/ ^atigno 
nam?* toorÖ Öcn tegen met een grote furie/ enb?odjtenDc 
fiaètten boeren in DcBïucDt/ en toonnenbe Brugge/ Dacr 
bed bïcbmm.ccr Dan bier Donöcrt Boeren DobD / en öaer 
anpsfe fouDen ’cr nocD onöcr D00D gcbïcben Debben / ten toare 
cnoucn/ Dat’cr een groten flacD-regcn / en öaer toe Den nacDt 
fijengtfe obcrftomcntoare/ ban©angna boïft bïcbcnöcrmaer 
tmbte een ofte ttoec boot / en öjftc gequetfï / ban Dictijöacn 
Sufte, betadöcn Die ban Huyft De contributie fonDer tegen; 

fpreften gocttoiïïigD / liict toilïcnöe Dm fdben toeDerom 
in fuïft bangier fïdïen. 

^efc iButiuatie DutitDe ïange eer mm Die ftonbe 
te breDcn fïdïen / en 3y beDm grote fcDabe in B?a; 
banb. ©m hertog ban ©atma DaDDe geerneDuyfent 
mannen ban Defe gemutineerbe gebjuyftt/ maec fem 
Denöeaen De feïbe ©eD?o De Cafïéo DjnenDieuacrom 
Dun Dacr toe te betoegen / en Dun te p?efcnterm afte De 
bcrfeftertDeöen Dicfe fouDe mogen toenfcDm / Dan 5y 
toarenfeer gcfïoort om Dat Dy om fuïften fafte niet en 
fant ttoec ban De prtncipadfïc ban fijn ©of / öaerom 
tocygcrDcn 3y ronö uyt öaer toe te berfïaen / maer fey^ 
Den 5p toiïöcii Dacr bïijbm tot betoaringe ban Debftos 
nmgbïanöcn/ en begcetben niet naer Branftrgfttc 
treeften ten toare fy ceefï geïb Daööen en betaeïttoa# 
ren / aïöitp mofï Den ^ertog ban ©arma Dacr ejccufe/ 1 
Doetod niet fonDer fpijt / aennemen cn patientieDeb; J 
ben boor Defe reyfe/ ter gdegenber pïaetfe fullen toy 7 
berïjaïen Doe Dec ^!ccoo?t Dacr na gcmaeftt ié. 

biccDcn jpeb?uary 1591. i^öe Bcerc ban ®eïig« ©e 
ny ^onebauben ^}ccr ban ïa^obe / DieinDebdege; «e«e 
ringebatiDe^taD Jïnttacrpcn gehangen toierbe/ enf®"® 
Du^ ïange tot ^oo?nicft gehangen DaDDe gefeten/ te; up"Sj 
grnttoee ^pacnfc ïfeeren Die ban be ^pacnfe Bloot lanat» 
gebangenen op’t te Sammefteng gefeten Dab; W1 
Den / by toifTclinge ïo^ gelaten / tot gtote bftjöfcDap c 
ban bde ^BcnfcDen/ toant ïjet een feec tod bemint betiofi 
ïilccretoap. 

ïBy Debben D*tï borm becDadt Dat be hertog ban mat 
panna met grote pracïjt na B?anftrtjfttoa^ bectron ^«0 
ften Door ïafï ban Den doning ban ^pangien / in mee= -ïïjl 
ninge om partjb (Dat ban Den ütoning ban B?anft; Z 
tij ft Dart belegert toapj te outfetten / geïgft Dy fyn; %ani 
Dcïift gcDaen Dooft / aïp ift brecöer Dtbbc berljadt in De 
continuatie ban ïjet betboïg ban De CD?onjjfte l^ario; j,abse 
nip. Wc boorfdjreben pertogban parma ïjet ontfet te cn So 
toege gebradjt IjcbbenDc / om fijn üBagnificentie te be JpJ» 
tonen / gïiam 11a De openinge ban Der s>tab triuin; 
pljantdift binnen Der Jbtaö ban Pargp / aïtoaec Dy ban 23?ufl 
bcboornacmfïe Jprancoyfc Ijceclift cn feec tod ontfan; 
gentoccDc/ Dan De boaffdjreben pceren Ijem cangca; 
tuïermöe fijne ftomfïe enbictorie/ feyDeneemgetegen 
Dcm (onDer anöcre propoofïen) bat 5y niet fouDen in 
geboefte bïrjbcn Den ïtoning ban ispangien De pen; 
utngeu bic Dy tot Dm-ïtiyöet bcdofflnge teftofïegdeyt 
DaDDe / tocDcrtc boïDocn/ cn Dat 5y’t tegen Drm ban 
panna ooft na toacrDe ban fijne inenten toilDen erften? 
lïcn. Wc boornocniDc pectoge ban parmabinöenöe 
Defe manicrc ban fpreften feer b?eemt enonbetamdift 
boor fijne .ïBajtjïeyt Den ïioning ban^pangien/ en 
boor Dein / anttooorbe met een grattbfteyt en fïatig 
toefen / Dat fijnen honing nocD Dy geue Duurftngen 
toacen/ enbacruytbcmerftte Dy tod Dat De jpcancay* 
fen niet feer geflnt toaren Dm onöec De honing ban 
Ihpangicn te begeben/ Detodft Dy tod toifï Dep ïïo^ 
iiitigp ban ^pangienp cygentïjjfte tott te toefen om 
Detfdbeïüoningnjft op ö’ccn ofte D’anDer maniece om 
Der Dem te brengen / en Dat Dy öaerom foöanigc gro; 
tcftofïentoapDoenDe/ en De 5francoyfc peeren merft; 
ten ooft tod Datfe aï te ïicDtbcerDigïift ban Defe fafte 
Dabben gefproften / focDten DerDaïbcn Dec feïbe öaer 
na toeDerom met Dooffe conrtoifle te berbïoemen. Par; 
ma bïeef niet ïange binnen pacg^/ tnaer ging öaer 
na be ^taö ban dorbcyï (gdegen op De ^eyne) be; pflrm 
legeren / fonDer toeifte te beroberen / De ontfettin- Beicjei 
ge niet boïftomcn en ftonöe geacDt toerben / ïjet ™mt 
toeïftDyna bde mocyten/ met getoeïö innam Den 16 j&djsci 
#ciobrtp / eer De doningij Die öaer na toequam / fa. 
’t fdbc ftonöe outfetten/ aïtoaec grote tojccdjcyD en 
moct-toiïïegcpïeecDttocrDemetDooö-fïacn / moo?ben/ 
cn ©?outoe-fcDmben / boo? Defe JitaD toerDe De <£)ber? 
fïc Probiantmccfter foDan Baptifïa iCajrip Dapper 
getoont / öepgeïpp toerDe Den JIBarft-grabe ban 
Bcnty aïDier Den eerfïcn DacD ban De beïegeemgetoe; 
fcnDc Den 2+ ^cptcmbjip in 5t bcflcDtigen ban De pïaet; 
fc/ in fijn been gef cDoten / DocD De ïioning ftreeg De fcï; ’f JM 
be^teöe onïangp öaer na/ namentïgftop^. IBac; 
tcnp-abonD in Der nadjt toeDerom in/ m Doetod Die iangé 
baüpanjpöoo? DareEegateu öenifertogebanpar; Ba« n 
ma DeDen biDöeii Dp foiuc fijn dnjgpbolft öaer tocöcc 

boo? otottf. 
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Poolbrengen / enbicpïaetfeVocöerominnemen/ fatp 
nifeeröe bb ftg / bat bc Vointcr boo: banden Vdaé! bat 
fyj niet alleen fclfé 3toaft / maer bat fijn bolft ooft 
fecrgc3Voaftt en drrminöert Vua$J fo dooi berfchepöen 
fdjeemutfrim / grote fteftteu en fterfte in fijn Heger/ 
tn groot ongcinaft bp bc tëlbe geleden/ ban Ijangec 
en hommee / fo bat fteiii ongelegen Voaé Vocöcroni 
te ftecrcn / en bc plaetfeu öie acljter ftem Voaren in befe 
oiihequatne tijb giet fo be^toaedijfte bcïegecmgc te 
becobeccn / met bertrooftinge bat Ijp ondervoegen 

r bedjoopte bie fcljaöc met een anbere rocm-toaecbige 
öaeö te herbalen/ ’ttoeïft bP ban Cbaftcau €ucrp of 
Jl^eauebeiftont/ïjp berifpte hertheden ebcn-Vorifcer 
öatfc een plaetfc ban fuïftec importantie niet beter befet 
tnbcboaertïjabben : bc Honing géloacr Vocrömör ïjet 
boorneincn ban parma boo^qnam ftem / en befette 
bie plaetfen niet bolften cencn Voel erbaten Htijgf- 
Öbcrften/ en be Honing berboïgöe ben hertog ban 
Parma frifé in perfoon met renen uptgdefen boop 
bolft^ / en bebe ïjem tuflcïjen Voegen groten afbieuft/ 
fo bat bp met grote moepte/ fterft gefloten tuffeben 

M«a firn iPagenen / paffeeebe / en quam epndcïift op be 
iwnf «n front ieren ban ,ï|eberïanb/, en uooité ben bierben 

ccinber Uiebcrom tot 23 luifel / sijnöe Voel bet berben 
^,n brei ban fijn bolft gemindért en achter gebieden/ foöaoi 
tm fieftte/ jonger als ’t ^toaerb / en bacr toe Voerden alle 
«joffJ- öc 43afi bupfen ban Hitljopé en PencgouVoen met 

fteften herbalt / baer ban bede nol) ftoiben. &e 
pertoge ban panna ftaööc op befen £odjt Vod groote 
tere begaen / maer met fijn bertreft ïiep ïjet aïleé toe? 
berom te niet / en bie ban parijn qnamen Ijaefl Voe* 
berom in be üenautljcpt bacr in 3P gcVoccft Voaren. 

«ma> ^manueï bc Uaïaing peere ban ilPontignp > IBan 
«bk! ee qmpbait Hentp Vuaé hooi <CoiüeiÏ3Vuacdift geVoont/ 
K“na öbcft quam bP noch met ben pertog ban Panna loc 
qmé' berom in jJlrtöedanö / mact fterf onïaugé bacr na bim 
oan ncn Bergen in penegou ban be fdbe qüetfure / Ijp Voaé 

een ftioeft berfïanbig l^cere / en een goct drijg^-man, 
^ ' en Oe booniacaiftc uan alle bc tpcbcrlanöfe pecren acn 

De j Uonings 5pbc / ijp Ina^ eerfi met bc 03enerale 
Staten tegen bc £>p4njacrt£/ maer ging namae$ 
ober aen De #>pacnfe jijbc. 

Omtrent befen ttjb Ijebben bie ban Higbona een 
C2ngrip !0atIog-s>djeepftcn genomen / bacr ban fp 

enle^- :':'keu tümgdfcn terflont ïjebben opgeïjangen / bc re 
(t'ö 'te ftebben fp aïie op be ^Baïepcn geset / ’t Vudft in Cu; 
b>oi!ü9» gcïanb berfïaen synbe/ Vucrt bacr gerefoïbecrt in §pam 
®cB,p‘ g ciitc iaten meten batfe {jim boïft/ bie baer noctj ban 

br ^>paenfe Bloten gehangen faten / fouben ïoffen / of 
batfc afte be §>pangiaccöen üiefe binben fouben in 23ar 
banjen of (Curftijen/ fouben fenben te berftopen. i0m= 
treilt befen fcïfben tijb ib bacr m ^ngdanb qucflic ge 

nftStti toeefl tufTcijen ben 03iabc ban OTeren^c. Cftarieö 
iea 25ïunt / Den 25:oeber ban JiBilop JlBontinp / befe be 
6rah< riepen fcccetdift ïnaiftanbercn uit te beesten/ cïuaï 
e):n etJ° leen / foiiDet menfeften ter Voereït baer ban te seggen/ 
èt. en aï£spbenanberen ontmoeteden/ fepbe 23(untbat 
Egarte^ gp niet fjem niet ftonbe beebten / 3ijnbe fo gro ren per* 
ö utu fonagie/ tm toare tfp Kjein een gefdjpfte gabebatfjp 

bem beroepen babbe/ opöatbPÖcmöoïJenbe/ niet ge 
ftrenftt taeröe/etc. <öffer fepbe bat Voare een uptbUtcbte/’ 
bp b^bbe geen pcitne ban met happier te fcb?ijben 
^Munt fepbe/bp babbe Penne en 3Inftt met Papier me- 
begcbjacijt alfo frf)?eeföp bet begeeren / 25lunt fijnen 
fiugge baer toe lencnbe/Voaer beur febeen bet bïorb luat 
te berftoeïen/ noebtan^ troeften ïjet getoect tegen ben 
anberen / be d3iabe Voecbe tuffeben fijn bingeren gcfle 
hen / en 3Munt boo: fijn arm / €^e Iftoningimic beeft 
baernabefeïbein bjuntfdjap met ben anberen Vucber 
bcrcenigbt. 

ginbai <^en 23 ^eeembitó toefenbe ^onbag bootder£- 
ta ^e badj 5ijn be ^paenfe in bet £>ttcbt ban Htredjt gebaï; 
jfjfS kit / met toepnieb boftt^ / ïatcnbc baren principalen 

boopac'gter ben 25crg / biugcn eenige punölupöcu / 
ban ui? en fiahen eenige bunfen in biatib / en namen beeïe 

heeften engoeberen/ enbertrohheu met ben23unt 
binnen Reuenter / fonber Datbeneentcbbeïctgebaên 
toerbe. 

3ju bit ^aer i J90. tua^ in fjtalien een grote bie^ 
ren tijb/ en gebieft ban Jloome en «©tanen / en baer ÏÏJKi* 
boeren bier of byf ^ebepen ban poom / en eenige 
ban Cnftöuifen/ en anbere kreten na fjtaïieumet 
/vïerVDc/ en berbienben bed gdög boo? Öc groote 
biadjten öie fp ban bc Hooplieden bedongen/ ert 
de Hoopïupben beden bacr grote profijten / enobei^ 
mit^ 311 bacr fcer tod ontljaclt Vraten continueerbert 
be ^djeepbaert/ bacr bier of bijf nabolgcnbe jaren/ 
fo bat bic baert fcer gemeen Voert / en een gros 
ten tfrjftdom en bed gelo? in ïjet lianö biocljte/bacc 
beur alle baflc gocöcren tot eenen fcer groten opfacb 
quamen/ öoeb inden 9Jare 1591. Vua^ be Baert ab 
bacr fo groot bat ’cr meer ban 200 jèrtjepen upt pok 
lanb alleen boeren/ met bed boifto/ en Vod boojflen ban 
gcfeljut / bacr beur een grote mnrmuratie onba- ïjet 
gemeen bolft qnaitï/ ja be befte patriotten biec^öcn bat 
bit een Practijftc öcg Pauë en beë donttigs ban ^pam 
gien Voaé / om befe ïanben ban Ijacr boot^-bolft/ 
Jicljcpen en <6cfcbut t’outbïomi/ enbefelbemeteen 
<8eneracl brieft / ftenbacr teljouben / en on^ mebe te 
beftoften: fo bat’cr grote murtnutatie om boa? / en 
ïft Ijebbc een 23:ief geften gcfcljicben bp doctor 
francopë JiBadfon ba n ben 8 #etober 1591. Dat’ec 
ober 2oo^)djcpcn bebiacljt Voarrn / bie dftéobcrbe 
6000 gulöeii te Bjacïjt Ijabben / en bat be JBagiftratcn /FoLl6) 
ten fdb.enöage alöaer tot ^nftljupfenbergabat/ en 
in grote pcpucVuaren/ mctVoctcnbe ljoe te rcmebicren 
om ïjet pcrijftel te ebitemi / cu tuerben eenige a3ebe^ 
puteerben ban ben Sooibcr-öuarticre gefoiiben om 
te communiceren met ben pcerc ?Cbbocaetban pok 
ïanö/ öie gebobenvoert DocbfeïjerpdiftïjieroptcVoik 
len letten / na fijn groot berftauö öat <éob Itlmacljs 
tiglf) Ijemïjabbc berleent/ Voanttft fïe / ( frf)?ijft ï)p) 
onfc rtipne boorde öctirc/ tm 30 ïjet bp tijb^ booiiiomen 
Voert. 

3Ê>en o5?abe ^oljan pljiïip^ ban Balfteftepn / on? 
ber ’t öcrel ban bat be &paenfe op be <6jtnfcn beo »e oaa 
^ticïjt? iPunfter flcïj bergaöecöen met Bupteren en ®at!!Ien' 
Hiiecïjten/öeeft een beelHnjgë-bolft gdicïjt upt be naef Joet"en 
te cöarnifoenen ombefelbeoptefïaen/ maerftomen? muaifti 
be omtrent be plaetfe baer be Bpanb ïjen Voaö fiers 
ftcube/ fo ïjem gcrappo?teert Voa^ / Voeren be fdbe aïP3 * 
bertroeften/ öieg niet tcgenftamöe beden 50 eenen inbal 
in ’t iètidjt ban Colen in ïjet ïPeftpgaïifcge ^uartier / 
en hebben boo: be fdbe Hup teren en ïlnieefjten een 
23’anb-fcha£ gcljaelt ban edjjfte öupseut Padberg/ 
bacr 5p mcöc uitgeftocljt Voerden; hP Öaböe ooft in be fte* 
bc bandBcftcftc gcVoccft/ alVoaer feftere Commiffarik 
feu beë Hciifcrs met <£ reden té fdjigben^ aen be booifs. 
43?abe / neffené ooft bc 03efanten bc^ llanbgraben 
baii pefTen en anbere jfurften quamen / begerenbe öat 
hn ben Ciijfté-bobem ruimen en fijn bolft ban baer boe?> 
ren foitöe / en namen befen ^Locljt feer qnaïift / berbak 
beu Ijp toederom bertroeften ié en ïjet bolft in ïjun «Bars 
tufoeii voeberom gefonbenheeft. 55e Staten namen 
befen fêTocljt / bic fonber ïjen Voeten of ïaft gebam 
voaé ooft quaïijftcn/ Dat men tjenïieben Hrijgé-boïft 
geperiditeert / en tot nadeel Der Hatiöcn bicufthab-ö 
ben gcbnipftt. ©erïjalbcn be 03?abc fijn ejecufc met 
25:ieben ban bate ben 11 ^latiuarp 1591 bebe aen 
fijn <£*rceïïent. en ben ICbbocaet ban Polïanb ben Pee- 
re ban <©lben-25arncbdt/ fuftincrenbe öat ÖP niet Ijabs 
be geattenteert bat tegené fijne <6cie en repirtatic ttocfj 
tegen ber Eanben öienft Voaé ftrijöenöe. 

fjft bebinbe Dat iPeteren en Hbiiacn ban .IIP eer- 
beeft bcdjael maften ban fcftercti fSTocljt miBcftpljalen/ 
öie gebaen foube toefen bp ben <l3?abe ban 0becftepn / 
bacr ban bpfonöer Hi5ccrbecft feer beïe fept / en maeftt 
ben felben mentie ban grouVodijfte lelicfte fepten / 
Die albaer fouben beö?cben 31311 tegen be Catljolijftcn/ 
en met fdjenben ban ©jouVocii en ^odjteren / en 
öatfe grote bianbtfcljattingcn alöaer baelben / en 
fept bat be 23iftcljop ban pabebofti acn ben <0?abe 
ban v0berftepn 16000 ©ijfté-öaclöeré / b^t ï^eulfe 
IBeftpljaïcn 18000/ en bie ban jBunftec eenen eer?: 

lïijften fcljenft om be fdbe te boen bertreeften / babben 
Haa z moe; 



55© 

moeten gchen. ©oo?t$ fegt öe hooïfcïpebcii'Slöjiaen 
DahlBecr-ftcca / öatter öe <&jabe öan'toïjeuïo met 
Bfttoc pfjthps ban j&aflau nocl) hg gekomen toaren/ 
en öatfc liet MauD alöaet fo afgelopen en beöotocn ïjcb 
den met alle CurUfc tmecöigliegt te beÖ$üen / Dat liet 
nut geen pennen t£ te befeïinjben. Of Dit nu Den fel; 
ben €oéS)t ié öacr ban Ui Ijler bcemaemljetiljcDicDe 
Otabe ban ©alhefïcgn met fijn bn-pebbeuDe Üietjgf- 
boift tn ’t smiljt ban flBnnfïer en bet Cculfclje X&cft- 
pfjaclfrïjé quarner geDaen ijebben / Dan of’t uoel) 
renen anöiTéft Sactjt getoccfl is / en ooit of’t fo bjeet 
té afé j'Dccf-bceïi bcrïjaeït /. (jcb Ut niet bonnen óec; 
iüthtnj Dan Dat beülnöc Ui aïtijD bat Ijg öe d5?abe 
beu: ^üï;cnIo t’onteclit bcfrfiulöigt / Dat DefelbeDaet 
ba getoccfï fouDc 5ijn / toatit Ui liebbe een bzicf geilen 
en gelcfcti geljrel met Den Otabc ban ©oljciilo eggen | 
Ijauö gefeï)?eben / ugt „Bicaicnflenn Den ^ jiBaeit 
1591. iiior.ovo, acn Den 'Slöliocact ban ï^olïanö t De 
£>ccte OïDc'u-23arnebfïD / Dacc in l)n fcljnjft Dat De 
©oijïcii barfOugtflanD Den inbal ban Den 43tabe ban 
Occtflet.ni feer qiuftjh ïjaDDen genomen / Dat ÖP tot 
Oflinuurg bn Den ïteur Botff ban .ïfêcnté toaé ge; 
toeeft / Die rrcfï niét beter toift Dan Dat lig Dacc ineDe bg 
toaé getoeefï / en Ijem fuU$ paDDc Doen af bjagen/ 
ïfiaee aïé Ijg berfïont Dat lig Dacc niet bg ijaDDc getoet ft/ 
öaf ooit fnHié toaé gefcljicD fonDec bebcl Der Becicu 
Statenen fijn Cjcccllentic toaé ï)em alDacrfeergrote 
céregefdjicD / en liaDDc De Üeur-Do’fï Ijem ecu feer 
fcljooii paert gcfrljonlicn / en paDDc Ijem een friimbcn 
acn De ïfetten Staten Doen belianDigeu / D’toclb jg 
Dacrom tc'ïtcbcr aengenoiuen IjaDDe/ om Dat figbcs 
bont Dat lig Defc ilanöen niet gnalijft gcaffrrtioucrit 
fclicrn te toefen / Ijoe tod DatligtoageenbanDeboc’; 
nacinftc gecftd ifte lUeuc-öojftcn en Canrfeïacc ban 
Denfajiie bc rceröe Dat ban De petten .ètatcnDenllcuc- 
ïïatf cene. onfcjuilöigenbe anttooojDe fonDc tocröen 
gcgebhi / DaermeDe De Slanöen frfijnict ©panö ma; 
ben tegen Den 'jf.Bgiiei oberaïtoaerljgquamliabDe 
Ijg De Staten en fijn Ojcrdfcntie ontfdjuïöigt / aii; 
bêréfo toerbeï}g-gefepont alö of ïjgugt ecnïanbqua- 
tnebaec De -jpefirïéhffe rcgeerDc / bfrmacnt ooft Dat De 
BHcfjop ban fféöe o?u Den Otabc ban Oberfïepn 
éïf Dngfem ^cdDc/é IjaDDe moeten geben/ rtr. 

ïDg hebben l)ier een toeging te boren inrntie ge; 
ina.elit / bat Dr Bonmg ban Djanltrijlt ben ©ieonte öe 
iCurainc / örn Baron De ^aïignaïi / öe l/>ccre Bu^cn; 
bal en cenige anDerc gcfonDcn beeft gcbaö in (öngelanö 
aen De ïioninginne aiöacr / öctocllte barcfabcalDaer 
berriebt ïtebbcnDe bojDtré na OugtélanD |ïm ber; 
trodien om boïïi té lidjtcn tot affiflentic en buïpe 
ban ben boamoemöen ïl uing ban ©janlirijh / en Dat 
B'iiehbaïboattfoube regfen na BcDeclanD / om al; 
Daci* te berriebten ’t gene l)em De ïüoning in bebeï ge; 
geben baDDc. <F>c boojnoemöe ïPecrc Bt^enbal in 
Den l^agc gebomen iijnDc / beeft fijn Bneben ban 
OreDentie ban ben Itoning ban ©tanfirtjli acn De 
ïfeeren Staten Oenccacl Den 26 ^januartj 1591. 

.gepjefenteert / inbouöenöe als boïgt: 

Het achtenmntigfte Boek. 
'*i*a 

ban 
3F>? nft» 
rrJ'tsS 

C Eer lieve en goede vrienden , D’aflfedHe die gy luy- 
den toont tot den welilant van onie faken , en de 

devoirendie gy luyden daer bydoet, maken ul. ver¬ 
dienden fo groot byons>dat wy niet willen laten ul. te 
geruygen wat dankwyul daer van weten om u luyden 
defgelijks deelachtig te maken aen onfedeliberatien op 
den noot van onle faken en uffairemen die provilien die 

WgtjiJen onsdaer roenodig zijn, waerin wy ons verfekert hou- 
acn be den dat gy na de gelegentheyr van faken, en na dat uwe 
«©ene»” middelen lullen m<-'gijn lijden, ons fo langs (o meer 
rad. uwen goeden wil lult doen blijken, gel ijk gy luyden u 

ook verfekert raoocht houden, dat God ons de genade 
doende van ons te behoeden voor de bofe aenflagen 
onfer vyanden , gy luyden van onfer zijden fult hebben 
een gewilTe onderkant tot uwe rulle en fekerheyt ,om 
*c welk u veel particulierlijker doen verftaen, wy heb¬ 
ben goet gevonden expres aen u te fenden onfen lieven 
en getrouwen Edelman van onlen Kamer, denHeere 
vanBufenval, op des welken fuffifancheyt en getrou- 

heyt wy ons gedragen,bidden wy ul hem te geloven als 
onsfelven, ’tgeen hy u van onlent wegen verklaréa 
fal. Biddende God. 

Seer lieve en goede vrienden ul.te nemen in fijne 
H hoede. Gefchreven in’t Leger voorGiho Itden 
17 Odober 1590. ondertekent Henry, en noch lager 
Reve/. 

C en feïbcti Dage beeft bg fijne ©jopofitie acn De ï|ee?- p?opo 
ren Staten boopionnt geDaen in öefee boegen. “ fii t Ban 
IWj YN HE tk£N, lir hope aat de paffagie van öe 

•*" ■* mijn Heere de Vicónte deTurraine ü E.E con- %^an 
tentement gegeven fai hebben om vele fubjeélen, Ddin^, 
maer principalik ;oor dien uE.Ë.uyt den mond van bafTa# 
een Heer van fulke qaaliteyr verftaen bebtdegoecieeh ^CUïf| 
continueie wille van den Koning mijnen douverain toonina* 
tot uv.'en ftaet, die riageliks in hem toeneemt voor ban 
de goede devoiren , die gy luyden hem in lijn noden 
bewijft. ö . ' JöUen 

Ik kan ul. verfekeren,datdevoorfz. mijn Heere den troöj 
Viconte ontfangeh heeft een feer grote voldoenir.ee Wtael. 
uyrde wackerheyt die hy bermr<rheeft meen yege- 
lijk van u luyden in ’t particulier en in allen in 'tgene- 
raeljom teeeren ’t gene van den Koning quam, ’t welk 
hem doet ten beften hopen van ’t gene hy yei wacht 
van ’t lecours van dele Provmtien. 

Nu gelijk fijn verblijven herwaertsover niergeweeft 
is dan van een korte paiïagie, fo heeft hy ook u luyden 
mee dan 1’ommierlijk en in ’t korte gelproken hebben¬ 
de, m) den laft gelaten die my van den Koning opgekyt 
was, om met u luyden particulierlijker en meer n 
ftuk tot ftuk tedi coureren van fijn faken , en van fijn 
aentlagen en intentienop dereyle van mijn Heere van 
Turraine 

’ t Welk i k fal pogen te doen fo kortelik als my moge- 
lik fal zijn; niet nemende dan ’tgene my nodigftl 
dunken om u te kennen te gever, den Staeten nood van 
onfe laken , enden oorbaer van de uwe. Daerisnie- 
mantmijn heeren van u luyden fteniet wetedatze- 
derr vele jaren herwaerts den Koning van Spangien 
geen ander wit gehad heeft, dan degeheeleChriften- 
heyd fijn fyranni|e c’onderwerpen^rengendedegene» 
diecie n3furehcm gegeven hadde tot Onderdanen, on¬ 
der een leer violent politijk Gouvernement, en ’twell* 
paffeert de palen , die God, nature, en reden, voorde 
wettel ijke en gematigde retteringen geilek hebben. 

Aengaende de volkeren, die onder anderewerten 
dan de fijne geboren waren, hy heeft fich beholpen met 
’t pretexeder Religie, om hen te brengen onder’t felve 
jok als lijn naturele Onderdanen. 

Van dele laetfte fpecie doen ons bewijs de Oorlogen 
door dit Huys verwekt in Duytüand, die tegen Enge¬ 
land, welkers gedachtenis noch heel verfch is, ende 
tegenwoordige fjichten en ellenden van ons Vrankrijk» 
betonen genoegdefe ambitie. 

Van de eerfte fpreken genoeg defe edele Provinciën, 
eertijts fo bloeyende, en die haer Princen hebben doen 
bloeyen, onder derechtveeröige wetten , fulksdat ik 
daer geen andere exempelen van by en fal brengen. 

Nufo fiet gy, mijn Heeren, d’habiliteyt van den 
Raed desKonings van Spangien, om met verlekert- 
heyd te verfien op ’t point van haer ambitie.Sy hebben 
wel geacht datmen uyt Spangien, ’c welk is als den uy- 
terften hoek van Europa, nietbequamelik opd’andere 
Chriftelijke Koninkrijken koft Oorlogen: y hebben 
gefien,dar mengenoegfaem in’c midden moeft wefen, 
om fijn armen na allen kanren uyt te ftrecken : Sy heb¬ 
ben fich erinnert dat de Princen, die eertijts veel wij¬ 
der haer Vleugels over de Chriftenbeyt uyrgeftrekt 
hadden, haer ftoel hadden in Vrankrijk,gelijk Charle- 
magne, Loys de goedertieren, en andere van delen 
ftamdefcenderende. Hierom is’t dat fy van over lan¬ 
gen tijd ons Koningrijk onder d’aenlen ondergraven, 
verwachtende d’occafie om dat openrlik te doen val¬ 
len, en fich toe te eygenen. Hoe vlijtig heeft hy fig daer (foliy) 
in betoont ? hy heeft alle befoinge achtergelaten, om 
’t hartjen van de Chriftenheyd d< n flag te komen ge¬ 
ven. En de dood van wijlen den Koning is fo haeft 
nietgebeurt, of, (gelijkdooreenigegroteverlchrikt- 

heyd 
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heyd het bloed d’andere leden verlaet,en regt na ’c hart 
toe fich begeeft) fy hebben ook alfo, vrefende defe oc- 
cafieteverfuymen, en verfchrikt van de vromigheyt 
envaleurvan onfen tegenwoordigen regerende Ko- 
ning, alle andere entreprifen gequiteert, om hg regel- 
regt naVrankrijk re begeven. 

Daerdoor zijn defe grote preparativen, die tegen 
Engeland geredrefleert wierden,«ds verdwenen en ver¬ 
geten de fchande, die fy in hacrlaetfte effort behaelt 
hadden. Daerdoorzijn decontinueleafiauren , diely 
op dele Edele Provinciën gedaen hebben, verilapt en 
u y tgcftelt,fo dat zy gequiteert hebben ’c gene fy achten 
haer eygen tezi|n,om aen te tallen ’t gene van een an¬ 
der, en daerzy geen recht toe hebben. 

Ik vertoneU E. defe faken, MijnHeeren ,om U L. 
met de handen en met d’ogen te doen tallen, wat ince- 
reftgyliedenend’ander Princen derChrillenheyt by 
de behoudenis van onfen ftaet hebt, nadien U L. dood 
wand fo groten vhjr aen went om dien te ruineren. 

Eenige ouden hebben onderwijlingen gegeven hoe 
men met fijn vyand fijn profijt raofte en konde doen , 
gylieden kont altans u profijt doen met de lelie, die den 

■ Koning van SpangienU L.doet, ’t welk is, dat gylie¬ 
den d’oge meer hebt op de fake van Vrankrijk, als op 
U L.particuliere. 

Nu den Koning,mijn Souverain,heeft fich tot defer 
uure toe geluckelijk en couragieufelijk geilek tegen 
d’aenllagen van den Spanjaert,en by na alleen tegen ge¬ 
houden,ten minllen londer eenige merkelijke vremde 
magt, fijn geweld, fijn llaet gehanthaeft tegen de rebel- 
lijen van fijn Onderdanen , d’invafien van den Hertog 
vanLoraine, d’aflauten van den Hertog van Savoye, 
en de geheele Legers van den Prince van Parma, be- 
ftaende fo uyt oude Soldaten als uy t grote en veroaem- 
de Capiteynen. 

Maerhem zwaer en als onmogelijk zijnde dit pak 
lange alleen te dragen, heeft hy doen folliciteren en 
aenloeken denabure Princen, en met fijn Majeft.'ver¬ 
bonden met de felve intereften van llaet en Religie,om 
te doen een generale en wettige oppofitie tegen d’onge- 
xechtige aenllagen van de Spangiaert, 

En feker,. nijn Heeren, fijn Majelleyt mag hem defe 
aenfoekinge wel bedanken; want hy heeft in hen wille 
gevonden om een deel van defen lall te dragen; en de 
Piotcftante Princen van Duytlland hebben hem fo 
goeden hope gegeven van haer byllant, dat fijn Majeft. 
mijn Heer den Viconte van Turaine afgeveerdigt 
heeft, om te gaen verlamden de vrugt van haer vriend¬ 
lijke aenbiedingen en beloften, en te dien tijde, dat hy 
die meeftby fijn perfoon van doenhadde. 

Gylieden hebtgefien dat de Koningin van Engeland 
by den voorfz. Heere Viconte gevoegt heefteen haren 
Ambafladeur, en mildelijk genoeg van hare middelen 
om de voorlz. Princen meer en meer te verwecken om 
in ’t werk te Hellen ’t gene fy belooft hebben te doen. 

Sulksdat, indien gyl. overweegt de qualiteyt van 
dengenen, dien de Koning gefonden heeft, dievoor- 
waer fodanig is, dat men hem tot geen vervolg van y die 
hope gebruyken fouden, fo gylieden aenfiet de by voe- 
ginge van de Koninginne van Engeland,die fy daer toe 
gedaen heeft van haer Ambafladeur en middelen , die 
fy niet loude willen hafarderen op ydele geruchten en 
onfekereconceptien , gylieden genoeg oordeelen fult 
dat den Koning defe Lente met een goed en fterk 
heyr uyt Duytlland bygeftaenfal worden. 

Gy lieden fult my feggen,ditis’t genewyfoeken,en 
fullen na fo vele moeyte en kollen middel hebben om 
ons een weynig te ruften en te ververlchenin defcha- 
duwe en lommer van defe grote forcen van Duytlland. 

Ik denke niet, mijn Heeren, dat gylieden alle my in 
defer voege antwoorden fult. De llapfte enfig minft 
op de faken verftaende fullen miflehien fig met dierge¬ 
lijke woorden mogen fiatteren, en met defe antwoorde 
dexel foeken voor haer onaqhtiaemhey t; maer de gene, 
die de fake nader inlien,en die vuurighey t en y ver heb¬ 
ben tot den gemeenen welftant, fullen ’tmee my hou¬ 
den, en feggen, dat men altans vlijtelijk en kloekelijk 
de hand aen ’t werk moet flaen,en navolgen de gene op 

een Schip, dewelke fig fiendein hope van haeft in He 
Haven aen te komen, fig alle met vi olijke en vuurige 
acclamatien aenhitfen fig te verfterken om het hand¬ 
werk wel te doen, op dat de traeghey t en onachtfaem- 
beytvan een weynig tijds hen niet doe verlièfen de 
vruchten van fo vele verleden moeyten., 

Aen d’ander zijde zijn de faken noch in fo goeden 
ftaet , noch hebben fo goeden wind nier, datdehulpe 
en conrnbutien ivan een yder niet hoognodig zy, 
om die in een goedeHaven te doen komen. Men fou- 
de niet te veel materie konnen brengen tot timmeragie 
van dit gebouw. Daèr vallen duyfent occafien in lui¬ 
ken fake voor, daer door’c gebrek van 20000 Kronen 
eene geheele armee ruineerr, en eenen fchonen aenflag 
breekt, En wat leetvvefen fout U L. veroorlaken,fo gy- 
liedt'n dit gebouw laegt tot het dak toe gebragt, en dat 
door gebrek van eenige tegelsdaer toegegeven te heb¬ 
ben hecquam te vergaen. 

Miflehien veaftaet gylieden, mijn Heeren, dat ik 
U L. de nuttigheden particulierlijker verklare, die gy¬ 
lieden in u particulierlijk fout mogen hopen van defe 
kollen en van dele armee. Want het fo is dat gy-lieden 
geluftineerchebt en dagelijks iuftineert,dutlo menUL. 
in defen niet een merkelijk en blijkelijk profijt toont, 
gy-lieden die moogc verwerpen, en dat met de reden , 
diefeyc, dat het Hembt ons altijd nader isalsden Rok. 
Ik falder U L. dan eenige fo blijkelijke feggen, dat nie- 
mant van gefonder oordeel daer tegen hebbe. 

Eerftelijkfaldoor’c blote gerugt van defe armee den 
Prince van Pa‘rma, die U L.altijd op den hals is, voor 
fijn hooft gellagen,en fo perplex zijn,dat hy niets tegen 
U L. fal dorven beftaen, noch eenige van U L. plaet- 
fen aen taften, om niet t’ont breeken de plaecfen daer ’t 
armee op foude mogen voor hebben. Daer na, ais hy 
haer heur hooft na Vrankrijk lal fien wenden, wie twij¬ 
felt ofhy fal ook fijn forcen derwaerts wenden, om te 
beletten het geklater, ’twelk defe Donder maken fal 
daer hy neder fal vallen? en ondertuflehen blijft gyl. be- 
vrijtvanoneyndelijke kollen, die gyl. onderworpen, 
waert den vyand in U L. ingewant hebbende. En ’t le¬ 
nen van een kleyne fomme falder U L.wel grote ver- 
fparen,en mogelijk U L. midlen doen krijgen om U L. 
Frontieren ofte verfterken of verder uyt te breyden, 
fulx dat gyl.daer door verfekerder en rijker worden fulr? 

By aldien eenige goede occafie voor valt tot den wel¬ 
ftant en vorderinge van CJL.faken, men moet niet 
twijflelenofmijn Heere de Viconte van Turaine fal 
wel blijdelijk zijn authoriteyt, diehy in de voorfz. ar¬ 
mee hebben fal, belleden, om defen ftaet, daer hy altijd 
een goede geneygthey t toe gehad heeft,en die hem ver¬ 
meerdert is door ’t goet onthael, ’c welk gyl. hem ge¬ 
daen hebt,een goeden dienft te doen.’t Welk hy dies te 
liever fal doen, door diehhy wel verfekert is van den 
wil des Konings in dit regard, dewelke totU L. waerts 
fodanig is, als gyl. die fout mogen wenfehen. 

En gelooft vry, mijn Heeren, dat dit U L. een grote 
commoditeyt fal welen , te hebben als in U L. difpofi- 
tie een armee, die 4.00000 of 500000 Kronen gekoft 
fal hebben, op te lichten, en te doen marcheren, als dan 
uytreykende eenige eerlijke en redelijke fomme hoven 
deleeninge,diefijn Majelleyt altans van U L. verioekt» 

Maer dn fal totU L.dilcretieftaendie te ontbieden 
en UL. daer mede te,behelpen tot eeniggoed enpre- 
fent effëót, of haer haren weg te laten vervolgen. 

Wat my belangt, ik achtedat gyl. fulke occafien fult 
mogen doen omftaen,dat gyl.eenMilioen guldensfouc 
geven om de byllant en hulpe van eene fulke armee , en 
onder haer vleugelen en faveur een feer vorderlijk efteót 
voor U L.Vaderland te wege te brengen,en’t welk U L. 
fchier niet kollen fal, dele gelegenthey t waernemende. 

T’anderen tijden hebt gyl. mijnHeeren, fchier ii 
vryheyd getragt te hafarderen, Vrankrijk met Spangien 
in de Oorloge ce brengen,en met grote reden gedifcou- 
reert, dat fuiken ftaet, als de uwe, ten langen lellen biet 
foude konnen refifteren de continuele effbrten van een 
fo groten Vyand, fonder hem een ander op den hals te 
brengen,die fo magtig was als hy,onder de lommer van 
wiens vleugelen gyl. uwe Vryheyd mogt befchermen. 

Aaa 3 Gy- 
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Gylieden hebt altans ’t gene gylieden begeert, Vrank- 

rijk ismetSpangien verwertin een wreede Oorloge, 
en dat fonder dat gylieden daer aen yet gehafardeert 
hebt. Dele Oorloge is lódanig , datfeniet fal konnen 
ge-eyndigt worden , fonder een groot folaes voor U L. 
laken, fo gylieden continueert uwe goede dcvoiren tot 
den Komng. Dat meer is, gylieden verlangt ftilzwij- 
gende een groot geluk, van ’c welk gylieden altijd gro- 

( Fol.i 8) ter begeerte dan hope gehad hebt, dat is: eene goede en 
fekere alliantie roer onfen Koning, eene lonatuurlijke 
alliantie, dat niets een genereusgemoec meer verbin¬ 
den kan om lbrgete dragen voer U L. wel-vaert, dan 
degeftadigegedagtcnis diehy hebben fal van U L. by- 
ftanr in lijn noden. 

Want gy-lieden weet wel,hoe ongedurig en weynig 
gegrontveft de andere verbonden zijn, die gemaekc 
worden om intereften, die fo na niet raken als die van 
de vryheyd derlichamen en zielen,en om particuliere 
infichten van ambitie Men graveertfe meteen pen 
op’t papier, cnaer fy krijgen gemeenlijk geen wortels 
in de herten, fulksdat het meeftendeel nieten i*dan 
penneen papier, zijnde feer lichte laken. Ter contra¬ 
rie,de gene die uyt goede onderlinge devoiren zijn ge- 
fproten, die hebben niet te fchaffen met decivile for¬ 
mulieren : fy nemen haer kracht van natuur, niet ter 
wereld natuurlijker zijnde, dan haer welft and te ver- 
forgen, van de welke wy daer toe geholpen zijn. 

Sy brengen alrijc goede en gedurige vruchten voort, 
principalijk als zy gezayt Zijn in eenen goede grond, 
als die van onfen Koning is, die het herte lo fchoon en 
blank heeft van alle ontrou , bedriegeryeen tyrannye, 
als de Lelie-bloem van lijne wapenen blank is. 

Nu dan,mijnHeeren,um een eynd te maken,nadien 
het fonder t wijffel is, dat gy-lieden d’eerfte profijten 
trecken fult van defe armee, dewelke ten tijde van 
haer monfteringd’oogen en handen van geheel Span- 
gien op Vrankrijk fal doen werpen, en derhalven Ü L. 
eenigerufte in U L.faken geven, nadienden Koning 
gefonden heeft een perfoon van fulkequalitcyt, als 
mijn Heere den Viconte van Turaine is, om daer over 
te gebieden,en die te beieyden,dat is te feggemeen per- 
fonagie die eene finguliere voorfichtigheytverkregen 
heeft in de faken van Peys en Oorloge , door de lange 
en geltadige moeyten en laften , die hem zedert vele 
jaren met grote glorie geëxcerceert hebben, die parti-. 
culierlijkgeneygt is tot U L. ftaet, en die een van de 
befte partyen van ’t hart onfes Konings is: nadien de 
Princen en Staten van de Religie elks haer deel en por¬ 
tie tot dit werk brengen. So gelove ik vafteli jk, dat gy¬ 
lieden in defe generale concurrentie niet fult blijven 
fitten met de handen in den fchoot, en dat gylieden na 
uwe gewoonlijke goede affëdtien contribueren fult tot 
het lichten van defe armade , ’t gene U L. middelen 
vermogen fullen. 

Nu hier van heeft den Koning mijn Souverain ful- 
ke v er fekertheyd gehad, dathy my na uwe E. gefon¬ 
den heeft, om U L. aen te foeken, in defe algemeene 
conjundtie der Princen de Religie toegedaen, hem te 
helpen en by te ftaen by leeninge, tot de koften van de 
Oorloge, metdefommevan iooooo guldens. 

En tot defen eynde heeft hy my doen expedieren een 
goede en ampleprocuratie, fo om de voorfz. fomme 
te ontfangen, als om te pafferen de nodige obligatien. 

Gedaen en geproponeert ter vergaderinge van mijn 
Heeren de Staten Generael der Vereenigde Provin¬ 
ciën der Nederlanden, inden Hage, defen 26 January 
i?9i. by my ordinaris Edelman van de Kamer des 
Konings, en te defen eynde by fijn Majefteytaende 
voorfz. Heeren Staten gefonden, getekenc, Buzenval. 

Defe f^opofttie Pa» ücn Stmbaftaöeur 
2Sti5enbaï Rebben öe ifccccn Staten 43enecad gegeben 
öefenaboïgenöe anttuoo?öe: 

Sint» T^E Staten Generael der Vereenigde Nederlandfe 
moo?t xJ Provinciën gefien en overwogen hebbende de 
&tatm Propofitie,hun gedaen en fchriftelijk overgelevert den 
«Bene* 21 Januaryleft-leden, by den Heere vanBuzenval, 
feeföw Ambaffadeur des Konings van Vrankrijk, vermogens 

de Credentie-briefvan fijn Majefteyt, gedateert densoflife 
20 Oftober left-leden, hebben na rijpe deliberatie op 
de Remonftrantie daer in vervat, en de redenen, die 
eenige dagen te voren mijn Heere den Viconte van 
Tureine ten felven eynde in haer vergadering in’t bree- 
de gededuceert had; Hebben verklaerten verklaren by 
defen , dat fy niet genoeg fouden konnen loven de feer 
grote voorfigtigheyd , daer mede fijn Majefteyt proce¬ 
deert in alle de faken , die den gemeenen welftant be¬ 
treffen , en iiende fo verre en ten propooft niet alleen 
in die van lijn eygen ftaet,maer ook in die van de ande¬ 
re Landen en Republijken, dat hy overleyd al’t gene 
eenigfins kan dienen tot het te wege brengen en bevor¬ 
deren van dien, om nadeoccurrentienen occafienfijn » 
raetflagen,refolutien en aenflagen te mogen ftuuren,en 7i 
daer van te preadvercei en , ja felfs daer toe te nodigen 
alle andere Chriftelijke Potentaten, Princen en Repu¬ 
blijken, gelijk onder anderen klaerlijk blijkt uyt de fo 
merkelijke Legatie aen de Princen van Duytfland ge¬ 
fonden , tot een fo heroyk eynde en wir, als de Propo- 
fitie mede brengt, en den voorfz. Heer Viconte van 
Turaine hen te verftaen gegeven heeft, bedankende in 
haer regard lijn Majefteyt voornoemc leer ootmoede- 
lijk van degeftadige moeyte en arbeyt, die’t hem be¬ 
lieft daer roe aen te wenden, met een vaft betrouwen , 
dat den goeden goeden God vorders favoriferen fal alle 
fijn adtien, tot de grooefte befchaemtheyd en confufie 
der voorfz. gemeene vyanden. En fo veel beiangt de 
100000guld.die den voorfz. Heer Ambaffadeur ver¬ 
legt heeft in leeninge van wegen fijn voorfz. Majefteyt, 
om te fubvenieren de koften der Oorloge: de voorlz. 
Staten,hoewel fy confidcrable redenen hebben,die hen 
daer van fouden mogen excuferen, met namen om de 
leer groten laften van Oorloge die fy fo veele jaren ge¬ 
dragen hebben ter Zee en te Lande, die noch dagelijks 
gedrongen zijn op te brengen tot haer verfekertheyd en 
bcfcherminge tegen de Vyanden; felfs in regard van dat 
fy fig fo feer bekraftigt hebben , als hen ’t verleden jaer 
eenigfins mogelijk geweeft is ten verfoeke van fijn Ma¬ 
jefteyt, gelijk zy noch dit jaer gerefolveert fijn te doen, 
te velde te brengen een gefor r.eert Leger van Ruyters 
enKnegten,raet den train van Artillerie,om denVyand 
te diverteren , of ten min ten te retarderen in de 
aenflagen, die hy doe op Vrankrijk badde, en noch te¬ 
gen woordelijk mag hebben in faveur en afliftende der 
Ligeurs; boven degrote koften die zy gedaen en geëm- 
ployeert hebben in ’t onderhouden van een groot getal 
Oorlog-Schepen ter Zee,en vele andere confideratien, 
daer haren ftaet feer veel aen gelegen is, niet fo feer be¬ 
gerende als fijn voorfz. Majefteyt te behagen gunftig en 
behulpig te fijn in fijn heroy ke aenflagen, tot vorderin- 
ge van de vooifz. gemeene fake, hebben toegeftaen en 
bewilligt, ftaen toe en bewilligen by defen, by de Ver¬ 
eenigde Provinciën refpedtivelijk, na haer ordinaris 
quote, in handen van Philips Doublet, haer Ontfanger 
Generael, te doen opbrengen de verfochte fomme van 
100000 gulden, van 40 groten ’t ftuk, om den voorfz. 
Heer Ambaffadeur gelevert te worden in leeninge ten 
profijt van fijn Majefteyt voornoemt, voor de terme 
van een jaer, onder belofte en verbindinge van fijn ge- 
melte Majefteyt,de voorfz. fomme van 100000 gulden 
te renbourferen binnen een jaer naeft-komende, in de 
Steden van ia Rochelle, Brouage, of hier in den Hage, 
ter Keure van de voornoemde Staren. 

Voorts bewilligen de voorfz. Staten, voor eenige 
Maendenzijn voorfz. Majefteyt by te ftaen met fes of 
feven goede Schepen van Oorloge, behoorlik toegeruft 
en gewapent, die fy eer lang fullen doen fenden ten 
dienft van de felve op de Kuftcn van Normandyen, en 
te dien eynde verfien door fijn Excellentie, alsAdmi- 
ratl Generael, met Commandement daer toe vereyft, 
en ordre van fig te voegen by de Schepen van den Ko¬ 
ning en Koninginne van Engeland, en den dienft te 
doen die ’t behoren fal na d’occurrentien en occafien, 
fonder eenigfins te laten haer plicht te betradren; Ver- 
foekendefijn Majefteyt feer ootmoedelijk,dat hem be- 
lieve defe byftant hem aengenaem te laten fijn, en haer 
ftaet te nemen in gunftige gebiedeniffe, en tot hen- 

waerte 
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wacrts te continueren fijn Koninkl.gunften. Gedten 
inden Hage, den 19 May 1591. 

^aer 10 nocl) feller gcfcbftfte gctckent bp öen Bicon 
tc öc (Curatm aen öc Staten Oöenerad obergdebert 
öacr op öe bootiioemöc Ifecreu Staten öitnaboïgenöe 
boot amtuaajöe Ijcbbcn gegeben. 

Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 553 
gelijk ik van goeder herren trachten fal u te gratifice¬ 
ren in alle andere dingen,die ik voor u iuyden fal kon¬ 
den doen, en daer op bidde ik God dst hy u, 

Mijn Heeren neme u in fijnebefcherminge. Ge¬ 
lei.reven teSenlisden gojanuarij 1591. Onderichreveti 
Henry, lager getekent, 'Biere. 

3nt» T^E Staten der Vereenigde Nederlandfe Provin- 
tooo?De ■L' cien:hebbende rijpelik overwogen en beraetllaegr 
®*L_ opfeker gefchrifc, in date den 12 April te Frankfort, 
3X f^kent ay mijn Heereden VicontevanTuraine ,ge- Btfene» levert in haer vergaderinge van wegenden Heere van 
■jf Buzenval, Ambaffadeurdes Koningsvan Vrankriik ; 
opftfe» verklaren dat fy bewilligt hebben fijn Majefteyt by tc 

In 0e» ftaenmeceenleeningevan 100 duyfent gulden,verfogr 
(cö?jke by dePropofitievan fijn lalt, gedaen den 21 january 
©ittmtc Idt-leden, gelijk hy breeder fal konnen fien by d’aéte 
te i£n* die hem daer van gelevert fal worden. Eninregarde 
tafne/ van de paffagie van de vreemde armee>daciy terdilcre- 

*•* tieen wel-gevallen van de voorfz Heere Viconte ftel 
len die te nemen en daer van te ordonneren, gelijk by 

ncrad bevinden fal te behoren ten meeften dienft en vorde- 
ringe van de faken van fijn Mjefteyt, dewelke tybe- 

’onwn' geeren boven alle andere gerecommandeert te houden: 
Nietin ’sLands machr wefende, fijn Majefteycindefe 
gelegentheytgrotei byitant ce konnen doen, dan die 
hierboven acngeruert is. Alfb gedaen en gerefolveei t 

(Fol.igj rer vergaderinge van mijn Heeren de Staten Generael 
indenHage, den 14. May 1591. Wasgeparapheert, 
Wittevt. Onderftont, Ter Ordonnantie dervooifz. 
Heeren Staten, Getekent 

C. Aerssens. 

^eStoning Ijtcft ooit aen öe Staten <Bcncrad gr 
fanöen öefenaboïgenöe 2$ftef: 

1V/1YN?E E R E N, Ik hebbe in u Iuyden verno- 
ban ben men fo eene grote goctwilligheyd en affectie 
JJHnring t’mywaerts, dat ik my vrymoediglik aenU L. addrel- 

fereopdeoccafiendie fich prefenteren,en my dringen 
rtjftaen uwegoetwilligheyttegebruyken, metfeer verfekerde 
tw aenbiedingen van alle’cgene^t welke in mijner macht 
neraefi wefen, om u te gratifieren en favoriferen in gelijke 

occafien, hebbende dan tijdinge van het innemen , het 
welke deSpangiaerts defe verleden dagengedaen heb¬ 
ben van Hannebout, en van de Haven van Blavet,die 
fy fortificeren; van den voortgank, die fy doen willen 
in mijn Hertogdom van Bretaigne, en dat fy dreygen 
weder nieuw volk daer in re brengen, So bidde ik u 
mijn Heeren, volgende het fecours, *t welke ik alrede 
van U L. ontfangen hebbe, en deprefentatien,dewelke 
gy my hier bevorens gedaen hebbet, my te willen len¬ 
den een half dofijn van uwe befte en beft toegerufte 
Schepen > op ra ijne Kufte van Bretaigne, na de voorfz. 
Haven van Blavet. So om mijn Couzijn den Prince 
d’Ombes by te ftaen in het weder innemen van de 
voorfz. plaetfen, als om te beletten dat fy die niet wij¬ 
der en fortificeren, mitfgaders dat de Spangiaerts daer 
niet in brengen een groter getal van volk, dan het gene 
’t welk daer alreede is. En gemerkt dat het voornemen, 
*t welk fy hebben van fich daer fterk te maken , niet al¬ 
leen en ftrekt tot mijne fchade,maer dat het ook betreft 
die van u Iuyden,en van de Koninginne van Engeland, 
mijne goede Sufter,door de onverfadclijke ambitie van 
onfengemeenen Vyand. So bidde ik u daer dan noch- 
mael om, te haeften het vertrek der voorfz. Schepen fo 
feerals u mogelik al wefen , en datfe by de vooriz. Ha¬ 
ven van Blavet zijn binnen den 4. Maert, door dien dat 
der perijkel gelegen is in een langer vertoef, zijnde 
veel lichter fich te ftellen regens het quaed, en te belet¬ 
ten dat bet niet tot fijn uy terfte kome,dan dat te breken 
en tegenefen,als het daer toe gekomen fal zijn, de ver» 
fekertheyd, die ik hebbe van u goede vriendfehap, 
doet my dele weldaed van u hopen en verfekeren, oor¬ 
delende uwe intentien uyt de mijne tot uwaerts, de 
welke continuerende ik u luyder Agent hebbe doen 
depelcheren de iufpenfie, dewelke hy van u wegen op 
tny verfoebt heeft van de reprefalien voor dit iacr, 

/ Aen mijn Heeren de Staten der Veree- 
nigJe Nederlandfe Provinciën. 

<£^efe 23,kef Ijcöfcm öc 12002)5. lieren Staten v 
neradöcn 21 jfcb, 1591 ontfangen. 

IDd geborene ©jabinne ban JBeurs»/ IDcönVac 
en y^ouagicre ban Den <6.:abc ?iöolpb ban jiieutoe; 
naer/ bebmbcnöe ïjaeu fclbeii frer belaft niet fcljulöen/en 
bat bare gocbecen mceftcnbccl bp De buanöen toaren 
acngeft agcu en geconfifqnccit / beeft öc ïfcereh Staten 
ban i^ollanb in ben beginne öe£ 3aer£ 1*590 acugcba; 
ben tc beclioyen öe staö JBotcum en ïjet 2.anb ban 
Stftcna/ niet De ^eechkljebcn/ acntoafftn cnaïïegc- 
rccbtigljcbcn öacc aen bdjorcnöe. JBaer öeVoiftcöie 
ban ifollanb in befen työ met De Ootïogc fccc bej'ecacct 
Voaucii/ en niet toiften Voaecmcnöe penningen koel bui? 
ben foube/ fo loert Daer op grote jtoarigljepD gcniacht / 
uocljtanë beimjle fobanige gelcgentljept niet altijd 
boot bomt / fo i|fci’ in öe niaenö ban .liBcp ^nno 1590 
eene befcl)_2ijbingc ban öe Staten ban ifolïanö in ben 
!|agc getoeêft/öaer in onöer anöere ooft toas een poinct 
of men öefc hoop aengaen foube ban niet/ en öacr toeröe 
bp De <Cöc!en en alle öe Steöcn ban #olïanö / nptgcfon= 
beet bic ban Heyöcn en ‘Jtllunacr goct gcbonbenöat 
ban Voegen öe üianDen ban foollanö ban De lOtabinuc 
öe boo?t5. Staö üan IBojcmn en f|eerliuïjcpt ban %U 
tena met alle ’t gene Daer acn bdjoojt fonöe toojöen ge« 
ïioft / op fulften boet en boot fullten fotnme ten naeftcn 
bu al^ in öc befcljtijbinge beraadt ïuetöe / bolgcnyS U)cl= 
Ue rcfoïutic eemge gccominittcert boctöen om Daer op 
metöeboojnoemöe<©?abinnc ofljare 0eöeputeerbc te 
ïjanöeïcn / gelift* gebacn 1^ gdoeeft/ en $ öe felbe lioop 
gemaditöen 1 ^nlij 1590. boojttueeentncgentig bups 
fent giftöcn^ op fellere termijnen / fulh£ öatöc booftj. 
Steöc ban 3©o?cnm en ïjet 3ianö ban ïtïtljena met öe ® „ 
llecrïiriljeöen/ aentbaffen en aïïe gerecljticljeöen ban 
öien acn ben Hanöcban Hoïïanö geappliceert 3tjn ge^ 
Vb02öen / en font öe ©joutoe 45?abinneaiïc öe b2iebcn ban 
bari öe fdbe Steöen/ianöcn/ïlcedilifjeöenentoebe- aitma 
boten binnen ^mfterbam aen öe 25nrgcmceftcr tScp- 
uiccCant in pebtuario 1591. ösefc onöer 3»bentarfé 
obedeberöe/ en Vucrbc öe fdbe f)ccrli;il)cpt / öien bol; acntoaf» 
genbe op termijnen betadt acn bebootnoembelud-ge; F» 
borene ^:abmue/oftc bic fp ban (jarc Creöiteurcn öacr 
op aiftgnccröe / en beeft fjacr d3cnaöcöen n JBartij sefm 
alle öe Affineren öeur öcn lïöbocact USr. ^an ban uien 
öen 55crge / en baren iöoofmecftcr een pöer ban öcn ?et^n 
vtacö öocii ontftacn/en öcn Staten ban i^ollanö öepof ban 
feffie obergegeben. i^oiïant* 

ön-itrent öefen tijö Voert acn öc Staten gefdpeben 
öat öe Staö ban 2turand)c tn ncöer jjotmanbic gc Ronina 
btacbt Voas onöer öe gdjootfacrnbcpt banöcfioi ing ban 
ban ©tanbrijb/ ’tVodli een plaetfe Voas ban grooter ^anfï' 
impottantic/ en Vuaer öoot b« bootfj. qüartier grote; „fCmr 
lilisbcbtijtVua?. 

<Dcn 4 3januanj een upreboo? öcn öag öcn tTööer . 
'Jtnmalc / bergefdfebapt met öe befte Capitepnen en ™De 
Solöaten öic te $actfts toaren / 5tjn met 3laöbers ai öc ^trbe 
Steöe ban S- ^emj^ gdiomcn / en tVoee C02P öe baniu. 
garöe öooögeftagni / en openinge gcöaen bebbcnöe 
ban öe $oo?te bic men üan komt / met fijn partje 
bolk te miööcn in öe ftaö gerukt / öacr öoot fuiken &f£)bcn 
fdjtik onöer Ïjet 4?arntfoen / öacr binnen ïéggcnöe 
quant / öat’erbde ober öe iBuurenop bdgjS fpton; 
gen en berkepen; Ejacr öe Heere Biqucé «èoubec; 1 Die 
neut ban öe pïaetfe/ fteeg te paeröe met De gene öic jK 
refoïutie namen aï^ Ij? / ban keber te fterben ban te 
bluebten / alleen fterk loefcnbe bijf en tVointtg perfo? 
fonen. <^n bcjegenöe öen ©nanö in öe grote plaetfe/ 
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554 Hee achtentwintigfte Boek. ■ *5s>a 
tn flocgcn öacr fa ïufïig op/ bat snfe op De pïucïjê taacïj; 
ten / D’cene boa: bc geopende poojte / D’anöci* boden 
ouce De munten penen, ©en ïuööet Pan ^umaïc 
bleef OaetPalIagcn met beïe andere/ en een groot ge; 
taï toerden Dart gepangen: fa Dat De Jïtad mtracuïcu* 
feïyP i$ bepouöea getocgDcn. <Dcë anbecen öaegs fon; 
Den bic Pan parij.3 om pet ïicpaam Pan Den iliööce 
^luniaïc / Dat pen gegePcn pjrrDe. 

mat* ^en i r JBacrtrj peppen De Staten Pan ff oïïand 
catc/ fefter piaccaet laten uutgaen / öacc Pp fp PetPoben alle 
benb/" ï°n3c (Pleiten upt Den Èanöen Pan Rolland en IBcfï- 
aiicn B|icfïand / afë ^tuDniten te bertrecïmi in De MnP 
aotnjff PctfïteptenPan leuPen/ ©ouap / Idolen en andere/ 
IÏÏZü’ Oefende aen befe 5pbe Pan ben gcPctgtc/ ouder de ge; 
ÈFnten/ poo;‘acmpcpb Pan ben ïioning Pan ^pangien / bebe; 
wi)t om lende Dat Degene Die aïreede upt bc Poo?feptePcn San; 
|inuötm öen pen in de PoojfcptcPcn Khtberfiteitcn fjabden ge= 
Suiianb ttanfpDdteen: / Pinnen ben tpb Pan ftó jf^aenden 
tn na De publicatie Pan Dien foitben be Pcotfcptebcn Mui; 
®rft: perfltciten Pecïatcn/ euöaet upt PcrtrecPcn/ opeen 
Saga pene Pan 300 gulden ei urn jatc te PerPeuren / met Pet; 
öeiiini. bob aai be fjfaje en ^jaPtna'alen Daöe Panïfoïïanb 
ua-iïtf^ pan nu poojtaen gene bic in fnïïie 3Ecabemïcu pare pio; 
%'uüc" nior^ ontfangen fjaöden tot HDPocaten te admitteren. 
®o«av/ piv ‘SöaPjaect parits bit nu eemgc tpt «öonbcrucuc 

Pan (©qflenbe tour getoopen in pïaetfe Pan ben peere 
te mïöe- CauPjcp / öoo,? recónnnanöatie Pan be ïïonin 
zen “ gïnne Pan <$ngeïano / ïjceft met reuen poop €ugeï 

©e fen ben 1 > feftnianj 159 r De Jbcpanfc en pet 
jfbari”5 ban 23ïanïienbrtg Pp nacpte befpjougen m in 
söfait, genomen / pet «öacmfoen tocêft in De fïccïtrc sn be jêant- 
iicnüeej bupn-rn / bate 5P des anöeren daccl$ Pp een Crommeï- 
3jL (lager toojben opge-cpfept / maer ben föroinmeï-fïageï 

tocröeöoot-gefcpoten/ öact Doo? be <£ngcïfe fret Per-; 
sngena» bittert boerden / en be pïaetfe PrfloimDcn en in geno 
men. men peppen / en alle bic fp tn be furie Pcquamcn bood; 

florgen / fcct toepnig ontquament. jföoritg bede bc 
JscpamTeraferen / be ^ïupfcn afiuehm en herbinden/ 
en PaoPerbe boer bne jDêtalcn fmcacu gefeputs / bic 
fp mcöe namen en Perïieten bc pïaetfe / boep be ^pan; 
gtaeröen pePPen eemgen tpb bacr na bc PooifepiePen 
^cpanfetoeöerom opgePout / en peel fïcriter geniaePt/ 
en met dBuarmfoen befet. 

Ütonmgtnne Pan €tigcïanb peeft omtrent befen 
tpb fcïicre ^ladamatte laten uptgaen/ baerPpfpaiïe 
pare Onderdanen bede PerPiebcn met bc perfonen 
en Jjtcben be Psdf e tegen ben honing Pan ©lanïirpft 
rePeïïeecben te panbeïen 0^ te trafpecen / op pene Pan 
gcfïraft tc tooiden ^4 berraber^ / be Poojfcp?eocn Jdto? 
damatie toaLs ïupbenbe aïöu^; 

Van 'wegen de KONINGINNE. 

Piocla* 1^ E Majefteyt van de Koninginne, overwegende de 
teerst» continuatie van de onnaruerlijke rebellye van een 
öi ioi groot getal det Onderdanen van den Koning van 
niualn» Vrankrijk, regens haren wettelijkften Koning, hier te 
m ban voren Koning van Navarre, en rechcevoort van rechts 
lan&afle wegen ge-intituleert , Henrik de IIÏI. Koning van 
fjare Vrankrijk en Navarre , zijnde tot het Koninkrijk ge- 
^•nber» recommandeert by den laetften Koning, voor lijn 
beroet ^00<^5 c*e tegenwoordigheyt van alle de Princen van 
met fee den Bloede, en van de relte van den Adel, om te wefen 
Sigeuté fijnen alderwettelijkften Succeffeuraen de Krone,fon- 
^anEjj der eenige exceptie der voorfz. Princen, Kerkelijke of 
ffflkte * Wereltlijke. En voor fulks naden dood van de voorfz. 
ïtatifeeleti overleden Koning gedienc, en gehoorfaemt by alle de 
mete^" Officiers van de Krone, en met namen, by alle de Ma- 

tl* refchals van Vrankrijk, by de voornaemfte Officiers 
van ’t voorfz. Koninkrijken by ’t meefte deel van den 
Adel,en van de Gouverneursder Provinciën. En rech- 
tevoort. dat het opentlijk blijkt» dat de voorfz. onna¬ 
tuerlijke rebellye, niet gefavorifeert wort by eenig out 
geil acht van Vrankrijk, maer by een kleyn getal vrem- 
delingen.zedertweynigtijdsingebracht,en door hu¬ 
welijken verhoogtin Vrankrijk, wefende nietdantak¬ 
ken hangende aen het Huys van Loraine, ’t welk 
geen naturelijk Lidmaet is van de Krone, om die te be- 

fitten. Derhalven is haer Majefteyt, om defe redenen, 
en om vele andere,voor God wettelik, en voor de men- 
fchen feer eerlik, verwekt geweeft den voorfz .Koning, 
haren Broederen Bond-genoot, hare gunftetebewij- 
fen, fo in de approbatie van fijn goed recht, als tot lij- fFofjo 
nenvoorfpoet regens fijne rebellen, gelijk fy welagt 
dat’er niec een Monarch nochteSouverain Potentaet 
inde geheele Chriftenheyd is die het felve niet doe, , 
eenen uytgenomen , dewelke niet te vreden ftjnde j 
met alle de Koninkrijken en Heerfcbappyen hem by / 
fijnen alder-edelften Vader nagelaten, ter oorfake van 
de grote Rijkdommen, die hem uyt delndiën gebragc 
werden, actenteert, tot vermeerderinge van fijnen 
ftaet,opde Heeri’chappyen van fijne naburen. En om 
defe oorfake heeft hare Majefteyt na de macht die God 
haer gegeven heeft, en gelijk fy ook gevoegelik geven 
mag in regard van haren eygen ftaet, defen aider-Chri- 
fteiijkften Koning eenig iecours gegeven, envoorge- 
nornen hem har ■ faveuren alfo te continueren, gelijk 
her gefien is, en dageliksgefien wort, fo van alle vreem¬ 
delingen, als van haer eygen volk, het welke van alle 
man goed gevonden wort, uytgenomen van de Re¬ 
bellen , en van de voornoemde Koning ; dewelke (ge¬ 
lijk men huyden (opentlik fier) gedilponeert ftjnde om 
in Peys re leven, en fich te vreden houdende met fijne 
Heerfcbappyen , (onder te ftaer nadie van een ander, 
de Chriftenheyd eene algemeene Pays foude mogen 
genieten, en daer ioude nergens in de Chriftenheyd 
noch croiiblen nochre Oorlog rijn. Doch rechtevoort 
hare Majefteyt bevindende, dan defeRebellevan het 
volk regens den voorfchreven Koping van Vrankrijk, 
gevoedet en onderhouden wert in vele Havenen van 
Vrankrijk , en fonderling ia Normandyen en 8re- 
taigne, alwaer het volk fich ftaende houtmetd’uyt- 
landfe Koopmanfchappen, die hun gebracht werden ; 
dewelke, haer middelen hun begevende, indien fy 
niet uyr vreemde Landen mee Leeftocht en Munitiën 
pefecoureert wierden, haer Rebellye nietenfoudea 
konnen continueren in haer Havenen , noch ook haer . 
mede Rebellen in ’t Land helpen: So heeft haer Maje¬ 
fteyt goer gedogt, hoewel dat hare Onderfaten, re¬ 
dens halven, behoorden defelve aenmerkinge re heb¬ 
ben; tewdlen beveleD en te belaften, gelijk fy mits- 
defen wil begeert en belaft , alle en y egelijke hare na¬ 
tuurlijke Onderfaten, en allen anderen die haer Rijk 
hanteren , dat fy fich onthouden van te varen op eeni- 
gerhande Havens of Reede van Picardye, Norman- 
dye, en Bretaigne, daerde Gouverneurs van de voor- 
lchreven Havens en Reeden den Koning van Vrank- 
rijk niet opentlik gehooriamen , en dat fy dire&elijk 
noch indiredlelijk in eenigerhande manieren con- 
voyerenof fendeneenigeKoopmanfchap , Leeftocht, 
of Munitiën in eenige der voorfchreven Havenen of 
Steden die den Koning van Vrankrijk ongehoorlaem 
zijn , en dat fy geenfins niet kopen nochte verko¬ 
pen, ’t fy door Commercie of verwiffelinge, met 
de Rebellen van den Koning, nochte methaeradhe- 
renten , ’tzy in Vrankrijk of bedrieglijk hier in Enge¬ 
land, nochte in eenige andere pïaetfe, opftraffe, fo 
wie het contrarie beftaenfal, van geftraft te werden 
als een verrader , helper enhanthaver van de vyanden 
van hare Majefteyt. Want voor fodanige hout hare Ma- 
jefteyc alle de gene, die den voorfz. Koning rebel zijn, 
alfo fy fich verklaert hebben, en na haer vermogen fich 
verklaren vyanden van hare Majefteyt en van hare on¬ 
derfaten, gelijck opentlijk gebleken is uyt de mften van 
vyandlikheyc tegens de onderdanen van hareMajefteyt: 
gelijk ook in gelijken geval de Koning van Schotland 
hare goeden broeder en vfiend , en ouden bondgenoot 
van de Krone van Vrankrijk, fich publijkelik verklaert 
heeft vyand van de voorfz. Rebellen, en fijne onderda¬ 
nen verboden,genen koophandel te drijven met de Re¬ 
bellen van Vrankrijk,niet tegenftaende dat eenige van 
de hoofden der rebellie (tot fijn groot mifnoegen) fijn 
(ter oorfake van het huys van Loreyne) van fijn maeg- 
fchap.En door dien dat hart Majefteyt geinformeert is, 
dat vele van hare onderdanen in ’cheymelijk qualik 
gedifponeert, fich in de fchijn geiaten geen luft te 

heb- 



Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 

héhben ottt te varen op de havensby de voorfz. rebel¬ 
len bezeten 3 maer laden, onder dexel, hare koopman- 
fchappen in de havenen van’t gebied van hare Maje¬ 
fteyt,en geven die aen,en nemen daer van harefchecp- 
kens van de gewoönlijke Officiers, om die te vervoe¬ 
ren in de havens van Vrankrijk, dewelke bekent zijn 
den Koning van Vrankrijkgehoorfaemheyd tebewij- 
fen , of iomtijts laden fy leeftogt, en geven die aen om 
die te brengen alleenlijk in de havens van dit Konink¬ 
rijken fomtijtsin deeylanden vanJarfay en Guernfay; 
nochtans is ’t dat iy leer verkeerdelijk, en tegen.s haer 
getrouwigheyt, gewinshalven, ofdooreenigeandere 
verkeei theyd,haer cours nemen, metde voorfz. waren 
en leeftocht, ja, en dat fteelsgewijfe- met munitiën,als 
van Bufïekruyt, van kogels, van koper, en van andere 
krijg.N-toe-behoonen op de havens opentlijk by de Re - 
bellen befecen : Tot wegneminge van welkeabuyfen, 
haer Majefteyt beveelren belaft aen alle haer Officiers 
dien dat aengaet, acht te nemen op dequaliteyten van 
degene diedevoorlz Koopmanfchappen laden , om 
die terZ e te vervoeren uyt het Koninkrijk, of leef¬ 
tocht van de eene Haven op de ander. Eniozyeenig 
Vermoeden hebben , dat de vooriz. waren en leeftocht 

. alfo geladen fouden mogen gebracht wercen in de 
rebefle Steden van Vrankrijk, fo fullen fy niemant 
van hun met fijne ladinge laten vertrecken, ten fy 
dat de ey genaers, en de gene diefe laden , iich t’ lamen 
verbinden by Infhcken eed, en by obligatie met bor¬ 
gen , tot het tweevoudige van de wcerdye der geladen 
dingen,gevende verfekertheyt; enfich huiverende van 
ahequaed vermoeden , dat geen deel van heur ladinge 
by bun, m hceby andere voor hun , gebracht fal wer¬ 
den inde rehelle Steden van Vrankri|k. En foyemant 
van de Officiers der Havens hier namaels gewaer wor¬ 
de en geinformeert wort dat yemant, ’t fy Koopman, 
eygenaer, meefter van ’t Schip, of Schipper, heeft ge- 
procedeerr ter contrarie van defe proclamat ie van hare 
Ma.efteyt,en’t felve niet terftont te kennen gegeven 
heeft aen den Heere groot Threforier van Engeland,of 
aen den Heerenvanden PriveenRaed,opdat deover- 
treders en de behepen gearrefteert we»den: fodanig Of¬ 
ficier, om flat hy da», verborgen gehouden heeft fullen 
voor altoos benomen werden alle Ofticienin de Ha¬ 
vens, en zal eenvbljaerin befloten gevankeniflege¬ 
houden worden, fonder on ier borchtocht te mogen 
ontflagen werden,en fal haer Majefteyt fodanige breu- 
ke betalen, als fijn qualiteyt fal mede brengen. £n foee- 
nich Vifce-Admirael,of fijn Commies, bekent en gein- 
formeert wort van eemch perlöon,dietegensdefe Pro¬ 
clamatie geoffcnceert heeft , en ’t felve niet terftont te 
kennen gegeven beeft aen de Heere Admirael, of aen 
de Heere bewaerder van de vijf Havens, of aen de Pn- 
veenRaedide gene die het verborgen gehouden fal heb¬ 
ben,fal voor altoos lij n Officie ver lielen, en den tijd van 
een vol taer in gefloten gevankenifle vaft geftelt wor¬ 
den: en fahnsgelijks breuke betalen , na dat fijne qua¬ 
liteyt fal mede brengen. 

Gedaen onder den Zegel van hare Majefteyt te 
Greenwich, den 14 April in ’t Jaer der gratie 1591. en 
van haer Majefteyts R ijk het 31. 

55c Honmg ban sóchotïanö heeft ban gehjftcn een 
pïarcact itptgcgeften toaer bp hp fijne fubjecten UcrbicD 
alle locboer en fiegotiatle op ^pangien/cn op öe pïaet# 
feu ban öc fócbdïen ban öcn honing ban Ö2an drijft. 

3Bp hebben hier boo? berhacït bat öe ï^cece ^joach»ni 
<©2tel/?llgent ban öc Staten ©cneraeï bp öe Honingin# 
ne ban ©ngdanö öefer lOerclö oberïeöen toap’ / en 
men öeftbcteeröe om öaer toeöer eenenanöeren tefen 
Den öan toccöen eenige booigcfïagen : namentïijft 
De 5?eere ban ©jijfe / öc ff eere ban èchonctoal "en 
eenige anöere) en ©manud ban IBctcrcn / öic öe 
IScöcrlanöfe gcfchieöeniffcn heeft befch?cben / pjefen 
teeröe / öaer toe ooft fijnen öienfï / öctoijle ljp tot %m- 
Den toag boonenöe / en öat hp te f|obc boel beftent 
toag / ftebbenöe öe ©cöcputccröe ban öe Staten en 
ban öe Hoopïupöen bede behidps geöaen tn öenjarc 
*589. 3ft hebbe bcrfchepöen bjieben geilen aen eenige 
peefonagien ban quahtept in öe ilegeamgcjijnöctot 

öien eunöc bp ïjctit gefchjeben : tnaec hP öefïfïeetöe 
öaer ban afd hp nierftte öat öe genegenthcöcnmecft 
hepen tot /Doel öeCaron/ ï^eete ban £>djoondoal / 
öetodftc in öe fafte ban öeHoopïupöcn ban öefe Hanöen 
op ’t reö?ep ban ’t fiuft ban öe gee-vobf ttje/gocöe Dien# 
fien geöaen tjaööc / gcöurenöe üenpbcrfïanöenbpöc 
©ngeïfdje tegen öe felbe Hoopïupöen / cn ooft 3e 
öert ecu torjie tijöé na öe öooö ban öe #eer ©2tdbp 
p:obific al gebfunlit in öe affuiten ban öefe Itanöen met 
öè Honingiune ban©ngeïanö/öacr in hp h£m fteniect# 
ftig cn öiïigent bctooiiöe / öaer Doo: boojhamelp Die 
ban ïfolïauö cn 2danö feer genegen toaren fijnen per 
f onc öaer toe te re commanderen / geftji; hP cpnödijft bp 
refoïutic ban öc Staten ©cuerad öaer toe geeommid 
teert \$ / cn ip hcw een eedp joerïgft^ tractemcnt toe# 
gelept. 

35an gcïijftcn brrffontmen öat tot25?iifTeIgeftcmien 
Ina? ban öcn Honing ban ^pangien alöacr gcfonöen 
jijnöe clou 0iego ö’^lbarra ©raDoj (öat is oplichter 
oj Coinimjfari^eu contra-roÏÏcur in öe ©oftoge) ©e# 
neraeïban ’t ïïijcft ban ^iciiien/ öiööcr ban groter 
quaïitent: hp b?adjt o^öic boo? öen f^ertoge ban $ar 
ma / öat hh hem roepen en gebnipften fouöein aïleöe 
GaDcn en faken ban ,$>tate / i?tnantien en ©odoge/ en 
öat ïjp hem en 3ïoan 25aptifta öe Ca,riL^ na parijs jou 
öe öoén geïniöen / aftnaer 0on ©arnauöijnöeiièen# 
öo^a / (öse feer ïatige jaren 'Stmbaffuöeur ban öen Ho# 
Hing ban ^pangien getoceff lua^/ fo bp öe Ütoningmnc 
ban kengdanö / aï^ öaer na in Bfanftrijft) en nu ban 
öaer af bedroeden 3ijnöe / t eenemaeï blint en rufi ban 
noöe hebbende / aïtoacr fijn Honmgïijfte idaiefenH be¬ 
geerde öat öic ttuee peefonagien in Die .iètaö / het ifooft: 
ban ©janftrijft tegcnbooojöiglj fouöe 31311 / fcttcnöeop 
allejS öat tot fijnen particulieren öicnfï / onucr öcn öeft- 
maiiteïban öe bjefflant ban öc Catlioïijfte ïdcligic P2f 
fenteren fonöc. berrroeften bcpöe te famen in Dt 
Bkp-maeiit na Heup in Champagiue / aïtuaccom# 
trent öoemaefé het Hegcr ban öc S/’gctir^ ïach / en 
quameti onlangs öaer na te $arp / öaer fp feer boel 
onthaeït en gcfcfïccct bpietöeu. 

(€cöefen tijöetua£ooft te jöarij^ geftonienlBarci 
hup’ 3Lanö?ianu£/ j^unciu^ ban öe löattó ©jegojius Öe 
14. toienë bermaen-btieben in alle öe Uigeutó ^teöcn 
afgefttmöigt 3ijnöc/bcrftïarenöe Dclliguc ban öeCatho 
fijftc fdniiccn ban öat Honinftrijft boot JBetteïijft / öoot 
turiftefp miööcï het i?, fioomfe geïobe en ö'autoritept 
ban öe Jöönfdijhe locphgïjept geconfcrbeert toiecöe 
0cfc berftfaringc öeöe öen Honing ban ©janftrijft 
groot achteröcd / en op eene fcftcrc bergaöeringc öic te 
j Bante geïjouöfn lueuöe / öaer öen ïtaröinaeï Union 
court tegenvnootöig Vuas’ / tuieröc een ©öict gemaeftt/ 
inaer bp öeniloning bcrftïaeröc/öat hP örCath.ïtoem# 
fe fidigic ober af ©tanftrqft öoo: toifDc onöethouöen 
hebben / eonfomi het €öict ban öcn Honing ifcnricitó 
öen öcröcn/eu pjcfcntecröe öen^unciu^ ban öen iöaup 
alle courtoifie te bctoijfcn / inöien hP bp hem quam: 
4©aer fo hp bp fijne ©panöcn ging/ geboot hp fijne on# 
öerfaten öat fp ficm niet fouöen erftennen öah boot een 
pftbc perlbon. 0ie ban Cljafonb fchcuröen openbaet# 
hjft öe^ föauq Söuiïe özepgcnöc met 5loare firaffe öe ge 
ne Diefe gehootfamen fouöen; in eenige anöere ^teöeu 
toeröe het noch bed groter gemocht. 55e Honing/ bet 
mitp öe gocöe oiöie öic hp ftidt in ’t bootftaen en öocn 
onöerhóuöcn bati De ©athoftjfte tödigic / toon bdc her# 
ten / cn hreeg noch bde bjienöcn Die met ïjctn btden / 
en berheten het berbonö ban öc Higue. 

55e Honinginnc ban ©ngdanö haööcöenHorang 
ban ©janftrijft toegefept eenige öupfcnt ©ngdfe ^>oI 
Daten te fcnöcn tot 5ijnöer hulpc in 25?rtaignc/öacr Den 
Honing ban ^pangicn eenige öupfcnt £>pangiaeröcn 
gcfonöen haööc / en om ’t fdbe te tbege te bjengen fonö 
fp öcn ifecte ©enerad^oieid aen öe Staten ©encraeï/ 
cn bcrfodjt öat öe fcïbcgehebcnfcoilöcnteconfehtcrcn 
öat fp önc öupfcnt ©ngdfen ban haer fbuöe mogen 
berbóeren tot hulpe ban öen Honing ban ©tanftrqft. 
55c Staten ©cuerad hot tod fp öen Honing ban 
Dtanftrijft alle goeöe gunfie toeötocgen / en hem tod 
gaerne alle öulpe haööen geöaen / bnaren nodjtanp m 
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bit berfodi niet md te üteöen /boos öitn fp boo:genome n 
paööefdbe eenig erpïoict ban importantie bp öerpanö 
te nemen / ’t mdfc geüjecfï metöe öaec boa: eenige ber* 
pinöeringe te fuïïen beroojfaften / nocptanö bonöen öe 
Staten ©cuerad niet goet om pet abfoïupt te mepge«1 
een: Jltëaer öen ©enefcaeï Sopan jf&oritS bie m öefe 
Handen fdfS lange geöicnt paööe / met goet contente- 
inent ban bc Staten om öe goede öifeipïine bic pp om 
bcc bet ©ngdfcpe HrpgS-boIft gcpouöen Ijabbe / en be 
mdbactt öefer HatiDen fccr toegebaen maS / paööe 
fldj metöc HctcenBortuS/ Deere en Boöïen ‘ênqtb 
fcpe #bctfïcnen oiömanS Hmbaffaöeur geabbifcert/ 
mat pem foube te boen fïaentenrrgaröeban ’tbcbeï 
bat pp paööe ban £f are JiBajcflept / in gebaïïe mijn 
ijfecren be Staten ’t berfoeft niet en confcnteccöen / 
öaer op jpïupben bcfloter» Den ©ngdfcpcu ©apitcpncn 
te öesmnücren bun geteef te ponden op ’t bertrdi / en 
tcu naaflec plaetfen om obcc te baren tcgeng ben bijf 
ben öec JKuntD JDactp nutcrMi/ofanDccflmS Defclbe 
boa: gecaflcert tepouöcn/ met interdictie gebaen acn 
beu €p:cfo?iec ban üate jiDajcfleptban pimgcmbe* 
taïingc meet te boen / en bat boo:t$ ben ©enerad 
rits fijn tcpfe betoijïe bc minö goeö mas fcube na ©m 
gdanb fpocöigcn/om ©are JBajeflept 51311 Voeörrbami 
te rapporteren / en De feitje fïen te betoegen maec ’t mo 
grim paec te laten contenteren / met ttoce Dupfenr 111 
pïaetfe ban öjie Dtipfent te berbocren/ en fo bclenieume 
in paer pïaetfe te feuben / bacr bp bp berfïont bat be 
J|ecmi Staten geen fonberïinge ongerief fotiöcupcb 

©c ben. Hier in beeft bP fpn beboir fuïftS gebaen / bat #a* 
^>taicn tc ji^ajefiept en öe tfecren Staten bacr in genoegen 
Keï* Ö^ben gebab/ borb be nieuboc ©ngdfepe 31311 eccfï in ’t 
tiia: beginfd ban be JHep ober gekomen / miöbdcetijt pcb 
<comp4« ben bc rètatcn©eneradgoetgebonöcn berfcpepöen ou 
gnua op öc (jToaipagiuni ^eöerlanöS HrtjgS-boïït te boen bet 
fiolen, fïechcn op tmec bonbect pooföen/ om alfo tc meer boïliS 

te Bdbe te mogen brengen. 
? Ce öefer tijöe quam ooh tijbinge bat be Honing ban 

taigmen ©^anïtrijk ben jBarefepal ban Biron met fijn ©coup; 
^ojfogc P^baDbcnna^rttaignitngefonöen/ om pem te boe* 
§tn gen bp öen $L:mce ban ©omheb tegen be l&pangiaec* 
öoo^t. Den / en ben Ifectoge ban jlSercure / beitoaart^ooïi 

baec na öen ©enecad .©oritS met öe €ngelfe gcfonöen 
toeröc/ bic ben 3 Jlïêep albaer arribeeröe met 3000 
©ngrtjrpe en *ao jdactöcn / bebjdïte met öen eerfieti 
een €pïa»ib genaemt Bieadt in namen / baec fe£ bon 
öcit «^pangiaeröcn m maren/ bic tecfïont bc bïnebt na= 
men na ^nit jliaïo / De Cngdfcijcn uonbm bacr tod 
ioco fïudien I^tjtis en grote pjobifie ban Hoorn, bacr 
na namen 3p uocb in een jlecfi Harted bp ö’^bbije ban 
23cauport' en gtngen boo:t^ bdcgerchöe ^taöban 
<©timgam / atoacc be jSniicc ban C»ombcs bp bun 
foube toegen 4.000 boet-boUt en tooo jDeerbeu / boo:^ 
foube be Honing albaer noebfenben öcn^ceceban la 
clDoüe met eenen Ijoop uptgdefen Hrtjg^-bolh/ om öen 
^bpangiactöen ban bacr te bcrö?ijben / mant bc Ho- 
ntnginnc ban <öngdanb aïceeöe pen fcoiiDc/ bot bed 
bet boo: baren llijire importeeebe/ öemijle bc ^span 
giaerben aïrceöe onba* fd ter «Êplanö in Cojnumallien 
feben ^ngelfdje ^cijepen genomen / en in Co^namal 
ïie ooit cctiigc ©iffeber^ bupfen bccb?ant bobben / bacr 
tipt men ItonDe merben bat fo fp öaec meer fojeen bab# 
ben, öatfe mcecöer fouben ïjebben bonnen uptreebten / 
DocbmpmillenöitDe ^ranfdje ï>ifïo2te-fdj^jücren Des 
beien en bQ02t£ gaen tot be Stöedanöfe faben. 

^e <©?abeban ©aïïiefiepnen rcnidj anöec HrijgS- 
boïb bebben upt ben naam oan Ccujre^ een ^lootben 
genaeait Hollenburg bp ©jbingen mgenomen/ ’t mdb 
bp öe omleggniöc "Boeren teclïonft omringt en bde 
gertip / enal^3pbttopepfcbten/ tjcbben 3p boo: ant^ 
moo^be gebregeii / bat 3p Hniggupöeu mareji bit 
met getobon maren eenige fierbten Den Boeren ober te 
ïeberen. 3&e Bjaüe ban ©albejïepn ejccufceröe fïd) 
niet febrtjoen aen ben ^töbücaet ban i|oïlanü, öe Ifeere 
€Mücm Barnctadt/ bpiHilTibeban öen rr rtpitl / bat 
fuliie inneminge map gcfdjict bupteu 31J11 meten/ en 
fonöer bat bp öaec ban bertaiftidjt mas gemcefi/ en 
becjocbt aöbijs of men ijet onefetten fouöc / ïjp (cfjjecf 

15^ 
bat ben hopman inien^ bolb bacr op toaé betbedup^ 
öen bat Ijp eenige pare meeninge geb:aegt pebbenbe; op 
b’inncminge ban biergdijbe pupfen en pïaetfen / fuïh§ 
goeö gebonöen pabben > en bat alïe’tfdbeniet qualtrt 
foube opgenomen merbeti / en bat pp met ben top¬ 
man affepept genomen pabbe / bat in gebaïïe be ©eeren 
Staten / pet ontfet niet milben gefïaöen / bat pp öen 
topman aï^ ban fdierebierteïtenen foube boen / öaer 
fijne Jioïöaten op ben pupfe aept op fouben nemen / en 1 
Dien bolgcnöe pun reguleren; omtcnbefïen mogdpft 
pet bp?t ppoinctemente of anöcrfliiS baec ban te ïtomenf / 
bacr op Dy fijn €)ccriïetme gcfcpiebtn merbe booi ants 
moojbe/ bat De terreu graten Benerad fuïïte inne« 
mingc geped quaïpïicn namen / en öaec obet fïraffe 
boen milben anöerc ten cjcempïe / boep milben niet Dat 
menfe ontfetten foube / 30 moepten fïen poe 3p bacr af 
hemen moepten / mact al eer pp bat fdjrtjbcn ontfinh/ 
quam öe tijbinge bat De Welbaten bie pet feïbe ingeno; 
men paööcn/ fldj paööcn ïaten befcpictcn/ en boo: com^ 
poflde fonöer gemeer ofBagagie opgetogen cii tüeöer 
in pacr Barnifoen tot Sicparrcnticrgc gchomen maren/ 
öoep renen öie pet C afletl bcrcaöenpaööe / merbe ge# 
pangal. ’ 

©en tmceöen ^pulpebben pet ©arnifoenban B?e# ^«ca» 
öa en anöere ïjet Haffeel ban Cucrnout in Öe Hcmpen fi«eiban 
ingenomen / ’t melhaïötis toegegaen i^ / fdiercn ^>oc' ®u«' 
tdacr bic gemoon ma^aïöacrBicrteïcberett/ paööe 
met pet boo?f3. ©arnifocn gepanödt / bat 5p pen in p in. 
ïiec berbjant pup^ öaer omtrent herbergen fouöe / en aEno' 
aïs pp met fijn magen met Bier opöeB?uggc maS 
fouöe pp öe magen ft t pouöen / en öe ^cptlt-macpt on» 
booiflcn^ in ’t mater floten / öaec op 5p aept fïacii / en 
terfrom aenhomen fouüen/ en fo pp pet acngelcpt paö= 
öe fo gduhtent pem/ mant op öe B?uggc fïiï pöuöenöe? 
flirt pp öe ^ctjilt-macpt / bie nergens op bcrbacpt 
mas ban öe B,:ugye in ’t mater enöoojflahnocp ec' 
nen anöeren / en bacr op quamen öe ^oïDaten upt pet 
bccb:anöe pups met paeftc aengdopen/ en bcrmdöicps 
öen öe rcfle/ en namen pet ïfups in / öaer fp ©arnifoen 
orïcpbcn. 

Sn t beginfd ban IBep pebben fp oohpet Hafled 
re ïHefïerïo bat rebdih flerii maS/ ingenomen/ maarnd tanj©e 
nieiiöe bat öen ©ouberncuc op be Sacpt tuaS / en nec^ fudo 
genS min om bacpte/bemplepp onöer contributie maS <«aeno 
fittenöe/ en bonöen ’tfdbcbcquacm om feherquarticr aah 
ban B^abanöin contributie te b?engen/ petiS gelegen 
tuffepen 3iier en iCpsehen/ fochcnöe pia* nicbe bc bpatu 
öen öcfufpitiebanpen p:iiinpad boortiemen te bene# 
men. 

ÏDicrt ooh op Öefe tp'b in fgolïanbt goet gcbönöcrt 
tot tocep-ncminge ban betfdjepöcis bertdjiUen / tiuen febeve 
öau aïöaec en dberS boo:geballcn ober öe regceringe Der feerfto?* 
Herben en öe o:ö:e bacr toe Dienflicp/ te boen refumeren j1™”1® 
felier concept of outmeep tot Dien epnbe in öen jatc {a„ö K 
15 8 3. bp eenige <6eöeputceröc ber ©eeren Staten ban ma&en, 
tsollanö en iÊrtfl-B’ieflanb / alSuitöcn^obintialen ™\ea 
éaöc ten oberfïaen ban eenige jö^oftflortu upt öe iJtii- 
bcrfitept ban ilcpöen geraemt: te meer om bat De Her-' conccpi 
ftcïrjhe ©rtmutitien bie öe Herlidplic in paer £>pnoöcn 
en üpfonöcc in ’t fèpnoöuS ^ationad^ilnno 1*86. om 
ber ’t Boubernement ban Den ©jabebanïï/prcfïec/ 
bupten öe ïtenntfTc of toeflemminge ban öe t}eerc 
ten paöben gefleït/ beien tegen öe bojfl maren. #m 
ban pier in eenen baflen boet te nemen/ mierben tot öefe 
refumpuc en beeber befoigne bit fluï» aengaenöe/ bp er# 
Prtflfc acte ban bate öen cerflen i?cb:uarp öefeS jaerS 
1591. bn bc ^eereu^taten ban Rolland eni©efl-©r.ef 
ïauö gccommittecrt aept foïitphe uit De bcrgaöcnnge 
banöcfdbeteecen Staten en Colïegien ban ben ^o# 
gen en $:obmtiaIen Habe: mitSgabcrSacpt p:eöican^ 
ren fo baïi öe outfïe ais anöerc/ ötc men te bier tyb üdy 
re öe ecbarenfle en bequaemfle tot öefer faue/ eu md pet 
meefïe creöitte pebben onöer öe Herhdijhc. ©earpt ®at 
idoiitphc 3ijn gemeefl/ Soulier Willem van Zuylen 
banj^pbeït/ i^ecreban lirttt rtcrtSbcrge / Jolun van toe 
Olden-BarneveJt > fSct'CCbailÖetl »Écnipd / ^DbOCaet comraM* 
ban öen ïïanöe ban ^ollanü/jHeeft. Gerard van Wijn* g“&fn 
gaerden enJohan van ilanchera, upt ben Hogen tSaöe: 

Leunard 

Het Achtentwintigfte Boek. 
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Leonard Kafenbroot en Dirck van Leeuwen > lipt öcn 
P?obïnriaïen Baöe: Adriaen van W erefteyn, penfïo= 
narté ban <Co?cum / en Dodtor Fran^ois Maelion ban 
Cncptipfen. aept p?eDïcantcn toaren Henricus 
Corputius ban <Do?Ö?CCpt / Arnoldus Cornelii ban 
SDeïff/JohannesUitenbogaert tipt öcn üi^age/ Gualte- 
rus Roy banSlcpöen/Jacobus Arminiusban Omfiets 
Öam/Johannes Damiusban J^aefïcm/AndreasCaftri- 
comiusban Cncpupfen / enGuilheimusPuppiusban 
Cöam. 3£efe toctöen befcp?eben ben 27 februari te 
compareren in öenüage/ om te famcntnbefoignete 
treben / en fulïté te famen te refumeren ’t boo:f5. com 
cept ban be Berk-o?öenïnge/en ’tfamcntïpk ten befïcn 
ïjefpen abbiferen op’t gene tot öien epnöe öienfïtg en 
noöigfouöe toefen / en ben Staten ban aïïeö te boen 
rapport, «Dan Gualterius de Roy Berken-öienaec 
tot3lepbcn compareerbe niet / obcrmifö fijne inbifpo# 
fïtie / ‘en té oberfulf^ bp bic befoignc niet gctoccfï. 
«De boo:f5. poïitpïic en Bcrkeïtjkc bp öcn anderen 
gekomen jijnöe/ Rebben öefe befoignc aengebangen 
metaenroepinge ban cDobcé £>. pacm / toacr toe pet 
cöcbcö ’tcïhc bergaberingen gcbaentocrbcbpccnban 
öe Berken-«Dienaren. «Den ï|ecre Ibbocaetban 
ïanb ’t tooo?ö Uocrcnöcbantocgcn öcpoïitpke/ fieb 
bebc bergaöcringc in ’t begin öefe qncfïie boot / of 
men ooft bet front bat pet öcn Ifogen Ctoerpeöcn eïk 
in fijn Stand toequam Berkeïpke iOetten en <D?öom 
nantien te maken ï 3©ant / fepbe fijn Cöeïe haöe^ 
maeï top aïïc te gelijk pier srjn até gccommitteert tot 
bit toerït ban öe ïf ceren Staten ban ïi}o!ïanb en ïDeft- 
©neflanb / rep?efcntcrenöc bc % Ctoerpcpt ban öefen 
3lanöe | aen bé toeïite top ook ban ons befoignc rap; 
po:t moeten boen boïgeité onfe Commiffïe / toarc aïïe 
öefe befoigne te hergeeft toauneer men niet foubeber^ 
fiaen bat ben J^eeren Staten fobanigc autoriten t com? 
peteeröe. i^icr op bielen tecfïont derfcpcpDcn öifpm 
ten / toilïenbe cenige Betkeïpke fnfïinercn bat pet 
maken ban Bcckcïijkc Iücttcn cn«D?öonnantiennict 
ben poïitpfeen «Docrpeben/ maer ben Berkdijken 
toequam / alg cenc fake bie Berkelijk toa^ / en öacc 
om getjoo2be tot be Berken. Üier tegen fufïmeeröcn 
öeföoïicpkeöatpet ben Cp?ifïeïpï*en Ctocrpeöcn toe# 
quarn ./ iBetten en <D?öannantieu ober bc Betkeïpke 
ilegecinge te maliën / aïlcgercnöe öaer toe cjrempcïen 
upt ben CUiöcnCejïam ente: «Dok bat mijn f^eere be 
|pi?incc ban (Djaugica ïtoogl: BS emotie/ aï in ben 
jare 15-74. mer cenige ban bc ©eeren Staten ban ï^o!^ 
ïanb en Ecïaub öaer meöe toaren bcfïcp getoeeft / 
pouöenöc bat öe Brrken-ojöeuinge in ben £»ynaöité 
ban ^ojö’ecpt gcfïeït bun ten autoritcptbanöc^ccs 
ren Staten ohtocttic!) toa^. <De Bcrïiêïykc meenben 
bat pet apptoberen / maer niet pet ftelïcn ö’Oüerijepb 
toequam / "en bat in De ccrfèe Cpjifteupcpö De iïerke 
felbe ©jöonnanticn pabbai gcfïeït. <©acc op gerepïis 
ceattoierbe/ b.itcene Cpjifïelijne ^berpepb niet ad 
ïeen pet appjoberen / maer ook pet fïelïen toequam/ 
en bat pet met öe eerfïe €p2ifïtnpepb ccne andere gcic; 
gentpepb paööe/ niit^bicn öe féïbe geene Cpnfïeïtjïte 
g^berpeben paöben/ maer ban pare ^bctpeöenbecs 
bolcpt toieröen / en onder ’t ïtrup^ toaren / baer ter con^ 
tranen befe Peekeu faten onbêr be befepermingeber 
<©becpepb. ©teut ookbertoont bat öe Boning €bn= 
toart en öe ïtoningaiue Cufabctp in «öngcïanö/ öe Mo^ 
ningenban ^Denemarken/ in ïDenemarken/be <£peun 
furfïen/ paït^guaben/ bau^ajren/ 25?anbenburg/ 
en beïe anbere ©ojfccn / 03jaben / |)ccccn en£icpu= 
bïpken/ en topc ^tenben ban ^duptoianb / bic ban 
Euricp / 23carcn en /Dafeï en anöerè in ^>toitfecïanb / 
ra be Bcgentcn ban <Denebc / onder öcn paren Iterke^ 
ïpke JBettcn en (Dtbonnantien gemaekt pabben. 4èn 
bat geen rebenenkonnen geaïïcgcert toerben / toacrom 
be üleeren Staten ban Ifoïïanö en 3Bcfï-©pepïanb 
(bic fo beeï en meer gebaen paöben om bc Hüare €pp? 
fïelpke <6ereftomeerbe Bdigic / en De 2$eöicnacr£ ban 
öien te mainteneren en befepermen pemant auberg) 
pet feïbe reept niet fouben pebben en mogen gebjupken/ 
toaer tegcito bc ïlïerkeïijke toeberom cenige pare rebc; 
ncn gebtaept pebbcnbe/ en pier mebc cenige feffien of 

bpeenkomfïen bcrfïctcn 5ijpbe / t£ epnbeïijk bp be ftcr* 
keïpke gefept/öat in aïïcn gcbaïïe bc vDbcrpept fobanige 
Bcrkeïtjke HDetttcn niet bepoojde te fïelïen / fonöec 
eerfï en aïborcn ben monb »6obë ract te blagen / cnbc 
«Dienaren Der ïterkc öaer op te poren. ï©aer op gcrepïd 
ceert 5pnöe/bat/öat nu gefepiebe fo boe? öegebcöcn/aï£ 
boa? öien befe ïilcrken-blcnaren mebc tot befe befoigne 
geroepen toaren / té pet baer bp gcüïcben / en öefe quef= 
tie boot berejfent gepouben. Epn aïfo bc bootnoembe 
gccominittcerbc boo?té getreben tot berefumptieban 
pet gefepbe Concept ban Den jare 1583. ’t felbe cjcamd 
nerenbe ban Hrtpkcï tot ICrtpkcï/ met af boen/bp boen 
beranberen / na geïegentpept ban faken / tot Dat’fe ccu^ 
öjacptcïijk geraemt pebben be «Dtbinautien en IBcttcn 
piernaboïgenbe / met bcrkïaringc batfpinbcboo?f5. 
fake pabben gcbefbigncert op bc commiffle ban belees 
ren Staten/ om De felbe te gepoo?famcnnapaerpars 
ticuïier bcrfïanb / fonber anbere ban bc ©berpeben of 
De Berken te ptejubiccrcii. Rebben boo?té bc bootf'5. 
bDftien gceommittccrbc öefe pare befoigne in gcfcp?ifte 
aen be ï^ecrcn Staten bp fotme ban ïïappo?t oberge^ 
btacpten onöcrtckcnt op Dch 8 partij, ©crfoekcnöc 
bat bc Zeereu Staten öefe pare befoignc fouben gcïic^ 
ben ten befïcu te bcrfïacn. 

öaer na öefe gcconcipieerbe Berken-otbcninge 
gcfonöenacubeCoïïegicnban ben ÏSogen en 3Ö?obim 
ciaïen Babeu/ om ben ^ccren Staten baer op te öienen 
ban paren aöbijfe / bie öe feïbe fcec pebben gcïauöccrt/ 
en begeer en Staten gebeben en bermaent De feïbe aL 
om te boen publiceren en in’ttoerk fïelïen / öaer op 
be felbe boo?t£ gcfïeït té ui fo?me om gcpubïiceerite 
too?öcn in naboïgenbc manieren: 

E Ridder fchap , Edelen en Steden van Holland en Wc fl- 
Vriejland^rcprefent erende de Staten van den (elven Len¬ 

den : allen die dejen tegenwoordige [uilen[en ofte horen lefen\ 
Saluyt. Alfo deChrifteüjke Overheyt toeftaet voor ai 
goede forge te dragen dat de leringe desH.Euange- 
liums onl'es Heeren JefuChriftiin alle fuyverheytde 
Gemeente werde voorgedragen, en dat de Chriftelijke 
Kerke in goede ordre en politie werde onderhouden , 
?t welk niet mag gefchieden ’t en zy dat’er fekere regu- 
len en ordonnantiën werden voorgeftelt, daer uy t een 
yegelijk weten mag hoe hy hem in fijn Ampt,beroepin- 
ge en leven fal hebben te dragen. SO IS’T dat wy 
om hier in tevoorfien, en ten eyndede Kerken van 
Holland en Weft-Vriefland met goede eendracht en 
correfpondentie op eenen eenparigen voet werden ge- 
rcgeerr.cn dat’er geen abuyfen of fcheuringen in kruy- 
pen , maer dat hem de Gemeente meer en meer om de 
fuyvere Leere desH, Euangeliums aen te nemen, mag 
begeven, hebben met deliberatie van de Hoog-gebo- 
ren Prince Maurits,geboren Prince van Orangie,Gra” 
vevanNaiïbu, Sec. Gouverneur en Capiteyn Gene- 
raelvande voorfz. Landen. En hier op eerften al vo¬ 
ren gehad ’tadvijsvan de Prefidenten Raden van den 
Hoge en Provinciale Raden mitsgaders van verfchey- 
de Kerken-dienaers van den voornoemden Lande, en 
infonderheid gelet op de gel'egentheyt desjegenwoor- 
digen tijds, by provifie en tot dat bevonden fal worden 
anders te behoren , en fonder nochtans eenigebuyten- 
landfe Kerken te misprijfen ofprejudiceren, alis’tdat 
die in middelmatige dingen enig ander gebruy k mogen 
hebben: geordineert en geftatueert hebben, ordineren 
en ftatueren bydefen, dat over al in den Lande van 
Holland en Weft-Vriefland in de bedieninge des 
Woords Gods en andere Kerkelijke faken, of daer van 
dependerende,Onderhouden en achtervolgt fullen wor¬ 
den de poindten en artijkelen hier na volgende. 

i. Eerft, fo wanneer in de Steden eenigen Dienaer 
des Woords Gods fal ontbreken, fullen de Burgermee- 
fteren en Regeerders der felver Steden committeren 
vier perfonen, die fy daer toe alder bequaemfte fullen 
verftaen. En fullen de Burgemeefteren en Regeer¬ 
ders voorfz, de Dienaren des Woords Gods, en Ouder¬ 
lingen der Kerken in de felve Steden bevelen,mede uyt 
den haren vier perfonen te committeren,die gefament- 
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Het achtentwintigfte Boek," IJ5C 
lijk na voorgaende Gebeden en onderfoek dies aen- 
gaende by henlieden te doen, procederen lullen tot 
verkiefinge van alfulken perfoon, of perfonen als hen 
goed dunken fal tot den voorfeyden dienft van node , 
nut,en bequaetn te fijn : En defelve hare verkiefinge als 
dan voordragen het Collegie van de voornoemue Bur- 
germeefreren en Regeerders. En indien degedane ver¬ 
kiefinge den felven aengenaem is,fal den verkofen per- 
foon in de maniere navolgende geëxamineert werden, 
en fo verre hy bevonden wort bequaena , engenoeg- 
faem van God begaefttezijn,falhy de Gemeente in de 
Kerke voorgehouden worden. En indien binnen 
veertien dagéndaer na niemanthem openbaert , die 
eenige redenen weet voort te brengen, daerom men 
hem nieten behoorde t’ontfangen: lal hy tot den voor¬ 
noemden dicnit met oplegginge der handen of anders, 
na de wijle van een yegelijke Kerke aengenomen en in 
bedieninge van de voornoemde dienlt geftelt worden: 
maer fo verre de voorfz. Burgemeefteren en Regeer- 
dersjverklaren de voorfeyde verkiefinge henlieden niet 
te behaegen, fullen de voorfeyde gedeputeerden en in 

©ttfcfc' de maniere ais voren, tot nieuwe verkiefinge van eeni- 
fluge ge andere procederen. 
ban öc 2. En lo wanneer in de Dorpen eenigen Dienaer 
©ïena**' ^cs W°ordsvan nodenfal wefen,lullen deHooft-Üffi- 
rm teil cier met den Schout en Gerechte aldaer vier perfonen 
piaften uyt de Parochie die fy daer toealder-bequaemft vin- 
2.anöe- den,commitreren;diernetdrie Dienaren uytdenClaf- 

lë van d:en quartiere met een Ouderling van de Ker¬ 
ke, of daer geen Ouderlingen Zijn,met een vierde Die¬ 
naer van de voorfeyde Ciaffe gefamentlijk tot verkie¬ 
finge van een bequaem Kcrkcn-dienaer fullen proce¬ 
deren , en den felven behoorlijk doen examineren, en 
daer na der Gemeente in de Kerke doen voorhouden, 
orn ’tfelve in dier manieren als voren gedaen, den ver¬ 
kolen Dienaer in den dienlt aengenomen, en lulks als 
voren geftelt te woroen. En aengaerfoede Parochiën 
en Kerken daer van Particuliere Heeren of Ambachts- 
Heeren, ’t recht van gift der Kerken hebben, endaer 
van in datelijkgebruyk zijn: De felve Heeren of Am- 
bachts-Heeren fullen uyt hare Heerlijkheden ofAni- 
bachts-Heerlijkhedan daer ’t felve valt committeren 
vier perfonen, die fy daer toe bequaemft verftaen : de 
welke met drie Dienaren van de Claffe van dien quar- 
tiere,en een Ouderling van de Kerke, of daer geen Ou¬ 
derlingen fijn, met een vierde Dienaer van den felven 
Claffe,gefamentlijk tot de verkiefing van eer. bequaem 
Kerken-dienaer fullen procederen. En ’t felve gedaen 
fijndeffullen die de voorfz. Heeren of Ambachcs-Hee- 
re prefenteren. En indien hen de verkiefinge behaegt, 
fal hy geëxamineert,de Gemeente voorgehouden en in 
dienft geftelt worden , als voren verhaelt is. Maerf© 
verre hy verkiaert dat hem de verkiefinge niet behaegt, 
fullen de voornoemdegecommiteeerden,inder mariie- 

(Ftol.i?) re als voren ,tot nieuwe verkiefinge van eenige andere 
procederen. En fal yegelijke Claffe alle jacr vier Ker- 
ken-dienaren onder henlieden deputeren, die als ’t van 
node fal wefen,over de voornoemde verkiefinge fullen 
ftaen, fonder dat de voorfz. verkiefinge geretardeert 
fal worden door abfentie van yemanden der voor- 
noemder gecommitteerden,daer toe van te voren gein- 
finueertfijnde.Welkeinfinuatiebyden Hooft-Officier, 
ofdenHeere of Ambachts-Heere binnen de tijd van 
twee maenden fal moeten gefchieden, na dat de Kerke 
van een Dienaer fal wefen onverfien. 

ï&an 5e 5. De voorfz. Examinatie fal gedaen worden by een 

nanfc11* van Profeff°rs der H. Theologie in de Univerfiteyt 
brrfóec, totLeyden, wefende van de Nederduytfe fprake, en 
feen öré» twee Kerken-dienaren, die daer toe jaeriijks by de Sy- 
iiarm. nodale vergaderinge fullen worden gecommitteert,ten 

overftaen van twee by ons jaerlijks te committeren, en 
insgelijks van de gecommitteerden van de Burgermee- 
fteren en Regeerders van de Steden en van den Hooft- 
Officier,Schout,en Gerechte van de Dorpen den Hee- 
re of Ambachts-Heere refpedtive die over de verkie¬ 
finge geftaen hebben, of eenige van haerlieden, indien 
fy-lieden daer by begeerde te komen. En fullen de 
voorgenoemde gecommitteerden tot d’examinatie 

den verkoren Dienaërneerftelijkönderfoekefl in twee- 
derley maniefen: Eerft, of hy goede en gerechte ken» 
niffe en gevoelen heeft van de HSchrifture, enofhy 
bequaem en fu ffifant is om de felve der Gemeente > tot 
opbouwinge van Godes Kerke voor te houden. Tot 
welken eynde men hem fal doen trafteren en uytleg- 
gen alfulke paffagien van de Schrifture,en leeringen ais 
men hem fal voorhouden, hem ondervragende op fe- 
kere poinöen van de Leere, en hem doende wederleg- 1 
gen de argumenten die de vyanden der waerheydge- 1 
woon zijn daer tegen te werpen. En om te verhoeden 
dat degene die beroepen wort niet fy van eenig quaed 
gevoelen, fal van noden wefen hem te doen verklaren, 
dat hy wil houden en navolgen de leeringe der Heyli- 
ge Propheten en Apoftelen , fo als die begrepen is in 
den Ouden en Nieuwen Teftamente, en lommierlijk 
vervattet in den Catechifmo by de Kerken van Hol¬ 
land en Weft-Vriefiand aengenomen. En ten tweeden 
fullen de gecommitteerden vooinoemt, naerftig on¬ 
derfoek doen op zijn voorgaendeleven , ofhyisvan 
goede zeden, en hem onberifpelijk heeft gedragen, 
volgende den regel darr van voorgeftelt by denheyli- 
genApoftel Paulo in d’eerfte Sendbrief aenTim.3. 
cap.enaenTitum. 1. cap. Welvcrftaendedatdegene 
die eens ge-examineert,en op de gedane examinatie tot 
den Kerken dienft geadmitteert is; en daer van goede 
getuygeniffe brengt, van nieusmet ge-examineertfai 
worden,’t en ware by den gecommitteerden op de ver¬ 
kiefinge anders werde goet gevenden. 

4. Alle Kerken-dienaers fullen in’t aennemen van . $sr 
dien dienft gehouden weien te fweeren aen handen bm 
van den Magiftraetvan de Steden,Hooft-Officier van 
den platten Lande, Particuliere Heeren, of Ambachts- 
Heeren refpedtive, of haer gecommitteerden : Eerft, tco, 
dat fy Gods Woord en Euangelium oprechtelijk en ge¬ 
trouw elijk fullen leeren en prediken, tot opbouwinge 
der Kerken, daer aen fy hen hebben v«rbonden, fonder 
eenige, nieuwe en van tevoren by der Kerke niet aen¬ 
genomen,leeringen den volke voor te dragen: en dat fy 
hare leeringen niet lullen misbruyken tot hare parti¬ 
culiere affedtien,of yemant daer door te behagen: maer 
dat fy alle de felve met eenoprechteconfcientieful- 
len rechten tot de Glorie Gods, en meefte ftichtinge 
van fijne Gemeente. 

5. Ten tweeden, dat fy fullen onderhouden defe 
Kerkelijke ordinantie, en hen daer in en in alles anders 
wel en getrouwelijb quijren,Puiks als goede en getrou¬ 
we Kerken-dienaers toe ftaet, en behoren te doen. 

6. Ten derden, dat fy in alles de eere,en meefte oor- 
baer van de Landen en inibnderheyt van de plaetfe 
haerder refidentie fullen foeken te vorderen,en na haer 
vermogen haer befte doen,dat de Gemeente in goeden 
Pays,en eendracht mach blijven.-endatfyharendienft 
niet fullen fonder wettelijke oorfake verlaten, fo in tij¬ 
den van tegen fpoet, als van voorfpoet, ’tzydanom 
Pays, Oorloge Pefte, ofanderfints. 

7. En ten leften,datfy hun fullen onderworpen hon¬ 
den alle polijtijke Rechten en Ordinantiën van den 
Lande,Steden en plaetfen haerder dienften,en dieshal- 
ven een yegelijk goed exempel geven van der Magi- 
ftraetin alles gehoorfaem te fijn,voor fo veel hare dienft 
fal toe dragen, en fonder daer door te verminderen ha¬ 
re vryigheyt om Godes Woord vrymoedig temogen 
verkondigen. 

8. En fullen de Kerken-dienaers, als fy in eenige 
Steden of plaetfen op den voorfz. Eed ontfangen zijn, 
voor hen en hare Kinderen gehouden worden als Bur¬ 
gers of Poorters der felver Steden en plaetfen, en over 
fulks allen Steden-Rechten en vryheden der felver me- 
degenieten. 

9. En fal niemant hem mogen onderwinden het 
Ampt van eenen Kerke n-dienaer,fonder als voren ver¬ 
haelt is,verkoren,geëxamineert en geadmitteert te zijn. 

i o. En ten eynde men tot allen tijde bequame per- 
fonen mag vinden,die men tot bedieninge der Kerken 
van Holland en Weft-Vriefland fal mogen beroepen , fegfe 
fal voortaen tot koften van ’t Gemeene Land in de <£>*»' 
Univerfiteyt tot Leyden , ren langften voor den tijd f 

van ö?u. ' 



r^o- Vervolg dér Nederlandfè Oorlógen. » $59 

van fes jaren achter een volgende, onderhouden wor¬ 
den een getal van fes en dartig jongeren , die men uyc 
de GramacicaleScholefal verkiefen, en by getuygnis 
van haer lieden Schoolmeefters, en anders goede hope 
van voorrgank lullen geven: welke aldaer gedurende 
den voorfeyden tijd in fiudio liter ar um en Theologue ge¬ 
houden, en tot bedieninge der Kerken geoeffent lullen 
Worden: om haerliederfludium volbracht zijnde , uyt 
defelve bequame Kerken-Dienaers verkoren te mo¬ 
gen worden , daer, enalfo’tvan nodefal welen. Wel 
verftaende dat alle de felfde jongeren voor tgeheele 
Land gemeen Tullen welen. En dat yegelik van hen¬ 
lieden gefchikt Tal mogen worden ter plaetfe, daerhy 
na degaven hem gegeven bevonden Tal worden belt te 
dienen En Tullen altijtsin plaetfe van de aTgaendeen 
beroepene jongers, andere worden gefubftitueert, ver¬ 
koren en verfocht, volgende d’Ordinantien daer van 
zijnde, oTnoch te maken. 

il. ^Ouderlingen en Diaconen Tullen alle jaersge- 

oan ftelt worden,lulks als hier na volgt.Te weten,dat in de 
&u» Steden op gelijker wijTe als hier voren in ’t eerfte Artij- 
!m’ kei is verhaelt, Burgemeefters en Regeerders, vier per- 
ice” lonen, die Ty daer toe alderbequaemft houden , Tullen 
. commicceren, en voorts bevelen den Kerken-dienaers 

en Ouderlingen aldaer,ook vier uytden haren te depu¬ 
terende gcl'amentlijk Tullen verkiefen een derdendeel 
meerperfbnen uyt degequalifieerfte vandeChnftelij- 
ke Gereformeerde Religie, tot Ouderlingen en Diaco- 
nen, als de geftalteniffe van de Kerken vereyfehen fal, 
daer uyt Burgemeefteren enRegeerders voornoemt het 
notélijken getal fullen kielen , dewelke daer na in de 
Kerke na’t gebruyk der Telve den volke voorgeftelt 
Tullen worden. En To daer tegens in de veertien dagen 
geen wederleggen gedaen wort, Tullen in den Dienft 
geftelt worden , als hiér boven van de Dienaers geTey t 
is. En Tal alle jaers alleenlijk d’eene helft van de Telve 
verkoren Ouderlingen enDiaconen verandert worden. 
Dies fullen de gene die twee jaren gedient hebbende af- 
gaen,en binnen twee jaren daer na niet weder verkolen 
worden,ten ware fy gewilliglijk daer in confenteerden, 
of dat ’t kley ne getal van de gemeente anders vereyfeh- 
te. En ten platten Lande Tal by gelij ke vier gecommit¬ 
teerden van den Hooft-Ofhcier, Schout en Gerechte. 
Item den Kerken-Dienaer en een Ouderling aldaer, 
met twee andere Kerken-Dienaers van de Clafle van 
dier quartiere, de verkiefinge van de notelijke Ouder¬ 
lingen en Diacönen jaerlijks gedaen worden, dé welke 
de Gemeente voorgedragen, in dienftegeftelt, éh ver¬ 
andert lullen worden als voren. En ter plaetfe daer par¬ 
ticuliere Heeren, of Ambachts-Heeren,recht van gifte 
der Kerke hebben als voren, fal de deputatie van de 
voorfz. vier Perfonen by den felven Heere, of Am- 
bachts-Heéren, of by haer gecommitteerden 'gedaen 
werden,en fal aldaer een dèrdendeel meer als ’t nodelijk 
getal verkoren én aen den felven geprelenteert wor¬ 
den , om daer uyt het nodelijk getal te kiefen, als vo¬ 
ren in regard van Steden gefeyt is. 

anbet iz. De voorfz. Ouderlingen lullen gehouden wefen 
uber» te beloven in de Kerke voor den volke, dat fy goéde op- 
often foht Tullen riemen , dat de Dienaren met hare mede- 

’ hulpers, en dé Diacönen haer-lieder bedieninge weten 
getrouwelijk waérnemen: Dat Ty fullen daer op letten, 
dat alle fchandalén en ergerniflen na haer vermogen 
werden wech geftotnen, en dat alles in de Kerke en be- 
diérlinge des Woords niet goede ordre werde aengerigt: 
eri dat Ty hen voorts in alles fullen reguleren achtervol¬ 
gende ’t Woord Gods, én defe Kerken-ordeninge. 

anbtt jc>. Infgelijksfullen de voorfz. Diacönen gehouden 
ifbe» wefen te beloven in de Kerken voor den volke , dat fy 
ften. de AelmoeGen naerftelijk fullen verfamelen , en de fel- 

ve gètrouwelijk en vlijtelijk na den eyfch der behoéfei- 
gen, metgemeneadvijfeuytdeelen : en dat fy wel ful¬ 
len toefien dat de Aelmoeffen byniemant en worden 
misbruykt, en alles fullen doen dat goede en getrouwe 
Diacönen toe ftaet. 

14. En tot goede beleydinge van haer Ampt, fullen 
fy alle weken eens vergaderen. In welke vergaderinge 
fo om de gebeden te doem, als omharea&iente hel- 

IV. Deel. 

pen dirigeren, hem een Dienaer fal vinden' 
15. Sullen mede de voorfz. Diacönen gehouden 

wefen,ten minfteneens ’s jaers van haerl.adminiftra- 
tie goede rekeninge te doen, voor den Kerken-rRaed 
ten overftaen van de Gedeputeerden van den Magi- 
ftraet, en een yegelijk van de Gemeente die begeeren 
fal daer by te komen, tot fuiken tijde als hen byde Ma- 
giftraeten Kerken-Raedgeordonneertfal worden. 

16. Dat ’t verbond Gods aen den kinderen beze- jgflnl>£^ 
geld fal worden met den Doop in de openbare verfa- ©ao^. 
melinge alsGodes Woord gepredikt wort, fohaeftals 
mende bedieninge des Doopsfelfs hebben kan. Doch 
dat ter plaetfen daer niet fo veel Predicatien gedaen 
worden,eenen fekeren dag , of twee in de weke veror¬ 
donneert fal worden,om den Doop extraordinarie (des 
verfocht zijnde)te bedienen,wel-verftaende dat ’t lelt" 
defonderPredicatie niet falgefchieden. 

17. De namen van deGedoopten, mitsgadersder 
Ouderen(fo veel mogelijk is. jltem den tijd des Doops, 
fullen by deDienaren in een feker Regifter worden ge- 
tekent,’t welk in de Kerke bewaert fal worden. 

18. d’Oudersvan de kinderen die ten Doop gepre- 
fenteert fullen worden,mitsgaders degetuygen(indien 
daer eenige ten Dope fullen komen) lullen terverma- 
ninge van den Dienaer verklaringe doen dat hoewel 
onfe Kinderen in zondet) on tfangen en geboren > en 
daerom alderhande ellendighey t; ja de verdoemen ifle 
felve onderworpen zijn,datfe nochtans in Jefu Chrifto 
geheyligtzijn, en daerom als Lidmaten zijnderGe- 
meentebehoren gedoopt te wefen: Dacfy deleere dié 
in ’t Q.enN.Teftament,en in de Articulen onfes Chri- 
ftelijken Geloofsbegrepen is, en dien conform geleert 
wort,bekennen de waerachtige en volkomeneleereder 
zaligheyt te wefen.en dat de Ouders beloven fullen de 
Kinderen, als fy tot haren verftand komen, daer in na 
haer vermogen te onderwijlen. ©atijjeè 

19. Het Avondmael des Heeren fal nadeinftellinge 3®bon&* 
Jefu Chrifti gehouden worden,en dat alle twee Maen- 
den eens, of ten minften viermaels in ’t jaer, na voor- ren 2fe«. 
gaende verklaringe daer van in de Kerke te doen. fuCB?!* 

zo. De jonge lieden beneden de 18 jaren, en alle de 
gene die binnen twee jaren metter woone binnen de 
Stede, of plaetfe haerder retidentie zijn gekomen, hen 
willende begeven ten Avondmaledes Heeren , fullen 
voor d’eerfte rcy fe goeds tijds van te voren hen vinden 
by een van de Kerken-Dienaers, om van den felven in 
den gelove onderrecht te worden,en hen bekent te ma¬ 
ken refperftive. En andere boven de j 8 jaren out zijn¬ 
de,die fulke onderrechtinge in den gelove mede bege¬ 
ren, fullen hen ook tot gelijken eyndebyeen van de 
Kerken-Dienaers vinden. En alle andere hen genoeg 
onderrecht houdende,fullen’t felve een van de Kerken- 
Dienaers verwittigen,of doen verwittigen, mede voor 
d’eerfte reyfe. En lullen alle te famen in de Predicatie 
die totdevoorbereydingedes Avondmaels gedaen fal 
worden, hen vinden, om met den anderen de generale 
belijdenifie des Geloofs by monde van den Kerken- 
Dienaer te doen. En fal niemant van de Tafel des He¬ 
ren afgehouden worden,dan de gene die in de voorfey- 
de onderrechtinge van den Kerken-Dienaers of om 
eenige openbare ergernilTe>of ander letfel by den Ker- 
ken-Dienaers en Ouderlingen gefeyt fal worden daer 
mede voor een tijd noch op te houden. ©attbe 

z i .En fullen inde voorfz.Landen boven den Sonda- jp«(ï- 
gen geen andere ordinaris Feeft-dagen gehouden wor- liagm. 
den, alsjaersdag,eeu dag na Paesdag,Hemelvaertsdag, 
een dag na Pincfterdag, Kersdag en een dag daer na. 

zz. Dat in rijden van Oorloge, Peftilentie, Dieren- 
tijdjzwareveryolgingeder Kerken,en andre algemene üBjb-era 
zwarigheden,Bid-enVaft-dagen by derOverheyd ver- 
ordonneert fullen worden : en dat ten felfden tijde een 0865,0 
iegelijk hem wachten fal,gedurende de Predicat ien, in 
eenige Herberge te komen,of iet fijn Ambagt of koop- 
manfchapaengaendete hanteren. „ , 

Z3. Datmen in de Kerken gebruyken enfingen fal ©an tx* 
de 150 Pfalmen Davids,de tien Geboden,deLoffangen 
Zacharie,Marie en Sy meonis,het Gelove en Vader on- nuR' 
ze, en anders geen gefangen. 

Bb b 14. Ere 
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24.. En aerigaende de maniere van het celebreren 
van de Houwelijken, mitsgaders de graden van Maeg- 
fchap, en Zwagerfchap, binnen de welke verboden is 
Bouwdijken te contraheren: fullen de Magiftraet, 
Kerken-Dienaers, en alle Ingefetenen van Holland en 
Weft-Vrielland refpeétive , hen reguleren na inhout 
van den Placcate van PoiitiegepubUceert, in date den 
eerden AprillisAnno lyBoleft leden. 

zf. En voörtsordre te dellen op de vifitatien van 
den K ranken en gevangenen, fullen de Dienaren des 
Woorts gehouden weien teverfoeken alle Kranken, 

gidsen, die haer-lieder vermaningeen vertrooftinge begeeren 
dillen , wel verdaendedat een yegelijk gehouden wort 
den Dienaer in tijds te verfoeken, voor en al eer den 
Kranken op’taf-fcheyt fal wefen, en Jat’c felve ge- 
fdiiede tot fuiken tijde dat den Dienaer daerdoorin 
lijn Predicacie niet worde belet. 

26. Sullen ook de Kerken-Dienaerseens ter weeke 
©anSet ten minden eenebeiockingeen nodeliikeonderwijlin- 

gedoen aen degevangenen. Ln fo wanneer yemant tot 
der dood veroordeelt is,lullen de Dienaers den Patiënt 
met goec onderwijsen vertroodinge uyt GodesVVoord 
by blyven torzijn eyndétoe. 

27. Sal voorts de begravinge der Doden gefchieden 
by fchonen dage, met alle eerbaerheyd en dilligheyd, 

ficara>&e fon:ier dat’er eenige Ceremoniën, of Uitwendigheden 
toüiae. ^u'len worden gebruykt, die tot fuperditie, mis-gelo- 

ve, ofergernitTe fouden mogen drecken. 
28. En fo men verdaet dar geen Kerk over andere 

Möcr Kerken,nog geen Dienaers over andere Dienaers,geen 
Öouben Ouderlingen nochDiaconen over andereOuderlingen 
fcrcBrc» noch Diaconen eenige heerfchappye gebruyken ful- 
Se^bui len’ en van n°den is dat door wettelijke t’famen-kom 
b£ Diec, de Kerken en Dienaren in goede eendragt en eor- 

refpondentie worden gehouden:fo wortgeordonneert, 
dat van nu voortaen in de Landen van Holland en 
Wed-Vrietland driederhandeKerkehjke t’famenkom- 
den fullen worden onderhouden , te weten: den Ker- 
ken-Raedvan elkeplaetfe: de Claflicale vergaderinge 
van eik quartier: en de Provinciale Synode van den 
vootnoemde Landen. En dat in de voorfeyde t’famen- 
komde geen andere dan Kerkelijke laken op Kerkelij - 
ke wijlegehandelt fullen worden ; mits dat in meerder 
vergaderinge niet gehandelt fal worden, dan’t gene in 
m i nder niet heeft konnen afgedaen worden, of dat tot 
de Kerkenin’cgemeen behoort. 

29. Darden voorfeyden Kerken-Raed alle weken 
ftehicn” &eh°uden lal worden by den Dienaer, of Dienaers des 
Satö. * VVoords met de Ouderlingen van ygelijke Kerke, mits 

dat ter plaetfe daer’tgetal der Ouderlingen kleyn is,de 
Diaconen daer by fullen gevoegt worden. Dat ook de 
Magiftraet of Regeerders van Steden,of Dorpen refpe 
dtivevry fal ftaen,om yemant van haer (die fy daer toe 
bequaemfte houdenjdaer by te voegen,om op alles op- 
licht te hebben , en te helpen adviferen (is’c nood,) en 
dat aldaer gehandelc fal worden dat alle faken inde 
Kerke met goede ordreen tot meefte ftichtinge aen- 
gerecht,en dat alle ergerni ITen onder de Gemeente ge- 
refen, ofte rijfen, voorgekomen mogen worden. 

30. Dat in elk quartier, fulksdie tegen woord igl ijk 
verdeelt zijn, ter bequamer plaetfe, vier mael ’s jaers, 

i|an be een Claflicale vergaderinge gehouden lal worden, die 
raïe Sec» van de Magiftraten van de Steden,daer de felve gehou- 
aaöecm* den worden, ten fijne als voren, daer mede overge- 
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roepen zijnde, die daer toe fullen mogen eenigen (die 
fy daer toe bequaemft houden) committeren. Daer in 
vergaderen fullen ten minften een Dienaer, meteen 
Ouderling uyt elke Kerke van den Steden,met de Die¬ 
naers van den Dorpe van ’t quartier: en neerftig onder- 
foek doen op ’t leven en leeringe van yegelijk Dienaer, 
d’een d’ander oeffenende tot vorderingeder Kerken- 
dienft, en goede forge dragen dat alle ergerniffen, mis- 
bruyk, en fcheuringeinde Kerke vermijdet mag wor¬ 
den,en ordre ftellen op’tonderfoek of de Kerken-die- 
naren haerlieder Ampt wel bedienen. 

31. Dat voorts allejaersopden tweeden Woensdag 
naPincxfteren eenProvincialeSynode van alledeKer- 
ken van Holland enWeft-Vrielland gehouden fal wor¬ 

den in ’sGraven-Hage,daer in vergaderen en ftemmeh 
fullen, Dodores Theologie van deUniverfiteytvan 
Leyden, met twee Dienaers, en een Ouderling by elk 
Clafle, daer toe te committeren, die ten voorfz. dage 
en plaetfe vergaderen fullen , fonderdat van node fal 
zijn daer toe eenige particuliere befchrijvinge te ge- 
bruy ken , en dat aldaer gehandelt fal worden al ’t gene 
dat tot goede eendracht in de Kerke, opbouwinge der 
Gemeente , en wegneminge van verhinderinge der | 
Euangelife Leere bevonden fal worden te dienen, en * 
dat ten opfien en overftaen van alfulke Gedeputeerden 
als wy uyt de Collegie van Rade of andere committe- (Fob 
ren fullen,om aldaer te aflïfteren, en tóeficht te dragen 
dat alle faken met goede ordre werden gehandelc. 

3*- Dataiiedegenedie opeehigeder voornoemde 
t’famenkomften als Lidmaten fullen verfchijnen,goe- 
de bhjke fullen mede brengen van den genen die hun 
gefonden hebben, voor en al eer fy tot eenige ftemmeh 
te geven toegelaten fullen worden: en dat een yegelijk, 

iy die van de Magiftraet,of ander, fecreet fal moeten 
houden, ’t gene aldaer gehandelt fal worden, en daer 
uyt eenigen twift, of ergerniffe loudemogen rijfen $ 
Wel-veritaende dat die van den Magiftraet vry fal 
ftaen aen haerlieder Collegien te rapporteren’t gene 
fy bevinden fullen deOverheyd aen tegaen. 

3 3. So yernand luftineren wil, door d’aenlprake de 
minder vergaderinge verongelijkt te zijn, de felve fal 
tot meerder beroepen. En ’r gene by den voorfeyden 
Provincialen Synode de Kerkelijke faken aengaende 
befloten wort, fal voorvalt en bondig gehouden wor¬ 
den,fo lange ’t lelvc in gelijke of Nationale vergade¬ 
ringe niet verandert zy. 

34.. En ten eynde de Kerkelijke Cenfuren (daer Dan t 
door men nochtans niet verftaet yemant van de ftraf- 
te der politijke rechten te bevrijden) in de lande van 
Holland en Weft-Vrielland met goede ordre gebruykt een. 
megen worden.fo wort geftatueert fo wanneer yemant 
regens de luyverheyd der Leere, of vromigheyddes 
wandelsgefondigt lalhebben, endefonde heymelijk 
is,en geen openbare ergerniffe gegeven heefnfiil alsdan 
den regel onderhouden worden door Chriftum Matth. 
18. voorgefchreven, fo dat indien den Sondaer by een 
in ’c belonder of voor twee of drie getuygen vermaent 
zijnde,berou heeftft felve voorden Kerken-Raed niet 
gebracht fal worden. Maer fo hy van twee of drie ver¬ 
maent zijnde geen gehoor geeft, ofahderfinseen open¬ 
bare fonde of ergerniffe heeft bedreven , fulksfaldeh 
Kerken-Raed aengegeven worden, en fo verrehy de 
vermaninge van den Kerken-Raed hertneckelijken 
Verwerpt, en geen verklaringe van leet wefen daer van 
voorden Kerken-Raed wil doen, fo fal hy van den 
Avontmale gehouden worden. En indien hy afgehou¬ 
den zijnde,na verfcheyde vermaningen geen verklarin¬ 
ge van boetvaerdighey t wil doen, fo fullen die van den 
Kerken-Raed ’t felfde de Magiftraet,dat is Burgermee- 
fters en Schepenen in de Steden,of den Hoofc-Officier 
met fijne Mannen,of Rechters ten platten Lande aen- 
geven,en byhenl. conlent tot deuyterfteremedie, te 
weten de openbare en naemkundige affnydinge ko¬ 
men. Maer fo verre die van de Magiftraet zwarig- 
heyt maken om in de voorfeyde openbare affnydinge 
teconfenteren,en die van den Kerken-Raed nochtans 
dunkt der Kerke nodig te zijn,dat de lélfde hare voort- 
gank hebbe:fo lal de fake gebracht worden in den eer- 
ften Provintialen Synode alsdan re houden, en aldaer 
by die van deSynode,en alfulken getal vanGedeputeer- 
den als ons goed dunken lal tot die fake daer by te voe¬ 
gen,om by gelijke ftemminge gecermineert en uytfpra- 
kedaer van gedaen te worden. 

35. Wel-verftaende fo verre dequeftievaltomde 
fuyverheyd van de -Leere van eenige Kcrken-Die- 
naers,dat indien gevalle die van den Synode alleen het 
oordeel hebben fullen, of de voorgewen de Leere ge- 
lont is, ofte niet, bly vende voorts de uyrfprake van de 
affnydinge van fuik een Leevaer tuffehen die van de 
Synode,en den voornoemden Gedeputeerden gemeen 
indien de felveLeeraer by fijnquadeleeringehartnec- 
kelijk wil blijven. 

3 6. Doch 
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%6. Doch fob wanneer de Dienaers, Ouderlingen , 
of Diakenen een openbare grove fonde bedry ven, die 
de Kerke fchadelijk, of ook by de Overheyd ftraf- 
waerdig is j fullen de Ouderlingen en Diakenen, door 
oordeel des Kerken-Raeds, met advysvanden Magi- 
ftraet afgefet> en de Dienaers van haren Dienft opge- 
fchorft worden, bly vende tot kenniiïe van den Synode 
en de voornoemde Gedeputeerden, of fy geheel van 
’t Predik-Ampt fullen tefetten zijn of niet. 

37. Dat onder de grove fonden waerdig zijnde der 
oplchortingen, of af ftellinge van den dienft, defezijn 
de voornaemfte: ©alfe Uttel of ftcttecpe/ openbare 
^rijcurmalunge/ opcntïrjfie 25ïafpljtmlen / Simonie / 
troulofc berlatinge jtjité «Dienft / ofintmngtngc in ccn$ 
anberé Dienft/ mcpncebigljept / <®berfpd / ©oeterije/ 
33icbccije/ getoelb/ getooonlrjfie D?onlienfeïjap / becijfer 
rije/ bupïgetoin / en generalaten alle de fonden en gro¬ 
ve fey ten, die de misdoenders na rechten infameren. 

38. Dat boven defen de Dienaers des Woords,Ou¬ 
derlingen en Diakenen voor het houden des Avoht- 
maels, onder henl. de Chriftelijke Cenfuren oeffenen, 
en onderfoekingen doen fullen, fo vandeLeere, als 
van het leven in ’c ftuk hares Ampts. 

ianbe 39, En allo tot vorderinge van den dienft der Kef- 
ken nodig is op de Scholen goede ordre te houden, fo 

i, wort den Officiers, en Magiftraten in de Steden, den 
hooft-Offiaieren ten platten Lande , Heeren en Am- 
bagts-Heeren, hebbende gifte van de Scholafterye erh- 
ftelijk geboden goede toefigt te nemen, dat van nu 
Voortaen geen School-Meeiters worden aengenomen 
of gedoogt, ten zy de felve School-Meefterszijn van 
goed leven , en openbare belijdeniffe doen voor de 
Overheyd aldaer, ten overftaen van eenige van de Ker- 
ken-Dienaers, van te willen navolgen en onderhouden 
de leeringe der heyliger Apoftelen en Propheten, fo als 
d:e in den ouden en nieuwe Teftamente begrepen , en 
fommier]ijk in den Catechifmo vervacetzijn: endatfy 
den jonger en niet lullen leeren , ’tgene dat daer tegen 
eemgiins is ftrijdende;op pene,dat indien by connivem- 
tic van denüfhcieren bevonden word,dat van nu voor¬ 
taen eenige ongequaüficeerde tot de voorfeydeScholen 
worden ^eitelc of gedoogt, de voornoemde Officiers 
daer over at bitralijk geftraft fullen worden, 

an het 40. Gemerkt ook dat de cngeregelthey t die in ’c druc- 
urfc-11 Ken gepleegt wort $ den Dienft der Kerken feer fchade- 
oefim. 1’jkis, lo fal een yegelijk hem wagten te laten uyt-gaen, 

ofdrucken eenige Boeken, Liedckens, Refereynen, 
Schilderijen, of yet anders ftreckende tot Godeslafte- 
ringe, beroerte, openbare ergernifïe, of anders tegen de 
gemeene eerbaerheyd ftrijdende,op pene van daer over 
ten exemple van anderen, en fulks als na rechten in alle 
rigeur geftraft te worden. En ten eyndemen een yege- 
lijk des te beter mach doen verantwoorden’c gêné by 
uytgegeven of gedrukt fal hebben, fal niemant eenige 
Boeken, of yet anders van nieus mogen laten uytgaen, 
voormaelsniec uytgegeven zijnde, fonder daer by te 
voegen den naem van den Autheur:En fal niemant yet 
mogen drucken, al is ’c van te voren uitgegeven,fondcr 
daer by te ftellen den naem van den Drucker, mitsga¬ 
ders ’t jaer, en plaetfe daer ’t gedrukt fal wefen. En dat 
voorts niemant eenige Boeken van de Theologie trac- 
terende, fal mogen laten u ytgaen, fonder’t felve eerft 
te hebben gedaen vifiteren by eenige by ons daer toe té 
committeren. Sonder dat wy metdefeOrdonnantiever- 
ftaen te derogeren de Placcaten en Ordonnantiën op 
eenige van de poindlen in defen vervatet,by ons uytge¬ 
geven, in de poin&en in defen niet verandert. 

41. Onbieden daerom en bevelen wel ernftelijk den 
voorfeyden Prefident, en Raden van den Hogen en 
Provincialen Rade,mitsgaders allej ufticieren,Officie¬ 
ren van den voornoemden Lande, en andere des nood 
Zijnde,hen hierna te reguleren, en d’overtreders van 
dien te ftraffen, en doen ftraffen, na gelegenthey t der 
faken. En ten eynde niemand hier van ignorantie pre- 
tendere, ordineren wy dat dele tegenwoordige by den 
Deurwaerdersder voorfeyden Raden gepubliceert fal 
worden alom in den Lande van Holland en Weft- 
V riefland , daer men gewoonlijk isde Publicatie te 
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doen, fo wy ernftelijk verftaen’tfelvëtot der voor¬ 
noemden Landen welftant,en opbouwingeder Kerke 
Godes fonderlinge te dienen. <0egcbcn ttt ben ©agc in 
JDcpdJ^-esn-cn-tncgentig. 
^bentoei ïjccft De publicatie genen boojtganfi gdjab/ ©efe 

Doen Dien eenige ^teöcn Defelbc DifTicuïteecDen / fiiftinc; 
renbe öat ben toedien met befe ozbinnnticn in bcrfcije|i; tp<m 
ben faken te beeï toegegebrn toad: daerom tuiert ooft biffïcui- 
Defelbe 02binantie ban toegeubc©ccrcn Staten aen öe l"/// fn 
©olïanbfe ^pnoben niet gefonben, in be todfic bele pjc* gEen 
bifianten befelbe gefien Ijcbbcnbc/ ooh niet tod te b?cb$ft tioo?r, 
toaren/ ïjoubenbe bat ben toedien' öace in te bed bene# 
men toa£/ fo bat eenige in ’t lepuoöus ban beu 23? id / 
bat bare na grijouben tuiert / ook in ’t Jtoo?bec <©uac- 
tier ïicten brrlupben / Dat men bc p^btlsantcn bic bate 
obcrgefiaenljabbeu/bei)oo2bete cenfurcreh/ aï£ of 311 
’ürecljjt Dcc toedien toeg gegeben/ ja fo eenige fp?akeu 
(boei) met groot ongdijfi fo een pber toift) berfiogt Ijaöi 
ben/ ten gefdjiebe ebeiitoclntet. <De©cere^töbocaet 
ban ©oUanb <@IDenbatncbdb oo?bedenbe bat ïjet 
aennemenen puWiccrcitbau befe toerfidijke oibeninge 
be Politie en toecke grote gccuftigfjepb foubc toctociis 
gen / ïjidö na bic tijb nodj bifitoiï^ aen / otfi be biffituf^ 

j tereube ^>tcben Daer toe te betoegen / macr te bergeef^. 
| €n ifi ober fulfi^ be faïte boo? bic, tijb bacr bp bljjbcii ^ 
j&ecufïen. 

<ï5cburenbc bit befoigne / Daer op ïjetoog/ fo tori i)ier - 
te Eanöe ooit in ©pauben 3lanbc gejjouDcn toerbe / rarir otó 
fo toerbe aïïe£ fecrctriyfien gcp’eparecct bat tot brieibm* ^ur. 
ge ban ’t bac2gcu01r.cn bejfepn om be^teben op bc ^ brieflè» 
feï te beroberen / ban nobe toaé en toerbe liet Eegcc m rm. S 
feer goebe opze ban Doïfi / <6efci)ut/ en 2ïmonitic h np= 
ten alle bermóeben na gutpficu gcb’agt. ^ijn «öjccdfi! , 
lïèauritiu^banBaOau tieiböcunbür’tgebicr ban Dm .1 
pibber jrrancopö ©eer ccnig&nj^bolfi na ^oeêbuig/ 
gefonben/ bic belaft toa^ bc befegeringc te bcglmieii j en 
fijn ^jeceï.i^felfê met eenigbofiifnbitelrjïiban Hntregt (foi.26) 
op ‘SCcrnljcm getrod^n/en ban baec bc ©elutoe ober na1 
Eutpljcu. f|em toaren eenige fiact^-pcercu upt ben- 
ï3abc ban ^tate bpgfbocgt/ betjaïbcnbegenebiebic' 
bati pollanbljem ai^aben bpgeboegt ïjabben/en toa£ 
oofi tori booten ban goebeiui)g^-0acb/ en alle Öffr 
eieren bic tot eenen föocljt en ©rit-Ieger ban nobe toa^ 
ren/en Ijet ïinjgwë-boïfi toa£ feer getoiilig / en goebe b'r= 
talinge gebaen / bc ©enbclcn beefteeftt en bol ban getas» 
ïe. ©e pcctog ban Panna aï£ tjp ban eenige tpeeuftin* 
ge quaui tererïjocoi / en borijt nergens min öanoin 
Eurpljen / maer jjabbe acljtcrbcnïfcn bat fjet op <0ccr^ 
t cupöcubcrg faube mogen gelben/cm bat men tfEuecn* 
Ijout en JPcfterïo ingenomen en beeï bollig op 23?eba 
gefonben ïjaööc / toaerom Ijy Ijet (jBarnifocu in daeet^ 
tcupbenbccg bebc berftcrlien / be bergaberinge öcë 
tónjgsi-boliip toa£ boo: bc ©jieffe/ tpoo?b-po!ianbfe en 
0bec-fjffdfe (öacnifoeucn te ©attent beftelt. • 

3(11 moet Ijler tnftcïjett bepbenberïjalenïjoebat fijn 
teellende ban paffatibcrfogtbaböc aen fijn ^ScnaDc 
<©?abelDiUcm3lobetoiji»bantpaftau<6ouberneucban 
©?teftanb/ batljpljem met 1400 man ban ftjntëcgr 
ment foubc toilltn boegen bii fijn <!5]ccèlï. boo^ Eutpljcn Löic, 
en ©ebemer / om alDacc Den Dienft ban Dé gemene fahe dr ^ 
ban ben ’Jlaubc te Ijripcn bebo?beren/Daer op fijn Cnia= f 
be boo? anttooo?Dc gaf/bat ïjp tori ïjabbe berftaen bat be ®a„g 
©eeren Staten ban ©?jeftanb ftcljten ïjoogftenfonbm foubc 
bestoaren eenig ïiirijg^-bolk upt Ijacc p?obmtie te laten hebben- 
boigen'/ aengefien öc©panb Dageïtjl$ b?cngbe aïöacr 
eenen inbal te boen / en ben 23?anbfcljat bic Ijem getoeps 
gert toerbe met getoeïb te eyccutcrcn. JPact inbien fijn 
«öjeccll. belief De fijn <£3cnaöc te brioben en te berfcficrcn 
bat bc toedien boo? ,<Dcbcn:cc en Empljcn bolb?agt 
5tjnbc / fijne €j;cell. teeftont met Ijet gel]ede ïïnjg^- 
bolli / <8efcljut en anbere noobb?uft be^ legert eene cecr 
p?oguc ljuipe fijngi cfBenabe <6oubernement toilbc boen / 
Dat fijn «Benabc in fuiken geballc befelbe ©ccrcu „êra- 
ten berljoopte te Inbnccrcu ent be bootnoembe 1400 
manna Eutpïjcnof ïDcbcntcr te fenben / tot todfien 
epnbc bc Staten ban ©?icftanb ooli fonben aen fijn 4*j;? 
cdleutte De ©eere ©itu£ ban Mammmga ueffens 
ben ban fijn <£cuaöe aen fijn boo2f3.<C*vteU. ban .paffau 
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cn aenbe ©cere ban ©ïöenbatncbeït / ^bbocaetban 
Den lanbc ban ïf oïianb / om met affïflentie ban ©o 
co ban üBactma en Itempe ban ©onia fuïftc acte ban 
fijn €tcdlentic te toege te brengen / ban fijn €rcd 
ïcntic bont niet gccaöen bie ban ©jiefïanb fobanige 
actetegcben/ feggenbeboo?oo?fahete bjefen bat boo> 
Dcfconöeilfanbeïinge befahe in’tïicf)t tnocïjt bomen / 
toaec upt bupten anbece inconbenientcn ïidjteïtjb mij? 
beefianbenen jaïoufie fouben bonnen ontfiaen/tnffctjen 
be ©jobmtien / bie beeboet bonben toojben / bïijben 
be bittuffefjen fijn <£rcdïentie en fijn ©enabe/ en bat 
fijn ©jeceïïeime oob betec’tbcgeecen ban fijn ©enabe 
foube bonnen te toege brengen / Dan anöerjmtq / bat 
baecom befe fabemet b’ertetitept tuffcbcnfïin©rceï# 
ïcntic en fijn ©enabebienbete bïijben/ en fijn ©reef 
ïcntic fepbe tegen be ©cbcputcerbe ban ©jiefTanö / bat 
bpaenfijn©enaöefeïfêfct)b)benfoube / baecmebebp 
mccnöc bat be feïbe foube nemen contentement / en bat 
bp be Staten ban ©heganb oob baec mebe geeufi fou# 
befïclïcii. ifet fdjiijben bar» fijn ©pcdlentie aen fijn 
©eu.©?abe 2©iüem ban ^ajfau toaj* ïnpbenbe aïbug: 

A 4 Y N HE ERE, Mijn Broeder: Defenfaldie- 
nen om u te antwoorden op uwen Brief, diegy £>c!j?iï' 

ben ben - 
fgn ojy gelchrev.cn hebt, te weten dat de Gedeputeerde; 
ceücurie van de Heeren Staten van Vridlanci .dewelke hier zijn;: 

m hebben komen verklaren, dat mijn Heeren van 
B&füctn Vriefland geftadelijk continueren in dele opinie van 
ïoae» een particuliere adte van my te willen hebben tot het 
^Viifeu' 'c welk?y we^ weet. Ik hebbe hen verklaert de re; 
«éau’ocr» denen die rnsy bewegen om daerzwaïigheyd in te ma- 
hcuï 
ban 
©heg» 
lanb. 

ken-, dewelke fy redelik vinden, en hebben mybe. 
looft u die te verftaen te geven, waer aenikmyge- 
drage, en biddeu noch voor de laedlereyfe, datgy u 
wilt laten vinden terplaetfe van het Rendevous, het 
welk ik geaffigneert hebbe. Ik mene dat het goed El 
wefendatgy uwe Bagagie opAernhemdedetkomen. 
Ik kufleu de.handen, en bidde ;Qpd ; dathy uneme 
in lijn heyligphoede. Uytden Hageden id Mey 1591. 
Grrderïïont uwen. feer ootmoedigen Broeder om u 
dienll te doen, Ondertekent: 

i Maurice de Nassau. 

^rlian 
febüo: 

’t 0pfrfj?ift toa£ / Acn mijne Hdcre, mijnHeere 
Willem Lodewijk van Naffau, Katfenelleboge &c .en 
Gouverneur van Vricfland, mijnen goeden Broeder. 

^tjn©enabe.beeft bare op gcanttooojt bat bp ben 
2.2 tot Ifarfmgcn foube toefen/ cn ïjem booitd laten 
binben op ’c ttenbcboii£ / bqïgenbe fijn bcgcercn. 

op be 2©p toüïcn nu baa$$ gaen nopenbe bet optcecben 
Bdutoc pan fijn ©rreïïcntic na Eutpben. ©cn 2 3 Jjfeep toa# 
S ft m»ven !I:.)£ ^o-hbiirg gcfonöen 9 of 10 Wolbalen in $$oe# 
getto rm cn boerinnen bïcbccen / met ci3otec/ Iiae£ en 
ntcaöp ©peren / en quanten öcë anbccen baegjS ’p mengen^ 
«eHeinfe a«Vbe grote Jscbanfe op be ©eïutoc gfjDc tegen obet 

Eurp'jèn gelegen / fo ïjacfl be ©ooitc ban be Ittclfjanfe 
toaj? geopent / fo boerenbee een beeï ïlcijgsboïü bie 
bc^ nacljtp m be^>cï)anfegctoaeftt ïjabben / obet toa= 
tccinbe^taö/ befe gcconterfcpte^oettn ïcenbenop 
ïjaec flohpT»en<j / en be boerinnen ïjucten nebec / bep< 
ïcnbc be IDaecn am bic ban ‘ecc IBacljt / en aïd jp ïjacc 
fïag sagen toonben 3p batfe geen 23ocrcn maec ïtoijgf 
ïupben toacen / namen be j|oo?t m; cn bet lirijg^ 
boïïi bat ficïj becboigcn babben gebotiben baec ontccnt / 
kepen toe / cn machten baec Bicrflcr ban befe gctocïbÉ 
ge Jbcbanfe / baec bïcbcn acn bepben 3ijöcn niet ban een 
boob / be tcfïc ban bic in be êcïjanfe toacen toeeben ges 
bangen genomen / ccnige bieïen obec be 23oifï-tocrim 
gen rn ohtbïugtcn. 

ïDc ©hnce j/tiaucititto i^ met bet gcïjccïc leger bc^ 

boenïeggen/ biefob^eettoap batbec bhbe in ’t geïit 
neffen^ ben anbccen obec gaen en obeccijben ïtonben / 
flceehenbe ban be ©eïutoe tot op be ï©eect boo? be 
§>tab ïeggenbe. <©en aebt - en - ttointtgfïen toeeben 
ttoee-en-bertig fiuchen (©cfcïjut^ met eene bebenbige 
ra^bept boo? ïjet 23oot£ boïïi upt be ^ebepen te lanbe 
gebjaebt / en op b?ie pïaetfen tegen be &tab gefïeït/ 
en tegen be ©ig-poo^te (baec boemaelp geen ï©al toa^) 
’t (©efebut afgefeboten / en baec op ben 0bccfïeti 
luitenant liueïiema bie aïbaec goubeeneeebe / en 
baec binnen babbe leggen bpc Compagnicn ban bet 
Regiment ban 23iiïp boen fommecen be ^>tab op te 
geben / 3p beefoebten eenige bagen befïant om acn 
©ecbugo te mogen fcb?ijben / ’t toelh ben afgefïa» 
gen toccbe / bie ban binnen ban fïenbe batfe alfo 
beccafcbt / en bat fp toepniglj ban ©ictuaïie ert 
Immonitie ban #ojloge booten toacen / en bat fp 
ooiïjtoaii ban boïïi toacen in fo een gcote ^tab/ 
om alle pïaetfen te bonnen befetten en Defenbeten / 
hebben fpjaeïi gebouben ben bectigfien IBep / en 
geaeeo^bcect / bat 3p met baec bol getoeec / 3©apes 
ïicn cn Bagagie (fo beeïafê eïïi foube bonnen bjagen) 
fouben upt treeben nocb bicn feïben bacb. 
gci'3 geefidhii en toeieltïrjh fouben öjie bagen tijö^ 

| hebben oip baec te becaben of 3p bïijben of becttecben 
jtobben / bie blyben tobben / fouben genieten aïïe 
öat be3lntooonbci^ bet anbece eètcben ban be 
mcaöe jpiobmuen toacen genietenbe? bie bectcecben 
tobben mochten bectcecben toacct ben geïief be. @e 
^olbatcnbicupt teoeben toacen obec be btjf bonbect 1?6,aB 
fïecb/ en toeeben gcconbopcect tot ^ebentec toe/ban 
^abc 3joban ©bW ban ©aïbefiepni^in’t begint 
feï ban befe beïegccinge / namentigli ben 27 JlÜep ^es!? 
boob-gefrboten / aï-s bP niet meeebee coucagie ban 52 
boojfïcbtigbepb eemge ^olbatcn ban ben ©panb na eut* 
laegöe / enbecboïgbetotonöccbc^tab^©cflingetce/ ^tn öoütgr» 
bie ban bejitab meenben bet licbaem binnen gebee? fCgotm 

©e 
l^pnce 
jüBaurf» anbcccnbacg^ booj. SÜutpben gebomen/ ficcb 3tjnöe 

omtrent negen bupfentmanteboet/ en fefibien ïjoiv 
bert ©upteccn / cn beeft tcrflont be ^uactiecen ge# 
macht cn be §>tab begoten op abc be abentien en acn# 

rluö 
feumt 
fcoar 
gut» 
ptien/ bomflen. fcp-cn-ttomtigRcn .fHicp id »6iacf 
’ftodti - “ * . * “ ■ * “ * * ** 
ïjem op» 
Ïraeüen 

leet. 

IGbiem lobetoijb ban .©affauto met be ©liefc ©en 
beien I aïbacr oob aengebomen. #en fcbcn-cii-ttoin# 
tigflen ï)ccft fijn ^ceebentie een ^cbcepsS-Stugge 

te bebben / maec bet toeebe baec onttoeïbiat cn na 
Hecnbem gefonben / aïtoaec bet eecïrjb na fijn fract 
cn quaïitept bcgcabcn toeebe; ïf)p toa^ een jong en 
couragicu^ töcijg$bdb ban gcotec bope / fo bp b^b# 
be mogen te ïrjbe bïijben/ toa^ oob feec becfianbïg. (foh? 
we t©^abe ban IBeucsS / toien bP bemaegfebapt 
toa^ babbe bem bede gebojbcct / 3i]n bbenben toa# 
ten feec behoeft om bem / fijn €ccd(entïc ©ïïnce 
.[©auritiujj gaf bebeï / bat men fijn nageïaten goer 
beten foube ïnbentanfccen en toelegden, ^p babbe 
een taemïijh grote jpamïïïe/ en baec toerbe gefebte# 
ben aen ben ©jabeban ben 23’oeb bat bp foube ba# 
men ojb^e fïdïcn in ben koebel / en om be f amis 
be te fcbqibcn. .fèocb tooibe booi Eutpïjen Dooö ge# 
fcïjoten ^oroe ban<©?obegepn / een koopman onbec 
bet ©jieffe ©egiment/ bp toerbe gefeboten / aï<s bp 
bem ïn be loop-&tbauffena öe ^taö £oe toat te 
blootgaf. 

We jf ?ïnce |©aurïtïu^ toog fdf^ fn epgener pet# 
foon binnen ^utpljcn / en bertoonbeebe fieb feec bat 
befe&tab fo feec ban bet (©atnïfoen bcctoaefl en gecui# 
ncect toaq / toant baec meet ban bupfent gecuincecbe 
en becïaten bupfen toacen / en baec toacen toepnïg 
23o2gerp in / aïfo 3p boo: be ïanbbupcïge eïïenlc en 
mïfecïemeefiaïbectcocbcntoacen / en bie baec gebïe# 
bentoaren/ bïe toaren gebceï becaemt/ bebbenbebp 
na geen mïbbeï om ben feïfq te bonnen onbeebouben / 
fo toacen fp uptgeputen bebotoen: ojbjegcgdt 3ynbe 
om be ^tab met nobig (©uacnïfoen te bcjtttcn cn bec# 
jïechen / fo toect bet legec met alïe beboeften booj 
©ebeutee geb^agt / toacc <©jabe leeman ban ben 
23ecge obec 14 ©aenbeïen ^olbatcn bic baec binnen 
ïagen toa$ eommanbecenbe. 

©en btjfbcn Sjunpsijnbe ©panben met omtrent 
b?ie bonbert^aerben/ bebbenbe clb jpaccb een ^>ab Jfcr 
metSSufpoeörcop / baec omtrent getoccfl / maerbe# feomt 
binbenbe bat bet aïrebe fo befet toa£ / bebben niet 
bobben boo? ryben / enjijn tocbccomteruggc gebcert 
na ’t bup£ te ^cbupïenberg. ©iet en tuffeben toaé ben 
©aeb ban ^>tate tot ^utpben gebomen / en baer eeni# 
ge oibjc gcfldt bebbenbe / en ©ebentee acn aiïe 3ijben 

te 

boo? 
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te JBater en te Ennöe befloten 3tjnbc / en ttoee 
^cftecp-biuggc ober be töibicre gemaeftt sijnöe / 0’cene 
boben en D’anbcr bcneben öe &tab / fa toerbe At briibc* 
ratte gcïcpD of men be £>tab tnetjjetoriö aentaficn fow 
be om te bcrobcren af niet / of bat men een fictfte 
£>cftanfe foube leggen om ftenfttpDer uptïopen en fico= 

MjBj*pcn / en ben tocboec Pan bibiej? te berbteben / bele 
JSn ftoofben abbifcetbm mcefi bat ben Commanbeur (toe- 
nmtn feit&e een l$ccre ban qualitept) tot bet opgeben niet fom 
[nwn öe toiïïcn bccffaen /fonbec bet aïberuptterfïe te bcctoag< 
Sb» ten / f,t tetter aïceebc ttjbinge toa£ bat Den J^ertoge 
jot ban $atma met bet &paenjS Eegrc ben te Bribe bcgc= 
)»ben. öen ftabbe/ en syn bolft bafi bp ben anbeten becgn- 
nSrra öcrbc: ra'aec öe «Bccoininfttcetbe bet Jureren <èta^ 
mD»of ten bcctoonben tnetlcbenbige ccbenen: ftóe onceriijft / 
ftf< fcftabriyft / fcftanbriïjft en onbtcnfiig bet beriaten en 

opbiefteu ban be boojfj. briegeringe / fo bupten al£ 
binnen be Slabben geftouben foube toerben / en bat 
frifë bet beeobcten ban Eutpften fonbec bojöeri of 
üicnfi foube toefen/ ihbien ©ebenter niet inebe bet# 
obect toerbe/ ooft bat bp goebbeboicijet felbe berobe= 
ren in ftorte Dagen feerapparenttoag/ en bat tcgcn£ 
getorit eenCammanöeuc ban qualitept fomtybp tori 
eet tot obetgebinge betoeegt foube toerben / afê pe- 
mant bie Dooi toriboen fijn Jftfttupne eu deputatie 
ttacbte te maften/ op torifte en meer anbere rebenen/ 
gerefolbeert toerbe be briegeringe te continueren / en 
De&tab met alle; eenfi ban ap?ocften en getorib acn te 
taficnl beeft mofï fijn «Excellentie en be <©ecomniit# 
teeebe ban bej^ecmi ^taten niet aïïcen monbeïinge/ 
inacr ooftfcftpfteïijftrbeloftcn Doen/Dat <©cbcnter bec* 
obcrteningeuomen3ynbe / fijn «excellentie ftet Ecgct 
foube bjengen booi <0?oeningcn en in be€>mmrianbcn/ 
fonbec torifte brioftcu/ bie ban BjiefïanD ftetboïft on- 
bec ftaer repartitie fiaenbe / ban be briegeringe toiïbe la¬ 
ten bertreeften/ griijft 5p te boren bp fijn «Excellentie 
Dooi ftare «3cöeputeecDe al ftabben boen aenftouben en 
foHiciteren/ al eer be felbcftjn «Excellentie upt öcn^agc 
bertroft / of batfp anberfïntgftaer 14.00 man nicttoik 
ben upt ftare $jobititi> laten bertreeften boojgutpften 
noeft ©ebentcr. 

©efe refolntie ban genomen 3ftnbe/ tooien in alle 
öiligentienabe&taö geapjoefteert / DenElbbocaet be 
J^eece ban <0lDen-20armbrit bertroft upt ftet Ecger 
na $oflanb en Hptrecftt toe / om De $eeren Sta¬ 
ten ban De felbe gjobtntien be booift. JSefoïntie ie 
boen berfïaen l en be felbe tot fumiffement ban be 
cxttaojDinarife penyingen en beftoeften te berfoc* 
hen / ooit te maften noeft eenige meeröer getal ban 
Polbaren na ftet Steger te boen ftomen / bie men albrt# 
befi ftier en baec noeft foube mogen nuffen / en ooft 
om o?D?e te boen fïellen bat be Compagnien in <0ar- 

W(U« nifoen blnbcnbe fouben berflerftt toojben. Omtrent 
■ öefen tyb toerbe €ft?ifftaen Hupgen^ ^ecrctarijS ban 
$ ben Saöc ban ^tate naec ’t Steger cepfenDe/ ban Den 
tere» ©panb gehangen en binnen j^immegen gebjaeftt. 
^ 5be ^oibaten upt bec &rab riepen I ftarit utoen öaetf- 

ftctx of £>ecretatig toeber / baer op riepen be 25rieggcrp 
in toeber / ftarit ^utpften toeber. Óiebanbe^tabOe? 
tat» bentec ftiriben ften eerfi fcer fïifle/ niet brie ofltntie 
5jL boenbe met feftieten: niaer arbepöcn fïerft aen be poop 
>an« ten bie fp feftenen toe te boïtoerften/ en blaften ee* 
ng»# «ige ftupfen af/ borftbenfefïeuSunyfeftotensp met 

ttoee ftalbe Canonp upt be ^taö / ban beben gene 
Km, ftftabe of en raeftten niet /ifïjn «Excellentie öebc feec ap<= 
e««n pjoefteren en geceetfcftap maften om ftet gefeftut te 
ojaat. planten / en faeftalbcn ftet gefeftut bat bqm Sutpften 

toap getoeefi/ öebe fijn excellentie noeft bier fïneften 
bonkampen cnEtool ftomen/ en noeft eenigeBrit- 
#uxften£ ban Eutpljcn / enbemccnmgetoa^om ftem 
lupben op ’t ftectfSc acn te grijpen / eer bat J)acma met Spn Erger foube ftonuen gerectjijn/ en men beeftont 

at’ec biffentie ban binnen toap tuffeften be JBalen en 
Ouptfcn : fijn excellentie bebe een groot trabaillie 
bp narijt en bp öage aen alïen jrjben / fonbec 3ijn feft 
ben ergens in te fparen / niet tegenfiaenbe be «Bebepi^ 
teeebe ban be Staten ban Hollanb albaer in ben Eege# 
re bpftem sjjnbe / ftem Dagritjftg bermaenben 3jjn per^ 

foon in geen gebarr uoeftte pcricnl te fïrifen. ©en 9 
3unp toefcube ièonbag / heeft fijn excellentie ftet ge¬ 
feftut boen fprien / en fteeft ten fdben Dage op eeneu 
aerben JBal leggenbe tuffeften x fierfte iBuuren aen 
be^tat^-pooite 4.600 fcftcuten gebacn / en inaeftte 
met bit getocïbig feftieten een grote toeffe: een nacftt 
of ttoee te boren ftabbe fijn excellentie boot eenige 
üBatcofcnbie tori 3toeramen ftonben/ belaften bom 
fonberen ban be Diepte / ftoogte en lengte / baec toerbe 
een fitoone lebig gemaelit ban ftet gefeftut om bie te 
gcbnipften tot een 23jugge ober be fcaben / al^nu bit 
boo:f*3. feftieten tot een of ttoee uuren na ben mibbagft 
gebuurt ftabbe / en be Éant-poojt toeerloo^ gefefto* 
ten tonji / en een ronbe (Coocen nacfl baec bp fiaenbe 
op renen (lompen ftoeft ban De&taDg JIBuure geftrel 
neber gefeftoten / fo toierbe ftet bolft tot ben fïo2tn geo^ 
bonneert/ baec toe be«Eugrifcfte/ ^>cftotten eii^e? 
berianber^ riftjJ ouber ftare 0berfien gercet fionben/ en 
biel be «Engrifcfte be eerfir bcurte om ben tioim te begin¬ 
nen / be rneefte 3toarigftepb toa^ om in be tnonb banbe 
^aben te ftomen/ btjftig boet facet toefenbe / baec toe 
toag een ^»cftip toegerufï met een 2$?ugge / baec onbet 
be &oïbattn en ^eftipper bebeftt fionben / en ’t &cfttp 
in be monb reeftt fiuucen ftonben / om alfo be 23jngge 
aen bepbe 5ftben op ’t Eanb bafi te maften; ftet gcluft^ 
te aïïe^ tori en quaitt ftet ^cftip en be 23?ugge fow 
Der feftabe baec ’t UeftoojDe / en men bie bafi leggen fom 
be/ ban be bierigftepb ïret «Engrifcfte^oïbaten too^ 
fo groot batfeniettoacftten ftonben bat be25?ugge te 
Degen bafi gelept toerbe/ en fpjongen op be23?ugge 
met fulftenbiccigftepD / bat ben ingenieur om be 
3toaerte en mmigftte ban ’t bolft Dat’ec op toa£ / be 
23^ugge aen be s>taD£ 3ftbe niet bequamelift leggen 
ftonbe/ eenige fufimeren bat DcSSjugge toat te lioit 
toa^ gemaeftt/ toat’rr af toa$1 beacïjterfie Drongen 
be booifie fo acn bat Die geratfic en bie befi fpuugen 
ftonben baec ober fpiong / eenige anbere fpjongrn in 
’ttoatet/ en baer bcrbjonftcc tien of ttoaelf/ bie ober 
toarcu beben renen Dapperen nenbal op be 23’efTe. 
©e Baenbiig ban Capitepn Eambcrt toa? be ecrfïe «,toun 
Die baer op ftlam / boeft ftp toerbe firaftj» boobgefcljatcii op ©c. 
en biel ter neber. potter be BenDjig ban Capitcpu bentec. 
IBcetfteclten toa^ ooft met ftet Benbeï op be 23^êfs 
fc/ en flingerbe fijn Baenbri fcer lujiig/ maer niet 
genoeeft gebolgt toerbenbe / boo? Dien ftet Begiment 
bat boïgen foube op ben njgebïeeffiaen/ nietftounct© 
be boïgen öbcrmit£ ftet leggen ban be 23?ugge ober be 
i^aben gefarigeccttoajS/ toarrom potter en bie op be 
25?efle toacen toeber te ruggefpiongenen na’t^cftip 
toeeften/ fdottec bjocftt fijn Baenbri baer niet alleen 
af/ maer ooft fïjn^ ütamcraDcn Beubel baer aen ftp 
grote eere beftaelbe. l^ier en tuffeften feftoten bafi 
be grobe fiucften / niet teffen^ gelijft tori te boren / maer 
feftoten na alle €orcng / ftoge i^uufên en Benfier^ 
baer men eenige fcftcuten fag uptftomen / en piinci* 
païijft in be 23jeffe / altoaermen be Benbeïen fag fiaen / 
al bïiegcnbe ben fioim bcrtoaefttcnbe / toant «B2abe 
Ifarmen ban ben ^öergc fiont felfp' met febcnBenbe^ 
Ïcnneffen^be23?cffe/ DoenDe grote tegentoecr/ en fie- 
ten be &olbaten fieft brie op be iBuuren fïen / en gaben 
fïeft gefteeï bloot/ en feftoten felïyft baec upt/ niet tes 
genfiaenbe ftet grof gefeftut baer in feftoot/ b’oo^faftc 
ban befe grote fioutigljcpb toa^ bat <0?aef Herman 
bp be 23jeflfe eenige tonnen bift en fierft 23icr / eu 
ooft SBijn ftabbe boen brengen / en liet be ^olbaten 
biinftenfo beeï fp begeeeben / baer boo? 5P bjonften tocs 
fenbe/ op ’t peryftcl toepnig aeftten. «5?aef lierman feU <&wl 
be fiont anbeifaerftt al^ een ^cït/ tot bat ftp ban be fiee= f et®an 
tien bie ban be Ifupfen en JBuuren bïogen ter neber ge^ ® "rge 
tooipcn toerbe en gefteeï blinb toag / en alfo na ftup£ ge* gcgutit. 
lept toerbe/ toefenbe neffen$ 3ijn srjbe ttoee BenDygg en 
ttoee fijnber «Eörilupben boob gebïeben/toant be fieenen 
öiebanbeiBituren en fëupfm blognt grote feftabe op 
bie ban binnen beben. ^u ’t afïreeftm ban ben fionn 
toerbe «Tapitepn j'bcoïaeö ban JlSeetliniten / be &one ( ®ap"’ 
ban StDolpft ban .ïBcetfterften/bie picfibcnt banBIaen? mtet- 
beren toap getoeefi/en ftem niet DeEicefiecfe factie te be- 
ie gemofut liebbenbe/ baecom m «cngelanbgetoeftcn 
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Het Achtentwintigfte Boëk 
toa^/ aïöict* gefcfjotm/ en fcerff be£ anberen baegd j 
b? toaé een feer fraep beleeft Sbeïman ban groter fjo? 
pe I bie fijn b?omigbept tot berfcbenben ttjben tod bab* 
be Doen blijken/ t)u toa£ niet alleen Dapper en tod er; 
baten in Oo?ïog£-faken mact ook geleert en in bdc ttaken en goebe konfïen gcocffent ; ïju ïjabbe Ijet 

mpt ban Coïonel beöient op ben €oc5tbanj^o«u> 
gaeï / onbcc ben Oberfïen ©oritö en 3£?aek / ten Dien 
fïe ban 3Bon 'Silntomo untgefbnben. ©ojber£ bleef 

52'ou öaec ooft 0000 ^pitepn ^outoe Hlutoc een ©?iefcb 
repti Capitepn en SDeïman / met omtrent bonbcrt £>aldas 
©outoe ten / en tod i i 5 grqnetfie Sngdfcpe / betodke na ?llms 
stiutoe. fïa-bam gefonben toerben om te enteren. 3Beu 3ïnge= 

nienr Co?ndi£ lüacp / bic bc 23?ugge fonbe leggen / 
ïjem / om bc bierigbepö ban bc «22hgeïfcïjc / bic l)cm in 
’t leggen ban bc 23?ugge geen geljooj gaben / bacr boo: 
te bloot gebenbe / tocrbe mebe nut be ^tab gcfcljoteii / 
bacr ban ïju beo anberen Dacg£ gefïojben i£. 

<©efen ftomi alfo te bcrgeefë gebaen en afgefïagen S/ fo liet fijn Steellende be25:uggc met goebe 
j tod betoaren en befetten / 5ijnbe ban ineninge 

Dep anberen baegötocberom eenenaenbaïen ffcnm te 
boen / bic ban binnen toaren fo flecïjt niet of 3p merkten 
tod bat be 25?uggc oo?fake toefen foube ban karen 011= 
bergank en boob / ten toare 311 bie konben berniden / 
5ijn be£ nadjtö uutgebaïïen / om be 23?ngge te bet' 
b?anben ofte berniden / maer 30 toaren fo fierït nocl) fo 
manlijk niet omfnïjrteboïk?engen aï£ 311 tod bekoop 

(FoU8)ben/ en<lB?abcJBiliem baiikaffan<6ouberneurban 
Bpeflanb/ babbe boo? bit uptbalïcn fo?ge / berljalbcn 
ÖP toepnig fïaepjS Ijcbbenbe / in ber nadjt bu be 23?ugs 
ge ïjem babbe laten binörn / en baer fo goebe toaeljt en 
o?ö?e gefïrit / bat be ©panben nptbalïenbe / fo ontfam 
gen en todkoom gebeten toerben / bat Ijaer ben lufï om 
bed nutterechten bergink/ en 3pïuuben onbereiebtee 
faken toeberom af toeeken / ï)icr 6002 ben moeb geljeel 
berïiefenbe / en in ’t beranberen ban be toadjtc nuebtes 
re perfonen bic bet perrjkd/ baer 3p in toaren / berfiacns 
be / in bepïaetfe ban b’anbere gekomen 3ijnbe/ bonben 
bie ban binnen eentoadjtdijken goeb öat4B?abeHers 
man ban ben 25ecge / boo: Ijet aenb?eken ban ben bag/ 
een €rom-fïager aen fijn Sjrcdlentie fenben foube / ge* 
lijk l)p gebaen beeft / en berfoebten te parlementeren / 
t todk ben hergunt 3ijnbe/ hebben 3p ter (lont cencn 

^paenfen en 3©aïfen Capitepn uptgefónben / baer je= 
gen^ al£t©fïagier£ in ber ^tab ging Den Capitepncn 
VanderNoot enLennep. Cnbe toert bet ©erb?acb Op 

ben 10 3unp befloten/ bat <©?aef Herman ban ben 
Scerge met alle be Officieren en litrijgpboïk met baer 
bolle getoete / SBapencn en 23agagie fouben upt trees 
ken / ter pïactfe baer ’t bun gelieben foube met goeb ges 
irpbe en berfekertbepb. 55e SBcugerbe toerbe in bet 
acoojt niet gebadjt / ’t 5p bat <6?abe Herman fuïk^ in 
baefle bergat / of bat bp op be feïbe toojnig toaö) Oocb 
fjin SjL-edl. toctenbe bat be 23o|gerije ontfcbuïbig in ber 
©panben banb gekomen toaren / beeft met be SBojge» 
rjjc beleefbeltjk gebanbdt / befdbe boo? alle pïonbedm 
ge beb?gt / De ouDe Surgermeefïer^ qttamen bp fijn 
Srcdlentiecn gaben eenige^rticuïen oberbpgefctotfs 
te / ban fijn Steellende anttooo?be men foubefe tractes 
ren afê anbere ^teben ban be Oeunicecbe ©?obindën / 
fonbee bat met ben cenig fcb?iftelgk contract toerbe ges 
mackt. Oe jBagifïeatcn toerben berfet upt be uptges 
toekenc / bic in ’t leger bp fijn Srceïï. gekomen toaren. 
oe f ?mce iBauriüus? ljeeftoB?abe Herman ban ben 
2Berge (bie eenigc Dagen met bepbe fijn oogen bïinb 
toa^j goebe ciereacn gebaen / bëtfcbeen ea-fï bat kn 
bier of bijf bagen gefint toa£ bp fijn Sjrceïl. te bïnben / 
bie fulk^ confenteabe aïtoaec ’t langer getoeefi / ban bP 
beranberbe ban opinie / en frbeen in fiilligbepb boa? ee= 
ngen ttjö bem bplijn ©?outo^ iBoebcr op bet Bupö te 
H(fr tc bullen ondjauben / Docb bP toog met ben fjoop 

lS9 
m <6?oï / fijn SrcdL Ijabbe bem ook geaccojöcert cenis 
ge JBagenen boo* be ©?outoen / ïïmberen / en gequets 
den / en liet «3?acf feeman met frjn epgen Coec^-toas 
gen berrepfen; Hp ijeefit bem ook eenên eebaren Ooc; 
to? in JBebecijnen gefonben / boo? toienë uacrfligbepb 
engoebe etpecientie bp na eenige bagen bet gefigte ban 
fijn een Ooge toebecom kreeg) maer tot fjet anber Oos 
ge toa£ geenen raeb / fo bat bp bacr mebe boo?ts al fijn 
leben nia upt fien konbe. 

Oaer toaren binnen ^ebenter meer afé bnufent I 
.IDBanncn getoeefi / en bacr togenber upt met 14. df 1 c ) 
bïiegenbe©aenbden tuffdjenfe^enfebèn bonbert/ en 
tagtig fiuutetó ƒ en baer bïebcn tod beerdg aen befe 30= 
be / en tod omtrent 150 gequctflen / of meer / fijn Sps 
ceïl. fepbe tegen be Capitepncn bie baer nut togen/ fo 
bp bie ©acnbden toeber in eenigc bdegcrsnge bont / bat 
bp bc Benbeïen boo? bem foube bdjouben. 

dBen bont baer binnen 26 üBetaïen fiuckcn / een 
baïbe Sartoutoe (bie fijn Spcdl. mebe nam/ecu ^lan- 
ge/ be refie ©db-fiurken^ / en tod bier bupfent balc 
cu baïbe Carton - Cogeï^ / maer fbnöecïtnge geen 
tlrupt / bat ben p?incipad geb?ak / ^tjn Srccïl. beeft 
baer bu p?obifiein gelept fijn (©bec-ffeï^ ©aenbel / ben 
3B?offaert ban ^aïïanb / feoeu ban ^teentoijk en 
leunip / en foube baer nocb een ©enbel in leggen. 
Heeft ook boo? fijn bertrek goct gebonben jonker 
JBiïïem ban ^Bo?p te fcbicken om te commanberen 
binen ’p <©?abcn toaert / en beeft o?b?e boen fieïïcn tot 
Ijet repareren en fo?dfïceren ban ÓBebeuter en 2uts 
Pben. 

Het bobc licbaem ban ©oe!ant^o?kSngdfman 
bie begrote ^cbanfeop be ©dutoeboo? Eutpljenbers ö«? 
raöen enobergegeben babbe/ en binnen ^ebenter bes ö«i 
graben toa^ / toectöoo; o?b?e ban be Sirrjgpracb opges £ 
graben / en met een ftifi ober btoap bnpten aen be lant 
OBaïge gehangen/ anbere berraber^ toceen fcb?ik en ^ 
fpiegd. “» 

luikema be getoefene dBouberncur ban Eutpljen 5 
bertrok na Idolen alp in een jHeutrad plaetfe bnpten aen 
be^onmg^ getiiet / alfo bp becflaen babbe bat Beröus 
.gobem geb?épgt babbe te boen bangen / om bet opges 
ben banEutpbeiue berbebigen. ^ecamaïiet ïnpbcn 
bat bp met fijn HuP£b?outoc en familie naB?ieflanb 
toilbc / en niet meer begeerbe te Dienen. 

BeBictoiie ban befe ttoee fierke fitben toaö groot / 
te meer om öatfe in fo ko?ten djbe berobert toaren/baer 
boo? be BereemgDc ^?obinden in beter berfekertbepb 
gefielö / en een groot bed ban be platte lanben ban als 
le bdopintfe bep Bpanö^ / mit^gaberé ban be quote 
b?ant-fcbattingen bie f p aen ben fdben mofien opb?eiis 
gen/ berfeboont fouben 3ijn. ^Be Staten OBcncrad 
o?bonneerben eenen gencralen 23iö-Dacb tegenben,26 
9;unt) / om oBob ban befe todbaeb tc danken / lobeiieu 
p?Öfeu / metberbob ban alle banttoecken / enteoeffes 
nen in 4Bob^ 3Boo?b te boren / en te bibben bat bp fijne 
betoefen todbaben aen befe lanbrn lank^ fo meer feu- • 
begdieben te continueren / alfa bat bie t cenemaeï pan . 
bare ©panben en befen bïoebigcn Inrijg ontflageii/ en 
fijn «©óbïijk 3©oo?b ban Dage tot Dage tc meer bekent /1 u 
aengenomert en epntekjkallc bejlBerdbboo? Uectoa 
mocbtetoo?ben. 

d©e Capitepn jonker Jkclae^ ban XDeetkécïten " ” 
baer top ban bermaent bebben bat in’t affreckeii^an, 
be2B?efTc gefeboten ig / öaer ban öpöe^ anberen.bae g| 
gef!o?ben i^ / toerbe met groter eerenbinnen Gepeuter: , 
in be grote Sterke begraPen in ’t <ï3?af baer in sgu ' 
23?oeber jonker ^ntbonif Pan JBectlieckén in b$tt ja^ 
re i f 8 ó in ’t beleg Pan be £>djancfe boo? Eutpbeii met 
een Canon feboot gefefjaten 3ijnbe / in begrabeu toa^ 
fijne ttoee jonger 2B?aeber^ 23aïbnpn en Ibolpfj pai s 
JBeetkeeken bebben benïieben ter ccren Dit Lpita- 
phium boen bangen aen be pilaren neffen^ bet <©?afr. 
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p i. Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 

CONSILIO ET ARMIS. 

Nicolao & Antonio Nobilis viri Adolphi a Meetkerke, Praefidis Flandrise Filiis Bru- 
genfibus, qui ambo pro Patriafortiteroccubuere, Balduinus & Adolphus fracresnatu 
minoresCommilidones pofuerunt. 

OBIERUNT. 

Hic in obfidione propugnaculi ad Zutphsniam tormento verberatus non. O&ob. 
ftijlo novo , M. D. LXXXVI. annos natus XIX. menfes V. 

Ille in oppugnatione Daventriae, ad impecum ultro inter primos vocatus ,fclopetoque 
idtus 111. id lun.M.D.XCI. annos natus paulo minus XXX. Cumprius Tribunus milit: 
in expeditioneLufitanica aufpicijs Regnae Angliae Ordines duxiffet. 

!Dat is: 

CMet Raeden met Wapenen. 

$tcoïac£ cn 3£ntonp / é&oncn ban ben €bcïcn CSeci* 3töofpf) ban «JiBcctficrficn / j^jcfibcut ba» 
Oi)Iacnöfrcnban 25:ug0c/ öetodftc bepöc boo? ’t iBafccrïanïi b^omeïnlt Qcfïojbn^tjn/ Ijcübcn 
bit gcfrclt ^albupn cn 3f>öolpJj / fjacr jonger ^ocöei# cn mebe ^oïbatcn. 

Sy zijn Overleden. 

tDcfeit / tc toeten: Hntomg in ’t 25cïcg ban bc ^cïjanfe booj Zutpïicnj met ccn Canon geftfjO' (roi.19) 
tni5bnbc / ben 7 <£>ctob. mrutoefïrjltJlB.35. ï^i=r©3f.oub3i)nbei3l^.3iami^41^acnJ3£,n» 

©cnanbcccn/ tcmeten: ^tcolaeb/ in tbdcg ban ^ebenter/ banfdfb onbccbcccrftc ben 
fio:macnbaïfcnbc/ met ccn ^fBufguet gefloten ben S»nP 41©. 35. ato Ijp cerfi bc 
plactfc ban een Co:nd in ben Cogt ban §5o:tugad onbec ’t bolh ban be ïïomnginnc ban Cngc= 
ïanb bebient Ijabbe / fjn to oub getoeefï toepmg min aïgf 3; aren. 

E)cob 
n ben 
jece 
jeö» 
nt 
mlpö 
n 
leet» 
chen. 

©e 
DU' 
cneut 
in 
Mlletn. 
iö 
ib ben 
ifnee 
ntae 
fntrt* 
Hieeco 
23?ie» 

:n/ en 
ibec» 
mien. 
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£>ijn Baba* ICöoïpï) ban jiBeetftctfteneen Patricius 
baii25:nggc/ eenfcec geïeett man / bic boo: 3tjn ga 
ïccrtïimt gctocefi ié p:efiDent ban Blaenbercri / cn boo: 
bc Cpcbecfanbfe bccoccccn upt Bïaenbeten boo? bc 
rannije bcc £>pangiaetben gebïugt jijnbc in Ecïanb / 
tó bp tijben ban ’t ©oubernement ban ben <f3:abe ban 
SLpcefta* getoeefï RaeD ban £>tate / macc baet na fjetn 
te fccc gemengt fjebuenöe met bc Mpcefiecfe Jpactic mm 
nenllenben/ ié fjp gebïugt in Cngelanb / öact Ijn öcm 
öetefïefijnélebmé ontïjouben fjeefe / cn ié albacc ge; 
fïenben op ben 16 <0ctob. befeé 1791. ‘Sfaeré/ alé bp 
pet Climatcrife ^acc ban 6 3 omtrent feé jRaenöen 
gcpaffccct toaé / tnen tot! feggen bat bp ontfangen beb; 
benbe bc öjocbige trjbingc ban bat fijn ^oon boo| ©c= 
bentee gefrfjoteit cn boob gebïcbcn toaé / $ebert gc= 
quijnt cn fMiClp getoccfi ié / tot bat ïjp cpnbeïijk booj 
b^ocffjcpb obecbaoïmcn 3ijnbc / bit tijblijhc leben ïjccft 
afgeïept. 

55e i|cctc<Smmecicö ban Hpete Couberneur ban 
JBiïIcmé-^>tab ïjccft ben tienben fjnnp 159 x acn fijn 
Cjtceïïemie ^?incc .fiBauritiué ban Baffau gefonben 
een pacquct met 25nebcn bic bp fijne jg>olbaten toaten 
gemtacipicat / cnabb?cffeccbcnacn ben^Boubecrrcut 
ban <ï5eecttnpbenbecg / en Iiet fijn CrccïïentiC ooft 
tueten bat Ijn abbijfen tjabbe ban $$2uffcï bat be ï^ca 
togc ban patma met fijn Pof betteeftt na 
ficirfjt / om bacr een Hcgcc tc fonnacn / tot toeïfi effect 
ÖP nut Bjanftnjft ecnigc Croupcn bab oneboben / cn 
bat bl1 al omteent 4000 jBannen bp ben anbeten 
babbe op bc booifj. pïactfe / en bat bp bafiont bat 
ooft bc gemutmeerbe ^pangtaerben toebetom bea 
foent fouben toefen / en bat bp öefe bagabetinge 
maeftte om 55cbenter te ontfetten / bat^abettave.ï 
ban iBanébelt / bacc patma op gefioott toaé / toebe^ 
torn in aïïc fijne Staten gCfieït / «ptgenomen bet <Bt- 
ncracifcljap ban bc tSttiïfctije/ toact mebe IBonffeut be 
fa jBotte boojücH toaé. 55c <iBjabc ban ‘Hltenbecge 
tjaööc coinmiffic ban bcnïioning beftomen afé <6om 
betneut ban f^oïïanb / Ecïanb/ cn'2tbniit’acïv©cne' 
raeï / befe commitTic fcb’ccf Sliet moebt toef betgeïe? 
fteu toctbcnbu befaffcagancn/ bic bepatié geeft ban 
bc 23iébommen ban Confiantinopoïen / 3!ètufaiem en 
ban meet aubCte ^teben in SCfien *, geïtjfte abbertaitic 
fttccg ooft fijn €ccellentie ban ben <©oubetncut ban 
S3etgen op Eonm bat panna ma aïbabaefi geto 
gcu toaé na .fiDafitidjt met meniebte ban bofft gc 

rcetfrijap ban 53:uggen / ^cïjuptcn cn <0cfrfjut / cn 
bat bp cJBoné 'e)?agon lafl gelaten babbe met Dc genui 5 
tincerbc ^pangiaerben ban 55icfi / pe tenraié i en ilecu# 
toe/ fobacfïbicüetaelttoatcn/ tcbolgcn. 

55ocb befe abbettentien Oeïangcnbc be bcrfocnmge 
met bc gemutincctbe toerben bebonben niet toaetadjtig 
te toefen / toant bc ettoge ban patma gefonben fjcü; 
benbe aen be gemutineetbe binnen 55iefi / om be genui' 
tineetbe ban ’t Regiment ban JBanuei be Bega tc bèta? 
ïcn / toiïben tot gene accömmobatie betfiacn / toiïbcn 
ooft bat ben pcctogc eetfien boot af foiibe fjenlunben 
fiellen onbec eenen anbeten Colïonnel ai ^beefie/ 
toant JBanueï beBcga fjaten Colonne! fïent quaïijft 
met bun: om bat bp fïtaf ban ambitie 3ijnbe / fp bjeef 
ben bat bP ben ta geïegenbee trjb foube fitaffen/ en 
bem ober baa* tojeften bat 30 bem bajaeebt babben / en 
Tja liep nocb tod ttoee JlBaenben aen eet men Ijaet ftom 
be contenteten / en mgfi in ’t cpnbe nocb ben bccfceft 
betoilïigen: 55m Honing bctfaefj JBanueï bc Bega 
baet na met bet <Baubeniemcnt banpouoïgetcolen 
in Cofcanen / ’t toclft bp niet en aenbactbe om niet nut 
be Oojfogc te feftepben. ifet Regiment toca Daa 
na gegeben aen 55on 'Jüoufo be.#enbo3a€apitepn 
ban be ïancien / en be Compagnien bic fonbet €& 
pitepnen toaten / in befet boegen: bie ban ben <£om= 
manbeuc fintine aen 5Bon jprancifco 3uan be (Co^reé/ 
bie ban <£atoieï be *®$tp acn 53on f tancif co be pa!a 
fbr / bie ban ben Capitcpn 55:ego öe €a%o acn ben 
©eninaget 55on 'Hfonfo bc iTibcta / bie ban .flOcïcljio: 
.iBattines bep^abaaenfijnBaenbjagec^enianbo bc 
Piobo/ bie ban ?ïcafja be^icca / aen55on^uan be 
Bibanco/ bie ban 55on 55icgo De ?£cugna acn ben Bcn= 
bjagec 5Biego b’TTlïa / bie ban <6afpai* be Capena (ben 
toelftenïjetampt gegeben toietb/ banSlui>miantban 
beniBactfcïjalft ^enctaeï) am©on^uan bckt»aïa^ 
$at/ bie banf|etrant 55eïïo pucrtocarrera (betoelfte 
jèageant.ïBafo? toettban tiSegmient) aenpieronf 
mo be pataa / bie Benbwgcc gctoecfl toaé ban 35on 
^tancifcobeSBouabiïïa/ bic ban peb:o Dc Jtngilo acn 
ben Sergeant .ïBajo? 55icgo bc€f:né / öieban.ïBac 
coé bc JBofgucta acn 55an ^ntomo ©cforia / cn af 
fo baet noefj ttoee baceetbc in bc Regimenten bic in 
Bjanfttijft toaten I bergaf fjp ö’ecnc ban tnen aen vDon 
Jprancifco be pabifia <éaptan / en b’auDce aen 5F>on 
Èoupé2B?abo b’?lcugnaRibbec / fobatpacma befe 
geuuitineabc niet ftonbc boo: befe tijb gebmnften. 
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Het achtentwinttefte Boek. 
O 1 J5>r 

©c ©acteutufrrïjen troft tic f^ince !©auritiud ban 
P?inte Naflau met ïjet gcljcele leger na doeningen / niet 
SS W8*n|taenöe Die ban ©cïöerlanö en öe gecommitteerd 
kaffan öeban ^ozöjecljt fcer infifieeröcn om op Nimmegen 
refoiutie cc treeften /en men ïjaööe tot Carnpen en Etooïöoen 
^0"®ec Dacftcn en btoutoen boen tien öupfent man/ en öat 
tangen bo°’ ö’*c öa8cn / ffin «èjeccïïcnti'c meningc toa£ om 
re tree. in ’t pafferen / Den bpanö te Doen öeïogcccn ban ’t ïjupd 
Hen. tc raccftteren öat fp befet ftielöen / öan öe b?eefe toap’ct 

fulfts in öat 311 fijn Crceïïcntie ftomfrc niet bettoacïjten/ 
maer bedictcn gocttoilltg öc IjHpfen Dc ©ccïjteren/ 
£>cljuïcnberg en Hupncu / en gabenöteöen ©upfïup? 
Den ober om tc flccïjtcn / öacr toert raetfaem gebonden 
öatmcnöc^cïjcpen geladen met ïjetgcfcïjuteii anöcc 
gcrcetfcljap fouöe ober ’t iOat fcnöcn / alfa öc pon¬ 
ten ober öe Zee niet baren mocïjten / en men flelöc 
0!Ö2C öatöen luptcuant ban öcn ingenieur Cojneft'd 
4©de£ tot ©ebenter foitöc bïijben met een öceï ban 
iftu onöerïjcbbenöe ,§>cl)ecp£-23?ugge / en öe £>cljepcn 
(in öc grond ïeggenöcj op te ftcijgen / en fijn Cjcceïlen? 
tiefontöe ©cerc Hcpnirr Cant met feftere lijfie ban 
beljocftcnna Rolland/ die ïjp nodig acïjtc/ bobenöe 
gene die men ban ©gcfïanö fouöe ftnjgcn / te bolderen/ 
fdjiccf aen öe 45ccommittectöc Hadcn / cnöeü©erre 
löbocaet ban ©ïöcnbanicbelt / ïjun upterfie befie 
te doen öat öe felbe behoeften mocïjten gefonöcntoo?? 
öen/ Dat öe faftc nu niet toeröe berïjongcct / op öat öe bes 
gonliebtetorie mocljt toerden gecontinucert. 

©at bc fïfn «Crcclïcntie nodj bertroft / ftreeg fijn <2rceï? 
©irotuc lentie alöaer tijöiuge ban öcn ©iconte öe fCurraine/ na? 
öc cue* mactö©crtagc ban 25ouflIou / öat in ©uptflantge? 
naniadö noc3 alle faftcn na toenfei) afgelopen toaren / enöatöe 
^ertou limcetot bcïjocf ban öcn Honing ban ©janftrijftte? 
»mn gcn£ ultimo 3fimij genoeg fouöe gcrect 3jjn om te 
Sflcn mareïjeren / en De oSiabe ban ©oftcnïo öie tot öefet 

*e, tijdtoenocftin ©untfïant toa$/ font erpieffelift ober 
mince renen ban fijn bolft genaemt gioïjan JFerfen^/ met 
Sun/ fciieben mondlift bebcl / fo aen fijn <EEjcceïïentic 
é>uptf* a$ öcn ©ecre ban <£>löcnbarncbeït/ öacr bp öefeïbe 
tan: bcradbcttereudc/ bp fbbecce men ïjet raetfaem bont 
on©Let’ öatljp te toegc fouöe brengen öat öe feïbe Itmec ban 
«?atac ^uptfe ïiupteren en Hnedjten baren toeg fouöen 
bantfo» nemen na en Öcur öe Nederlanden/ en fona©?anfts 
fienjo rijft / geïgft ïjp öeur öcn felben ^[oïjan JFerfcn^Öeöe 
i«?n« «monsteren / berïjoopte öat fp Defe landen eenen 
tee grooten öicnfi fouöen ftonnen Doen / en öen hertog 
®uptf« ban Panna eene grote afbjeuft / ïjet toeïfte ooft öen 
wn ea' ^onmQ ban ©janftrtjft geen naöeêï / maer groteïift 
boet. tot boaiöccï fouöe fireeften / fijn <gjccellentte fdjeen 
fmcr&. (jiertoe tod gefint te toefen/ en communieeerDeöaer 
ten bie öan met den 0aöe ban ^tate tot berfdjepöen repfen 
bienfie om fïoftan yai'cnë öie öacr op toag toacljtenöe toeöer? 
bnn ben om na ^uptpud af te beeröigen/ öoeïj ïjet toeröe 
bR°nfn3 nict tactfarin bebonden / öat men foöanigen ïjoop 

nieu en oubcdieben ©upteren en Soldaten öeur ïjet 
tbk fou» ©eöerlanö fouöe laten treeftm / alfa öie öe Han? 
tranen öcu bdjtcïift brei meer fdjade Dan boo?öeeï Doen fou? 
boor den mogen, ©act bande (&2abe bani|otjenloberaÖ? 
«idföEc. bertcctt toeröe/ öetoclfte öaer op fetjjeef/ öat fobeeï 
}a"ö fijn peifoon bcïangöe / ïjp toeï tc b?eöen toa^/ Öat ïjp al^ 
boen” ten ©icnacr en ftonöc Dc ï|eeren Staten geen ojöenin? 
bomen/ ge nodj mate fetten) macröat öe ï|ecten Staten goet 
°>n bonden / öat bonöc ïjp ooft goet / allcene beftïaegt ïjp 
ff Sb tieïj Datfjcm toee doet/ öat ïjp altijd gcïjoopt en ge? 
te boen/ toacïjt ïjaööc öat öit leger öat na ©janftrijft treeften 
öan fouöe / ïjaren toeg aïfo genomen fouöe ïjebben / öaer 
S2* mede Ijp öcn landen eenmaal «afijn affectieÖienfï 
acti * ïjaööc mogen betogfen / öacr ban ïjp niet ben lm? 

baffaöeur Den ©iconte öc iCurtainc ïjaööe getjan? 
öcït/ en toa«i ïjp aïïe tijd ban bie opinie getocefï/ öat men 
fijne ,ï©ajcfïcpt£ leger geerne bent de Nederlanden in 
©janftrijft te treeften fonbc gefien ïjebben / geïgft ïjp 
ban den ©iconte öe (Cnrrainen genoeg fpenröeöatïjp 
fulfts geerne fonde tc toege gebiadjt ïjebben / en öft 
fijn bermoeden ïjaööc ïjem fijnen tijd alöaer Doen ber* 
lief en/ dat tjn in befe tcgcntooo2dige gelegentïjeptfijn 
Credlcntic geïgft tjem gebeurde niet ïjadde ftonnen 
op öen öicnfï toacljttu / en De Zeereu Staten ban 

toegen öe landen geenen fcïjuïöigcn öicnfï ïjaööe fton? 
nen Doen/ toant öe anttoocgöe ban ^joljan petfen^ 
Ijcmgeïjeeï ïaetgeftomcntoa^/ (mettegenfïaenöe ïjn 
Ijem ïjaööe beïafï ïjem in aïöer ple te aöbectercn) Dan fb 
ïjp ïjaööc getoeten öat fijn €rcelïentie te©cïöc toare 
getogen getocefï / en öc£ Imbaffaöenr^ Hnjgsbolft 
niet beöurftig / fo fouöe ïjem noeïj fijne 3toaftïjept / 
nodj 3gna5?aeffcïjapé faftcn niet bcrïjindeit ïjebben; 
of ïjp fouöe fijn Cjecdïentie al£ öie^ ©ienaer ïjp ficïj be? 
ftcnöe / op öen öicnfï gctoacljt ïjebben / begeecDeöacr? 1 
om öat fo pemant fuift fijn ïang uptbïgben in ’t argfïcn / 
toiïöe uptïeggen / öat öen pccre ban ©ïöenbarnc? 
belt / geïgft fgn bafï betroutoen op Ijem toa^ / ïjem öu£ 
tot fijne toeöerom-ftomfïe toiïöe ontfcïjuïöigen. 

Dojöer^ aöberteeröe De booptoemöe <6?abc ban ï^o? *rö?ï 
ïjenïo Dc boomocmöe Peere ban «©ïörnamebelt bp öa 
öc feïbe l©iffibe gefcfjjeben unt Nieutoenfïepn Den 
-4 Sunij 1591. alë öat een Edandec genoemt <©il? taa 
Iius3!anf5. öietepjagabpöenlmbafTaöeurban ben 
Honing ban <§>pangien toa^ getoeefï Öie aen öe^Hep? ö”a 
fer^ ©of i£ / öetoeïfte te ©eplb?upn geftomen synöê / igetrc 
ïjem een b?icf ïjaööe gefcïj?eben öat ïjp ïjem eenige fa? 
ftcu toiïöe communiceren tot öicnfï öer ©ereenigöc ta"ne. 
Neöedanöcn / fo ïjp ïjem toiïöe ïjoren / öaer op ïjp belt ui 
ïjem outboDcn ïjaöbê / en ïjaööe öefeïbe ïjem gcopen? p«PU 
baat ïjoc Dat ïjp een 2Sgef ïjadde ban benlmbaffa? }JJJ® 
öeur banden Honing ban ^pangien aen öen ©ertoge tm.’ 
ban Pacma en ooft eenen aen öen ©cere Iffonbiïle/ öe? 
toeiïte met lutoeïften^ toaren toegemaeftt/ öetoeïïie 
ïjp bcgcaöe öat öe<©?abe bic openen fouöe / geïgft ïjp 
öeöe / en copieaöefe / fenbcnöe De Copie öaer ban 
aen öe boogiocmöe ban ©ïöenbarnebelt / öaer be? 
ncffei# baftlaerbe öe feïbe tegen öen felben bat ïjp in 
groot credit bp öcn booifs. ©ertoge ban garnia en 
ooft bp öen ©apifïen toa^ / fb bette fijn <ÖrceUentic 
en öe ©eeten Staten ïjem toiïöen empïopacn / fo 
mepnöe bp öen landen groten, Dienfïtc Doen/ geïgft 
ïjem öe 43?abe fijnen boo?fïag fcï)?ifteïgft öeöe obergc? 
ben / öie ftn meöe ober fent/ maer öctoijïe öe opgC" 
btoftai 23geben niet toe! toeöerom toegemaeftt ftouöcn 
tooiden / en öat ïjp Daa in geene 3toarigljept maeft? 
te / ’t toeïfte öen €foabe aïïerlep geöacïjten maeftte / om 
öat tot $?aga Öie fp?afte toaë / fo öe <©zabe ban ^cïjftc? 
fte en andere ïjem odft gcfcïjjeben ïjaööen / beefiaen 
te ïjebben / bat ïjp 1000 ©aeröen en 4000 boet-ftneeïj? 
ten boogde Statentoa^ aennemenöe/ foöat de432a? 
be geloofde öat ïjp tot örm geftomen en gcfcïjiftt 
om ftontfcïjap öaer ban te ïjebben/ of öatljp etnöub 
belöc bedrieger mogïjt 5tjn / toe^ïjaïüen öe <©?abe 
(öctoijïe ïjp fcljujbcn ban ïjnn begeerde in ©oïïanö) 
eenS3?ief meöe gegeben ïjaööe / öaer ban ïjp ïjem Co? 
pue ober font/ oföenSBjicfopgebjoften en in anbcic 
ïjanöen quam geïebert te toerden / fouöen öacr in toep? 
nig tot garen nutbinben/ öocïjfoïjp ïjem öen 23nef 
brengen mocïjte/ïjaööe ïjp niet toiïïen onderlaten fijn <£> 
te boren öaabantetoaecfcïjoutoen/ op öat ïjp fo upt 
Öen25?ief aï^ fijn boojfïagcn ïjet befie nemen mocij? 
te/ tot Öienfi ban Denlanbe/ enfoïjp öacr upt pet 
bojöerïijft^ ftonöe bafiaen / mocïjt ïjet met fijn Crecïft 
communiceren / en na geïegentïjepö ïjanöelen / fobee 
ïe ïjem bdangöe mccnöc öaer een lift of beöjog onöer 
te fcïjupïen. ©p pjefentcerde öe^<©?aÖen©ienaer te 
toerden tot öat öen <©?abe felfë bp fijn Cjreeïïentie fou? 
öeftomen/ <|c. ^efeijft meöe bat öe©uptfe £ïup? 
ter^ bcgonöen ïjen te bergaöeren omtrent ïjetCjaef? 
fcïjap ©anau / en öat öen ©iconte öe (Curtaine ten fel? 
ben öagena&traetpburg reppöc / en öat öcn©erto? 
ge ban lorepne ïjem op öen pad in fijn lanö befdjant? 
fie / booitd öat ïjp feïfd ïjem ooft na ©iïïenburg begaf 
om te fien ïjoe ïjp fouöe mogen öoo? ftomen / (|c. 

©ooi’t^cïjpjbcn banöenlgent öer©eeren ^ta? «gt,, 
ten inCngelanö Noeï öeCaron ©eere ban ^cïjone? gtupt 
toaï banöeni2i©ep öefed^acr^/ ftregen öe©ceren 
Staten aöbertentie/ öat öeu<6?abe ban 23oÖtoeï in 
iScljotïanD in ïjet Cafieeï ban lifi leöenburg firicte* 
ïrjft gebangen toa£ gefieït/ om Öat ïjp betigt toa^ Dat ïjp 
öenHoning in fijn bopagie fouöe ïjebben toiïïen ombjen? 
gen 1 öat ooft Den <©jabe ban lennoid toefenöe naefre 

ïjcrr^ 
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Ijecctia: ban öe Brone/ tegen ben bank ban ben Honing 
getcoutot babbe be ©oebtet ban J©iïo:ö Hutoeï / en 
bien boïgenöe geöifgratieett. ©en feïbcn Hertog ï)cü= 
bende querellc tegen fekcr <0ödman / Die de? niet tegen* 
fiaenöe fielt bettoube te gaen in De suite ban ben Ho* 
ning / ’t tuclu ben Oerloge gebjarr too?öenöe foube bem 
acijtec ben Hcmng gaeubc aoo?ffefccn bebben/ ’t tueïh 
fulke beroerte machte boo: bet upttreckeu ban be Hap* 
pieren en anöcrfint? / bat ben Honing genootfaeïtt toa? 
|)cni in een bup? te falberen. 

©at ooit een groot tfeer upt :ïant / in ^cïjotïanb 
gekomen toa? / toefcnöe een ©ooft ban een JD?obintie/ 
bie ben Honing gcoangen babbe boen nemen / en aen be 
Honinginneban^ngcïanb gefonben / en toa? aïbaer 
inbenCour gefteït. 

©til ©e Staten <0cuerad ïjabben dd*e goebe nienmaren 
*• ban ïjet innemen ban ‘Sutpljen en ©ebenter oberge* 
^ fci)?ebcn aen ben Honing ban ©taukrijk en aen be Ho* 
taniu niriginne ban ingeland. ©e Honing ban ©?ankryk 
W fci)?eefbaer op aen fijnen HlnibaflWïeuc 23usenbaï / bat 

fjp met groter blyötfcbap berfiaen fjabbe be genereufe 
penöe ejepïoicten bie fijn Coiijijn <0?abc IHauritiu? ban 
oicto/ .Bajfauïjaööc gcbacn ten bieufie banbe ©eeren £>ta* 

ten / fbincegarbban fijne particuliere confiberatien / 
tofe. ftemom fijne beugben enb?omtgbepb fmguïteclyk be* 

minnende/ en om öaffeme bie bptoa? ö?agcuöctot 
ben boo?fpoet ban b’affaircn ber oootnocmöc ©eeren 
Staten/ en bat ©oö bie een befcbcrmeri?ban rcrbt* 
beerbige faken / fal (fept bp) genocgfacm mibbelcn 
bertoccken om ber gcmccne ©panden aenfïagen te 
b?ekcn/ ’t toeïk fijne boojnaemfie boye i?/ gelijk bp 
Die attijt? gefieït Ijeeft in fijne genabe en goetbepö / 
bie Ijcm aïtoo? babbe gelept/ en oogenfcbynlyk boen 
merken fijne Ücfcberminge tot febabe en acbterbceï ban 
fijne bco?f5» ©panben. ©p bib 05ob ook om ’t gduc* 
kig liiccej uan be eutteptife bie fijn Cousynna’tiune* 
men ban ©lornter op Ijanbcn babbe / en boopt bat bp 
bie fal hebben konnenten effecte btengen / eer bet fe* 
cour? foube konnen toekomen / baer ban bp in goebee 
bebotie tgoinge bectoacbte» ©p berbaeït bem ook ï)ct 
innemen uan ©uingant in 25?etaignen/ boo: fijn Cou* 
5nu ben namee ©omke? / 3ebert b’acnkomfie ban 
D’<èngelfcbe/bie ook be steden ban IHo?ïai;e en <©uim* 
per in compofïeie babbe boeutreben/ enaenb’anbere 
3|jöe bat be ©iconte be la ©ttinarebe toa? gefïagen met 
a.lc fijne Snfanterpe bie bp in ^oictou babbe/ toctke 
25dak belegert bebbenbe / met groot betlie? ban De fij* 
ne toeberfiaenöe/ gabenfijnCoujijn ben$)?incc ban 
Conto/ bie in 31njou toa?/ en fijne dienaren ban jdoic= 
tou tijb om baer onbertuffeben bp met appjodjeren be* 
fieb toa? / te ardberen / ban Detoelke bp fielt) boo: ba* 
reneerffiggepd binbenbe obcrbaïlen / fatibeerbe bp fieb 
met fijne ©npteryc in grote bifo?b?e / ïatenbe 5ijn boet- 
boïk en ) fïticken <6cfcbut bie bp bp bem babbe met fij¬ 
ne ^mmonitic binnen lEontmorillon / baer 5p ber* 
meefiert / en tufTcbcn be btjfen feLö bonöert man öoob 
gefïagen toerben / en onber be felbc 6o of 8o Curaf* 
fier^ / bie aibaer tot baer bulpe gekomen fcuaten: 
’t todk een co:fack toa^ bat aïle^ aen fijn gemdte 
€oti5b'n tuierb obergegeben bat beu ©panb in ©oictou 
babbe / uptgenomm ©oicticr^ en JlBircbau / bat bp 
baer rta ië gaen belegeren / üoo:r£ berbaeït bP bat 
be^ ^aup’ enbe Honing^ ban ^pangitn^ Httjgsbolk 
bafï matcbecen / ban bp boopt bat <0ob ben baer p:c* 
fumptie buur genoeg fal laten betalen / (|c. ^efen 

)Cfc23?ieftüaé gebateert ben i o fjuln upt IBante. 
s Ln Eigent ban be Staten <6cnerad in Cngeïanb 
" bp be Honingiune be ^cerc Caron / febujft upt Hou 
J® öm öen 8 Siunp ftflo Anglico, bat be Honingiune feer 
«on berblgt toas te berfiaen be goebe nienmaren ban bet m* 
penbe uemen ban Eutpben en ©ebenter/ bankte <0ob ban be 
bioö» pictorie / en pjeeg bjonbedyk feer fijn €jcceïlentie ban 
ti Ojne grote naerftigljepb en fo:gbulbujbept / b^te 

Duin» l©ajefiept (feb?bft bp) fepbe tegen ïjem bat fpteregt 
| ^ mofi bïijbe toefen / tertoijlen baer niet geboebt in baer 
"nö" feben meer goebe tijbingen teffen^ ontfangen te beb* 

i bbc ben / baant 50 ook upt 25?etaigne ontfangen babbe be 
'»ö* nieumaren ban bet innemen ban <0uiugant / b^e 

JiBajcftept babbe ook tijDinge gekregen / boe bat ben Wctorfe 
Honing naöien bp gearribcert tuaö au Pontdel’Arche toanfijn 
foube ingekregen bebbenbe^tab ban Hommer? boo? 
be intelligentie bie be ifeere ï^aliot / IBontmocencp 
en Hollet babben met eeiiCo?poracï Die ben een poo?t 
ban be ^taö leberbe Cen anberen babbe baer IIHaje* 
fiept ook b:iebcn ontfangen ban beu Honing ban 
JHaroco / fcb?ijbcube op ’t fïuk ban ben £>one ban 
ben Honing ©on Hntouio / bic feb bp bem bieït. 
§>cl)Kef onöer anberen bat Oen 'JCinl affaücutban ben 
Honing ban spangieu Die baer ic 'ü^iDe foube firak? 
boobgebaïlcn toefen op ’t ontfangen ban be nieumaren 
ban’t obcrltjDen oau fijnen JiBecfier / fp Ijaböc ook 
gcnoccbopbcn feïben tijb berfiaen boe bat ben ifeere 
banCbatte^^ouberneurbau ©irpe/ bebbenbe aö^ 
bertcntic batbc Hegimenten ban dEremblerout en la 
Honbc tocfcïibc be befie Die onöer De Higuc toaren / 
fierker ban n bonbert mannen bic bcrtoacljtenöc tna* 
ren mcetöer jfo?ceu/ om te belegeren <BcufCbafreï/ en 
toaren teCailp bier mijlen ban Houaen / een ©o:p 
feer toel gebatnqueerten gefo?tificeert met een fierke 
Hböpe / fuliië bat be felbe ©ouberneur met sr Hogicr 
©uillamnemenöemet bcnltebcn 200. jfrancopfen en 
400 i£ngcïfdje een ban be befie polbaren / alleenlijk in 
meeninge 3rjube te logeren onöer bie barricade bun ben 
©panb/ maetfoube §>*< ©uillam ben feïben ©panb 
fo tf p?opofic genomen bebben / bem berkragt en beo:* 
gekomen/ batbpecrfibefelbe Heekc foube bebben gê* 
toonnen f baer bp 5-00 ban ben ©panb ter plactfc öoob 
geblebcn toaren/ 200 gehangenen en 200 gcbeOakfeert/ 
Die acljter na ook Oan De 2$ocren boob gefiagen toaren/ 
’ttodk bcite JBajefiept ook tbonberlyk beelefiimccr* 
be/ $c. 

©en 14 |©cp i? be boo:treffeïijke en bermaerbe 
Öccbtfgdeerbc ©ngo ©oncllii? / tot ?tito?ff een ber* iu? een 
maerbe bogc seboie onber be Hcpukïtjke ban Boren* öoopref# 
berg obcrlcöcn / out 3ijnde 68 jaren / betodke cerft J’öS 
tot burgers in ben Hande ban 23errp in ©?ankrrjk / macct 
gcfiacnbebbenbe/ nabe|©oo?bban i>arij? gebtoon* rcutfae# 
gen toas te bïucbten upt ©:aiikrijk / en i?fekcre jaren 
baer na beroepen in be ümberfitept ban Hepden/ al? len.1 
P?ofeffo? in be Hechten / aïbaer bp lange m groot aen* 
fiengetoecfïl? onber be geleerde/ ban i? baer na/ ten 
tybe ban be Hpccfietfe Jfactie / baer ban baen geraekt/ 
bp beeft beïe treffelijke 25oeken m be Hcgten gemaekt 
en in b?uk nagelaten. 

3©P toilïen ioederkeeren tot fijn ^rcdïentie IBatiri* £ön 
tius ban Baffau / Debaeïke fijnen toeg na ©:ocmn* 
gen / eerfioptfaffdt/ en ban ban: op .peppel / enfo 
Doo? be ©?eutenacr? / baer bed oiigcregeltbepb? banbe «3^0 
jéolöatcngefdjieöe/ niet tegenfiaenöe fijne ^rceïlcn* 
tiealïebeboirenneerfiigbcpt bede om alle ono?beninge 
te toeten/ al? fijn €)ccclïehtie ober be©?entbetrok/ 
bernam bP bat ©erbugo ban Hoeberben opgetogen 
toa? met fijn bp-bebbenbe boïït fierk omtrent 1500 
man / bebbenbe omtrent 500 man gelaten tot befettin? 
ge ban bet ©lek en Jbïot Coeberben / en toa? getogen 
inde ©oo?fiad ^djuptenbiep/ en babbegeerneeenig 
bolk binnen ber stad ©joenmgen geb?acbt/ ban bie 
ban <0:oeningcn toiïben toel gebogen bat ©erbugo met 
40 of 50 inde stad quam/ maer toiïben gene soïda* 
ten meer in ber ustad bebben / ja bat meer i? fp mack* 
ten karnapen boo? en adjtet fijn Hogement / baer 
5P met ttoce Hot 25o?ger?betoacbt in balden/ en bic 
bandec£>tab badden omtrent aebt dagen tod öupfcnt 
23ocrcn binnen ber si ad boen komen / bic dagdyk? 
aen öe XDaïlcn trsccktcn. ©en 20 ^junp omtrent Den 
middag quam fijii aBrreïlentie boo? <0?oenmgen bidjt 
onber be stad / en logeerde met de ^ollanbfc / Eceu* 
fe / Schotten / en met öe Hunter? te helpen aren/ 
en bet jècbuptenöiep/ baer ©erbugo? bolkuptgeto* 
gen toa? / cnlepöe bem tufTcbcn Htane en ©?acpoo?t 
tufTcbcn bepöe be Diepten / en öeöe be ©ijken ban bet 
Hfpber-ötep öoo?fïekcn / betsebupteu-öiep toerbetoe* 
gebamt/ baer ober öe ©?icfeen €ngcïfc soldaten to* 
gen / be €ngeïfc logeerden te Hoogc-b?ugge / en ccnige 
©:iefe ©enbelcn in ’t Hloofier te Sdtoacrt/ en toa? een 
bed p?obianöe boo? De ^Hitoeesijl in ’t Heger gekomen/ 



5^8 
öcrtii boccmmmet nieetDer $?obïanDe ïjct BepDer- 
öicp op fo na Ijet Eegcr of fïaö aï£ men fouDe ftonnen. 
&cB?icfc ^ctjepen trocften ooft boo?tg op / Dan De 
BoïïanDfe jbcljcpen met ljet<Befcï)ut blcben nocïj om 
tcent De Jboïtftamp / bectoagtenDe fijn €]ccdï. bebeï. 

£>ijn dcxdlcntic ftrccg eenen ^paenfcn 25?ief bp 
BcrDugo aen Den hertog ban ^arma / Den 19 upt 
«©doeningen gefdjjebcn / uut£gaDer£ eenc memorie 
Dacrmïjp fijn ïjoogfjepb amtoijfï Den voeg Die ïjp met 
ijet boïft genomen ïjccft/ ban toaer Bttoep/ ïBagenb en 
itatien Voaec te gcftnjgen / en voaet fijn i|oogïjept met 
fijn bolft anïtuooit faï mogen bertoagten. 5jft ïjebbe 
gort gebonDen Den feïben gcintetcipiceïDe ^paenfen 
23jicf en IBmiorie ïjicc tip te boegen. 

5S?<ef ‘jPk OorlugtigfteHeere. Den Brief van u Hoogheyd 
toanöoi. •*-' van den 17 heb ik oncfangen,. en daer op geant- 
<öon« woort: Maer door dien die verloren is, fo fal ik in dc- 

afcannf» icn le8geri > dat sedert niet voorgevallen is, dan dat dit 
ro ©er» volk (by meent die Groeningers) hoe langer hoe meer 
t*ugo oproerig wort, mee ft de quade, maer ik hope in God 
Brttwc dar £oebe boven fullen leggen,en te meer lo u hoog- 
ban heyd belieft fich te haeften om te marcheren. Maer fc 
patina. het niet en is met fuiken macht van volk, als betaemt 
(Fol.ji.j om te bewaren d’authonteyt van een Prir.ce als u 

hco&heyt , dat de plaetle en mijn perfoon verloren 
gaen, dan de reputatie van u Hoogheyd fchade lijden. 
Den Vyand zwerft om her; in korten tijd fal men zijn 
voornemen weten, en fal u hoogheyd van alles verwit¬ 
tigen Ik lende dobbel antwoorc op depoinóten dieu 
Hoogheyd belieft had my te ontbiedenjof een van bey- 
de quame te verliefen. Ik bid u Hoogheyd ootmoedig- 
lijk dat hy acht nemeoplïjn welvaert en op fijn per¬ 
foon, den welken onfen Hcere oeware, en tot meerder 
ffaten optrecke, en vordere. Uyt Groeningen den 19 
Juny Anno 1591. Gnderftont Doorlugtiglfe Heere, 
U Hoogbeyts ootmoedig Dienaer, FrancifcoVerdugo, 
Opfchrift. Aen fijn Hoogheyt. 

De bpgcbocgbe IBemojic toa£ aïDu£ 
ïupDenüe: 

b Den rechtften en gemackelijkften wcgisvanRees 
toecDölc °P Anholc,Grol, Oldenzeel en Koeverden. DenGra- 
i^artKa ve van den Berge fal aer fijn Hoogheyt mannen fenden 
fou'as om her Leger te leyden. 

me” ï et ^ ^eb 2en a^e be Broiïaerts gefchreven dat fy alle de 
bolfe ’cïi Lijftochten gereet houden die fykonnen , maer lullen 
totrfr nochtans weynig zijn om de armoede van ’t Land. 
«1 ben Hoogheyt fal believen aen hen eenige Coromifla* 
tnejjtufp riffen tellenden, en tefchrijven aen die van Munfter, 
|en fat. aen denGrave van Benrhem,aen denGrave van Olden- 

burg,van defe kanten fal men goedequantiteyt krijgen; 
Shajcg en u/c dit land belooft de Magiftraet het leger te voor- 
te fich- iien van Koeverden af tot hier toe, fo fy niet belegert 
3 es/ en werden, maer voor geld. 
Pat' joe JVlen ialfe mogen nemen uyt Lingen en uyt de 
enihac» Twente, en voor geld uyt het land van Munfteren 
ten Benchem, die ik niet entwijfele, of u Hoogheyd die 

3Bat verfoekende fy fullen niet laten die met menigte daer 
mVe* van te verfien. 
amunfr Houde u hoogheyd voor geadvifeert,dat ik,hier niet 
tfeniet belet zijnde, lal mogen by voegen aooo man te voeten 

toan™e 200 Paerden- Be plaetfe daer fy fullen mogen by het 
<©ojIo« leger verfamer», falzijn nadeplaetsdatde vyand ziin 
oc/mact fal,maer d’alderbequaemfte plaetfe is Koeverden, alfo 
toan De de vyand herwaertsaen is. 

Jttaca" Sijn Hoogheyd,ib’c hem belieft, fal mogen logeren 
ban tot Oldenzeel, of euflehen Koeverden en Oldenzeel; 
toacc maer door dien de vyand machtig met artillerye komt, 

fcü nin* Vau nobe ^ac fl)’n Hoogheyd daer op lette, 
aenne» UytGroemngen den 19 Juny 1591. 
nun 

Dom*et ntm nu Dat fïarma ftcfj te BcïDe be? 
ü>trDu. O^ben tjaböe/ fetjjeef fijn €jfcel!entïc Dat men De 
03 bg fjn ^ctjanfeR ban ’jü aBjabentoectt / ïijnoDfcnburg ca 
i§co0» unöcrc pïaetfen en ^tfjanftn tod öefrtten fouDc / en 

snen bdiücceetöc Dctoijïc men fag Dat mm aen 

1, 

ntngen booj Die ttjü niet fouDe ftonnen «pttecïjten / Dat 
menomgeennjDtebctïiefen/ Depnncipaeïjfe^cïjam SrS 
fenen JFo?ten in D’#tnmdanDen fouDe ften tefo?cecen fpb& 
en obettoelDigen / en <D?oentngm fulft^ bïocqucitn ji>n 
Dat menfe naDecïjanD te gemacfteïijftec fouDe ftonnen ^cp°üa* 
tot gcïjoojfacniljepD toengen. <Dcn ai ^unp quamen^ juut» 
Dcc ttoee €ngcïfe Ccmpagnicn upt (DoflenDe tot 
^tcrnljcni / DaecbanD’cene naec^oegbucg gefonDen 
toccDe/ en D’anDec Dïeefbinnen ^ccnïjem / bijf Dagen fijn T 
te boren toarenDcr nocl) eenige Compagnicn fo ban 
-Mpteeeljt/ HinjierDam/ af£ unt itollanD en EeiatiD / 
Bergen op Eooni en 23?eDa geftomen / Detoelft op bótr 1 
fuioüfmbucg J *^«6?abcntoeect aï£ anDecc pïaetfen in 
’t «Djaeffcfjap ban Ent pijen befte! t toerDen/ fo qua* 
mm Dacc ooft een gocDequaimtcnt 23üfcruiten anöec ^ 
Ammunitie / Detotlfte incbe ecu groot öeeï op ftnaöfem toatj. 
burg/ DcBoom m’^<S2abcnbdaem;ptgeDecïten ge? l«,;' . 
fonDen toerDc/ Dacc-en-tuffcljcn toa£ liacma geftomen JJjJlJ 
uontom kanten / riteë / en öe bp-gelegen pïaetfen/ en it.cn 
’t fcijcen Dat ïjp gctoeïi mofï ïjeb'ben ban eenige fafien / 
of Dat ïjp pctplep toab/ niet ftcnncnöc refoïbecen of ï)p 2“c; 
na iBjocningcn toiïDe gaen of eenige pïaetfen in ïjet 
^uattiec ban ©dDecïaiiö aentajïen en De meejïenDed fouöe 01 

ïjidDen ’t Daer aooj / Dat ï)p ban meninge toa£ €»Jas ”'cr- 
bcntoecct te bcfpjmgen/ Daer meer Dan Dupfent man ^et 
binnen toab/ en Dm Coloneï <35 ojp in commanbeecDe/ tan 
aiiDecr meenDen Dat l)p na ilr.oöfmbucg toiïDe / aïfo ïjp ©eema 
De aBccoumiitteccDc ban Bimmegen Die tot 23?uffeï S11 
geïegen ijaöae belooft en toegefept tjaööe / en ïjet fcf)ie> 
lijft bertreft ban Der staten Eeger 7 en De onbecDadjfó 
ftoinfte ban idanna ïjabDe eme onuptfpjefteïijfteber^ 
baefïljcpD in Die «Suartierenberoojfaeftt/ toantfege^ 
Hocg t’cncmad ontbïoot en onberfïen toaren ban ó^ar? 
nifoenen/ mit^gaDer^ oo: De Ibccöen ban ©ebentec 
engurpften. DacfonDer De fpocöige booifienjnge 
ban De gefonDen (©armfoenen Die quartieren aïDaer in 
gcbaer fouDtn gefïacn ïjebbm / maer f>anna bïeefnocïjt 
aï fïü ïeggen / tourljtcnDe op De ftomjfe ban De <s5cmutb 
nieeröeban Wiiift/. ï|?tmtaïjS mEeeutoe/ fonDer De 
toelftc !)u niet gejïuc toa^ «a D’ieJfanD te treeften. 

#en 26 3|nnp fmojgen^ teDjie rniren ftjepDe ïjet 
Eegcc boen oBjoeningen / en marctieecöen aïïe Den 
DatI) / en quam De abant-gatöe omtrent 6 unren boo? 
©df-5ijl / maer De attier-garDe bleef cnffcïjm meger ui 
een Clüoftcr / en quam De^ auDerm Daegs mcDe boo? 
#eïf5ijï. <^cfe plaetfe toa^ «eer tod gelegen bno: Die oan 
doeningen / toaecom sn Die ooft befet ïjieïéen met 
ttoee Benbelcn /^olDaten / Dic jpbetadDen/ nament 
lift ïjet BenDeï ban iCiaect Meeral i / en ïjet BenDcï Daer too? 
il)atccta»y (Die oberïeDcn toap) ober gccominanDcert 
ÖaDDe/ en toaren geacftt fterli te 3jjn 300 man/ toant 
om Dat aen Die plaetfe De £>taD <©joeningen fo beïe 
geïegen toa^ / fo IjaDDen De <B?aenmger£ De feïbe ©er= 
ouga niet toiïïen betcoutoen / De ^lacïjtm toaren 
Diep/ en ober De ïjonüert boeten toijt/ De IBallen ïjoog 
enfteeft/ geïegm op Den €>ebec ban DeSce/ ban 
doeningen en ^mbDen by na eben berre / te toeten / 
Djic mijïm / De Bce-oijft qnam aen De 4©aï om ïjet tja* 
ge toaccc upt ïjet EanD te ftceren / en toa^ met fïaftet* 
felen afgefetjut / Dit Jfoit ïjaDDc 4. 25oltoetftcn maer 
toat te aïepn / Dien Dag maeftte men De quartieren / fijn 
<3, <0?aef iBilïem ban cf)ajfau / Den #berfïen Beer 
en Deïlecrc ban tfama toaren Ijet 5pottt befïeïjtigmöe/ 
en cappojteccDen Dat fp ïjet fuïftj; bebonöeu / Dat ïjet ge? 
fdjut bcïjoojïijït geplant 3ijnDe en acljt utreen Daer op 
gefpedt ïjebbmDe / mm een bequame f&Kfte fouDe ma? 
ften / en Datter bequamdijft ïjet gefcïjut ftonDen geplant 
toerDen/ in ’t bectrccften ban <B^oemngai / Rebben Die 
ban De ^>taD met grof gefeïjut fcer gefcïjoten / ban v;cto* 
ben gcmefcöaDegeöaen/ Der Staren gcfcïjatmofïe te 
^jcïjcpe bupten om / Dog binnen De toaöDen Dcctoaert^ 
geb|acïjt toerDen/ en De tomö toaö ïjceï contrarie/ fo 
Datje Daer qualrjft ftomen ftonDen bAe Commifjari^ 
j&Mjgaité toojDe tot ^ÊmDen gefonDen om cenig ftïcpn 
25ier te Doen tooutoen / en ïjp quam toeDerora/ met 
ïjcm b^engcnDc cenig 55ier/ 23,tüoö eniftae^/ en rap? 
ponecröc Dat Dc25urgcniecfïerg ïjem groot beïjuïp ge= 
Daen IjaDDen / en geoffereert ailc^ Dat firn €,vceïïmtie 

ban 

Het achtentwintigfte Boek. 
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ban Doen mocht hebben te laten boïgcn, <@ie ban Cm? 
Den fonDen öaer ©ibirp genoeg / De ï|ecren ïïabeu ban 
fijn Cpceïl. aïbaer bg fijn Crcelï. gecommitteerd te toe# 
ten: De ï|eere jjaqtrep ban Cgmont £)ccre ban Itencn» 
burg jüjohan f>auli / <©octoi ^ranp iBaeïfbn en ïïep? 
niet Cant / ïjaööen hacr SDagagie tot HJntocr3tjï geïa? 
ten/en aïfo fijn Cjrcdï. bcgeerDe Dat fg met hem te 3ian? 
De fotiöen treeben / fo fonöcn fg Dep <!3ingpöacgp fmoi? 
genp om fjaec 23agagie Dat De felbe Dep ï©ocnpöaegp 
fmoigenp te D?ie tigrai bg fjaet foube gcbjacljt tocröcn / 
alfb fjrt maee anöcrhaïfmiji ban baet tuap / en Dat Den 
tocci} bn btïen gcbjupfct / toap fonDec eentgc rencontre/ 
Dan al?o haet 23agagie ten tijDe ban fjcnlupDer bertrdt/ 
fioct) wet gebomen toap / fo boeren fn met fijn Crcdï. 
boojt / bcrïjopcnöeöat De 23agagie boot fjet ontbicDen 
al te ^cfjepe toortj getoeefï toap / Docfj Den z8 tegen Dm 

etjan abonD fo quatn De hnecïjt ban ^jonbre fïenep ban Der 
2£a/ en oc hnecïjt ban Den boopiocmöe Bauïi Die met 
eenen gcnaeuit gieter Croon op De tuagen bg Dema¬ 
gogie grbïebcn toarni / en tyocfjten ïjen De tijDinge Dat 
De bganö ljen25agagie genomen en binnen C^omin? 
gen gebtagt haööcn / en ïjen gehangen genomen/ 
Doch tocDerom b:n laten lopen fonDcc rantfocn / en 
Datfii gieter Croon gcrantfbmt IjaDDcn boot fep ton- 
nen23icmer23icr / bic tn alDacr in’tHegcrhaööcnta? 
ten Dopen/ en niet eenenfCiomfïagcr Dettoaeitp ge? 
fonDen om Den perfoon ban gieter Croon teloffcn/ Dan 
ïjafr 23agagie en’t gelD Datfcöaerin ïjaDDen/ bïcbrn 
fp guijt. 3joöanpanIt ïjaööe ni fijn offer omtrent 
Xoo guiDen Die ’t 3lanD tocquam / behaïben fijn eggen/ 
bleef’t feïbe meöe bedoren De téeereu bebïacgDcn inccfï 
ïjen papieren Dicfe in fjarc tioffcrs ïjaDDcn. 

£o tjaefi Ifjet gefcïjut gebomen toap mecnöe men 
’t felbe te fieïïcn/ maer bg gebiche Dattcr geen bnure 
ballien toaren noeïj IjotDen/ Die men mecnöe Dat Die ban 
©peflanD Dacr beficït fouöen hebben / Dan toap niet ge? 
fcljiet / Daer fijn Crcdïeutic niet boel in te bteöen boap / 
mofi men in parfèc ban CmDen Doen ïjaïen aoo bnu? 
ren balhen / en 200 hoiöenöie fg Dacr DcDcn Doopen / 
Doel) De $errc ban Jaarna Hrte’ïrumeefier ban ’t ge? 
frijnt / fcpDc Damt tnegnig tijD£ meDe berïoren fom- 
De toerDcn / en bjaDe miDDelretijD alle gcrcctfcljap 
beerDjg gemaebt om am baiDr 5t}Dm te bef entten / fijn 
Crccücutic alcaijagcfcljut noclj gefMttoad/ of ca 
nigen fcljmt Dacr op geDacn toas7 Ijeeft Ijct j?ott Doen 
op-cgfcïjcn / ïjaer ontbieDaiDe Datter hu noclj gmaDe 
boot ïjacr btaö: maer mDicn ?g Die nu niet luÜDcn aaa 
nemen / Datfc 5iju getorft fonDen moeten toacruc- 
men/ nictttojjffeleuDc of Ijgfbnöefe met<ÖoDéïjiiïpe 
ïjaefi met getoclt Domen qbrrbaïlm / Dacr toe aïlrö 
in fijn Slcger bcerDig tvap I ïjaa ronfent gebeuDe Dat fg 
cenige fouDen mdgni ngtfniDen om alïe^ te bcfiegtiV 
geil / ijler ober té grote onccmgbepD onDer De brfegcröe 
ontfiarn / De Capircgng en Cfffiriercn mcenbcn niai 
fouDet niet Donncn bcratitbioo?Dcn Dat men fo een 5fott 
fouDc obctgebai fonDer befcljoten te toefen / ten ïaet 
fien tootDen fg ceno Dat sgenugc tigtfonDcn Die aïïc^ 
bcficïjtigDcn / en het groot gercetfcïjap boel acngemerDt 
ïjcbbenDe / quamai tecDcrom in |)ct pott en rapport 
DoenDe /. toa^ Daer grote bcrfTagemljcgD onDer ïjaèr 

Eifjiei allen/ en hebben ïjaer feïbe fijnCvcellehtie obrrgcga 
ft fijn ben Den 2 3juïg / en 51311 Dacr ngt getogen omtrent 2 3 o 
rai ^anncn I: tonnt Dacr ernige te boren toaren ugtgcm 
tn, Stn öic niet toeDer ih DonDen Domen / met becï ©torn 

toen en ïiinDcren / Dacr torrDcn in gebonDen bijf JlDcta? 
ïen frucDen / en fc^ Hfcre ©otcïaigcn / met genoeg 
mitélirugt en fcljerp Dacr toe / fo Dat men ïjet tot geen 
beter Doop fouDe hebben bonnen bcbouicn / De ttuce 
Compagnien 31311 met hacr öcuDcïen ai bolle getoccr 
na doeningen bcïcgDet met ccnige taugtcrai/ Daer hst 
menDe/ 5tjn De foïDaten alle eerloop cn onbjooni ber= 
felaert / enfonDergelD en#afpoo?tgccafTccrt / Deibop- 
ïupDen cn Officier^ 3ijn gehangen geficït om tjacr 
te beranttooo’Den ban tjet ïicïjtbaerDig obergeben. 
Daer oiDie m geficït boad en Carmfocn / foo i^ igct ge 
ïjceïe aiegcr Den bierDen ^uïg fmotgen^ biocg ober 
3LanD gemarcheert na Den ©pfiag / latcnDc De*^cljc^ 
penooD afDigben/ en fijn genoeg geïijDDcnvDacrgc^ 

Domen / ïeggenDe De boo?f5. plaetfe op het ugtterfie ban 
De ©umielanDcnna ©tieffanD/ gelijD <&e]f$id op ’t tin; 
tcrfïe na C>ofI-©’iefTanD lag. ©eibuQO haDDe hier in 
leggen fijn eggen #bcrfie ©aenDeï / De Huptrnant ban 
’t feïbe ©aciiDeï / Daer in CommanbcrenDe toad een 
3£utfcnburger CDeïman / genaemt 5Johan De ^uefneg 
la ©ille / fijn Crcdlmtie heeft Die ban De .^chant^ Doch 
fommeren en op-egfehen / met bermanmge Dat bg al- 
Dien 3g.ïjct gefdjut te l/auDe lieten fetten/Dat 5‘p Dan tot 
fnïDcn reDcïijDcn apposiictcmem niet fouDcn bonnen 
raben/ $c. C?acr op 3P autbjoojDm Dat fg De Jirïjanf c 
boot Den honing tööDen fjonöcn / tn niet tobben boen 
alp Die ban «SMfnd gcDacii haDDcn: rnaer töiïöen ficlj 
alp cerïijDc ïirtjgjltigDen berDeDigcii / Daer na aïp ’t %e^ 
gcr heel Dcrtoaatp gcmarchcert tmpJ gabrn fj; bèta* 
hoep / Dan fijn CprcHcnttc toilDe Dat fg alïep laten fon=» 
Dm Datter m toap / cn met een ftob in De hanD uytgacn/ 
tn Dat Den Hiutcnant Daer fouDe moeten bigben gebaité 
gen / om Daer tegen te loffen een 3luitcnant acn beft 313? 
Deöienmöc/ gcuaemt iÉl'. Soofi jl©artcnf5. Die boot 
doeningen tn ©erDugop haiiDcn geraebt boap/cn noch 
óp geen ramfoenteapgefMt/ bcrmitphp meDe booj 
ingenieur gebjugDt toerbe/ ïop gelaten te toecDen. jSa 
belc obecfcnDnigeü 31311 egnteïiDaïfogeaccojDecrt/ Dat 
5P met tuitte fïojcDmstn De hanD ugt trecDcn fouDen/ 
Dóchlfijn Crcell. ïjccfc D’Offiaetcn Ijarc toapenen ge- 
fchonben/ cn Den luitenant mofi blijbcntotöatS'a 
'Joofi JBnrtenfs. Dacr tegen ïcDig gelaten tuerbe/gelijD 
fijnCjcccïl. cob Dm ^olDatcn hare 23ngagie oefdjcité 
Denïjeeft/ en heeft Die toech Doen boeren, Daer 313:1 m 
gebonDen ttuec halbe Cartoutoen / een ïjaïbe gslang en 
ttoce ©elt-fiutbenp / al ban B^etacï / 3000 ponöcn 
iirujitp en fcherpp genoeg / 00D bier ïafïen fiogge / en 
een gocDe quantitegt ïtaep / Saotcr cn anDere p?obific / 
Doch De ^chaiifetoap niet ficrb- ^ 

^cn 7 3!uïp fónt fijn Ctcell. een Crompcttcr na De 
^cfjaufc ban f^einemiï/om öic te fommeten, Dan fg ga? 
ben bcoi anttuoojöeöat fijnCpceïLhaer mcerDer pief* 
ferm iiiofi eer 5’g De plactfc aïfo fouDen obergeben / Die 
ban Den^pfïag tuami Daer meDc ingebomen. ^ie 
toap tod een ban De bcfïe gefatfocnccrfie ^chanfen ban 
alle Die in De Cmimcïanöcn toaren / gelegen tuffdjcn 
Snufhoni en .ïlBibtooïDe op ’t nicutue ©iep / een niijlc 
ban Ciocningen / en toap eetfi bg Ciabc ïDilïcm ban 
Baffouto gebout / en naer ïjet innemen habfe ©erötigo 
feer Docnberbetcren / cn berfierben / en haDDe een fta - 
brtfcl rontominöc (Cjacïjtgemaebt/ bedacht ber? 
tuyöct / cn De 3©al berhoogt en geöibt / Daer binnen lag 
Capitepn ïacffdt ban Cent/ met het ïjaïbc ©euDcï ban 
C?aef ïfa'maii ban Dm23ergc/ met noch een anöer 
ïjaïf ©cnöd t cn hoetod hem Den Commandeur fcer 
trotp hielt / fo Dat frjti Cjrceïientie Daer booi ttuadf fiuc 
ben gcfchutp mofi planten / en met De fdbe dbp öpc 
fchcutm Dacr op gcöacn hcbbcnöc / fo ïjceft hP Öd ober? 
gcgcbcn / en ip met het boïbDaer ugt getogen fonöer ge? 
töccr cn toapenen Den 11 ^uïg / en Dacr togen upt ttuee 
tjonDcrt en bijftig man, 

^aer na ïjeêft fijn Cjcceïïentié De ^chanfe %et- 
tebert Doen fommeren / öacr maer een half ©cnDcï 
halbaten in ïaclj / alfo De feïbe ^chanfe bïcgn toap 
di nicnneerinlogerenniodjtcn/ mitpengbeen bïeg? 
nighegö / maerfp hielDeu ïjen feer ttotp / fo Dat fg 
het tjd)cdc Xegcr ttocc Dagen ophicïDcn / cn fep 
ftndicn gcfchutp / cn etïijbe fcheuixn Dacr op gcöacn 
3fjnöe / ïjebben het opgegeben / upttrccbcnDe met 
hacr 3jjt-getuccr / fijn Cpcdlentic fchonb haer hen 23a? 
gagie / Ctéabc IBiïïcm toiïDc De ^chanfe Doen flerh? 
ten / ban De Staten ban ©iiefTanD niccnöm Datfc noejj 
öienftig toap tot befcl}a*minge hacrbcr ^ronderm / m 
öcöcn De felbe nachbccfteïbcn/ cn De ballen bcxDic? 
ben. 

Ba Dat llcttcbcrt tngenomen toap/ trob fijnCp? 
cclïcntic ïangp Bpcuooit / Dat <©|abc JFrcDcrib ban 
Dm 23 erge ban felfp bcrïaten haDöe / Dooi öe^eben? 
tuolöcn entente na^tceiitojjb/ aïtoaerhg beu 15 
omtrent gebomen ip/ öaer 3rjnDcheeft ï)P aDbertiffc? 
ment ontfangen ban ïtantfdacr cn ©aöm ban CxlDcr- 
lanD bat öc ïfertoge ban©armainctfijnS.cgcr in Dc 
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j&ön 
«iBjrceil- 
ftomt 
boDjbe 
fefjanfe' 
ban bra 
<©pflaa. 

We 
frïjanfe 
i)an öto 
öPpflag 
tarnt 
otafrge» 
gftiin 
aen jljtt 
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Cjccell. 
fcomt 
taoo? 
^emen» 
01/ 
’t tadfe 
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taec» 
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I' J't 
ïïette» 

ficttbe»' 
legert m 
ingeno» 
men. 
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trclu n® 
^tren» 
tanjft / 
ntaec 
taer^ 
flaenöe 
&arf>as* 
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ma «aec 23etutoc obcrfdjeeptc om öe Jkpanfeban ïünoöfenburg 
tegen De J§>taö ban 3&mimegen ober aen te tapen / öcfe 
S'CÖabfe toag be$ 3jaer£ te boten aïbaer bp fijn €rcd# 

fratmrg ïentie in aenftenban ben ©panö gemaeftt / met grote 
tcofè / ftoprn en in groot pcrijcuï / poe tod fefter fd)?rjber ban 
öaSntt öe^ebedanbfe gefcï)icöcnifie fdjftjft / bat fa be ^ta# 
Dam, ten aen fónoöfcnbtïrch tien of ttoacïf öupfent guïöetrê 

meer te ftoPe geïcpb ftaööen / foubc De ^cïjanfe be 
Bpanö een niaenb of fe£ toeften ïjebOcn bonnen oppou# 
ben I en foube pjn Ctccïïentieban Jateentop niet pebs 
ben bepoeben tcbertcccften J maer metbe bdegccinge 
gctcoopdtjft meöe mogen boo?tbaren / en urafpt De 
ftarigpcpööer Staten baer in: maer iftpcbbe ban an# 
bcre tod berjlaen bat ïjp be Staten Duet in ougeïp 
Doet/ en ooïtDegene Diefc geo?öonnccrt ïicbucu/ Die 
ïft meenc pen be faftefb bad en beter berpaen pebben 
aïa befen fcp?pber: maer fommige pebben bic manier 
öatfe aïtijb berifpcn en oo?öeeïen aïjS be faïten niet na 
paren pn baïïcn / en mcencn paööc paren raeb baer 
ober gctocefl / pet foube beter gefcpiftt 5pn getoo?öen / 
niette mm poe’t5p / tifêpjn Cjcceïïentie bie tpbinge 
ïtreeg/ bont pp raetfacm bat men om pet onfdterete 
berïtrijgen / pet bcrftregen niet bepootöe boo?fefter bcr* 
ïoren te laten gacn / maer te bepouöen: en ben Bpanö 
bic op fobanigen pïaetfe toa$/ öarr pp fónoöfenburg 
bcrftregen pebbenöc ïicptdp'ft nöep bede meer fcpaöe 
foube pebben ftonnen boen ,g>terntopftbao? ïjct ge# 
ncrad pjofnt^ foube getaeep pebben / ’t$tod toaer 
bat ïjct ’oooi Die ban B?iepanb in ’t particulier tod p?o# 
fptdpft gctoccp foFiöe Rebben / ban ten aïtgb niet 
raeöjhem bat men op pet particulier boo?öcd ban ccne 
$>?obintic aïïeen foube flen / en öaet en tuffcpen anbere 
baer immers fo bede en meer aen gelegen toap geen 
nept foube jïaen. <8»e tefoïutieöan bppjn €jccdler.tic 
ïri ben ®aeö genomen jfjnöe out öaödpft naer <2Möer# 
caub tt treeften / en &pahÖ£ boojnemcn tegen te 
Paen/ maeftteterponögereetfrpap totpetbertrefeom 
Den Bpanö per pooft te biebcn / pjn <6enaöe £?abe 
ïBïïïcm ban jfaffau ereufeerbe pcm bat De Staten 
ban ©nepanö niet foubeu toiïïen gebogen bat tip met 
pjn boïft op be B^'efc repartitie paenöe / boïgen 
foube/ enBcrbngomet pjn 1500 of 2000 man/ en 
let boïft upt be ntgettomen fokten baer bp geftomen 
3tjnbe/ Bjiepanb ten befien foube geben / toaer om 
pjn ^xte\ïmii£ ban baer fcfjepbcnöe / ï)eeft pjn rcpfe 
gcbojbat / en ip ben 17 gott^ ty.00 omtrent ï|afféït 
geftomen / enfoboo?t£oenfdben abonb booj Etooï / 
in Oeó anbrrca baegs' bóo? ^ebentcr/ aïtoaer ïjp ben 
18 ober een fd]eep^-b|uggc be Hfffeïc gepaffeert / en 
boo^ na ^ernljcm getroeften tó / men foube niet 
geïoben poe fjet boïï» D002 be boojïeben ïjeteen en be 
guabe toegen toa£ gematteert / en üïeef gdrjfte tod 
in ’t marcheren na ben Bpanb gdjeeï toiïïig en fecr 
couragieii^ / pjn €rcdïcntie i^ ben 20 tot ^iernïjem 
geftomen / en 5tjn aïbaer ben 21 mebe aengeftomen be 
beliepen / en maditc pjn Crceïïentie pact om bc£ 

ggn anberen baegp ober Den èïijn te pafferen/ ben 22 be 
«Bjrc. 23jugge booj Hiernliem gelept ^ijnbc / ig ’t boïft ges 
met «Et paffeert in De 25ctutoc/ te toeten 17 ©acnbden 
toom0 gdfcftc perft omtrent 1600 man / <6?oenbcït met 7 
obeeoen Bacnbden perft 650 man / be Coïonci 23aïfour met 

10 ©aenbden Perft 90o man / <$?abc ^iïip^ ban 
kaffan met 6 ©adtbcïen perft omtrent 700 man/23^ 
berobemet 7 Baenbden perft met 630 man | ben 
beban^oïm^met 8 Baenbden perft omtrent 1000 
man/ Deneffen^noeï) Jt©arnbdban £at£’t tocïftm 
be ^cïjanfe ober be ^tab ïag / en 17 Banen iSupteren 
Perft omtrent 1300 goebe toeerftare peerben / fo bic bp 
eene baer op ïettenöe / gttdtjyn / obergeftonten 3!jiibe/ 
ftebben kwartier genomen op ben #eberban’ttoatcr 
boo’ 5c Jstab en ïjebben ïjaer ben 2 3 ^juïp aïbaer geres 
trauceert. Her ligcr ban ben i^ertog ban Sarina 
boojUnobfenburg toerbe perft geïjouDcn rupm 7000 
man / baer onber 2000 paerben / SSarïaimont ïad) 
met pjn Regiment in ’t €)oflcn / be €>?abe <0ctabiaeh 
ban JBanpbdt toefenbe een jonger 25?oeber ban dB?abe 
Catei ban «ïlBanpbdt / ïogeerbe in ’t toepen/ enb’am 
bcre namen dft^ fiaer <©uattier / be ^upterrje ïogeerbe 

M’t^o?pbanHent. ^en 22 ^jnïp|eeft Barmaop ©8ïma 
ïmobfenburgöocnfeftieten 285 fcïje’uten/ en baer na Éer 
met een groot geöjnpfcögebjepgt te poimen / öcbbcnbc ^^0, 
öcBupterpebdelBnt^crbenbom aenb?engen om be ftn6nca. 
gracïjtcn te buïïeu / ban fptoetben bp bebdegerbefo (foi.33; 
mpöeïi)ftontfangcnbatta*toeÏ2©o opbeneerpen aen 
ïoop öoob bïebm / onber be todftc toa^ oBiabc #ctabio <©?a^ 
ban i'danpbdt / een ^jongeïing bie niet aïïeen ftïoeft en ®«a. 
b20om maer ooft roeftdoop toap / pp toerbe onboopien^ JJa^? 
getroffen niet een «ïBufguet-fcï)oot / betoeïfte ober be beit&ilfg 
Crencïjee ïjeen pajTcerbc / in pjnCoïcndfclfjapfuccc# *>ooö. 
beeröe Cïaubiu^ ban 23arïotte/ een ^oïbaet geëftft ®iau< 
meert ban grote ftïoeft|)epb/ bapperpepb en refoïutic/ ^.^rr 
fo IjP ïjicr ha tod ïjccft Doen bïijften tot berfcïiepben fecöat 
pïaetfcn. ijetcoto 

nagtë quamenber ttoec upt be ^epanfe ban nclfcï>a5 
ïtUoDfcnburg in ’t Bleger ban pjn £]cccflentie / berftla= 
renbe bat fp in be ^epanfe fcer todgemoct toaren/ en 
niet ban bier ^olöaten jjabben bedoren en bjjf gequep/ 
en paööcii grote fcpaDcn ben Bpaub aengcöacn. ^3e 
bnanö ïjüööc f;;n gefegut built aen Ijct $c}tl fo öatfe 
baer op toerpen ftonben/ 3p pabben boeg/’t gepïjut geen 
b?eefc / maer toce^ben boo? iBmetxn / toaerom £et^ 
rit De jolige/ conimanbcrenöe upt ’t Jfojt/ baer tegen^ ■ 
öcöc mineixn / en toap aï tot ïjaïf öe ÏBaïïen fgefto; 
men / en toaren tod gerefcïbeëit oui fjet tot ben ïact= 
Pen man te ftouben / cenige meenbeu men foube öten 
nacïjuenigcbiiT-tceftcimi Doen om bie ban ’t^ojtbe 
nabpftompe ban pjn Cjcrdïentie te berfefterën/ ban am 
beren bonben bat met goeb om berfeïjepbén rebenen/ 
bie baer tegen geaïïegcert toerben. <Pen feïben nacï)t 
abbifeerbe pjn £jcccïïentie met öe ppnctpadpe ban pjne 
ifiacö / toat nu u boen pont om ï)et f sgc te ontfetten / 
ï)ct toeïfte obermitp De grote abantagien bie ben löertog 
ban Barnia aïreebe ïjaöbc / niet tod öoeuïijft toerbe gc^ 
adjt / anberp ban bat men foube pen om mibbeï tc bm= 
ben ftem upt pjn bóo?öceï tc ftounen treeften/ eenige <£xc. 
mecnöeiibatmen foube penober belaften te ftomen/ 
öatïjp bannaaïïcapparentietoaerui eene mertricabïe ^afT“ 
prift/ baer too?De ooft in Deliberatie genomen of men fiecaet 
bc£©panö5>^djtipmien^eftepenniet foube ftonnen go®» 
tenietebjengen/ baer toerbe geoopseeït bat Ptïft^qua^ “fm„ 
Ïïjft boenïijft toa^ / om bat bie in een feeftcrc pïaetfe of &p 
ftïpe toat begraben ïagen / en toeï betoaert met een f‘nclï< 
Baenbd of ttoee ^uptfe ^oïbatcu / bat men Der 
met bp ftonbe ftomen of men mop baer meer <Bop Demo. 
ïog-fdjepen bp öer ïjanb ftebben / boeïj men feftteef öm seno» 
een ^efteepp ~ Capïtepn bie men ben IBanftën 3lbd fetten 
noemöê / en baer omtrent met een ©opag-^briftp ïag/ 
bat ï)p trrpont in ’t Hegcr bp pjn £]creïïentie foube bo¬ 
men / en öefdbe geftomen sijnbe/ foube baer op na= 
ber geïet too?ben / ooft toojöc booigcftagen om pet 
toatcr in be €>ber“S3ctutoc in te ïaten / ban men be# 
bont ’t feïbe niet boenïijft en toap boo? bie tijb of’t toa^ 
ter mop fcer toaften/ toant bet toatcr bupten’t ïegetr 
toajö ïjogcr ban ï)ct binnen ’p Éanöö toa^ / fuïft^ bat be 
üertoge ban patina be £ontrefcï)arpe boe? ’t JFoft 
ïjabbe onberpaen boo? te graben / om pet toata* upt öe 
£?acï)t in öe ïDaeï te ïepöen. toerbe boo? bep 
en raetfaempc gebonöen boo? eerp bat ben $ecre 
Jpranrop^ ©eer met een feftet getaï fïtipteren tn boet- 
boïft£ ih be nacïjt foube marcheren een puïi toeeg^ 
na bep Bganö$ Heger / en pem peïïcn in ^mbnfca^ . 
öe / ineen pïaetfe bie be bequaempe geoo?bedt toa^/ 
omöcn©panbafb?cuft te boen. Aïtoaer in be ?«ad)t 
gearribeert3ijnbe/ fcïji&teSpeen güantitept ï5npter^ 
upt / ominDcmo?gen-pontDen Bpanörenaïarmete 
geben / en upt te ïoeften / op pope ban berboïgt tc too? 
ben tot in öe £mbufcabe of gdcpöe ïage/ bep upu 
gefonben £Suptrr£ ïjaer Deboir geöacn en Diept bp ’t 11e# 
ger ban Sarina getoeep sijnbe / quatnen toeberom/ 
fonöcr Dat fp berboïgt toerben / en bïccf be €mbuf# 
eaöc aï pil/ op ftoopc ban bat ben Bpanö untgefto# 
ftomen foube ïjebben : maer aïfo na ïang toadften 
nïemanb bernomen toerbe / en bat pjn €jtxdïeritie 
ooft fmo?gen^b?ocg tot afppcntic ban De £mbufcaöe 
toas ftomen marcheren / en 3ijuöe bupten pope ban 
pet Uo2öer^ te bcrtoacpteu / bont goet bat D’£mbnfca# 
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De opbjcfeen fouDe / De Hecte jprancopg ©eer / niet 
fommige töitmceflerp geen acbtetDenhen ergenp bo?* 
Der ban bebbenDe / qniteerDen baer Croupcn / ert 
bocgbcnbaerbu fijn Crcdlentiebie boo? toa£/ en re* 
Den alfo boo?t0 een fluit toeeg£ na ’t Ouartier ban Den 
©panD. ©e Hertogeban fDarma aen D’anDcr 3tjDebe* 
gccrig 3tjnbe om hunöfcljapban De grtegcntïjepD ban 
fijn Orcelïentie Steger te bebben / en om Die met feiten 
ïjepD te nemen / fo bcbal bP ©on J3eD?o tfrancifco 
e©icdïp / Oücrftc ban De ©upterpe / en Capitenn ban 
fijn enge ©ane öupteren / Dat bp met 500 jDeerDcn 
foberre rijDcn fbuDê alg ïjem mogeltjlt toare / fonDer 
incclteïijlt perijhel bon ïjmDcrïagc / en Dat ïjn Dan 
boo?t£ eenige Crotipen tot ïjet feïbe effect uptfdjichcn 
fouDerDc boo?fd)?cbcn «©icelln/ begeer idj jytiDc om met 
eenige mcrhdijhe ©ictorie toeber te heerén / too?öe fijn 
Crcdlentiemet fijne Öupterijegebjaer/ fo quatn Ijp 
Dacr op aen I en quam Den Hlïarme feer bigt bp fijn 
Crcdïentie / toacr Doo: De fïitmeefrerp te rugge heer* 

f e Den / na ïjacr Compagnien / gcïijlt ooft DcDc Den ©it* 
Kan niccfïrt* JBarcdip 25ah£ / Die fo fjacfl Daer niet bp bon? 
panna De bomen Doo? Dien fijn Compagnie toas ban De ‘SCrrie- 
cu ban rcgarDc/ ofD’anDcuc toornt al befp’ongenban De boo?* 
reiientïc fcb?ebcn ©on |DcD:o francifco .êicdlp/ full$ Dat De 
Bomrn onfe De bïugt nemen mofïen / maer De Hupteren ban 
ten oen fijn Orcdl. quamen Daer en tuffefjen aen/ en De ïïitmce* 
anDfw. |jei: j^jarcdi^ 23ahp DeDe aïïe mogefijft Deboir om fijne 

©tiptere in o?D?e te hrtjgcn / en nam toaet D’occafïe ban 
ren iCroupc Cngdfc in gocDc o?D?c op een abantagieufe 
pïaetfc fïactiDc / Daer bp fWjbp boegDe/ DaeropDefe 
500 toeï-gcmontcerDe ©upterp acnquamcn/ en Daer 
op een treffen DcDen / ïjacr Daer na fïrahp te rugge hee* 
renDe / Dan De Uitnieefïcr ©ahp en eenige anDere (}cb< 
benfe alfo ban aebtere aengebaifen / Datfc gcDjongen 
toerben bet Ijooft te bieDen/ en alfa eenige Croupen ban 
bctboct-bolft meDe abancecrDcn ober <©?agten en ïtan= 

©e ten op ïjacr abantagte/ om De töuptertje ban fijn Orcell. 
«upfe» te fcconDcren / frboten De feïbe fo Dapperlijlt onDer De 
Berm» bauDeti ©panD/ Datfe feer ho?tp gebed in 
mn qt> confuflequanten/ enfjacr op De blugtebegaben / Daer 
taatm bïebcnDer omtrent bonDert D00D/ en omtrent eenp fo 

beleDie baer ^eccDcn qugt raeïtten/ en Daer tnerDen 
beïe gehangen / en onDer anDere ooit eenige ban De 
boomacmfle boof Den / onDer De gehangenen toag Den 
©berfïcn ©ou ®cD?o Jprancifco 5^tceïlp fclber / Den 
Capttcpn «Don HcrranDo De paD’iïla / Die feer gcquefl 
5pnDe binnen 2£crnbem flcrf / ©on SCfonfo D’2tba* 
ïo^: ©onlfieroniino ©araffa JiKarqutjS ban IBon^ 
tenegro boert gequetfï in fijn aengrfïgt/ en fijn fóo?net 
aïö ooit De Hojnet ban Den hertog ban Iparma boerDen 
geltregen en in ?lembem gebjagt. C>p De ïtojnctte 
ban Oen hertog ban ^arma (lont feer Itofleltjlt gebo^ 
Duurt bet 23cclD Cfnifli metDcfe infertptie: Hic for- 
tium didiver Spolia> Dati^i bpöeeltDenroofDerfïcr^ 
ïtc upt / aai D’anDcr 3ijDe boa£ bet 23eelD ban J©aria / 
met bet ïftinDelten in De IBiegc/ en Dit gefcb?ifte/ Qucm 
genui adoro, Dat \$: Den genen Die iït gebaert bebbe / 
aenbiD ilt. <Op De iiomrtte ban Ulonfo D’ïtbalo^ flont 
bet 23eelö ban 3jaii / bogfenDc op een Ham / nocb 
toaren gehangen $lntonto De ^inigagïia / Compte 
©ectolBanfrcDp/ enfjacobilmatuclti Capitepn of 
Hintenanten / bebaïben Defe ©fficicren boaren meet 
anDere gehangen / en berfcbepDcn ^pacnfe en Sta- 
ïiacnfe CDeïen D00D gebïeben. 

©c hertog ban panna Defe neDerïage gebaö befe 
bcnDe/ j'cbeeu Dat Ijpuocb pet tegen De ^cljanfe ban 
itnoDfenburg boiïDc bepioeben / maer onDer Depel ban 

ï*atma bat ^lonfo D’^Diaque^ bem Sönebcn gebjogt baDDe 
marht ban Den Honing ban ^pangien j toacr m bem belafï 

tüci:t öat ÖP hooi Dat mael alle aenfïagen of baomemen 
ambau om fijne éebellen te offenferen fouDe laten baren/ en 
öft beifa Dat ljn felfé in petfoon fouDe treeften tot feconrö ban De 
ÜfnV Catbolijlte faltcn in ©janltrylt / fo beeft bp gerect? 
frnbura feljap gemaeltt om ban [jet beleg ban HnoDfenburgop 
»t) te te treeften / maer Dctoijle bp berftaen baDDe Dat fijn 
treeben «zBpcellcntie eenige ê>cbepèn upt i|ollanD ontboDen 

baDDe / b^eep'Dc bp Dat bp alDaer befet fouDe bebben 
gctooiDen} boaer om bp bem feer baejïe om bet ge^ 
IV. Deel. 

febutenboïïtboeDeromober De ©ibiere te boeren/ bp 
bebont bjel Voat fante bp begaen baDDe / Dat bp (ieb 
alfo fonDer 23tugge ober De 3©ael in fuift perijhel baDDe 
begeben / Daer men bem liebteïtjft De bictuaïie baDDe 
bonnen affnbDcn / en fijnen Hcger In fulïten nooD 
brengen Dat’ct ban banger en hommer baDDe moeten 
brrgaeh / bP. en Dadjt niet Dat Den ©oo’ïugtigfïe 
53pncc Blatiritius Die met aïïe De maebt ban De <©eu? 
nieeiDe jDtobniticnfo berDeban DeïjanD bot\b / fo baefï ,p, 
fouDe bebben honuen bp bem homeu /.. toacrom bp (Fo?w 
beirtbacftc Ijet gclcbut bjcDcrobcr De ölbierc te fdje* 
pen / enplante tcrflonf bet gefebut aen D’anDcr ïijDc 
ban De ïlcbicre/ Dcbjclhe Daer toc boog en bequaem 
bia^ / rn bet gebeeïe ©cïD honDc fupber bouöcn met 
befebieten / fuïHs Dat fijn Crcellencicë boïit ïjen niet 
mochten bloot gebert 1 bP baDDe ooh Dicljte aen De 
Ocücr ban De iDael aen Defe jfjöc eenige Cceucljecu 
Doen op-toerpen / om 5yn Hegcr ban ter 3ijDen te 
bcb?yöcu in bet ^cljecp gaen / en Dacr bp tuab ge- 
boegt eene ïleDupt in fonne ban een ^cljanë en IjaU 
be j©ane / bet hjclhe alle^ met een ongeïooffeïtjhc 
beecDigbepD met een ©^acljt Daerom / Daer bp ontrent 
aooo man in Den tijb ban bijf uren boltyagt toa^ / 
fïaenDe fijn gcbeele Hegcr ïniDDdrctijD in flag-oiDje / 
cnbp fdber met fijnen foon Den p?ince ©epnutio / Die 
als Doe eben upt ^taliën bp bem gehomen toa^. togen 
in Bimmegen / Daer bp tot Den brjf Den Hngufio bleef/ 
en baDDe geernegeflcn/ DatDtcban ^imnicgcu nodj 
een Oed bollig tot berfdtertbepD fouDe bebben mgeno= 
men / Dan bp honDefe met geene febone tooo?Den nocb 
bdoftenDaertoeinDuceten/ bp het Daer alleenïbh bo- 
ben Die ttuee ©acnDden / Die Die ban De ê>taD fclfs aen* 
genomen baDDen / nodj een ©uptfe Compagnie 
©oct-boïh / alle onDer ’t CommanDemcnt ban Den 
Üeere ban ©elepn / en bermacut bebbeube Die ban 
JiimmegenDat fp flantbafltg en Den Honing getrouto 
blgben fouDe/ 1^ IjP niet fijn gdjcd Hegcr na ileuiun* 
De toe gemarebeert / en fo booit^ na JBaeflcidje / ban 
toaer bP met 500 paetDen na bet £>pa getogen is / om 
fijn gefontljepD / fo Ijp boo?gaf te bcijmgen / eer bp 
upt bet Heger febepDe / flélDe bP oba* De ^paeufc 
Compagnie Hancte ban ^ernanDo De $aD:ilïa Die bin* 
ncn Hiernbem gefloten toa^/ ©on ïïouyë De ©il* 
lar/ eenbanDeoutfle gcrefo?meerDe Capitepncnban 
betbuDeïïegimcntofiCcrde / een erbaren en Dapper 
Hrbgëman. ©an ^pa font ©arnia aen ^ancljio De 
3tcba met ojD?e om ficb na 25niffd te boegen / om De 
gemutineecDe ^pangiaerDen ban ©icfï / ^ereutaï^ en 
Heubae / te bolDoen en te betalen Daccmen feer bde 
moepten^ mebe baDDe; toant Den ©ertogc in ’t epnDe 
bem mofï berboilligcn De beranDermge bacrDcr Officie* 
rengèlghtopboo?berbadt bebben/ eer fp ben tuilDen 
laten confenteren. 

Cectoyle Dcfefahcnin£f)eDcrlanD gefdjieDcn/ beeft 
Den Honing ban ©?anhnjh fijnen Heger Den 27 ^uïp teert 
boo2 .ftopon gefagen / toant Dc^teDen ban Hojbïe/ fcan öm 
Cbaunp / j&int Ommen en Compeignp / Deur De 
menigbuïDigeupt-lopingcn ban Die ban Bopon feer ©?an&« 
gequdt tocrDcn / De ü?cttog ban .fiBapneltetlnpDen/ 
Dat bp ^opon met gctodD fouDe ontfetten / maer De 
Honing ingenomen bebbenDe bet Hloofïec ban ^mt mcn, 
23artboïomei / Dat Die ban De £>taD baDDen geflerht / 
en aen een bage plactfe lag / fo toccDen De bdegcrDe 
feer 6erfcb?iht / fbnDerlinge al^ De Honing De ètaD 
Den 18 Hugufïi met ix Hartoutoen DeDe befebreten/ 
en een grote b?cffe gemaeht bebbenDe / fldDe fijn boih 
in otoie om te flojmcn. ©ie ban De <ètaD Dit fïenDe 
föcbtcn te parlementeren / en toert bet aceoojt ge* 
macht / en Dcë anDcreiiDaegp torrDe De i$)taD Den Ho* 
nmgobetgegeben / niet tegeufiacuDc De Hertog ban 
IBapnc hooi banDen toas met een goctHeger/ om De 
5>taDteorttfettcn. ©c 

©e 3Iongc Hertog ban Omfe Den 15 ^lugufri J0"ae 
toefcnDe ,f©arta Henidüacrtp Dag / mei p:acnjhénpt 
fijne gebanheniffe onthomen/ en boctocl bp feer beu* «mfc 
bolgt toerDe alp men fijn blngc gctoacr tocct / ig “nt* 
bp Docb fonöer groot perijltd / Doo? De goeDe buloe JPf ?M 
Die bP ober al bont/ binnen #arya gehomen / uan grna,,. 

C C C Dacr 
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©en 
bes:* 
msfrn 
ben 
ftHÏCjg- 
fjdt öea 
igeere 
banta 
^oue 
aefcïjos 
ten fijn< 
Be/fte cft. 

23eraet» 
Paglnge 
of men 
Ö« 31e» 
oer boo| 
Be 
$>tab 

mam 
foube 
fi?enget* 
Isati 
titer» 

Het achtentwintigfle Boek. 1591, 

öaec pp trok na ’t 3legct ban bie ban beEigue/ baet 
pp ban ben ïfcrtoge ban JBapne ontfangcn töecöe / 
mmc; topb?eeber befcp?eben pebben in petberboïg ber 
Cpïomjkc Cadans 

Ontrent Defcn feïben ttjb of toepnig te boten f ig ben 
fcrr betmaecben Htijgépdt ben fèeerc ban la Jtoue 
m ’t befïcptigen ban f ckêtc belegcrbe ê>tab acn ’t pooft 
gefloten / en poetod ecnige meenben bat be fcpcut 
niet boobeïpk toa£ / fo tgpp ben 18 bag na be fcpeute / 
en na bat pp upt-ncmenbe pijne tn ’t paoft geïeben pab# 
be / feet patientelpk en Cp?tfïeïgfc met goeb berftanb 
geflo?ben op ben 4 3[uïg 1591. binnen jBontcontour 
öaerppgcb?agt toapL 

Jaerdigt op z-ijn af-ft erven. 

de Heer de Ia NoVè, groot geaCht geleert en 
wiis, ; 

In ’c polIcIICq , behalende In d’oorloCh eer en 
prils, 

fterfgeqVetft, Met groot VerftantoVtengrIIs. 

Bet ig een bappet en bloeit Heete getoeefï / feet 
erbaren in Oo?Iogc en poïittjke faken / bemint en 
koel geacht ban be 5pne / en geb?eeft ban jijne bpan# 
ben/ be Honing be tijbinge ban fijn boob krggenbe/ 
fepbe met reept pebben ton te tteuren obet ’t berïic£ 
ban fo een b?oom en €bd Hibber. IBant pp pabbe ben 
Honing feer grote en nnt-nemenbe bienfïen gebaen. 

<Ber Hiceten Staten Eegcc in be 23ctutoe toat ber# 
berfept fijube / batfc toeï bannoben pabben/ om be 
grote en moegelijke tochten en arbept bie fp gebaen 
pabbeu / fo toaLë aïbaet boo? fijn Cjeceflcntie ontbot 
ben ben ïfecre SCbbocaet ban ben Éanbe ban Boï; 
ïanb/ en in fijne piefentie Voert aïbaer beraetflaegt / 
toat men nu boo?t£ boen foube / of men be Ibtab ban 
j^immegen foube aentafïen / ban of men foube bepnfen 
bat men pen met pet beroberbe boo? bit Saee Voiïbe 
pouben boo? gecontentcert / en baeren-tuflepen letten 
en nabet abbifeten en rcfoïberen/ Roemen ben bpanb 
ben mecfïcn af-b?euk foube konnen boen. Bede toa» 
ren ban opinie bat men jOimmegen nu bepoo?bc 
aente taflen/ pet Eegct baerntt fo na lm 3fjnbc / ja 
baer Voarenbcr bie opentlijk fepben konbfcpap te jjeb= 
ben bat Sarina unt jjltmmegen fcljegbenbe / paerboo? 
nf-fepept gegeten pabbe / fp fouben bcg>tab boo? ben 
Honing bcVoarcn fo lange pacc mogekjk foube toe# 
fen / toant öetorjle fp geen bolk meer toiïben itwie# 
men / bat ppfe niet konbe boot bit mael ïjclpcn / fp 
fouben baerom geen gefcljut boo? be ftab laten regten / 
maec fieiiaenccn goebacceojtte geraken/ berpaïben 
fp fuflineérben bat fijn €rcelïentie geen aept bagen 
boo? be^tab leggen fouben of fp fouben pen oberge# 
ben / funberenbe Ijare rebenen bat be bojgeren onber 
ben anbecen opcntlijk upt fepben / nu ften top bat top 
beDiogcn fijn / lact Sarina met ben fijnen boo? ben 
^upbcl lopen/ toantljnon£metbecltoij^maken^ in 
ben gronb bcbo?benïjeeft/ anbceebacr tegen fepben / 
bat fp boo?fcIiee toifïen bat be Jöagifïraten Sarina 
belooft ïjabben ben Honing getrouto te bïijben / ook 
bat fp bes noob fï jnbc meer üolk^ fouben innemen / en 
bat tot bïcn epnbc 3?ranropé ©erbugo O35ouberneur 
ban ©ueflant tiijfdjcn be «é?abc en Benïo gekomen 
toaömet 300 of 4.00 Hnp teren en 1000 Boetkneclj# 
ten / met o?b?c om met bat balk fïcli te berbo?be# 
ren terbefdjertninge ban foOamgen fïab of plaetfc bie 
bat ban nobe foube Ifebben / batobccfulk^ beter toa# 
re bat men met ket bepnfen ban of men pet bit jaer 
baer fcn toiïbe laten öïjjbcn / en baer boot alle be£ 
'upaubs magt unt bic guarticrcn ban <6dberïanb te tree# 
ken/ todkïefie alfa beft gebonbenen gerefoïbeerttoer# 
be/ grbolgttocrb. €n baer op boïgbe bat pet Negerin 
Blacnbcren en boo? fulfï toerbe geb?agt / geïnk top 
ptee na berpaïen fuïlcn. 

©an fal pier eer ff berpaïen bat be ïlerre „fn'bnep 
i©oübernenr ban Bkffmgen (bioebcr ban be H>ecrc 
0§>ibncn betoelke in ben jare 1586. ban fekcrc quetfure 
ii 3iju 3B>ïje boo? Sneppen gekregen pekkenbe binnen 

^enipcm oberleben toa^) bemS |®ep met afTtfïm# 
tie ban bie ban Bergen op Eoom t’famen ontrent 500 
mannen eeninbal gebaen peeft in Bïaenberen ontrent 
€erbenburg/ om foppfeube/ bie ban Bïaenbercn te 
boen kepten / betoijïe fijn <Ürcdlentie met petïegcc 
abfent toaó / be partpe baer ban getoaerfepout fijnbc /» ff 
bat b’Cngelfcpe fulks in ’t fïnpabben / en b’^ngek 
fepetoeberom getoaerfepoutot spnbeban b’Cmbufca# «Beu. 
be / en toaer bie gelept toa^ / frerk ontrent 400 man / J“ntw 
3ijn fterker gegaen at£ be bpanben toifïen / en in paec 
<émbufcabe gekomen ftjnbe / pekben albaer bappee# gen 
ïpk gebogten / fo batter meet ban ponbert ban be 
bpanben ter plaetfen boob jijn gebleben / bde berb?on# {,,3 Jj 
ken/ en ontrent ponbert tot ©liffingen gehangen ge# m 
b?agt 3pn / en onber anberen een Huptenant/ toefen# ^IaEn' 
be ben £>one ban ben ©aet^peer 23eir’en. oeccn‘ 

^acr toerbe ook eenen francond tot iBibbdbnrg 
gehangen genomen / be todke na ’t gene ober pem 
bebonben toerbe/ enonbcrb?aegt 3pnbe / fepeen pem 
feïfö te ateuferen/ baneenig quaeb boo?nemcn gepab 
te pebben: maec men konbe noep ben regten gronb 
niet bcrfïaen / men foube pem na ben 0aeb balt be 
Staten en fijn excellentie fenben met be info?matien / 
en bat men meenbc meer ïigtë en ftofé te krijgen / fijn 
compaignon toas» boo?gcrepfi met quaeb boo?nemen 7 
baer ban mp'n ©?outoe be fi?jnceffe 3pn excellentie ab# 
berteerbe/ op bat pp boo? pem fage/ bpmtfjibc ban 
ben rx^unp 1591. 

^pn eSrcdïentie p?ince IBaurit^ ban cBaffau/ 
pebbenbe o?b?e geflelt bat be toedien bp be^paenfege-' 
maektenberlaten toebergeflegttoerbcn/ en fijn bolk njn ar, 
gemonfïert en fierk bebonben pebbenbe <1945' man te sec op. 
boet en 1535 te peerbe/ pceftbefdbepier en baer in 
guarnifoengefonben / gelpkook pet gefeput/ palen/ 
fepepen/ponten/ met pet gefeput/ affupten / raber£/ 
materialen tot fepeep^ bjuggen / buurcnballien/ öee# 
ïen/ bebben tot pet gefeput/ fparren/ ko?betoageng/ fcöep. 
fepuppen/ fpabeu/ poutoeïen/ enaïïeanberegereet- 
fepap/ na ©o?b?egt gefonben ig / a$ ook pet ©oï# ^a"a 
ber/ Hogefé/ Honten/ en toerbefommig goeb albaer «©?bon. 
btgtop’ttoatergeïofï/ om paeft toeberom t’fdjeep te nantioi 
krijgen / be<0o?ïog-fi:pepen quatnen ook bertoaert^/ ge8t 
en cenige fepepen toerben afgebankt / fo bat pet fepeen j^open 
bat men boo? bit jaer baer upt fcpepbên foube/ mib# Hete 
beler-tpb toerbe inEelanb fecretelijk heel gereetfepap g^“cn< 
ten#o?ïogeberept/ gelpk top terfïont berpaïen fuïleii. 

5^en naefï-ïefïen Suiiij 1391. pebben be Staten la tprp. 
ban ^olïanb en 3Bcfï-B?iefIanb een ©ïaccaet laten JJ' 
uptgaen / nopenbe be p?ebenben Canondael / «code» 
den/ 23enefiden/ ^cpoïaflerpen/ Bicaricn/enCo# rptn> 
flerien/ fïaenbe ter collatie ban be i£5?aeffdijkpepb ber gj- w 
boo?f3.3tanben/ en ban be gccfïdtjke kepamen en Col# |eroen; 
ïegien ber feïber / mifégaber^ ban ben genen bie pen bp ttn&e 
ben bpanben Deb Baberïanb^ begeben pebben / en be ’t 
partpê ber feïber 3tjn poubenbe/ opbe penen baer in 
begrepen begeben in ben Bagc ben naefï-ïefïen ^unj ödcn Dp 
JCbE» rd. feplaer 

^en 4 ^uïy 159^ pebben öc^eercn Staten f n/c®^ 
netad ber Bereenigbc Bebtdanbm een pïaceaet upt« bE^ö> 
gegeben mponbenbe feperpbetbok ban op öe^teben/ Scnean 
Babenen / en plaetfen toefeuöc onber ’t gebict ban ben £>£an' 
Honing ban ^pangien in ben Btjke ban ^pangien/ gj. 
Bojtugacï en anbere gelegen JBeft-toaeutó ban B:ank# toattr 
rijk en Cngeïanb / noep ook op be^teben/ Babenen 
en plaetfen gcoccupcett bp ben^paugiaeeben / 3lo?# 
ranopfen/ ^abopart^/ iigeuréen anbere moettoil# Bpbw 
ïigc Hebeïlen be£Hontng£ banB?ankrijk en Babarre 
in 5ijncbao?fcp?eben Honingrijken/ geen toeboer upt gjJT* 
be Bereenigbc .Bcbcrïaubcn te boni/ ban Salpeter / %ots, 
25ufpoebcr / «Befcput / aècpcrp /Hloten / ïonteu/ «opfew * 
jlBufquetteii /t5oei^/Co?feïettcn /Htiflmgcn / Han# ^ae“' 
ecu / ^pieffen /Bdlebacrben / ^ïag-3toeerben / Hïok# anbere 
fptjfc / Hoper / Eeplen / Habden / Coutoen / Ankeren/ 6ebi4 
itiaften bik fefïig Baïmen / en baer boben / noep (Car# 
toe/ Bogge/ ^aber/ <Barfï/ 23oektoept of anbere 
<0?anen tn be ^eberïanben getoafTen / op be berbeurte ban 
ban be fdbe / en anbere grote penen en fïraffen. Bebacn 
in’^ <B?abenpage ben bierben bag ^«bj rbf. rd- S" 

, ^ïac# $mt. 
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popen* pftjccact op ’t berboD ban ben upt-boct ban Dc bin; 
Boö^ati ncn OetoafRne geinen eu albcrïjanfae foo:tc ban 
Ben npt' Ö^ct en toeeft &oo?u / gegeben m ’s <B?abei:iï}agc Den 4 
boer ban September 1591. 
^ 6/n' Bod) ïjebben De lf reten Staten <Senerad Der Berce; 
“na* nigöe BeDedauDfe p?obmdcn Den • 8 September nut 
fcjje qc, ïaten gaeu een pïacract op De ^abrgarben en paffe; 
toffen. pookten / bcrftïareuDe Dact bp nnï en ban ontoaeröcn al; 
jaenóe feöe &ategarDcn/ en paftcpoofcn / aïrebc gegeben 
jet te of noclj te geben bp eenige <J3aubetncur£ of pare <6c; 
jjfc* committccrDcu / om eenige gocöeren / ccttoaren / 
3an%c feoopmanfeijappen / fcpepèn / toagenen / perfonen 
g>abe« te boet of te paceöc / in bpanbeu Hanbcn te mogen 
laröen brengen / treeften / repfen / of in bpanöen ïanDen b:pe; 
joMtcn te mogen fïeten / öaec agriculture en ïjanDdinge 
(peenf. te mogen öjpben / ober en toeöet ober acn bepDe 35; 
tepartn Den te mogen treeften ƒ enljarenïjanDd/ rrafgque en 
sSr ne0°tIE tE mogen Doen / en Dat boonacn geen ^a 
«ar/ begatDcn nocïjpafTepoo?tcrt nptgegeben fonben too? 
ieaeben. Den / Dan bp Den felben Zeereu Staten (Bcncrad of 

Den BaDe ban^tate/ Daei* toebp ïjen geautïjonfcert 
toefenöe / op pene Dat De gene Die ïjen met anDcrc 
^abegarDen of pnffcpoo?ten behelpen fouDcn / ge- 
ïjouDen fouDcn toefen alg gene subcgaröcn of gaffes 
pookten te ïjebben / en Daet ober bp Den Sttijg^boïkc 
te toatec of te lattöe acïjterïjaelt fljnDe fouDcn toefen 
rantfoenabd / en Ifjacc gocDcten fcïjepen / toa; 
gen / en paetDcn confifcabd / en Dat De gene Die 
fuïfte pafpoo?ten fouDcn uptgegeben ïjebben / arbitra; 
ftjfe gefttaft fouDcn too:Dcn na gdegeutljepD ban Der fa; 
fee/ (Sc. 

^öebé ^ norïj Den 20 ^cptcmtoië / anno booifj.bpDen 
arca C fóben ïJceten Staten <Bcncrad uptgegeben feftet 

1 ïjec Placcaet ban Den ®arta op ’t fïuï* ban Den €ngdf clje 
Blaftenen/ Daet bp betboben too?D bat niemant ban De 

atfe mgefetenen Dei* Bcrecnigbc BeDedanDcn fouDcn mo; 
m öe gen onbcrfïacn De oirngdfcïje Blaftenen op anDec gc= 
htEb n te ^°Pcn in ’t regatö ban De Cfïimatic / ban 
*rma” öe fcuton en gebjeften of liet maften ban DciCarra/ 
n tan Dan ban otiDen tijden geufcctt is getoeefï / op bet; 
arca. bcutte ban De Blaftenen anDccs gcftccljt / en Dactenbo; 

ben noep 22 ponDen ban jrf groten ’t ponD <£c. €n Dit 
bpp?obifie.. 

Pfac' clDocI) Den zj IBactij Dact na ^mpïiatie op ïjet 
lerenoe boouigacnDe ïDiaceaet uptgegeben Den bijfDen iDobeni; 
:t npt» b?i£. Biet na i^ uoci) een Bïaccact uptgegeben / öaet 
penBfc bp gcboDcn toert Dat aïïe foïDaten op ïjafarD uptgaen; 
n o»3" I TouDcn aen De officier^ en XDet-bouDces baec fp 
riacü, ftomeu) tonen $}afTeDuïïe ban ïjaten é)bet|ïen of€api; 

tepneu/ iuïjouDcnDe Ijoeïangfji fuHcn mogen uptbïp; 
ben / en bp faute en ctpiratie ban De tijD / en bebönbcu 
in miuDet getaï en auDcuë geïept Dan in ’t pïaccaet 
ban Den 16 £>cptembet 90 attieuïo4inDicn fp Den in; 
gefeteneu o’iiDet .^abegatDe / of BtanDfatcn*/ eenige 
feïjaDe toegeboegt öaDDen / Dat fp Dacroni bp Den in; 
gefeteneu fuïïeu acngctafc / en booj Den fiacb ban ^ta; 
te / of ooft booj De (BccominittccrDe Dcc IDiobinciaïe 
Staten Daet ’t bun befï gelegen ijS / mogen in redjtebe; 
ttoeften / en befouDet geflraft toojDcn / Dat fp ooft fuiftc 
befdjaDigct^ mogen DcoD flaen / fonöet Daetombpljet 
Kcpg^-bolft gcmoïefïccrt te tooien. 

Éa Dat De $:incc IBandtiu^ ban «Baffau npt 45cb 
DetlanD toa^ betteoeften/ is BccDugo gettodVcn niet 
D|iebaïbc Cattoutocn boo: ^lorfjteten / Dat men men; 
ïijftjg IjaDDe befcljanjï en gefleuftt / altoaet cenig boïft 
ingdept toa^/ Dantoa^nodj nietboïftomdijft op-gc» 
macftt / pp DcDct bcfdjicten / Doel) mofi noeft nieeu 
grof gefebtit ban ©joennigm Doen ftomeu / ’t todft 
Ijem fcecfpcet/ öaccom Ijn ooft De §>oïbatcn gecii an; 
Det accooit toiïDe gunnen / Dan Dat fp acïjtcdatenDc Ijcn 

>ioc5» getocer/ moeflenuptgaen/mettoittclïotftm^: toaet 
ren Beo Doo; Die ban <Öjoeuingen tocDctom ccnni bjpen toe; 
1 ©ar» Sanft fttegen obee De paffagie ban De 2öonctang7 taant 
iao» fonDctDe fdbe fdjaufcteIjcbbcn/ toaaDen paë gcflo; 
iraêae» ten / boo,: Die ban 432oemngcn / en alle*? toat ban £in; 

Den guain / en upt ©ofïbiicganD mofi te toagen ccuen 
betten taegl) been om ïarig£ CoeberDcn gebjagt toet; 
Den. 
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«is nu aïTes gctcet gemacftt toaë Dat tot Den Cöcf)t 
in ©lacuDeten toetDe geacht noDig te taefen / is 51111 ”t^u* 
Cjcccïïentie met obet De Duc IjonDctt fcï)cpcn fcet fu Ban 
bijtdijft in ^»cptembet boo: iSuïji geftomeu / Daet .ï^gatt 
onDct taaten alleen 72 fcï)epcu bso: De Cabaïïerpc. 
Ban anDtte feftepen en fefeujoten toareuDet uodj ecu c?nia in 
gcoot getal / öe iBaeDS-ljccecu Blrofen / dampen / ©>ac«> 
Balft/ fiengersberg niet ecu Buigcmccfret ban jBiD- Ö£CCW- 
Deïbutg Btoeoes qtiamcn in IjctHeget fan fijn <6rcd; 
ïentte en taaten tod bettoonDett ban De gefieïtenifTé 
ban Det -Stab en nDbemicn / DeDen ijave cycufel bet; 
ftïarciiDc Dat fp ftet auöcrS bonDcn Dan ï)ct gefept toatS / 
niettemin 51311 têjeceïïentie toaS feet couragieu^/ en (jab; 
De gocDc mocD ooi met ^aobes Ijuipc meefïet ban De 
dètaDtctoerbcn. . 

<c5ie ban IjetHanD banlBarë fonDen ttocc Crom pïeBaw 
mdflaget? met bierpetfoneu acn fijn €redlcnnc ipet ’^anö 
eentleguefrc bp ^cticpcncn / en De notabïc en gcgccDe i©ac^ 
ban De gemeente onDcrteftent / betfoeftniDe Bat fijn Bonten 
Crceïlcntie ïjen toiïDe in genaDe nemen / en Dat fijn 
<Ötcdlcntie niet toiïDe aenfïen Dat fp ijem fa lange jTmie/éra 
pattpcgetoontïjaDDcn / toantfpIfetfdbeïjaDDfutnoe- acro?&e» 
ten Doen Dooi bcDtoaug ban De Étortljcercn ban Den rfn 
I011Dcl Die Ijcn als nu bedaten IjaDDeu/ p:cfcutctenöe aV fyc 1 
IcfcljulöigeobcDicntieenafificutie/ en bctfcdjteu Den rontn» 
tijö ban D:ie Dagen om eenige ban De Jtotafaie acn fijn , 
^tccilentiè te 5cuDen / 51J11 CrceÏÏcntic ,nict aDbijs 
ban De bop:(5. Bcetcn ïjceft ïjén gcrcfcribeett Dat $p 
ten minfieh binnen De 3 6 uuten/ fouDcn maften bp Ijem 
te ftomeu met een fofnmc ban 7000 gulötn gerect/ en 
Ofragiees fcnDcn om inctl)em te accojDcctcn fo ban 
De boo^gacuDe aï^ tocftonicuDe contnbnticn / of Dat 
ÖP ïjenlieDen Dien tijD obetfuedn n 5i^iDc / tot een roof 
geben fouDe. ^ien bolgenbe jiju fp binnen De 24 nu? 
ren geftomeu (toant l)ct uptïoopcn / en robcu ban 
l)Ct €)o^oglj^-boïft l)cin tod DcDe ïjaeficn / toant 
Die IjaDDen üocn^ Djie Dagen Dappctïift gepïonDctt en 
getooft / en bed peefouen gcbangcu / fo Dat’et 
tod toaten 1000 gehangenen in ïjet Bleger/ Dantoa; 
ten uieeft al ban ftlepn betmogen. <Bie ban ’t BlatiD 
ban BBae^ beïoofötn 55000 guïDen/ De ïjeïft binnen 
14 Dagen / en D’anDet ïjeïft 14 Dagen Dact nart / m ' 
todft accoo^t De 23ail!m ban BBacs / perfoon noeïfte 
gocDcten niet toaten begrepen / Daet toaten ooft biet 
«Stoepen in ’t BlanD ban ^ermoiiDe Die ooft berfoefj; 
ten ui contributie te ftomen/ Die men pafpoo:t bet^ 
leent IjaDDe / enmetDeneetfïcubctteacï)t tocröen / Die 
ban ’t BlanD cuDCt ^3ent toaten ooft genegen om cn; 
Det contributie te ftomen / toant Det Staten Bnp; 
terpe IjaDDcn Dm zz September boo: De Pookten ban 
<6cnr getocefï / en b:adjtcn gceDe bupten mcDc / 5uïft^ 
Dat ’et feet grote bctfïagenti)cpD alle Die guatneten 
Deuttofl^ / Deur Dien Daet toeini’gbolft^ omtrent toa^/ 
acngcflcii patma bed bolft boo? ïjeneu na B?anfttrjft 
IjaDDe gefonDcn, 

<&m 21 ^eptemb:i^ Des nacïjtS DcDe fijn €tccb 
ïentte D:tc ïjalbe Cattoutocn b?cngen boo: een ^cljaufe 
Die bod? De ^taDleptomDictebefcljieten/ Dan Die ban 
De fdjaufc ïjebben Ijaec opgegeben eermen ïjet ge= 
fcïjut gebpipftte / men ïjceft ooft De pïaetf e onDct De ftaö 
betept om fact gefcljut tebjengeii / Dan De toegen toa= 
ten feet onfaequaem om ïjet fdbe gefcljut te boeten / 
Den 22 nad)t£ toetDe ïjet gefcljut boo:t getogen mei 
De JBettien Die De Buptetpe tot 23upt geljadt IjaDDcn. 

<Bc <8?abe pijilip^ ban BolJinlo toas ïjiet en tuf n^|'' 
ftljenuit ©uptftanD geftomen / en ftetïjcm me.De boo? ban bm 
ïfulfi m ’t BÏcgctbp5ijn Ctcdlentie biuDcn / Docfjift , 
jjebbe fcïjnjbcns geflcn/ ban een ban De üaDenbau J*an fi2°a 
Sjjn <ötcdlcmic / Daet lip acn geftïaegt IjaDDe Dat lju {jeniQo 
geen contentcuient IjaDDe / feggenDe Dat men ïjem 
niet en tefpceteetbe en toennidj 'adjte / Dat 31311 €t; 
tellende De Colondïen en Capitepuen bctgaDeit IjaD; 
De/ fonDct Ijem Daet bp te Doen roepen / Dat fijn kreeft 
lende beboïen IjaDDe Dat men <B?abe $)l)ilip£ ban .Baf 
fan fouDe obeDieten / en Doen Dat De fdbe Ijem upt 313 
iien name fouDe feggen/ Ijn pjccS met temin<B?abe 
Pljiïipd/ en Ijidt meet anDetc p?opoof!cu / feggenDe/ 
Dat men 31311 ceie te fto?t DeDe/ en Dat Ijp Dat met 
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toiïöe ïijben/ ÏJP toiïbe met bc Staten fpjcben / en \w 
loei' sijnaf-fdjepten af-cebentnge epfcljen/ fornrna bp 
toaé ïjeel gemocht / niet tegenfïacnöe öefen Baeöé-btd 
foebte 51J11 genaöe ftiïbéuptöen booföe te fïaen / öit 
toaé ïjet beginfd ban ïjet miéberfïant cn misnoegen / 
tuffdjm 3iju cörcdïmitc cn öcn <è:abe ban l^oïjcnlo / 
ö’todb bact nacr noclj meet en meet toenam. ’ 

jèijn ^rellende in öe beïcgcringe boa: Bulfï 31311= 
bc / Dcöc ben ögb Pan Caïïo öoo’fïechcn om ban bic 
ban tünttoerpen niet obcrbaïïcn te too:öcn / cn in= 
genomen bcbbenöc aïïc bc febanébené dmïfuïfï gcïe= 
gen / (jeeft fijn ^iccOentic De JrtaD met een fCtom- 
pettec boen fommeten / en ccnigc upt bet ^taö rie= 
pen aen ben fCrommeïfïagcr Dat bP niet nabet foube 
bomen of fouben bact in fdjiefen / anbete tiepen bat 
bp aen bomen fouDe / Dan Den ^Trompetter metbenbe 
of toccfcuöcöatfpfbitbm fdperen/ ié toebetom gebo^ 
men / met anttoocube uac tn aïé nodj met fïjïi ‘iêtceb 
U’titie niet bonDen accoiDfren / Die ban ïjet bïepn fcljané= 
ben boo: De „5>taö fqiDen / ais fn ïjet obergabeu/ 
cn na ïtnttocrpm becttocben/ bat De jèoïbaten bin= 
tien Der ètaö toeï gcöelibcreect toarmomte bedjtch/ 
ban öe 23o:geré met / en bat be 23o:gecé fcpöm fn 
toiföcn ïjacr tjupfcn met frieten niet ïaten bcöerbcn/ 
bod) bat fn ïjen fcet bcdicten op ontfet / bact toaé ben 
2.3 Jjeptembec ’é narijré een^oct ingebomen met b?ie= 
ben ban JIBontö?agon bat bPfe fjaefffouöe bomen ont= 
fetten / boei) fo !jacfï bet gefdjut upt bc febepen op bet 
ïanb gebomen toaé toerDc öe batternen geen 200 paften 
ban bet jbtaö geteet gemaebt / m btclDcu bic ban bet 
§>eaö ben fcet fïil / Dcé nadjté boo: ben 25 Ibetbc 
bet gefebut geplant / maet fn gabcit bet obet eet 
ïjet gefebut fpcdöc / Dm 25 £>rptmib?ié $ {jet boïb 
baet upt-getogen met 6 bïicgmöe Baenöclé / Dan 
toaren iiict fïcrber öanouutent 150 man te boet/ cn 
in öe Dcttig pactDen / De Commanöeuré DcblacgDm 
ben fret fulbmjbtaö fonöctïïanon bettoadjt te beb- 
ben / fo gequitteert tePebben / en toeten bat al öe 
2So:gcré / bobben beton bat fp Die niet be hele afgc= 
fucöen babben. JBcn bont baet in obet bc 2000 pon= 
öcn ïDttïbecé / 7 JlBetaïen fïubébené cn 7 fffere gote= 
ïingen / ban aï bïepn/ fcïjietcnöcïjet ftoaetflc 6pon= 

crofoi» beu pfeté / in bet unt-tteeben ban De foïbaten upt bc 
^tab toa££aee een foïbaet ban ^ngenbaben Diè ecu 

jjitepn bjoutoc toat benam / bet toeïbc tot benniffe ban fijn 
ange* «ïgjccclïcntie bomenbe / beeft ^ngenbabenbeboïen ben 
Ssuen feipen foïbaet te app:ebcnöcten cn boen atguebufeten / 
fcoutoe ’t toeïb ^Jugcnïjaben bolb’agt beeft / cnpafTeetbe be^ 
iuat ie, bpanb£ foïbaten fco boo^bp ben geacquebufcetbcn 
nomen foltiact / bic ban EcïanD fonben baet nocb 4.0000 pon= 
tie/Sn ben fUiïbct of brupb in met 200 fpieffen / en fo beeï 
fcciofn?/ toet^/ Die ban Eeïanb btongen feet / om na bet Ea^ 
wo/t ge» te gacn / of ten minfïen boo: ^fenbgb / ban fijn 
biirem ^jeeeïïentie toaë bact toe niet feet gcfïnt / om baet 

‘ boo: niet te betaebteten ’tgcnebp nocb boo? be toin= 
. tet meenbe te etpioictetcn / ooïthtcegbp tgbmgc bat 
{ i } .ï!Bontö:agon Cafïclenn ban ’t ïlafïccï ban^nttoct# 

pen bafï Dagdijïi^ ftetfiet toctt ban boïb boo? ïafï 
ban bcn{|eetog ban patina/ cn bat bp meet boïb in 
bet Saö gefonbeu ïjaöbe / fobatbpboo? Die tgb baet 
geen meet boo?bceïfacbtebocn/ enfïjnanbet beffepn 
bact boo? te niet gaen foube / toactom Ijp met bet 
3Legct fo b«ieft bc febepen fouben mogen paffeten / 
meenbe te becttccben/ geïijb3pbactnabeben: iBaet 
aengefïcn bat lBontb?agon met be ^pangiaetbeu cn 
anbete foïbaten aen bet matcbccen en aï in eenige 
S^o:pcnban©ïaanbeten gebomen toa£ / Die bp feet 
quaïijb ttaetectbc / en bem tot 23o?bo:g / 25ebcten 
en baet omtrent fïecbte/ fo beeft fïjn<ö)cccïïentie een 
Deel boïbs batbpbaetmeetmeenbe mebeban bacn te 
nemen / gecommaubeett baettebïtjbcn/ ombenbp# 
aub tegen te fïaen / en ïjcbbenbc ben B^agifïtaet betfet 
en ben Commiffati^ ^an beBo? toebetom in 3yuen 

Ufft ouben fïaet gefïeït al0 25aiïïiu ban ïfuïfïec Ambacht / 
en bat bc <0:abe <Bco:giu£ ^betbacb ban ^>oïm^ €.ob 
ïoneï ban bet Eecutofe jcegiment met aïïe beboo?ïrf 
be en genoegfame boo?taeb bet Commanbement aï= 
baet gelaten toerbe / i^ 31311 dcclïcntie met alle be re= 

fïe ban bet Heget en febepen becttocben / «ptgeno^er,. 
men 14 febepen bie niet bonben bïotten / boo? Dienbetöjanti* 
toatet met bcntoinbfoïecg gctoo?bentoa^bat be feï= g®&? 
be febepen op bet ^aftingee ïanb ïeggenbe/ bp ben H 
bpanbeu toctben betb?ant. <Bocb lBontb?agon poogbe ten / toe 
niet boo?bet / aïfo Batma bem belaft ïjabbe bat bP 
fld) netgens in fïecben foube / bet toeïb in bet aïbct= iagln. 
niinfïe öcn tocïjt in B?anbtijb foube mogen betad> , 
teren/ öacrom maebte bp een fdjané te Jbint31an£- » 
fïeen / om ïjet upt-ïopen ban bie ban ïfulfï te beïet= / 
ten. 

Ontrent öefen tijb fcïjxcf Cïjatïc^ ïletaugiete <6ou= êcM» 
bcrncut ban 23:eba aen ben ^eere ban s0ïöenbatne»baH 
beït / bat bet gatnifoen ban cöccrttupbcnberg niet üo= ^"ece 
ben be 500 foïbaten fïctbtoa^ / onbetfïcn banammm ltcatp. 
nitie bau^o?ïoge/ gcïijb ïjp baet ban gocöe info?ma= st(cf 
tie babbe / 3ijnöc öcuïfeerc ban ïBatetöijb bie aïbact ^-,^7 
«Boubetneut toaé becttocben te ïfobc / fuïbö bat ÏJP caetijac 
meenbe bat men in Die tijb tocïuctgoct£ aïbaet foube 
bonnen effectueren/ fo menöc fclbe^tab attaqucct;^[tnc’ 
bc / ten minfïen aïbaet een tfon optoetpcnöe om bc 
fcïbe te bïocqueren / cn befdjabete betbinberen / bie 
bet gatnifoen toas boenbe / om bact na öe£ te betee gc= 
ïegentbcpö te ïjcbDen, ïjp aöbcrteett ïjem meöe bat öe 
gemutmeetöe ^pangiactöcn in 25:abanb geacco?= 
beert toaren / cn bat bare af- rebeninge gemaebt 
toietöe/ bod) toatennodj upt bact gatnifoen niet/ en 
bat ben ïfettog ban Batnia met een goeö beeï Sitijgé- 
boïb naö?anbnjb fottöc becttccben/ ’t toeïb te J=>int 
45nfïain in ïfmcgoulncn bp cm bergaöcröe. ^e= 
fen b:ief toasgebatcert ben 26 ^eptcmb?i^ / ban ten 
toas niet gelegen fbïaet in’t jactpct op o5eetttupöen= 
berg te beginnen / en ïjet toab 00U gebecï bupteii bd 
öcffcpn enboo?ncmen ban 51311 ^tceUcntie en öe Sta¬ 
ten. 
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<®cn 29 September ié <B?abc fjaïjan ban €>ofï 
b?icflanb / be b:oebet ban <6?abe <8bfatb / befet toc= 3a" 
tcït fonöet binöécen obecïeöen / bp ié getocefï een $fee# 
te ban feet gtotet beïecftbepö / bp ben toelbcn bet mce= 
fïcnöccl öctgccnbct/ bic om bateBcïigie nntB?anb',af 
tijb enjUcöcrïanö mofïen bïucbten / een bepïige bet^JJJ/' 
tteb pïactfc gebaö bobben: top bebben t’sgnec geöacb= 
teniffe bit ^aetbiebt bid bp geboegt. 

Johan graef Van ooftVrlefland prlnCe feer be- 
Lecfc 

dledebaLLIngenoMdle reLïgl pLaetsVerLeent 
heeft, 

geftorVen sllnde, slln ziele nV bilgod Leeft. 

^eB?incc jBaucitébanBafTau nut ’t ïanb ban 
ïBaeé bectrocben 3rjnbe / ié ben 2 €>ctob?ié in Seïanb 
gebomen baet bP ket fecfïeïgb toerbe ontfangen en 
gctoeïïebomt / en boe toeï eenige toeï geetne gefïen 
babben bat men nu be goebe occafïen boo? ütoïïanö 
foube toaernemen / bet toate tegen bie ban <Bect* 
ttupöenbccg/ of’éBectogenboé/ fotoaé 3gn€ccel= 
(entie boïgenöe boo?gacnbe Befoïutie gané gcfïnt 
om bie ban Bimmegen te bebtoingen / öetogle bp 
abbertentie babbe bat öe2So?geren baet feer obet ben 
ïfettog ban Batma toaren bcliïagenöe / en bat öe 
felbe in gtotet benautbepö fïttenöe / bafï aï ber= 
teert babben bat fp babben/ öaerom beeï na beram 
betinge toaren balienbe / en betoijïe Banna bet boïït 
meefï aï na Bencgoutom betgabetbe om in B?anïi= 
tgiï te ccpfen/ fo toaé’et geen appatentie om met 
een groot leger toebetom te ïiccten om Bimmegen 
te toiïlen bomen ontfetten / 00b toaé bP boo? Cb?itf 
fïiaen Bupgcné bie een ïangen tgb binnen Bimme* 
gen gefetenbabbe/ en numetrantfoen betïofï toaé/ 
ban aïïe gelegentbepö öcc ^tab toeï geinfo?meett / 
00b toaren bc meefïe fo:cen bes Bpanbé upt<*3eïbet= 
ïanb berttorben: ^»o toctt ban goet gcbonöen bp 
boo:gaenbe Befoïutie te bïgben | fulbé ié fijn ^cceï= 
Ïentïeben J4<0ctob?ié met 3gnen ïcget/ gefebut en 
^munitie ban Ooilogc tot Oofïetboït omtrent Mm* 
megen gebomen / altoaer bem <B:abe JBiïbdm ban 
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cp ï. Vervolg der Nederlandfë Oorido-en. 
Jiaffati met aclfjt ©erfdelen ©jiefcbc foïöatcn tncöe 
liet binöen / 3tjn Crccllcntie btfft tccffont öe plaetfc 
toefen bcficbtigcn / öaec meii öc 23ftigae fouöe leggen / 

bön en öe quarttereii gccaemt. 3£ic Dan öe^taö riepen/ 
«H* toat al öe frommelen in öe23ctutoe öoen fouöen of 
Jr fn öe JBoïf toilöen jagen / ïjebben ooit na öc tlupte# 
[ra, eert en ©aetbolrt gefcljotert / en tegen öen abonD ï)cö- 
jen. öen fp Doo? ’t 0ojiag-fcljip ban üan Hambjecbtd / 

öat boo? öe ^taö lag eert toepnig bógec öan Hert# 
neppe ftamec (öaec niert tn’t ïeggen ban öe frtjeepd- 
bjftgge toad) gefcijoten / en eenen fSootfgcfeï geraertt/ 
ïjet been af / fo öat ’ec toepnig appacentie ban ïë# 
ben toad / ïjebben oórt öjie of biec fcïjoten na öc 
23juggc gcöaen / feit öie upt öe ^cfjanfe ban ttnoö# 
fenburg fdjotert toeöecöm öappec in öe ^taö / öan 
obeemitd (jet gctoelöig fcljieten upt Öéc .^taöïjeeftmen 
öe febcepd - bjtigge toat ïcegec gelept / öocfj aïfo öe 
Beüiec öaec tóijöec toad / en men niet fcljuptcn ge# 
noegljaööe/ ftonöe men öie aïdöoe niet bolmarten öat 
|)et Hegcc öaec obec rtonöe paffeeën / öan öed attöe# 
een öaegd biocglj fttmöc men öaec mettoagenenpaec# 
öen obec ctjöert / eti paffeccöen ïjet ©cgimeut bart 
Ctabe JDljilipb ban kaffan met acljt ©enöclen/ ftet 
©egiment ban öc .^cljottcn met 10 Benöelen / get 
Öegiment ban Ijet Jüootöec quartiec met 7 ©enöclen / 
Bet Öegtinent ban öc Ciigclfcbc met 16 ©cnöelert / 
’t Regiment ban Üptcccïjt met 8 ©euöelén / ijet ©egt# 
ment ban ©jieflanö met 8 ©enöclen / bet ©egiment 
ban 20jederoöe met 8 ©enöclen / en bet fiegiment ban 
Eelanö met 7 ©cnöeïcn / ennocb 17 ©aenöeïen tftup# 
tecen/ en obecöe ©ibicce 51311ÖC / teoeften aebtee öe 
&taö in öe baleue / en fïelïenöe ben in flag-ojöje / Ijieb 
öen bert öaec tot öen abortö toe / feit öp öen abdiiö qua# 
men toeöcc tot öe bmgge ; öefen öag öeöe fijn Cjeceï# 
lentie öe „Ibtaö op epifebert: 3£an gaben boa? anttoooit 
öat fp meecöcc macïjt tien toilöen / hopman Snater 
öeöe fbnCrccflemte goeöen Dagïjfeggcn / ten felbcn 
öage arcibeccöen in bet Heger alle bet gefebut / ert 
öëtefïecèrtöe febepen met Ammunitie. <0p öen 17 Öe# 
Öfeeep men öc quartiecen / en toecöc irieéjï alle bet pact# 
öe-bolb gelogecct pp öen ïfacöe bobm öe &taö aen bet 
©pe / öaec een Stugge obec lag / boben öe &taö 
lagen Öc^oilogfcbepcnban^gcabcntoaeit met ette# 
ïrjfic Sfacbten en ponten / om ’t bolb albaec leg#' 
gepöe bp ongebal in öe 25ctutoe te bonnen beïpcn/ öe# 
feu öag toecöc Capitepn ïïolle gefcbötcrt / öaec 5tjn 
couUelofe en onboojfiebtige fïoutijepö feïf ooifalte af 
bad. &ijn<öccclïentielag felf op öcnl^ocnöecbecg / 
inet ’t mcefïenöeel ban ’t Hegec 1 men caemöe öe 
55?effe fe fcbietcn aen öe Hocnöec-poojte / èii ban Öaec 
Ha öen boert ban ’t toatec toe/ tocfenöe öe Boojt- 
Uof{-3bÖe bart öe ^taö/ cii boöft^ ban öen boert af 
tot öen Happen €oceu toe alles onöec bet Ballt-ljcif / 
Öe ceöene toacconi öe 23attcetje albtec becaemt toec# 
öe / toas / fo om öat De fBuuteu niet gebult toad / 

öolt om öat öc Bibiece fo leeg toad / öat men 
ktöti öen boert tocen/ fïacnöc in’t noö:too)Icnban öe 
^taö / aéri öè Ötbiece fijöe / ert öaec bupten oirt D?dog 
boctd moebt gacn/ niet alleen tot öeii Happen tocen 
toe / maac oort tot öc fóaepe toe / in öc 23ccutoe fouöen 
fiaen s ftuerten / en in öc <0pe fïucrten / en op öen 
^oenöetbccg fouöen 3 ©eltfïucrten flanrtecen / en ’t ge 
febutaenöeanöecsböe/ öe foiöoten baööen fo gocöcn 
Coucagie öatfe op auöecbaïben öag ttjös öefen Hegcc 
aïd öoe baööen befebanfï/ öat men Pooi öenBpanö/ 
niet baööe teb?eefen / enöe meenöcu in een öag of ttoce 
ÏJfet gefebut te planten: öien nacbt mecnöe ©ccöugo 
öie binnen öc <J5jabe toad öaec 100 paècöcn binnen te 
fenöen / öan fp toecöen t’famen te eugge gcöicben. 
Eijn 'Êjccellentie öeöe nacbt eii öag gcotc onuptfpjc# 

ji j7.> rtrirjïicnapbepö / bcbbenöCöcg temecc moepte/ obec# 
mit$ öe fïertte ban öe {^èece bart tfamacd. ïdet ge= 
febut dtflelt 5önöc ïjccft jijrt €cceïlcntic öeniotocöec# 
om eenCconipcfta- aert öe £>taö gefonöen / öie bjagt 
boot anttooojöc öat men <0flagiecs fauöc fenöen/ 
en fp fouöen upt ’ec &taö toeöec cenigcin’t Hegcc fen# 
öai / en font jtjn Cfeceïlentie öaec binnen / öe eecen 
ban iBeimec^tobrt / tfnfooj f en Capitepn 23ecnacö / 

m upt’ec £>taö quamen/ öen ©amöjagec ban öeii 
ifeece <5oubecncuc dBeïepn / öen Huptenant bart 
^natee met een Hactd - bectoant nenaemt ^Jobrt# 
bo?(f/ öc 23’oeöcc ban öen genen öie bet bupdrten öaec 
pjrt «öcceïïcntie te ©ofïccboït op gelögcect toad / in 
3ijti lebentoetebeboccnpïag/ en öaec bomende/ fep# 
öen / grcnïafttfcbdibcn/ om te bandelen of pet te tca’c# 
tecert / en fpiarten boog / öat fp een öobbelc ^taö 
baööen / fpijt / fpaöen en fcbüppen / met gctoilltg 
bolbd genoeg om b«t tebcrfïccrten / bat ben fecoued 
booi banden / en na bp toad / öog baööen ’t toilïert 
boren toat sbn ^pceïlchtte bCgcecöe/ (fc. ^ijn 
cellentie beeft öen (Crompettec / tocöet na öe ^taö 
gcfonöert / Dat fp pemartt met lafï öm te bandelen fou# 
öen upt-febierten / bic biacfjt tot anttoooit Dat fp meen* 
öen/ men fönöcfobaêfï niet tractoren / én öat men tot 
morgen toe bectacbeitfónöe / dat Ijet fo baefï niet te 
öoen toad/ en fcpöe öateenigefcpöertüat men toeï 7 
j'accn öaec upt gctocefttoad/ Dat men rtöcb toel ceni# 
ge dagen öaec tipt blrjbcn fouöen. ^ijrt€feccllenticöit 
quaïqrt nemende / beeft terftont öc v^ltagtecd toe? 
öctom na öc iètaö gefonöen ƒ en öe ^ijuc toeöecöm 
ontboden / bet febeett fp niet atVoccd fócbtcu öan tec# 
gibeefatie en öilaqiecp/’ ben betfeontoènöeöat fp ont# 
fet fouöen tooiden / dlïe öè büoileöen liacljtert baö# 
öen Die/ ban öe<0jaüé ert Stniriicgcn biec tCcrtencn 
gcöaen / sqn «Öjcceïlcntie toad bamneenüige bed mo’# 
gend btoCg bet gefebut ban Öe SDatccpe te öoCrt fpefen. 
^afegd té boten quani ben Qaeö ban g>tate niet Üo# 
Öa / en Öamminga in ’t Hegcc bp 5ijn ^cellentie / 
öe#eccebanMcpnöerdtobh/ ^octo:©set/ enöe# 
ned bauöecHa/ toaeenöaec te bóten gefiomen l Die 
ban dEieït / 23ommel / <£?o:cum / baööen Öaéc oort Ja# 
ce «öcöcputcccöc / öen iCcéfoctec én ©enfionacid ©u# 
Dcnbacnebeït ban öottcröam toaeenöaec mebc gerto# 
men / öcfgelrjlid toaccn öaeC oort gertomert Slaeob 
USnpd / en öc ^urgcmccftct öe ©ped ban toegen 
öie ban^o?ö?ecbt; Hld nu öie ban .©immegCn ban 
©ecöugo niet bechartten/ ert fagcri öat bet met 3ijit 
€]ccelïentie ècrifi toad órii bét gefebut te Docrt fpeïen/ 
ën baec brtpfcrtén^taö te ueöecben / jbfonöert fp öed 
anöeten öaegd tocfenöe ben st €>ctöb?i| attöecec^e# 
öeputeecöe/ öaec onöefe Öen 53ucgcïtieebec ©laming 
toad/ en toéct bbecrtönienfabeïcöe foïöatert aenginrt 
öat f|t Dien namiööag met bace bliegenöc©acnöeïd/ 
fIaenöc€coinmel/ bmienöéHortten/ met bare23a# 
gagie upt fouöen tcertrtert / én ban toegen öe 23o’ge# 
epe toecöen obecgcïcbcct fertece avticuïenöiéfpban 30# 
ne €]ccclïcntie beefoebten / öaec op fp bfn pjefente# 
cënöc toacen obec te gëbcri / cenigc ban öe fcïbe acticu# 
ïen toecöen bcnïieöen geaccoiöeect / erteenige afgeffa* 
gen/ öoclj alfa fpöcfclbeniétaüfoïutelbrttoilöen aen# 
nemen / bcgcccöen fp noclj éeciï éend binnen te mo# 
gen gaen / ö’toelrt ben gcaccoJöccct id / Ijet mcefte 
öaa* ben tegénd febmen té oppofecert / toad öat men 
ben niet meöc toilöc tocïatén öe cfeeccitiê ban öc Boom# 
feiSéïigie/ öed namiööaegd ?bn öë ^opïupöcu ^na# 
tec/ en3janbanJ©eetöen felfdinpècfoonbp 5Ön€c# 
cellentie geltomen / ert becrtlaecöen öat baet oen ttjö 
te rtojt toad ont Dieft abortö upt te tcecrten/ beefoerten# 
öe öaccom Dat men ben tot öed rtftöccen öaegd ’d mot# 
gend Öaec in fouöe laten Ulrjüeu / öaecöe ©ouUmtcuc 
öc #eece ban <Öelepn becmiöd 3b'n rtcanrtte feec op öeöe 
iufifïccen. ®att beeft fijn ^cccïl. öat niet toillcft con# 
fentcccn/ öan op conditie Dat rtteh foubètoelaten öat 
men omtccrit3oo mannen op bet ©alrtïjof fouöe loge# 
een / ën id obecfulrtd öie Compagnie ban 3tjn CrecïL 
gacöc / met eettigc ban bfet ©aciiöcl ban Capieepn 
25o:ntd / öaec tecfïont ingetogen / onöec ’t bïiegcnöe 
©aënöel ban ÖeCacöe ban ftjtt Cvcclï. t’famen fïctft 
mntfciit 300 man / en toecöen gelogecctbüo? öie naebc 
op’t ©alrtïjof. 

^be acticulen öie ban toegen öe IBagiflcaet en 23oj# 
geepe of gemepnte Doo: bare <©eöeputeecöe obecge* 
bjagt en beefoebt toecöen/ toaccn öefe na-bolgettöe/ 
en toat öaec op toetöe beegunt en beft gcaccojöecct 
toect / id öaec beneffend gcappofltïïeect. 

Cff ? Appo= 
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AppoHille cn vergunninge. 

Sijne Excellentie als Stadhouder cn Capi- 
teyn Generael des FurflendomsGelre, gefien 
en geviliteert hebbende defe articulen van we¬ 
gen deMagiftraet en gemeente vanNimroe- 
gen aen de felve by hare Gedeputeerde overge¬ 
bracht 3 heeft daer op van wegen deHeeren 
Generale Staten der Geünieerde Provintien 
geaccordeert, en gerefol veert ’c gene navolgc. 

Word by fijne Excellentie goet gevonden. 

(FoI.jB; 

II 
Word by zijne Excellentie infgelijken geac¬ 

cordeert} voor foveel de Wereltlijke goede¬ 
ren ten beyden Zyden noch in eff'e wefende 
aengaet: dan belangende de geannoteerde goe¬ 
deren} fullen de felve naderhand ten beyden 
zijden worden onrflagen. Maer aengaende de 
Geeftelijke goederen lal daer in worden ach¬ 
tervolgt hec reces in den jare 1581. en andere 
by de I .andichap gemaekt, en ’c gebruyk daer 
op by die van Gelderland gevolgt. 

III. 
Sijne Excellentie fal als Stadhouder’s Lands 

van Gelderland van wegen de Heeren Genera¬ 
le Staten , de Stad van Nimmegen regeren vol¬ 
gens hare Privilegiën. Behoudelijk dat aen¬ 
gaende het Hellen van de Officiers en het ver¬ 
nieuwen van deMagiftraet (zijnde een poindt 
aen het welke de welvaringe van de Stad en 
confervatie fonderling is gelegen) dat het felve 
by zijne Excellentie in de qualiceyt als voor, 
Tal gedaen worden. En belangende d’accyfen, 
ImpoHen, &c. fal daer in worden gehandelt, 
en fullen die van Nimmegen} hun daer in re¬ 
guleren gelijk andere Steden des Furftendoms 
Gelre. En dit alleen byprovifie en gedurende 
defeoorloge en fonder verminderinge van ha¬ 
re privilegiën. 

IV. 
Sijne Excellentie verflaet dat belangende de 

Religie daer in agtervolgt fal worden den voet 
by de generale Staten van de geünieerde Pro¬ 
vintien genomen, en dien volgende binnen 
Nimmegen geen exercitie van andere Religie 
als van de Gereformeerde fal gefchieden. Be¬ 
houden nochtans dat niemand in zijne con- 
fcientie fal worden gedwongen noch eenigfins 
onderfogt. En belangende het Hellen van de 
MagiHraten fal daer in de Refolutie van 
’t voorgaende poindt worden achtervolgt. 

r V • 
Wort by zijne Excellentie geaccordeert} 

behoudens dat deBorgeren willende het effedt 
van dit poindt genieten, hun fullen moeten 
onthouden in Neutrale plaecfen. 

VI. 
Alfo de middelen in defen geroert gedefli- 

neert zijn tot het beleyt van de Oorloge, en 
kan ’t felve om der confequentie niet geaccor¬ 
deert worden. 

Conditiën die verfocht werden. 

ïfeteecfïeatticuL 
9fn ben cctfïen bat gijnc €rccïïentie 5e ^>tai) ban Joints 

megen en aïïe mgefetenen enbe 2$ojgercn ban tjien / öefer tijb 
binnen of hupten bet fcïbcr grjnbe / gcïiebe teaccojbccen ab* 
foïut en genctaeï parbon / en bergetmge bón alle fauten / 
ttii^baben / crccffcn en imsbmpïïcn / aï£ tjetfept ban be 
rcbuctic tuben3]ate 1585. gefcljiet/ en boo?t£ aïïeg toat 
febect bet feïbre ttjb tegens be genetaïe en particuliere KKuien 
en ^Intentien bet Staten ©enecael ban be ©eunieeebe 
$jabintïen$gccommitteert/ fonbet eenige exceptie / toaec 
ban be memorie boob cntcnicthïtjbcn fal / afé ban faïïen 
bie noptgebcuttof gefebtet fijn / met ejtp?e£ bethot en im 
tctbictie aen alle 3Jufiicier£ / vöfftneró / en anbete/ ban 
baet af geen betmaen of breboïg te boen. 3fn toat manieren 
of onbet toat bel,fel battet 3p. pene bat b’<0bertteber£ 
gepunieettcngefrtaftfuiïetfbjojben aï$ peituthateut^ ban 
be gcmcpnerujïe. 

i I. 
©at aïïe ^Dojgeren en mgefetenen befet^tab/ fo ©ces 

fïdtjlt afê XDerdtlrjïï / fullen aïfiict gemainteneett toeeben / 
tn ’t boïkomen gebjupï* ban.aïïe bate goebeten/ roerenbe 
cn ontoetenbe / m geljeeïijlten getejïitueett / fa in ïjate goe« 
beten/ cnöcntcn/ aï£ betlopen pachten banbien/ biebp 
be generale Staten / ^>teben / pïactfen / cn particuliere 
baet onbet rcfajtacnbe / bp manier ban eonfifcatie of anbets 
fmt£ / gebuteribe befe ttoübden 3ijn gcannoteert of onbec 
geboubeu / fonbet eenige bojbccc befpteinge of moïefiatien. 

III. 
©at mitsöienbe boo:fcb?ebcn ban Nimmegen / en aïïe 

anbete baet onbet gd)occnbc / Kpin fullen toeberom bege* 
ben / cnöet be autbotitept en gcboo?faembepb ban gljne 
©jcceïïcntic en ben Staten ©enetael befet geuniectbc $20^ 
bintien / om gcregcert te tooien alp bcoj bate ban befe tcou* 
bïen / in boïüomcn gebjupï, ban aïïe bate rechten / p?ibi* 
ïegien/ coflumcn en p^emsneutien alleen tïijhgen putjs 
cipaeU|0Qftfïab bc£ ^futflenbom^ ©elbie / fonbet bootoec 
bdafïingc pan eenige «Sjccijfcti / impoften of ^tnpofltien/ 
ban men binnen be bomfeï^eben i>tab befet tijb geeft / of in 
bie anbete ^teben bep dDimmcegfen quactiec£ gegeben too?* 
ben. 

IV. 
©at 5bne<Sfeeïïentie binnen befdbc&tab geïiebetoe te 

laten openbare en bjpe etercitie / fo loei ban be Catbolijfte 
aï£ be ©ecefojtnecrbe ileïigie. fonbet bat eenige 23o?geten/ 
ingefetenen / ofanberc fïef) onbettoinbcn fuïïen nialïïanbeten 
baet ban te recercberen / of ccnig bifo?b?e of fcbanbaeï aen te 
boen. ©oïï in bttbetgen / pubïique of pnbate pïaetfcn-/ 
bien aengaenbe jegens ben anberen in bifputc te treben / con? 
tinuetenbe bientbalben / be jcgeiiUiooibige ilBagifïtaet in be 
Öegetinge ba* ^taö. ^iï^ oou befet en alle be ISoninglijïïe 
d^ajeflept^tficieten. 

v. 
©at aïïe 25ucgcren en ingefetenen ban Nimmegen / fo 

nu of biet nacrmaeï^ gemepnt gijn upt bet^tab in neutrale 
of anbete pïaetfen te bctttecïïen / felbe bipeïtjft fullen 
mogen boen met ïjacefamilie/ enmeubïegoebeten/ ofbe 
felbe aï^ ooi, be onroercnDc goebeten te mogen betbopen en 
aïieneren/ of boen abininifltetcn en gebmphen / bpbegene 
bie bet baet fal geïieben / met bm acceé tot bet ^>tab om fyv 
te falien bien aengaenbe te bitigeten. 

VI. 
3; tem / bat beboojfcbtfbcn ban Nimmegen totbctaïinge 

ban bate tenten/ en anbete bicttigc fcbuïbcn booten na be 
tebuctiegemaeftt/ bie Doclj ten ïaflc bet boojfcbJfbcn^tab 
becbïijben moeten / fuïïen mogen ïïcïjtcn en ontfangen be 
Hieeuten ban be goebeten cn ïïoopmanfcbappen pafTeteube 
be boo2fcb?eben ikab op cn ncbectuactt^ be ï^ibiete ban 
Wak/ en bat atlecnïijlt tet tijb toe / enfo lange be boojf'5. 
fcbuïben betlopen centen en Kaften betacït 51311. 

VII. ©at 
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VII. 

Belangende de Garnifoenen,fullen dien aen- 
gaende die van Nimmegen gerradleert worden 
als andere Steden der Geünieerde Provintien, 
en nochtans tot minftequetfuren van df Bor- 
gerye. 

VIII. 

Wort by zijne Excellentie geaccordeert, 
wel verftaende dat de vonnifïen en andere 
A&en hier vermeit zijn gegeven en gefchiet, 
achtervolgende des Stads en Landts Rechten. 

IX. 

Word by zijne Excellentie geaccordeert. 

X. 

Sijn Excellentie fal by den genen daer ’t be¬ 
hoort de goede hand Teer geerne houden, ten 
eyndedaer op na behoren worden gelet. Al¬ 
dus gedaen in het Leger voor Nimmegen den 
ai Odobrisi59i. En was ondertekent, 

tJfyCaurice de Najfau. 

VIL 

<©at $tjnc vï3rceïïcnttc be g>tab niet faï bejtoavcn met 
cctiig groot getal ban gaunifoen/ ban Vroj fo bed aïe> ben 
noob berenffifjen faï. <ön bat met bootganibe communicatie 
en beïüiïïiiige ban be jlBccfïccen ban S&ocberfcpppcn en 
Stmpten ban boegen öec gemepnte / en in allen geballebacc 
in geen anbec te leggen ban «Puptfen of j^ebeclanbercn. <E>c 
koelfte fonber ïiofï ofïafïe bet ^>tab / o i cc beu fcïbec 2Po:ge* 
ren en ingefetenen op be manieue ban PoÏÏanb met fetbtee 
beupïtcl)t. <ên ftcl) fdfê onberb’cngc n fulïcn) fo en geltjïi 
fullié tot nocö toe ban boegen bc£ ïtohinr j? aïbacu gefcl)ict ifr 

VIII. 

fjtem / bat alle bonmffen / pjoccouitn / en actcn ban 
fjuflice by ben ftëagtfïraet beu boopcïpcbcn £>tab gegeben 
engebacn/ tufTcpn be gene bic tegenbooaibigfljn gebneefï / 
offjunne jjutisbictic Ijebben / geabboueect/ fuïlen ban buccr 
ben 3ijn en blijben in bcagte ban ’t gebopbe. 

IX. 

©at 5pe excellentie en beletten Staten 03eneracïban 
ïjace fjutisbictic niet (uilen gebogen eenige atrefïen / crccu* 
tien ofuepjefalicn / tcgcn£ petfonen of gocbcucn ban bic ban 
Jhmmcgen onbec ’t bcbfel ban fdpilbcn ten ïaflc ban be feïbc 
©cncraïiteptofban ben jfutfïeiiDommc ‘Öelue / en <8racf* 
feïjap gutpfjen / gemaeïtten gccontuactccct geburenbe befe 
tuoublcn / ban gcbnipkcn be commccne al? b’anbccc Jitebctt 
be£ Bimmecgfcn quartieten. 

X. 

©oo:t£ meet bat sjjnc «öpceiïentie genabeïijlt geïieben teil* 
ïe öc goebe ïjanb bacu aen te Ijoaöcn bat ben bbucer^öijl» ban 
be^ebeebetubje/ tot meefedpen aeptetbede en bcubccffcs 
nifTc beu hongeren ban ^immegen/ ‘Mcnïjcm en alle gcetf* 
ben ban be ©berbetutoe geïegt / macïj geflidjtet en in alïeu 
toefen geïp te boten gejïeltbjojben/en Daeu alfuïue lOijucn 
en anbeue Itoopmanfcpppen aï£ in ben Sjate ban tbuec-em 
febentig bp ben Staten ©enetael tot ©ott onbec £>tapdregt 
liggenbe/ en ben 2$o?geten en intooonbccen ban «fömitne* 
gen toe beprenbe / gcacucflccct / beebogt en bc penningen 
baecban totfïuer be$ ïünjg^ acngcbangcn3gn/ öc boojf5* 
25ojgeuen en SJntooonbecen op gebcuuenbe bag ftonben ma* 
gen bolöacn / en bctaeït tuotöcn. 

'Fol.?g) 
Igct 

jnarnt. 
iotn 
Jewefct 
itpt 
J3«n> 
ttiejen. 

«5rabc 
PÏMpsl 
Dan 
Jtaffau 
toecttot 
Mnv 
tnegen 
als 
Com. 
man. 
beutge* 
fielt- 

©c£ anbeuen bacgé 3nnöc halboten met ïjaueblie* 
genbe ©aenbefê / flacnöc Crommdé / en btanbcnbe 
ïlonten uot getogen / met Ijaeu bagagie / en tocuben 
geconbogecut tot boo? be étab vDtabe / men Ijccft in be 
^>tab gebonben ay lE'etalm ftucltm gcfriwtó / iz 
ifcuc / en noeïj ucöcïijbc Ammunitie ban ^oeöeu en 
bloten / be ètaö en ’Botgcrnc bont men in eeuen au* 
men fïact/ be (jtuifcn toaueh fccu bootfcljoten en. on* 
tcamponecct / tu bc fpinfcn tnaö toeónig imboel of 
Ijuu^-uaeb / tuanr boot bien fh fo lang fonbec nccinge / 
boop-pnbel / en aebeubon gefeten Ijabbcn / fo jjab* 
ben fn boot noob Ijaucn beften ppë-uacb / en bebben 
beubogt cii beutecut / en bccblaecbe be .IBagifluaet 
feïfë bat gcbuucnbe bat men op 3licent mofljt ba* 
ten/ obeube^ooobebben/ fonnfobanupt bcu^>tab 
gefonben en berbogt toare?i boot ben noob en auniocöe / 
boant een maïbeu giggen bacu be adjtten alöacc een lafï 
maben / (jabbe aïbacu gegonörn in boop t, 4. guïöen. 

<8 jabc1bljil!p^ ban JXaflhu $ albaeu tot komman* 
benugcflelt/ ni in pi abfentte^o’p / boo’ts yvjn beu 
in gelcnt 6 Conipagnicn / als ^ctiacf, 23acbeu/ vèi* 
fïcï / Êijnbcn en Bonfijti / ^»ijn-^enabeban i|öljcnio 
tuas ben 2. i ©ctobp£b?aeginübcin pt '€cgre gebo* 
men / en mebe omteent Ijct tuaerart getoeefi. 

Ifctlicljacm ban ben ©beefien pacten ^clfcnb/ 
tuaö ban bic ban ^immegm gcbicrenbceït / en fijn 
ïjooft op ^)int %ntïjonis poorr gefreït : bod) bc 
BXarqutó ban ©aucabon Btabljoubec ban <6dbeu* 
ïanb aenbe^Boning^ 3fjbc öehe i)etj)ae!r toebeuomaf 

nemen / en ïjet poft met bc quauticcen in een bifï 
bp ben anbeuen leggen / en in een iCocen betoauen; 
als nu be Ibtab ban ben piincc Bïauriuuë ingenomen 
toa$! iocubeptfelbe ïicïjaemfecu öceubjbcn metguo* 
ten pompe in bc guote ïitcube boo: ben pgen ?iutaiu 
beguaben/ inïjet05?af ban een ^cctog ban <©dbcu* 
ïanb: bcnpuncc iBauuitiii^ ban ^affaunict fijnen 
^ttbeï / en €>bcufïcn en lüapitepncn ïjet lijli boïgcnbe 
cngdepöcnbc, bit boöe ïicpem gefepbe mccubccccu/ 
als l)ct bobe lid)acm ban ben bcrcaöcc Baelanb fjodt 
’ttodli na (jet nmemen ban ^ebentee opgegrabén/ 
en aen eengalgc gehangen tocube/ fo top boten bet* 
pelt Rebben. 

^cnayOrtoopfljnbe Baben ban Staten/ ncf* 
feu^ be (jBrbrptueetbe ban «ödbedanö / ïfoïlanö 
llptcedjt / Biicfanb en ©bet-ffffd / 3jjn Crcdïen 
tic <t3ïabc pljiüp? ban i^opnlo / ïUMlpïm en pij: 
ïips ban j^afTau / cnaïïcHolondïcnm bc betgabetm 
ge getoeefi / boatmenbootf^metben Ucgeubocn/ en 
tet pnben nemen foube / b eban ÖtiefTanb en <È>bct 
IJfftl / bidom fret inflanrelïjft acn om op Mccti' 
toyli / anbctc op ’s i^cctogcubofdj / ban be- d3:abc 
Qbctmitö bat bol boïp lag boctbe niet betmaent 
Uccbetbcn / ooit toctbc inentte gemaclit ban Oh 
öcnfceï en d5?ol / ban op ^teentop toetbe fccc ïjart 
met {jcftujc p?opoofïen gebJongcn / ban 31)11 Cjtcd 
ïentie <6?abcn ban ^oljeulo / IDiïlcm en #ijilips 
ban SafTau / ^ebcusbe / Jfama / Spaïfout en aii 
bete Btijgs-obetfceii bic in be bergabetingc tuaren 

Cec 4 fp:a* 

mu* 
rgaern 
Dan ben 

ften 
JÜSactcti 
^cöcnfe 
toect 
ttoee 
3iarcn 
na fijn 
öooötot 
Jïint» 
megen 
begra* 
Den. 
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Het Acliteamntigfte Boek. 
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fpiaken al upt eenen monde bat fp beeïe fïeïtcn 
cn ktankcn baööen / en Dat’er meer fouöen toer# 
ben/ en bat ïjet Heger fcergeftoakttoa£/ bat’etmet 
geraden toa£ eenige belegeringen meer te beginnen 
omgeenfcïjanbe tebeïjaïen/ epnteïijk toecöe gerefbï- 
beert bat men ïjet bolk in 43atnifoen leggen foube / 
boel) bie ban Uitrecht / (Dber-Uffcl en ©liefland ïjieï- 
ben ben feer gualtjk / meenben men foube noch tel toat 
tipt-rechten bonnen / öetoijle be bieefe onber öe bpam 
ben toaó / boeb öe rehenen cn mcefté Remmen toerden 
bc getoicbtigfïe gebonden / en bleef alfa gecefolbeert 
ö’toeïk fonberlinge oob baerom baer bp bleef / pbet> 
mitjS be ftehtc ban ben Itboocaet ban Rolland / aïfo in 
befe tijd niet befonber^ ter band toert genomen fonder 
5ijn aöbij£. 

winnen van overwonnen te wefen van fodanigen per- 
fonagie. ïk bidde U E. hem dat te leggen met mijne 
feer affe&ieufe recommandatie. 

ïk biddeÜE. mijne geaffe&ioneerde recom- 
mandatien te doen in de goede gratie van 
imijn Heere deGravevan Hohenlo. 

Uwe geaffe&ioneerde 
Dienaer 

I 

Franceys de Verdugo. 

^actbicbt op ’t obcrgacn ban 
jRsmmcgcn. 

NIeVMegen Is anno VllfentaChtïCh gereVoL- 
reert 

en bil slln EXCeLLentle tot de Vnle gebraCht en 
gekeert. 

SSp een ander $ bit Sfaetbirbt gemaekt opbiéê 
jïcben cn ’t tfoit ^cïHijh 

ZVtphen, DeVenter, DeLfzIeL * HVLftëftd’ 
NIeVMegen 

heeft 6lln eXCeLLentle aLLe op een laêr Vër- 
Cregen. 

3Pcancop£©etbugó febicef ben 2} Octobifêacniiic 
ban Stmmegen befen nabolgcnben b?tef 

Dele Eeréntfefte , Eerbare gunftige Vrienden» 

siilcaet 
öcc 
£>rab 

mcflcn. 

&M» s. _ 
benban Ik hebbe verftaen van de Officieren en Sölda 
3Pran» ten ^ie fijne Hoogheyd de Hertogë van Panna in 
30erbu» U L ftad geftclt haddeom die tötKöfiinglijke Ma- 
go / aen jeftey ts dienfte te bewaren, en iet fonders alhier aefi- 
be Ma* gekomen, het devoir het welk gylüydeiï neffens haef 

gedaen hebben, of ’c nu wei u-lieden de Stad iri 
handen van fijne Majefteyts wederpart^e gelevert heb¬ 
ben, is defelve nochtans ook feer onbetamelijken té 
houden de penningen fo by uwer-üeden beruften tot 
de onderhoudinge der voorfchreven Soldaten en haer- 
luyder fervice. Duerom begeren , u-lieden die 
voorfienige willen doen, dat fodanige penningen na 
gebeur haerluyden nagevoert en in vly te ter hand ge¬ 
ilek worden, om daer door te vermyden wyder la- 
fteringe en calamnie die u-lieden daer ttyt Weft 
volgen , defes my tot u-lieden verfiende bevele 
de felve in de befcherminge des Almachtiger!» Da¬ 
tum Grave den 23 Odobris 1591. leeger ftont, u- 
lieder goetgunllige vriend , en was onderteekent 
Francoys de Verdugo, noch ftont beneden ter fijden aen 
aldus. Ik worde bericht dat u-lieden in Spangien 
willen fchicken om uweexcufetedoenvan dat men 
u-lieden niet heefc gefecoureert en geaffifteert, 
dat in fuiken gevalle de Ambalfadeur gedachtig fy, 
en weet ook wel dat ik u-lieden wel cergelegender 
tijde en vroeg genoeg mijnen perfoon, en alles wat 
in mijne machc is ge weeft geprefenteert hebbe, en 
dat gy’c felve opentlijk gerefufeert hebben. D’op- 
fchrift was, EdeleEerentfefteEerbare mijne gunfti¬ 
ge vrienden, Borgemeefteren , Schepenen en Raed 
der Stad Nimmegen. 

opheeft noch tenen blief gefclpcbert aen ben ^etre 
&egno ban 3Doit / met jijn epgen Ijanb / baer ban ik 
alïccnc bit naboïgenbc cjetract bebbe bonnen bekomen / 
getranflatcert upt be ^rancopfe fpiake. 

©atrten ïk heb verftaen dat mijn Heere de Grave MauritS, 
fcltien luft heeft om mee my te llaen. ïndienikdebequaem- 
©eèt/ hadde, ik belove u, dat ik hem niet weygeren 
Segito foude: Wantal viel het ongeluk fchoon aen mijn Ijjde, 
ban ik foude evenwel niet kor.nenmiffen, deeere te ge- 
©OJSo - 

^it fdj?ijbcnbe qtiam mp m ben fïn / bat in be^ sto* 
ren i f74 en 1575. ©cröugo toefenbe <i5ouberneut ban ®ctfiaei 
ï?acdem cn ^jonker «Dirk ^onop aBouncrncuc ban bet JJ, 
^ooibcr quattier / b’occafie óiteitict^ biel Dat fp aïte; &?irten 
metp aen bert anberen febieben/ fo tér fake balt toïflcïin- jjg 
ge ban gebangenen / als ook ter ooifakc bari be gebatte 2*’ 
gen/ ©?abcban25ójjrii/ totlOobiilgehangengttem ^ono! 
öe / cn ban ben lfccre ban §>. flïöegötiDe fittenbé tot aen 
Hptrecljtni) ’t Siaftecï ©jcbenbb^ gebangen önber öe 
^jpangiaerben / ban toeïïi 'fcblbbcn / tk Ijkr feenig 
berbaeï maken faï / boe Uacï bèt bier ter pïaètfe fo niet te go aen 
pa^ ip koiiitnbe / alb lange boo? bp gijnèê / maèt tnoet 
tot bermaek ban ben llcfcr öaêr fóat bah berbalen / De 5g,j{ 
töijle ik bet op öe booi geroeröe blaren brbbé booi bp t>e aa 
gegaenv ^plupben bejegenbett Set! atiDérert aïtemet 
met gróter beïeeftbepö / maer ï)*ètgêbèiiröè bök fom*5ni;: 
tijöp bat ’cr aïremetp eenigc fcbampetbtpö/ bitterbepb 
en bctbJtjt onber gemengt tuap / Imtiiêrp ©èrbugó ^>o^ 
nop bcrbjjjtenDc Dat bP eenige^nè polbaren Diê ge^ 

be/ en baöfe te toatcr en te bLioöe grfet/ bet ibeïk bb 
febjeef bat bent / Dlceen<Cbeïmantua^/ ttietbocgbe/ 
en meer anöcrg / biet op êottop anrtuooiöènöc mét 
belcfcbamperbcpb/ fo fent bPbtmookeenCatecbifs 
mit^ en iCefïatnent in^paen^/ obecfcb?bbenbe bent 
baer beneffen^/ DatbPöaermïefetibe / 5ijn faligfjepö 
binben fonöe/ en mbfï aen bet mi^upk balt bêafgo^ 
öcrijc öer jbapi(ten/ cn Diergelijke meer, ©eröugoöit 
qtialqk nemenöe / fpot metfljite boeken / fcïïlrtft öatbP 
bie bert inbeten foube te ïcerèti gebeit / bp tbap êert 
man eit ttiifï bóe bp afd cctt Cblifïen beboöiöc te lebett / 
fent bem in pïaetfe ban bieit een ©iek of Blancie / ett W 
roept bem te komen tuffeben oe^eberlöyk en Wh* 
maer te paeröe of te boete ntaittegett titan/ bf gelijk 
getal tégen gelijk getal bp benlicöêri té fïelleit / ’t felbe / 
en bert bacl) binnen bemaenbtütjljrtekeure/ tgci 
nop/ be ïancie óf jbieuolitfangen bfbbettbè/ fettl 
bem eeiieit lebcnbigen oBfeï / eit fcbirjft toeöerotn bat bp 
fijnen bbefontfaiigen beeft/ en batfjpte bicben \$j 
bem te laten binben tuffeben De Sdebertbijk éii 
maer/totbjeïkenèpnbè/fcbiïjfiibP /aïfogpban |taée- 
ben oittiooifïen 5yt / fofcnbcUtueencn fcbonèn Cfel / 
(bet tba^ omtrent ^aïntfonbag) op bat gpup?ocefTtë 
bèbbenöe gébaert met eènén boutfti €fcï / op fDaimfom 
Öag eenigc païm-tacken op nemen mooebt / en pp ce* 
nen lebcnbigen <6 fel rtjöcn m tepken ban De treffelijk^ 
bictorien/ bie gp mbit quartierbekomen brbt. (ffep 
geöenkt (fept bp) bat ik t’anbécert tijbert ban eenen fan# 
tnflbken gêêfï geboojt bebbe / bie foube gepiófetcett 
bebben / bat allé be ^pangiaeröen bie beii in befe 
löoiïogen fulïert gebonden bebben/ alle toeï op ceneii 
<t2fcï tta spangien fuïïen mogen ryöen / ^c. ©ooit 
fept bp / bat bp b?oebê ió / bat bP öe boeken bie bp 
bem gefonben beeft / fd lief niet beeft / aïó bit toeï boet 
3tjite Eande of piéïti/ Öiebpórtisgrtcnt toilïe betoa« 
ren fai. 4cn berfekertbem/ fo be ^nqtufitie bem toe 
liet $tjne faligbept te foeken / bp fotiöe beter öacr in ben 
toeeb binben / alóbpto5bae#ick / (fc. ©erbugober^ 
gramt ban befe fpdtterpe/ fcb?öff toe&erom / batbp 
njn fcb?ijbenó mètsqngefcljenk ontfangen beeft/ en 
fal (fcfeijft bP in ^ipaenó feggeh.de tal Mano tal da- 
do, bat fófUIkenbanbfulken gifte/ gpbebtmp boe# 
ken ban utoe Conflfïorie gefonben / cn nu eene ban 
titoe giebicanten / en foöamg fulïert toefen utoe pio< 
PÖeeiett aï^ jyn utoe 3??opbeten/ een goede fake rffetf 

bat 
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Mo; öat inbfett alftièc geen €5^ genoeg 51311 / om be 
&pangiaerben upt Ijet ïanb te öjagen / öatfe aïïe 
fuïïen opfitten op titoe Conflfionanten / en fuï¬ 
ïen aï0 ban op toarc<£5cï£ fitten/ toam öefen id maec 
eenen fjaïben. • 25eïnngenbe onfe t’famenltomfïe / ili 
faï mp binben tot SBcbettoijlt bint utotSMftmafcr/ 
taant faï mp met <6obd ïjiiïpe berepe binben / om nip 
bp ti te binben / |c. <£*bcn fa iit u ïjcb gefcb?eben met 
gelijke macï)t 1 of man tegen man/ gntoilcbatmcn 
ban titoe bictocien bcutelie / nabiett gn fo Dilttoitö met 
bc mijne fpottet / en fal feggen bat ’t febert ift ïficc 
te ïanbe ben getoccft / ilt mp bebbe bebonben bin¬ 
nen 'Émfïecbam / aï£ ’t ubolft belegert baööc/ ttacc 
jacen bate na in ’t nemen ban bc «SMcmcrbijlt/ en oaït 
in ’t nemen ban ben ©ijk baec gp <6cneracï taactt / 
en gp bed nacbtd u bolït beriiet / een bacb ban een boot* 
naem ftttjg^oberfïe om bent fo beïc te t onnen. ebbe 
bacr na mp bebonben om te tainnen ben 3Bijït / en 
ntae fïerïitê ban ^rijclfinhtaoubc / ató mijnreet ban 
SBofftt be totaftben pafteccbe / en bacr na tot 3©ot; 
mee baec utoe boïlt berfttopbe met fttnt ©aenbelen / 
en gp bit aenftcnbe betoacibe ’t CafrccI ban 
ntcrepnbc / gp fuït mp toaccacljtig binben bat ift mp 
te ïDcumer gebonben ftebbe / aïd ilt mijn boïlt bec- 
ïooj / foo ’t mp gcbcnïit ift faï tt ntae bictorien feggen / 
b’eene i£acn ben BiemeebtjU alteebc genoemt / b’am 
bec aïd gftp qnaemt om ben 3Bijlt toeberom te tainnen 
met utoe Öotiogbfcbepcn / ö’aubcrcalö gpïaeff taactt 
tot -èacbam of te Hftcnbclft / b’eetftc geluftte fo gp 
toeet eben foo beef aïd be ttaeeanberebieinbcntamb 
floegen/ toaet ftjnalïc ntae bictorien nu om bc mijnen 
te befpotten / en bebbe nopt booten feggen bat gp opt 
tegend ond ben ftanb aen ’t rappier Ijcbt geftagen of 
gebat/ cnbe en ben ban utocn blief fo feec niet be; 
btoeft / aïd ond be ootfafte bic gn nip gegeben bebt om 
tt te anttoootben. €>nbcr toijlcn / mijn Deere ^oiiog / 
gcbcsBobubctcc ftcnniffc ban 51311 oBoblijitc maebt/ 
tn^aecïcmben27 Jitöccct 1 yyy.bnöcrflont/ ubïient/ 
naubetbienfte/ onbcctcftent Francoysde Verdugo. 

Jtocb moet ift fyee betbaïen ban tenen bjief be; 
tocïïte iéonop aen ©ccbtigo febicef / baec in bP een 
^Cnagtamme macïtt op fijnen naem/ en fept bat 
©ecbugo in^paenfeb te feggen té / eenen 23euï / en 
befïupt baa* upt bat jijnen name mebe brengt’t gene 
bat bp $/ bol to^ectbepben bitteeftepb / en berftaelt 
baec op / bat bic ban ^linfiecbam sftnen ^Trompetter / 
biebpbaecgcfonbenbabbe/ bobben boen op bangen/ 
ooft bat ïjP eenige 3ijncc bnibuuterd bobben boen op- 
bangen / (|c. baec op maeftt bp gcïijltenifte ban ïjet 
omb?cngen bec OBjabcn ban Cgmont en Ifootn/bon bc 
mootb ban j^accben en meet anbere bat bp bem bet; 
togt/ ja toü bem ooft ban leugen befttaffen. 

i^iec tegen fdpijft ©a-bugo taebetom aen èonop / 
en bectagt b^m bet omöjengcn bat bic ban <Ü5o?ciim 
babben gebacn eenen iGTcompetter en eenrn (€amboti; 
cgn / en bat/ fept bP / bic fufftö beben boen / en toaren 
geen SDucger^/ gdtjft bc gene bieutoeniCcompetta 
beben op-bangen/ bp bataijt (jein bet ombtengeu bat 
bie ban’t Socnbet-quattict beben De ^Duiirfen bic bet; 
btonïten toeeben/ en bdangenbc ben bip-bttntctp 
bte bP bobbe boen bongen/ fttïft^ / fept bp/ nioebt 
ftp boen na ’t tcebt ban b’*Oo2Ïoge / taant be üïoo:be / 
fept bP / té boten foo 11/ en bp tocct toef bat fnllic boe 
ben/ mijn ïjcetc ben©jinccnietbebagen/ nocboofi 
biefe foube taiflen batafpjeftcn/ tnacc nabien bP bc 
feïbe fo feec adjt / fo fal bpfc rontfoenen tot 5ijncn gort 
bunïten / boot goet tergt ban <0o2Ïogc / fulfipbniticr 
macb boen / bc ^ofbaten tteïtftenbe folbpc ban ben 
Honing / bie booj een maenb foïtp moeten foö gcïatcu 
tooiben/ en bie anbeté te boen betaïen/ is tegen ben ftgï 
ban <0o2Ïcge / en fept bat bit bet cetftc ongefijfi nirr 
i^ bat bP ben halbaten boet / en bat bP botp af 
ïenïupben ban bctffanbe moet onfcbuïbig geboti 
ben tootben ban ’t gene bp gebacn tjeeft/ eubccoemt 
bem bat bP ban aïïe 5ijn ïeöen niet eenen beeft boen 
fïecben / nocb bïoeb boen beegieten bunten b’öcnloge / 
baetoef bp öen naem boert ban 23eul 7 bp loet be bacb 
poot fjem/ ’t ijï ’t bïoeb fept bp ban b’amncvDuntfen/ 
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en bc ©2ieftet5? bie ant boet 3gbc oittgebjagt $tjn / bat 
toïaefi boa: <6ob toept / en niet bet bïoeb batbp ge^ 
<ïo:t beeft met boden moebe / bp fdjnjft batbp beuöe 
toactbepb fept / bie bittec / taant :gnen blief/ fept 
bpi^boïbecban onbeïeeftbept aï?? toectbept/ ombat 
bpïjtmgcfcptbabbc batbn ben <Si)cRom onbepï aen 
boet / en foljpiuft ïjccft fiiïhs bn morbctc boten bat 
bpbanaenncmebcpjefematiebicbn f mi boet/ tctac^ 
ten / bat bet gene bp bem ban Petb: f bnjft / namens 
ïijït bat bp een ïogcnaee i$l bat bp bem bat toil feggen fo 
berbe ban ftem 3ijn tappiet ïaiiïi i$ i m gefijftet magt / 
’t5gni£maec taijben geïtfap / bp ^ een man / fcb:gft 
bp / een §>oIbaet / enfniït^faï bP bnn betonen / foftn 
bent be ecte tail boen/ bat ÏjP bcm macb binben tnftcben 
/3cbertoijft en eühmaec / met geïijfie fo bed Jboïbatcn/ 
of man tegen man / bp betfebett bem bat bp niet luitTnt 
fal bent baec te feggen’/ bat bP ban goebe ^oïbatcn gc= 
leert beeft / bat ftacett bp bcm a!j €beïman met ceten/ 
bactaeï bp ben naem ban een 35euï boert / en faï betoa 
nenbatbp een Cödman i$l fulUs bpiu fijne buebnt 
niet betaijff / en bib 0ob bat bp bem beter ïicnniftc tail 
geben / ban bem / be beugt ést <t*bdbom: beten b:tef 
ig gebateert in ijaedem / ben 7 jfebuiarg 1575- eu fielt 
onber / bic gene bie meet toenfebt tl te ften ban te fel)# 
ben/ onbcrtcficnt Francois Verdugo. <0nbet eenen 
anbecen boo:gacnben blief gefcb?eben binnen éptregt 
ben 26 September 1574. onbetfcbjbftbpalbu£/ ntae 
buanb bie u toeufebt te ïjcbbeii in 3gnc magt / en gctc? 
ïtent Francois Verdugo. 

3i’b bebbe berfdjepben bjieken fo bp ^onon aen ©er< 
bugo / aï^ bp ©cuDuga aen ^onop ’gcfcbJeben / bie fo 
bolConoftcenbclccftbcpt51311 / al?beje tjert en bitter 
3ijn. ^Ban toil ’t bier bp laten. 

JDy taiïlen toeberom beeren tot onfe materie / op <Qms 
ben 4 öctotais / 1^binnen «rnbbupfen upt «iBngdanö «e Dein 
acngebomcn / eenen bic bem unt-gafboo: eenen p:ince 
upt petften / m öienacrs fepöeit Dat bP taas ben ^?incc 
btoeber ban ben Honing ban pctflen / maec upt fijnen ban 
(tijtel cn biecü fnïb£ niet / taant 5ijncn Paine taaLs fo F’e'r!*n 
bpfeïf^febteef/ Don Lazarode Melikatz, Dei gracia ^ólianfi 
Duxde Erevano, Grante Montanien de arcaNoë, 
Princeps ex Perfia. ïbp tcpSÖC ben 6 (©ctobttö balt 
€nbbupfennaben l)agc oiri 3ijn €rceïlcntie/ fo bp 
fepbe/ te fp:cbcn / bie bp becfïont bat bacr bertoagt 
taerbe/ en aï£ ban toeberom te rugge te bonten/ om 
op hamburg te reufen/ bitfdjnjft ben üeerc ^Docto: 
j?rau^ .nSaelfon / aen ben j|ecre ^Dbocnct ban pol; 
laub / be peer en 25urgcmcc(teren ban pacrïcm ïjcb; 
ben bc Ifectc ^foris ban ^ebota-bofd] fonc ban ben 
SBurgemecfïcc herrit ïDiïïenif5. ban ^djoterbofcb / 
namaeïs tfacb mbmariS tn ben l§obc Piobmtiacï bart 
poüanb / bicceitigen tpb lang tot Confïanrmopeïctt 
getaoontbabbe/ êtterbarentaaéin bttfcbepbe talen/ 
erp:effcïaft gegeben om bem bpbefen gcptetcnbcecben 
jbnnce te laten binben / en bem ban aïïc£ te onbeebta; 
geit / gdijli bp gcbaen beeft} en om befc^ beter te ber« 
ftaeti / faï ilt ïjier fijn eugen b?icf frclïen biebp oen be 
25ucgemecfïeien baer ban i^ febjobenbe. 

EErlame voorfienige feer difcrete Heeren. 
Hpprpn nulrnmpnrlp TT F. pvnrpffp hpvplf 

__ r MiJn SB?icf 
Heeren nakomende U L. expreüFe bevele, hebuanöc 

ik my op gifter avond mer dc Burgemeefter Tomas ®cttr 
Tomafz, en'MeeilerEgbert UE. Gecommitteerde^, 
laten vinden, by defen gepretendeerden Broeder des £>cöo» 
Konings van Perfia, den welken ik terftont gemerkt t«rbofc& 
hebbe, te fpreken een weynig Icaliaens, en dat niet leer ^eg”^8 
goec, en ganlchelijk van Spaens vermengt, recht als 
doendeflaven die op de Turkte Galleyen fitten : nietöiecöe 
tegepftaende fegt hy dat hy noch in Italien noch in ^nre 
Spangien geweeft is: Waer over ik my verwonderende penjay 
hoe het rnogehk was.dat hy de fpraken konde, gaf mijn öic jjeni 
voor antwoorde. Sperate , willende infereren met dit 
Spaens geitalianifeert woort, moogtgy verbeyden gy njn'é 
fulthet wel vernemen. En hielt hem voort geheel ach- ftjotbce 
tcrjweynfg antwoordende op depropooften die ik hem han 
voorwierp rot dat wy aen tafel gekomen zijnde, en een 
weynig door den wijn verwarmt, fo ik vermoede, hy 
watliberaelder begoft te werden in het fpreken. 

Seyd^' 



5 $ö Hèt achténtwintigfte Boek. 
Seyde onder andere dat hy was een broeder van den 

Koning van Perfia, altans regerende> dat hy achtjaren 
Recommandeert hadde over tweehondert duyfent 
peerden tegensde Turken, Dathydaer na gevangen 
zijnde van haer tot Conftantinopolen gebragt foude 
geweeft zijn, en daer twee Jaren gevangen gebleven te 
hebben, en dar hy meer dan een Jaer geleden van daer 
na Polen gereyft was, fo dat hy tot Conftantinopolen 
foude moeten gevangen geweeft fijn , op de felve tijd 
als ik daet was, het foude mijn wel vreemt geven dat ik 
daer zijnde van allodanige gevangen als is de Broeder 
Van den Koning van Perfia n iet gehoort foude hebben , 
temeer overmits (gevraegt lijnde hoe hem de Turken 
tra&eerden, wefende haer lo groten vyand) hy my 
antwoorde, dat fy hem feer grote eere bewelen, en dat 
hy alle dage door Conftantinopolen met een koetfe 
hadde gereden , geaccompangeert met wel hondert 
Turken , en dat hy goed acces hadde by den groten 
Turk,en gewoon was alle dagen by hem te komen, ufe- 
rendemerhemdeTurkfetale, die hyfeydealdaerge- 
leert te hebben : Het welke alleniet veelfluyt; want in 
den eerften fo ïs’t in Conftancinopolen geen gebruyk, 
dat mans perfonen door de Stad met Koetfen rijden: 
ten tweeden heeft niemand groot acces tot den groten 
Turk , jade eerfteBaffa fdverdiehet gantfe Rijk re¬ 
geert, die ook lijn Sufter getrout beeft, gaecnietby 
hem ongeroepen, en wcrt feerfeldenby hem ontbo¬ 
den ; hoe veel te minder foude hy fijnen gevangen Vy¬ 
and hy hem laten komen. Ten derden zijn zy nier ge¬ 
woon een gevangen van fulker importantie achter ftra- 
ten te laten gaen, maer ter contrarie fluyten die in een 
vafte wel beforgde toren. Gevraegt of de Turken hem 
gevangen hebbende wel kenden voor de genediehy 
was; antwoorde, en foudende Hollanders den Koning 
van Spangien nietkennen ofdenHertog vanAlba?Segt 
dat hy geloft is met een grote lorame gelts hem van lijn 
broeder uyt Perfia gefondcn , het welke indien het alfo 
Waer, wat foude alfodanigenPrince, alsby hem fegt 
te wefen gemoveert met fo kleynen en armen State 
achterland teloopen, daer hy met grote pragt weder 
van Conftantinopolen na Perfia hadde mogen reylen ? 
Segtdathy van Conftanrinopelenop Polen (wiens In- 
geletenen hy een wreed en ftuurs volle noemt) van daer 
opDantswijk, en Denemarken zij n reyfegemaekt te 
hebben, dat hy in Schotland cn Engeland geweeft is, 
dat hy hareMajefteyt gefproken heeft, dewelke hy 
feerprijft, dat hy uyt Engeland weder na Denemar¬ 
ken meenden te keeren, maer dat hy om dat daer geen 
Schepen waren, genootfaekt isgeweeft hier in ’t Land 

(Fol.41) te komen. Dat hyte Enkhuyfen aengekomen zijnde, 
en daer van de exploitften van zijnExcell. gehoort heb¬ 
bende, niet heeft willen voort trecken fonder zijn 
Exc llentiegeilen en gefproken te hebben. 

Segt dat hy uyt Denemarken na Moscovien reyfen 
fal,dat de Groot-vorft hem ettelijke duyfent paerden, 
by fetten fal, om daer mede door Tartarien in zijn 
land te geraken. 

Segt dat hy een Koning van Tartarijen fesjaren in 
zijn Palleys ge vangen gehad heeft,die hem daer na ont¬ 
lopen is. 

Segt dat zijn Broeder de Koning van Perfia Chriften 
is, en al tij ts geweeft is, het welke nochtans alle de we- 
relt bekent is, alfo niet tezijn , maer dat hy een Maho- 
metaen is, weynig in zijn geloof verfchelende van de 
Tu ken. 
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Hy doet zijne gebeden voor en na den eten feggende 
in Latijn, de welke in ’t minfte niet ftrijden met de ge¬ 
beden die men hier gebruykt. 

Segt dat Taurisal over acht of negen Jaren den Turk 
weder benomen isgeweeft, en dat zijn broeder daer 
zijn hof is houdende, daer ik ter contrarie wel wete, 
dat noch over drie faren als ik te Conftantinopolen 
was, de Turk daer noch meefter van was. 

DatTauriswelzoodag reyfen van Conftantinopo¬ 
len is, daer nochtans het Turkfe Leger in drie maen- 
den daer kan komen. 

Dat in Perfien uur-werken en kloeken zijn als hier, 

het welke ik nochtans niet gelove j en ótfèffiuCs'dit die 
in Turkyen niet gevonden worden. 

Segt dat de Turken maer heeftenen ongeloovigen 
zijn , en dat daerom de verrader de Koning van Span¬ 
gien tegens haer behoorde te Oorlogen , gelijk zijn 
broeder doet, en niet tegens de Chriftenen. 

Segt te Marfilien en in Languedok geweeft tezijn, 
alwaer ik niet weet hoe hy gekomen mag zijn, alfo hy 
noch in Italien, noch in Spangien, noch in Vrankrijk 
geweeft is, dan moet daer met de Galleyen geweeft fijn, 
of op de Galeyen daer van hebben hooren fpreken, 
weec ook te fpreken van Mr. de Montmorency. 

Sijn eenen dienaer die hem vertaelt, dunkt my een 
Nederlander te zijn, fpreekt wat Italiaens, maer fo 
met Spaens vermengt, dat het veel beter Spaensgelijkt 
dan Iraliaens, die ander feyt dat hy een Honger is, 
fpreekt nochtans Hoogduyts. 

Du is het gene mijn Heeren dat ik over tafel fittende 
en met hem lprekende van hem heb konnen vernemen* 
Aengaende het gevoelen dat ik van hem hebbe, gelove 
vaftelijk dat hy niet en is de gene die hy hem fegt te we¬ 
fen uyt het gene dat ik hier boven verhaelt hebbe, en 
noch veel andere redenen die de tijd rny niet toe laet 
alleuyc cedrucken ; maer van wat natie dat hyzy , fou¬ 
de ik nietkonnen oordeelen, om dat ik hem zijn eygen 
tael of eenige goede tael niet hebbe horen fpreken 
Hy heelt ook wel eenige mijnen van een Spangiaert, 
ookfo valt zijn tonge wel na het Spaens , ik hebbe opi¬ 
nie dat hy op de Turkfe Galey en gefeten heeft, alwaer 
men allodanigenfprakefpreekt, en alwaer hyookge- 
legemheyt gehad heeft yet te vernemen van Conftanti¬ 
nopolen en Perfien, al-hoe-wel dat het nochtans wey- 
nig lluy t ’t gene hy feyt Maer of hy wat quaetsin’c fin 
heeft, dan of hem gedaen is om gedefroyeertte werden 
ftaet my niet toete fegsjen ; my dunkt dat hytot het 
eenezijn dingen re plomp en liegt aenleyt, en fo hy 
’tdoetomgedefroyeertrezijn, dathetook niet duren 
lal, overmits dat het de Boeren merken fullen. Wy fijn 
van daeg by den Advocaet Barnevel: geweeft, en heb¬ 
ben hem die (ake verhaelt, wat hyvoor antwoord ge¬ 
geven heeft fullen LJ E.uyc Meefter Egbert U £.Ge¬ 
committeerde breder en beter verftaen. 

Eerlamefeerdifcrete voorfienige Heere onfe Gocï 
zy met U E gelchreven in den Haeg met grote haefte 
defen 11 Oflobris 1591. lager ftont U E. ootmoedige 
endienftwillige dienaer, en ondertekent, Floris van 
Schoterbos. ’t Opfchrift was, Eerfame voorGenigefeer 
difcrete Heeren , mijn Heeren den Burgemeefteren 
der Stede van Haerlem, totHaerlem. 

) 

sDortoa: J-iané JBaeïfon frfjtrjft in een anbeten b$ff 
ban Den 8 <©ctob2$ / nopenbc befen Sfeer uyt$crften 
aïbu£: ik tocct cygentlijli niet 'out Ut ban tjetn fcljUjbcn 
faï / ban bat men met goebe booifigtigljnib letten moet/ 
om te berftaen D’ooifafic 5’jnec aenltoitffïe alhier/ en by? 
fonöcc om 31311 €rcelï. te fpjcïtcn / ’t i0 mogcïijïi een ges 
tneft/ en fo nieten tucet Ui niet te feggen/ ïjyïjeeft.em 
Üngerfe by ïjem bic een toeynig manlt gaet / fis memor 
proverbii Ariftotdici concave, &c. 

Sn befen ti)ö $ ben fleece 5;oljan ban <@ïbcnbatne^ ©ege 
belt met een grote fïehtc behangen getoeeft / ïjcbbenbe {jij50” 
eer ft een 5toare ïioïijii gclitegen baer in men meenbe 
bat Ijy gebieden foubc ïjebben / De d!5?abe ban oljcnlo beitgti 
niet lange nyt ^uytfïanb toebecom gcbccrt 3ijnbe / 
fcljtecfacn ïjem ben 4. (Bctofyfêl bat ïju eenige ftngu’ JjÜJjJ 
ïiere mcbicamentcn uyt v35uytftanb ban De toelgeborcne fae&t 
3tjue ïiebc ©jouto^-nioeber met gcb’agt Ijabbc / foban fat bet 
Terra figillata, gift polder afs aubcr£ / p^efenteerbe JS5 
ïjem aïïef mebe te beulen na 3ijn <£. begeren / befc fteïite geri d« 
gebuuccnbeaïeerttoijle/ cn quam in bcfetjjb feer qua^ fp000 
ïrjfitepa^/ tnant aio boe alle ’^Hanö^faïicnftjnab; 
bijeen Directie toerbot beïeyt/ en men meenbe/ fo fju tmecb, 
gefont getoeeft Ijabbe / bat men nocïi yet merïieïtjï$ by 
Der öanD foubc in liet üicrït gefteït ïjebben tegen ben by* 
anb / tot becboïgingc ban bc bictoticn / bc toijlc patma 
naDianlirijli fo men berftont fcberlp maft bcrtreclien. 

föarit 



5?egoj 
Ittfftr 

rpi. 
©e mant men ïjabbe noeïj berfcïjepben aenfïagen in 

hooft/ Die baer boa?/ enooft om batmen bed fïeft- 
tnio baïft ïjabbe/ adjter bleben. ^eBiabebanïfoïjenlo 
:ö?öft font ooft ten felben tijbe aen ben boo?fcïj?ebcn ©eete ban 
ihr?n ^öenöacnebdt fèfteren bjief / bieïjufcïjjeef bat&em 
' c bien mojgen geïebect toaé / ban toegen ben J^ertoge 

ban generen Biffcljop ban Hubift / en fcïgeef ïjem- 
baer berieffené / op bat t’abonbof mo?gen bp eenige 
nietgep?efumeect toerbeaïof tuffcljcn ben felbcn 
tog en ïjem eenige fonberlinge co?refponbentie tooiöen 
onberïjouben / ben oo?fp?onft toaccupt fuift fdgijbcn 
toaé gebaen / namentlijftbat fo ïjp anïanpin jStoptg* 
lanb tot berrigtinge eenige 3tjnbcc particuliere affai* 
ren gerepfï toaj» na HDurtpburg / albaec onber anbe* 
re aengctroffen fjabbe ben boo?fdj?cben hertog ban 
2$eperen / betoelfte tot ttuee of biiemad met ïjem in 
p?opoofï geftomen jtjnbe/ berftlaêrbebegrote lufï bie 
ïjp ïjabbe te fien bat 23onne / Beeft / en anbece £>te* 
ben op ben ^Irjnfïcoomgelegen/ toeberom onber ben 
ftijfte geb?agt/ en ooft boo?taen gelijft anbece töijftr- 
fïebcn / mogten getracteect tuecben / infgelijft^ bat 
ïjp goebe nabuutfcïjap met befe aianben begeerbe te 
onberïjouben. 3&aer- en- boben ooft bat ÏJP eene acte 
ïjabbe bp ben hertog ban panna onbecteftent / bie 
ïjp ïjem ooft ten felben ttjbe ïjabbe bectoont/ baer bp 
Panna beloof be be J>paenfe gacntfoenen upt be boo?f3. 
^teben toeg te nemen / fo berte befe Eanben ban ge* 
ïijften beloof ben / bat men op be feïbe ^teben bp entte* 
plifen toeberom niet fouben attenteren. 3©aec op be 
boojfj. <©iabe aï3 boe geanttooo?t ïjabbe / bat fo becre 
3gneïieutbo?fïeïgfte<8cnabe totbeboiberinge becboo?* 
fdjjeben faften/ eenige Oefanten aen 3gne<Öj:cdïentie 
eri ben ^ceren Staten Ijertoaerti» af-beeebigen tuilbe/ 
en baer in 3ijneïjulpe en abb?effe foube acïjtcn ban nobe 
te ïjebben / ïjp in fulften gebatte baer in geetne fonbe ïjd* 
pen ïjetbefïe boen. 

^en 15 <0ctob?té 1591. i£ be $au£ 43?ego?iu£ be 
*4 ban bien namegefïofoen/ en na 5tjnenboob fïonb 

ffterf. ben Paus fïoel fïifle 15 bagen/ baer 5ijn fcfj?ijbec£ / 
bie feggen bat mennet baecboojïpelt/ bat befe pau^ 
nopt eenige bjou perfoon beftent ïjabbe / bod) pbec 
mag baer af fo beïe geloben aï£ ïjem goet bunftt / bp be= 

<«3?ote fen Paup tijb toaö tot Hamen eenfeer grote biecteban 
[meen ^00jn/ fo batter bede ban#ongecfïurbcn / en aïfo 
pbefEg in be ©afïen be bierte feer toenam / toeebe toegeïaten 
)aup bat be gemeeneu man bleefcïj in be bafïen mocïjten 
ïb tin» eten/ baer op bolgbe fogrotcrtfïerfte bat binnengo* 
n"n7n°nicn alleen tan 2tugufï09o. tot ^uguffo 1591* ge* 
i3ta. fïoibcn toaren 60000. g|n pïactfe ban befen pau^ / 
if«- toeebe geftoren 5Soanne^ Süntonius facljinetu^ Car* 
HSJV öinaeï ban koloniën geboojtig / befe boecb genaemt 
amufi ïfnnocentiup be negenbe / l)P toeebe geftoren ben 19 

<®ctob$i$l befen Pau^ ïjabbe boojïjem genomen alle 
maenb 50000 Croonen tot ben tftancopfen Utrrjg upt 
te fteeren / tot bat eenen €atl)oïi)ften honing in ©janft* 
rijft foube gcmaeftt fïjn: maec ïju leefbe maer ttoee 
niaenben / toant Ijp fïiecf op ben 29 <DccemDpp be^ fel* 

»8f. ben Slacr^ / out 7* Éarcn. 
toemt. 3jn befen pat$ plaetfe ïjeeft be fïoel een maenb fïiï* 

ïe gefïaen / en baer toaé feer grote pactpfcfjap onber 
tK öe Cacbinaïen / b’cen focljt beëanber^ fïemmetefto* 

pen / baer gingen ooft grote b?epgementen om / on* 
ber befen ttoifï fïotoen bueCarbinaïen binnen t5o* 
men / epntcïp fotocrtbcn3o gjanuactj bejo bolgenbe 
^jaer^ 1592. be Carbinael pppolitu^ ?Clbab?anbi* 
np totpau^ geftoren en toerbe Clement ben 8 ge* 
nacnit / Ijp toa£ een Jflorentinec ban geboomte / out 
46 ^jarert. ^efen pap toa£ ben ïtoning ban &pan* 
gien feer toegebaen/ en toaë een ïjertbpanb ban ben 

u drie tóo,unS ban ©?anftrtjft Pentift ben bierben / bie ïjp 
nenjbe boo? een Detter bccoojbcdbe. 
i ot> 3in 31uïio te boren top feftece gueftie ontfïaen tuf* 
3nfmt- fcïjcn ben ifcere 4Bcrarb ban ïBarmeïo ^2ofï ban Eal* 
SefcQfl lanb/ en be peere ïiarel tfoojöa / betoelfte ftier upt 
nfrepen tea9 ontfïaen / bat bebocgfcïpeben 55jofï ban Éallanb 
aan ofl ^ncn^ernftem neffen^ beri^?ofï ban€toente^o* 
Zaïfanb Öan ban ©oojfï upt ben name ban bie ban ^ber-UfTél/ 
fp^arei aen be ^eeren ftaben ban Staten toaren foïïicitecenbe 
Coojba, 

Vervolg der Ncxlerlandfe Oorlógen? J8 
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feftere p?obifïe ban pulbec di &out/ om’t feïbe te 
fïeïïen op ben ïjupfc ban IDemfeï bat bp 23ebecboibe in? 
genomen toa^ / en ftomenbein be §>ad boo? be ïiaraer 
ban be pccren ^tatni/ 3r|n l)cm albaec be böo?f5. Öoo?* 
be berfeïfdjapt met be &}eere ©itué Cammmga beje* 
geut / en alfo be bacnft. ïïoojba eénig gefpjeft ïjabbe 
met fefter perfoon / nopenbe be beïegeringe ban &teen* 
toijft / en be fafte Der ètab pafTdt/ fo biaegbc beboo^* 
fdjïcben ^,20fï JBarmeïo aen ïiooiba na feftere 23?ie* 
öen fo Capitcpn Itoniput aen ïjerp ïjabbe gefdnebeu 
boodjet intfcdpicren 3ijne^ b?ief^ / baer op ©oo?ba 
anttnoopc / ïjp toifïe ban geen bjieben / en liet fïcïj 
ooft beo: 3ijncgoïben ftettenbie Ijp om btn Ijató b?oeg rFoI.4,) 
niet fcïjjidjen / ïjabbe tod mibbeï om ooft eene te laten 
maften / baer ben ï^?ofï op repliccerbe / betoijle ïjji in 
fijnen blief mentic gcmaeftt ïjabbe/ en Jjem tot ben bjjief 
ban ïioiuput refcrcerbc / fo mofi ïjp ben b?ief ban bat 
felben oiitfangen ïjebben / baer in ïtomput ïjetHanb* 
fcljapbau <öbcr-pfTd ren (joogfïai ïjabbe gelebeeft en, 
geiujuciecrt / en bat be gene bic fuïfte bdeben fuppu* 
meerben I en be pecrcn Staten <£enerael niet en open* 
bacrbcn/ ïjidtljpbefelbcban gelijfter toacrbe en qua* 
fitept al^ Éo,input / bat ïjp baerom be feïbe bneben 
boo? ben bag brengen foube/ fjicr op ïjeeft fïooiba toe» 
berom geanttoooït / ïjp bieepbe boo? 3ijne goïbe fte-c* 
ten niet bie ïjp be Boeren mogt afgeftnebdt en gefïoïen 
ïjebben / Ijier boot be boopcljjebcn ïParmeïo tot 
toom / bectoeftt fijnbe / ïjeeft fijnen Poingaert ge* 
togen / baer mebe ïjp ïjem te ïijbe toiïbe / boeïj ben 
5^10fï ban dEtoente én anberen Ijielben ïjem te rug» 
ge en belette bat / en tioojba ij» ïjem onttoeften / 
terfïont baer 11a 1? 3©armclo binnen geroepen / en 
5jjne piopofitic nopenbe ïjet Putoer en .^outbat bic 
ban i0bcr gffd berfodjten tot p?obifie op’t ïjup^ te 
iöcmfel / onber öe^ iö fiooiba banfelf^ ooft iiiben 
Öacb met groter ougefïupmigïjcpb opgefïaen 7 en 
toilbe ben ^10fï albaec aenftïagcn / toaer op be #ee* 
ren öaben ïjnilicben belafïen be ïiamee- te cupmen / 
en ïjenlieben met bie ïjare quefïie niet te bemóepeu^ 

ïBactnelo obebieerbe ïjet bebeï /- en ging ter itomer^ 
upt / ï5oo?ba bleef albaec binnen / ’t fpupt bjefe fcooj 
iPacmeïo / of bat ïjp eben*tod be quefïie bedjaeïbe. 
üier uptip een grote ttoifï tuffcïjen be Piobinden ban 
©peqanb / bie taooiba toilben boojfraen / en «öbecr 
gffeï bie ben <©iofï macmelo toilben boo?fïaen/ ont* 
jrefen/ baecooft be Staten <6enerad mcöe gemoept 
fïjngetoo?ben. <B*ie ban ©jiefïanb feïjieben aen bie 
ban ^bec-fifTd en ooft aen be Staten <©eneracï en 
boo?tp aen allen Coïïegien I ben boegnoemben 3©ar: 
meloboo? eenen Sicarium, bat ip/ bom eene moo2be* 
naer bie ten bagge of poingaert bjaegt om quaeb te 
boen/ uptroepenbe/ bic ban Ober-jfffd bit feer qua? 
lijft nemenbe / ïjebben ben gemdten 3©armelo op 
eenen baer toe uut-gefdjieben Slaub bag benif^fp* 
tembii^ boo? ïjen befdjepben/ en ïjem topic ban be 
mifTibe ban bic ban ©jieflanb acn ïjcnïiebf n / eri aen be 
Staten Oenerad gefdneben booigcïjouben / baer op 
ïjp ïjenlupben fobanig bericljt gebaen / en alfuïft be* 
toij^ bewoont öeeft/ bat fp oojbeelbcn bat fp alpboen 
ter tijb noeïj niet en ftonben bebmben bat Ijp in bier fafte 
pet gebaen foube ïjebben ’ttoeïft rip beïjoubelijft 3tjnber 
eeren niet ïjabbe boen moeten / ifjier op ïjebben bie ban 
Obet-Uffeï aen bie ban ©liefïanb / m ooft aen be i^cc* 
ren Staten Oencraeï géfcïjieben / bat fo pemanb 
maerneïoboet toiïbe ïjoüben/ ben felben foub men fïg 
aen 3fjn Crceïïcntie èn ïjenlupben / bie na be^ribiïe* 
gien ban ben 3lanbc bc^ booifj. ÏDarmdo / competen* 
tc ©ecïjtcr^ toaren / en niemanb^ anberji / beeboegen / 
en ïjaer ftïagten infïituccen / en met beljooilrjftcn regte 
upt boeren / offo ficlj’tfdbc tc boen niemant^ foube 
toilïcn onberfïaen / baer mebe ban noeïj bie ontfrljulbig 
ig niet boben regt bcstoacrt / en bie feïbe na gebeur 1110* 
ge gefïrafttoo?ben. Eo begeren 511 bat ïjaer <£b. alle 
aentoijfïngefofp baer ban modjten ïjebben met bein-’ 
fojmatien bieïjaerCb.cnanbcrenbaec ban mocljteu 
ïjebben genomen / ïjenliebentoilben oberfenbeu/ ftm* 
lupbeuberfcfterenbe/ fijn^jecdlemie/ enfpfoonpar 

tijbdtjft, 
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^tcaet* 
Jlagfagf 
«maf« 

San B® 
‘Sütebe# 
juteerS* 
ban He 
jpjobin' 
alen iet 
Ucega» 
tiedngi 
Ha* He 
«fetaten 
^ene# 
mi. 

tijbdrjft in befe faftért fouötu pjoceöecen afê 5p ban 
3Stobenregt£toegen fdjuïbig toen te boen / fojpbat 
ooft niet Doen fouben totlïen / maften fp ben boajnaem- 
ben ban ÖDarmdo/ na be ftoutfcfjappen fo fjen baer 
ban toaren getoont / en boïgen£ bet algcmepnec cegten 
pjefumptie / quod quilibet prefumatur innocens & 
bonus, doneccontrariuraprobetur, bati^/ bat een 
pöec gcpjcfumeett torct onfcIjuïDïg/ entooom te 31311 
tot bat ijet contrarie beloeren loert / boo? onfdjulbig 
ïjouben / en foubcitobcr fnlf$ ampte£ en cebéljalben 
niet ontgaen mogen jtjne ontfcfjuïö op 51311 €ö. berfoeft 
ïjaer naöer aen te nemen. 35aec mebe Ijcm ftjneerege^ 
repareert/ enïjare<jHaiiödonberbanen boo?taenban 
fuïfte en biergeïtjfte onbcrfcïjulöenc biffamatien beb?rjt 
toerben / en bïijben mogen. ?Cen be Staten <©encraeï 
fcïjtijbensp ingdijften ftnnc mebe / ban boegen Daer 
bp/ batbènbooifs. ©?ofï fïcïj te recïjteeerbiebet/ en 
bat 3p ïjem alttjbbcftcnc tjebben / en ttodj ter tijb eeftem 
nenböo?een€beïman meteeren/ en een aengcnacm 
ïibmaet fjaer£ Haiiöd / bacr ban fp ooft alfo tot bie tijb 
toejijngeDtentgetoeeft/ en Datsp ftjne^b. ïjöögïijft 
bebanften. 

gin j&obembet befe£ giaec^ toaren be Staten <6cne« 
rad ban De ©ercenigbe .Oeberlanöcn in ben ^ageber* 
gabert / aïtoaer brie faften ban geloigte / niet alleen ben 
&taetbefer Hanben» maetban Oeganfcfje CIjjifïem 
ïjept ten ïjoogften betreffenbe / bctïjanbeït loerben / 
aftï fijn be eerfte en ttoeebe beranberinge ban ben 
&tact / en faften in B?attftrijft aen befe Hanben tot 
meermaclö berfogt / b’afjïftentien bp be Honingtnne 
ban Cngelanb berfogt te toatec / fo tot berfefteringe 
ert betoatinge ban ïjet Canaeï / aï$ om ben Honing 
ban ^pangien afbjeuft te boen / en ïjoe berbe men upt 
ftragte ban ïjet trartaet baer in geïjouben toag / en eenb 
ge anbere faften ber gcregtigïjepb / enb’autoriteptban 
Den Hanöeaengaenbe/ mitfgaberg beb?pe tcafjjfte en 
nabigatieop’ttoeften/ öeberfogte affiflentie in 25je; 
taingebpöaecUSajefteptupt befeïanben begeert/ en 
op meer anbete faïien bie ban tijbe te tijbe booigebaïïen 
toaren / en gcrefumeert toerben / en om ïjare piincb 
palen te becigten en berfefteren bat bp be bocofj.^ta^ 
ten fê bebojbert ’t gene ’t todft be feïbe geacïjt bobben te 
fïteeften tot bojberinge ban «Öobeg eere / ban ben bienft 
bet gemeene faften / af-bjeuft ïjaetber bpanben / en be 
confeebatie ban ben loelftant / ppbilegien en geregtig= 
ïjept ban ben Hanbe / nntfgabcrd ban alle goebe b^ients 
fcljap / en cojrefponbentie met ïjare IBajeftept ban 
Cngeïanb / ben Honing ban ©janftrtjft / en in be na^ 
burigeïanbenteöouben. ©oojt^aïfobe Hanben goe? 
ben boo?fpoet geïjaö IjaDöen ter falie ban be goebe mu 
ïiomfte öiea3ob be ©cremigbe ^obintien berleent Ijab^ 
be / bat fp ïjare bpanben niet aïïeen merfteïijfte af-bieuft 
ïjabben gebaen / maer batfe ooft beg Honing^ ban 
^pangienboomemen op©janftrtjftïjabben belet/ of 
ten minften fulfté ïjabben boen retarberen / batbe Ho^ 
Hing bacr mebe taa£ gebient gefcoeeft / alle^ na batbe 

confenten fo oibtnacid aï# ejïttaojbiikttë bie bp De 
bintien loaren gebiagen / ïjaer tmgftn^ ïjabben mo^ 
gen berftreeften / ban aengeftdi ter ooifafte ban be 
boojfcïjjeben erpïotcten / nocfïj berfcïjepben fcïjulbm 
toaren mjtftaenöe / en bat eeufge ban be f^obintien / 
ïjare guote in be gebjagen confenten noclj nitt geljceltjft 
Öabbengefutneert/ foloccbc ojbirtprfMrbat be feïbe 
reftantenfouben loerben ingcboibert / op bat ïjet ct^ 
bi|t ban ben 31anbe beïjouben / en beefterftt mogt loo^ 
ben / booj ben toeftomenbc tijb. €n gemerftt bat nigcs 
baïïeöe Honing ban ^pangicnbïeef continuerenbe in 
be pjotectie ban be ïigeuré / b’occaften ïjaer ooft fo 
lanft^ fo meer tegeup ïjet aenftaenbe fapfoen ban ben 
^are 1 fouben pjefentecren ombe bpanben meer 
af ^cuh te boen / of fo be Hotïmgban ^pangten be 
Higeurëberliet / bat al^ ban Poolfeftecgeïjonöcri mofte 
toeeben / bat ïjp 5tjne geïebrn fcïjaöert / eri berïoreu 
reputatiem befe Éanben mctaïle tnagt foubc toillen 
becïjaïen / en tot Dien epnbe 51311 upttetfte magt 
tegen befe geiinieerbe Hanben aenleggenen emplopC' 
ren / baer ober bat De feïbe Jbiobtntien ïjaer ooft bie£ tt 
meer / fotereeneraï^ ter auöcmi bn tjjöë moften pie^ 
pareren / en beerbig ïjouben te tuatec en te Haitbe. 
^0 ï»a$ üp be pjopofttie ban ben tïabe ban <i)tate 
booigefïagen bat men be confenten foojbinari^ aïë ep- 
traojbinarto / aï^ men üoo? Denbare i59i.foubeb?a= 
gen / op bat Dc| te beter in rt belegt ban Der #oiïogc f 
fottiel befenfibea!^ offenftbefijbeïljft goebe oib:e mogt 
toeeben gefteït / Daer aen be Hanben ten ïjoogften tua£ 
gelegen / geïpb’erperientie ban ben ïopenben 3|are 
pabbe geïeect. ^acr tuerbe ooïi goet gebonben be £>tab 
ban Eutpïjen te Doen fortificeren / befgdijft^ toeebe 
booigeflagenbat’ernobclpiot coiiffrbatie ban beiïe> 
cinge en trafijfte / eenige beranberinge bienbe gebaen 
en gemaeftt te loerben in be Iijftc ban be Conbouen en 
Hicenten/ fuïïi^batbepïaccaten en lijften loerben ge s 
refumeert/ ooft loerbe ojb?c beraemt tegen’t bcdóop 
in’tftuftbanÖe munte/ raeb en mibbeïenbootgefto* 
gen tot boïöominge ban eenige oube fcïjuïben 7 op bat 
be feïbe fucceftibc betaeït / en be Hanben bp ïjatr crebijt 
mogten bïijben / ooft op ’t jaerïijft^ bnbapouïï ban bt 
©?oHtoe be ibjineeffe ban ©tangien/ en ban ben <6?abe 
Üenbiift f icbtrift ïjaren fone / mitfgaber^ ber bie* 
bogtecen ban ben ibjince boojfj. ïfo. ^e. ban 23ouc? 
bon / ten aenftenban be grote eb fonDerïmge bienfteii 
bP3ijnboo?f5.CrceïïenttebenHatiben gebaen/ en op 
meer anbete poincten / en boo|baïïenöe faften ben toef - 
ftanten feftiferbatie ban ben Hanbe en ïjare geregtig- 
ïjepb betreffenbe. 

#p befe bergaberinge ïjebben be ftegeerber^ ban be 
^tabban.^immegengefonben ïjaren 23urgemetfter 
^Sonftec löiiïcm ban ^oointïi / om be Staten <0ene« 
raeïteremonfïrecen be naboïgenbe articuïen/ bie top 
aïïjiec ffeïïen met be refoïutien op be ftanebp be 45enc' 
raïe Staten baer op genomen. 

V 

■\v 

Apoflillen op de drie eerfte 

Articuïen. 

3» 
Jltuctic 
SW östi 

aaeeflec 

mi> 
Deint 
öare 
©ojntfê 
toawfe® 
iiere 
Sjotne® 
s«n te 
«eniott» 
fteceti 
aen Be 
Sereen 
Staten 

Dc Remonftranten hebben in goeden be¬ 
denken re nemen,datdefelangdurigen Oorlog 
niet en kunne uytgevoert worden, fo daer toe 
by de Geünieerde Provintien Steden en Le¬ 
den van dien niet werde gecontribueert. En 
dat by experientie bevonden is,gene middelen 
dragelijker en den armen inwoonderen min 
quetfelijk te 2djn, als desgenerale middelen 
van confumtie. Verftaen daörom die van den 
Rade, dat in conformiteyc van de Unie en ver- 
bintenilTe, en voornamelijk uyt kragt van den 
Contradte, met de Remonftranten alfo op de 
redueftiegemaekt, zy Remonftranten gehou¬ 
den zijn, de middelen van Confumtie, fodie 
inde andere Steden des FurftendomsGelre ift 

Krttrulcn ban turgenbe ^ïab 
^?mimcgcn. 

1. 

beu eerften te beunen te geben be upterfte amioeöcen 
eïïenbe ber ^utoaonberni befer ^»tob / bie febert ïjet heetten 
ber Zeereu Staten en 3ijn oEjccdïentie meer aï^ opt ïjier be> 
borend / gebïeïien ïjeeft in ’t toiletten ban 8oo^oïbatente 
boet en 150 ©eerben / ïjet toelfte fo bed moepten Ijceftingc* 
ïjab/ obermitpljet fefeepen en ftecmen öct 23ucgec|/ bie 
ïjare hebben / en ïjet gene in öareïjupfenbaïi-bigtto^ / Den 
^olöaten obecgebenbe / ïjaer fclfê met ftco in ftclberp en an - 
bere ongelegene pïaetfen mecenbee^ moeten beïjelpen / bat 
het in be 1 o Dagen ö«ft aengeïopen / al eermen be fdbe ïjeeft 
ftonnen onöectoengen. j^iet tegenftaenbe ïjet fecbieg-gclb bp 
mijn ieeren Staten ben ffèagiftraet obergdebert een gfarr 
pjorate upt-gebeplt te fuïïen toerben. 



ijji. „ Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 
j’oUjj train zijn J datelijk mede in train te laten 
*jDe# gaen, Tonder dat t e defen kan dienen de geal- 
ïffjn legeerde armoede der Burgeren , fo by den 
EjrceH. Telve daer in ’t geringde Tal worden betaelt, 
in lM* maer fulks meeft komen tot lade vand’inleg- 
jijj, gende garnifocnen, en paflerende Kooplie- 
jtt den en Paflfagieren. Sullen ook de Burge- 
lim» rye, de vrye commercie aldaer weder vallen- 

de , daer door ten fuiken winde geraken, 
poflfl. darfedefefogeringe middelen lichtelijk Tullen 
Qöaeï kunnen dragen. En kan ook het uytdellen de- 
Ja?3f> fer middelen niet gepretendeert worden tot 

den een-en-twintigden Februari 1592. als ten 
welken dage de Stads accyfen komen te expi¬ 
reren jom alle confuden te vermijden,To dit ge¬ 
heel andere middelen zijn, die met der Stads 
accijfen gantfch niet gemeens hebben, en dat 
die by dagen en roaenden kunnen werden ver¬ 
pacht. Hebben ookde Burgeren van Nimme- 
genhier in te minder fwarigheyt te maken, To 
die lelve middelen hier te vorens, die van 
Nimmegen aen de zijde derGeneraliteyt zijn¬ 
de, aldaer in train zijn geweed , en geen rede¬ 
nen,haer ogen te flaen op die vanTiel en Bom¬ 
mel,To fy ’c ex contradtu fchuldig zijn , en als 
de hooft-dad des quartiers,d’andere lieden een 
goet exempel behoren te geven. En Tullen die 
van deRade alle devoir doen,om de Telve mid¬ 
delen mede binnen Tiel en Bommel in train te 
doen brengen. 

IV. 

Fiantlitérae, aen de Heeren Cantfelaer en 
Raden des Furftendoms G^re en Graeffchaps 
Zutphen, om met den eerder! eenen Land-dag 
ofquartiers-daguyttefchrijyen. En wert ver- 
Ilaen dat mits by de Soldatéh genietende logijs 
en beddinge, men hunluyden geen brand of 
vorder fervice fchuldig is. Wat aengaet den 
brand voor de wachten , reparatien van corps 
de garde, en ’t maken van palilïaden, ’t Telve 
zijn laden de Steden eygentlijk rakende, gelijk 
de Telve by andere Steden der Geünieerde Pro- 
vintien worden gedragen. 

V. 

Salt’zijner tijd nader hierop werdengead- 
vifeert. 

VI. 

Den Raed Tal hem op ’t inhouden defer, na 
der doen informeren. 

n. 
bc jBagifrraat b cïgcnöc be af-feïjcpt met mijn ïjlcc- 

ren Staten en fijn <t2rcdï. genomen ïjebben boen berfame* 
ïcn/ btp Dagen conthiueïijh / De (Demcputc om befeïbc rc 
induceren tot acceptatie Der generale miDDeïen/ Dan 
bp ïjaer niet ïjcbbrn bonnen erlangen / feggenbe onmogeïp 
te fijn/ bcbenöcn ïafi Der fcïöaten bic£ fn noot bermennt 
badden / in defHjacr armoede ddcïbe te homumbtagen. €n 
öacrom mijne ïfcercu Staten <£cnerad öcmoeDigïijb bib* 
öenDe / ïjaer tint fpcciaïe gratie en fonbcrïiugc genade gdfebe 
te bergmuien crcmptic ban dien tot Den untganb deg tocho^ 
menben ^aerd 9 *. "t lucib fp met alle DiciifRuiUigljcnb tegen 
bcfeïbc in Der tyb te beifcljtüücn geuepgt 51311. 

11 ï. 

<Ctffo bp mijn tjccrcn bc (6ntaaïc Staten en fijn Cjrrdï. 
Stoaugïjepb Ijicr in gemaebt tooide / bat ten toepmgflen unt 
fonbcrlingc gratie ïjaer geliebe te ronrenteren be epemydm 
boo^fj. tot beu 2 i jffeb^uarij 92. om alïe confufic te bermijden 
cnboojtc bomen/ dctoijïc be ^ccijfcii en “5impofrcn befer 
tijg loop ïjcbbenbc/ tot ben felbcn bage berpagt 5ijn. <cn 
omdaer-ctKtiffcfjen/ op eenen gcmcimcn Itand-of «jÊJuar- 
tier^-bag / rniftymig en gdijbeltjb bacr op eenen boet ge® 
raeuit te tooiden / tot onberljouöinge ban ojdte en cenigs 
ïjepb tnfTcïjen bie ban €ieï / 2$ommeï / en anbere OMDerfe 
fieben/ en befe^tab ban Nimmegen/ baer fxcï) een beeï ah 
gereet^ ïaten geïuflen tot onfer burgeren bcctoijt en nabecï 
te fulïen fraen / fofy boot ïjaer confcnteren in Dele fabc be* 
ötoeft / en boben ïjare toe nocï) toe gebtuubte bjnïjcpb ccnig- 
fïtig beïafï toerden 

IV. 

^at 00b mijne $cercn bc Staten en fijn <£ jrrdïentic/aï-J 
êtabïjouber befe£ JFurficndom^ «Öelre / gdicbc bc goede 
Öanb baer aen te Ijonben/batben bootf^llaud of gitartiec^- 
bag ectfïdaegg mag bootfj. tootöen/om neffcnp’t bootgaendc 
pomet en anbere te beramen eenige mibbden tot fcrüice be^ 
fe0 guarnifoen£ / detoijle bc 2 500 gnïbeti boot be 2 mamden 
ntetbeflant 5tjn / enïjctganfcïjonniogeïijb t^ (mbienmen 
be 23o^grrpe niet t’ecneniacï en begeert te berjagen) fonber 
ferbtee ïjet guarntfoen te accommoderen. 3£at toijbcr^ mijn 
ïfeeren geïlebe ’t feïbe «JBuarnifoen te berfien met eenigen 
b?anb boot ben aenflaenöen ïDmter. ^iifgelyben be fiaö 
met btanb boot be toagt / en boott^ met cemgc fbmnic ban 
jjenningen tor reparatie ber&o?p£ bc<©arbcn/ ood om pa? 
bffaben te maften / en anbere tmimcrmge/ met abbijsbau 
fijnCredï. enöe^ ïirtjgöracö / tot conferbatie Der dab op 
berfcïjepbcn pïaetfen fonberïmg noDig 3ijnbc / tegmö be acm 
fiagen en inbafien bc^ bpaub^. 

V. 

mijne ^eeren^taten en 31311 Cpccïïcntic gdieben ter 
eerfiergeïcgemïjepb/ of niimcr? ten laugflcn tegens be toe- 
bomcnbe3lente/ totbofïeber <0encrahccpt/ be^>tab acn 
berfcïjepöen 3tbacïtc o?bcn / en fonberïmg aen be ïanb 5ijbe / 
te boen fortificeren en ban aïïe^ baer toe nobig berfien / aïd 
een frontier ban fo grote ronfequcntictoefiaet / oraöe bpam 
ben / Die be feïbe &taö 3toaïi en onflerti acljtcn / niet aÏÏcèn te 
mogen toeöcrfïaen/ ban ooh 3ijuc opinie baerbatucliene» 
men / en te bcroo?faïicn / bat öp befdbc met ïigtcïnïi aen 
srgpe, 

VI. 

^tem/acngaenbe bc Conbopen en 5ticcnten / bie ban tuc - 
gen be heeren Staten bp ïjare Ó3ecomniittccrbcn aïïjirr out« 
fangen tootben / baer met fldj be ^tab in genen bdeu en 
moepc/ noclj begeert te morgen/ Dctmjlc bc boojf5. ^tab 
aïfoberarmt!^/ bat’cr ncffcii^ ben ïopnibm renten noeïj 
oberbe 60000 badbers te bctaïeu fiact / bat ïjaer niadj gc^ 
gunt tootben te ïigten aïfuïïic bier ftupber<2 op peberen gul- 
ben / bie tot ïicenten of conbonen betadt booten / aië be feb 
bef!eet^ en tot nocï) toe ontfaugcnSjebben/ totber.ètaö 
noottoenbige reparatien / fonber beüjdïiebe negotiatie of 
conbop^ïjanbeï niet ban gebtupbt tüojbcn. SHengeficn bat 
-tot©eï/ 23ommeï/ Herngem/ en anbere pïaetfen/ bcc^ 
gelijbe penningen bp confentc gcïigt tuoiDen. 

IV. Deel: ^>bö Hier 
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VIL 
Hier op en kan fonder voorgaende com¬ 

municatie met de Heeren Staten Generael 
niet gedifponeert worden. 

VIII. 
Sal delen aengaende met de Heeren Staten 

Generael t’hunder eerfter gelegentheyd en 
bykomfte worden gecommunieeert. 

IX. 
Sal dit poinöt betrefFende aen de Heeren 

Cancelieren Raden des Furftendoms Gelre 
tn Graeffchaps Zutphen worden gefcb reven. 

X. 
Befe en dusdanige reparatien en concerne- 

tren deGeneraliteyt niet. 

XL 

VIL * (s 

Dit fal ter eerfter aenkomfte van de Heeren 
Staten Generael met hare Edele worden gc- 
communiceert. 

Adlum in ’s Gravenhage defen i 3 Novem¬ 
ber J591- Ter Ordonnantie van den Rade 
van State, &c. 

^atïjet fïebebenban fttanenbojg / en anbere ©ojpcit in 
bet buffel / tot 7 of 8 in getal / mitfgabers bie ban Haffen/ 
en anbete ïtïeeffe gaperen in bc ©berbetutoe onöct 
£>cl)enbenfcï)an£ gelegen / bie ïjare JIHetbtgang t’alïen tij* 
ben tot befe jètab geïjab Rebben / en geen anöet 2$iec / alg 
binnen bet feïbec gebjoutoen / getooonlijb fijn te geb?upbcn/ 
befelbe bieten / forïbccecnigc bjembe baet onbet te begrijp* 
pen/b?païf)tet mogen bomen ïjaien / op aïfuïben boet ald 
fp tot noeïj toe gebaen Rebben / en bn bet fïab goet gebonben 
faïtoerben. (Ooft ïjacr ftorcn-getoa£ / appelen noten/ en 
anbete Diergeïtjftctougten / aïïgec na oubet gctoccntc tec 
metbt / en een pebeu 23o?get en ingefeten befet ftab ban fijn 
epgen getoad / alle£ fal mogen binnen bjengen/ fonbcccentg 
conbop baet ban te betalen. 

VIII. 
©at befe nagefpeeifiteetbe goeberen / aï£ te toeten / alöer* 

ïjanbe offen / boter / bafe / gefonren ftupben / ïjarinft / boft£* 
ïjarinft / fp?ot/ fpeb / en tat / taep oïp en taepboeben / taïft 
of ongel/ en toaó / iuïanbfejeepe/ toit fout ban fout gefb* 
ben / aïberljanbe bifrijtoaer / babbeljauto / lengen / bloten/ 
fcïjoïïcn / fpietinb/cift/ faïm/ enfcïjeïb$ba*£afgefoutèn/ 
tn tonnen of bennen gepabt. Stem / gcö?oogbe frijoïïcn ( 
lengen of rontbié / bie aljjter op bet affcïje gdaben / en te ïan* 
be op neutrale pïaetfenen na ©cnlo op bet $Hafe optoacrré 
gebccrt toojben mogen / op eenen rcbeïrjbcn en minberen 
pjtjg / ■ ’t fp ban op De ijeïfrcf ttoee bcrbenbeelen / fo fjetmtjn 
Heeren Staten faïgoetöuncftcn / mogen gefïeïteu gcrain* 
Derttoojben/ betotjïeop De feïbc gocöcten / te ïanbe ober* 
gaenbe / geen frauDcn gefrijieben / of gratie (geïtjft t’fcftepe) 
ban genoten toojben: ncffen£ bien öat’etfo grote ongeïben 
ban conbopen en b?agtcn oplopen / bat fonbet mobetatie bet 
Uitenten/ aïïe nermgeötentljaïbcn bet êftab/ en De Heeren 
Staten dBcneracl ïjet ptofijt t’eenetnael benomen fal toe?? 
ben. tnfleïijb eri fonbetltng begetenbe / fuïb£ geconfen* 
teert temogen toerben / immerg ter trjb toe befiab <6:abe 
fal gerebnccert sijn / b’toeïfte top ban toegen onfet fcïjameïec 
gemeente/ bieDagelijft^gebangenengefpannen tootb/ en 
öerïjalben gene goebeten tn ’t ïlijb / gtf|)epenDom£ J of 
.IDae^en IBaeï gelegen / gebjupben bonnen / Dcmoeöigöib* 
benbe / bp ben Heeren Staten en 3tjn «ffijccelï. tet eerfter ge? 
ïegentïjepö geeffectueert mag too?ben / toaer boo? <6ob ^L 
magtig mibbeï fal fcïpcben / toaer met fïg be burgeren on=> 
berïjoubenmogen. 

IX. 
SItem/betotjï be Utantjelter en ïlaben befeö #urfïenbom£/ 

ben (HEoïïenaer ^ijsbert ïtoeben) fampt anberen Officieren 
be^ groten <6eïrtfen€oï^/ ban ^ccnljem aïfjter gefonöen/ 
en ban bier na’£ dB?abentotertfe-fcï)an^ bobben boen bcc= 
treeben / om aïbacr ben feïben Éoï / bic tot nocï) toe alhier 
ontfangen ij» / te boen collecteren / tot mccbdph acbtecbeel 
ban benertnge befet £>tab/ en ban alle anbete fiebenop be 
IDacïfïroom gelegen / in fo bette baet geen gelgbljepb op be 
ïDaeï ni ben tLfjrjii geïjouben toojb J bat mijne Hoeren ^ta^ 
tenenfljn<6jreeïl. geïiebebcnboojfs. ®oï alljicr te boen coL 
letteren/ geïtjb ïjteebeboren^totuoeï]toegefdjieti^/ boo? 
aïfnïbc Officieren a!^ Kjacr goetbunben fal. Of fo mrnm£ 
tot boojbeeï bcc oBeneraïitept foube mogen fïreeben / ben 
boou?f5.€oïtnbeboo?f3. ^cljantfc te ontfangen; bat baet 
toe alfulïte (Officier^ mogen toojben gefïeït / en be feïben fnb 
ben bebeï gebaen / bat men noclj ter eenber nodi ter anbete 
3ijöe eenig agtcrbeeï Derbcn bebben / ben eenen firoom meer 
ai^ ben anberen gcfaüorifecrt of bc;toaect te 5tjn. 

X. 
^Dat mijne Heeren Staten (Oeneraeï en fijn 'têrcdï. befte- 

ben toiï eenige plompte miööeïen ban penningen te boen ber* 
fïreeben/ öacrin beftupflngeen bjoonplaetfe ban fijn <0^ 
uabe aïftiec binnen bc fïab / gerepareert en tn nootbouto on 
Derftoubcn mag tootöcn. 

XI. 
©at 00b bp ben boom. Hccrnt Staten fjcttraetactmet 

fijn kreeft, opgerigt (fo onfe famcntïrjbe gentrente öaec Dooj 
een fonberïtng genoegen fal blagen) totmceröcr berfeberitt 
ge en confirmatie ban Dien / met ben groten 3egeï Der Ocnv 
raïitcpt macï) befesjclt too|ben. 

(Otrconbbefe^ ^tab^fecreet-3cgclï)ter onberopgebnibt 
op ben3 jSobcmb. 1 ypi. ftilonovo. Cn toas onberfc^c- 
ben/ /Cero^bonnautieeene^eetbarenSSaebber ^taöj^ifn^ 
rnegen/ €n onbertebent. L de Hart. betegelt met eeti 
0jjgeDtmbt5cgel “ “ 
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©en bktbm Bobemfy# / $ op bm i&ame ban 5pn 
tëjcceïlentie afê <3oubetneuc / Capitcpn ©enccatï 

$i»o cn ^ömicaeï / mït£gaDer£ $«flbent en iSaben ober 
act tt» $oïïanb / Eeïanö en Biieflanb / een ^ïaccact uut- 
t*« h“* S^en tegen becfcïjepöen mocttoïlïigïjcDen / ïnfoïcn; 
£et= ” tien / ongcregeïtljeöcn binnen Den Ifage / op ’t bup< 
„Wig* ten en binnen l?of / op De ttnotccDtjfi / ©ijberbeeg / 
jeben/ ©oogbout/ ©emtetoegen nteupïantagieban’t23ofcïj 
!enen’ bageïgb^ gcbenccnDe. ©aei: bp geintecDiceect / en 
jngece* » becboDcn toecDe/eafï. ©at niemant ban toat ouDec; 
icirpc» „ Dom/ conbitie [ju fp / boojtacn in De faïe ban De boor 
lcn©a. «f^ben^obe / <0aïa*pe/ ïj^gebeïebinnen en bup^ 
je. 1 «ten $of/ fouDe mogen baetfen / boten of Den 23al 

„ te flacn: noe|)tc met juffen nocïjte bogen / nocïjte 
„fieenen nact ©uuücn / ïtantoen / J>p?ceutoen of 
»> anDec gebogeït te fcïjïeten of te toetpen / noeïj met 
„fcïjcrpepijïcn/ fïitfèn of i^antbogen te fcïjïeten / fo 
>9 tocï op ’t boo.jfcfpeben bupten en binnen $of / aï£ op 
«De ©gbccbecg/ tinotecDijb/ ©ooïïjout/ noeïj ban 
» De ©oeïen Doo: De 25o$poo?tc tot De nieu pïantagie / 
,, Doo: of in De feite pïantagie. ©at ïjem ooft boonacn 
«niemant becboiDere / eenigepupn/ miffeof bupïig^ 
«fjcuD en Diecgeïijbe te toeepen of Doen toetpen in 
,,’t Pooïïjout / op Den Dcnnetoeg en bnotetDijb / booi 
3, ’t ïjupë te IDaflcnaec na De pïactfc toe en ban Daet toc; 
>3 Dei* na De ïfeuïïïi*ate / nocïjte fcoo? eenige gocDe ïupDen 
3> fiiipfm in t booftjout / pïaetfc en cïbctb te brengen 
3) of te Doen toengen / mitfgaDcr^ eenige nieutoe toagem 
3> flagen in’t ©aoïïjouttc maben / maec De ouDe toa^ 
3, genfïagen te boïgcn/ fnïbë Die Doe tei* tijD aïbaer be= 
33 bonDen toojDcn. ©at meDc De binDeren ïanbö Dcc 
„firatc gaenDc/ tipt Dcc fdjole bomen De/ of Daec na 
33 gacnDe niet fttïïen mogen ïopen / roepen / brijten/ bcg= 
33 ten/ met fieenen/ boten ofanDcre bupïigïjepD toojpen/ 
i3 De ï©agen£ rocpcnDc en brijtcnDc itaïopên/ nocïjte 
33 oob gcDuurenDe De $tebicatie in of omtrent De ïacr- 
>3 ben cenig rumoer met roepen/ brijten of anDer£ te 
93 maben / en geDuurenDe ïjet fpeïcn ban De ©tgeïen/ 
3, Doo? De ïterbe ïopen / of eenige infoïentie in Der ïiïet; 
33 bc ofte op Der fïrate beDtijben / en bit aïïe£ t’elben rep- 
33 fc op De berbeurte ban tóoïf/ 23alïen/ 25u|Ten/23ogen/ 
*3©tjïen en anDere injïrumenten/ DaermeDefp Defen 
33ContrabenierenDe bebonDen fouDen tootDcn / enDaer- 
3>en boten noeïj een muïete ban Dertig flupberé/ Die 
33 De Dienaerë ban Den ©?ocureur ©eneracï (en bat De 
3>3furi^Dictie ban Den i?agc flrebt) meDe.De Dienaer^ 
33banDen25aiï)ttban Den^age/ refpectibe fuïïen ma; 
33 gen met Der baeb af-nemen / en Dacr boo? executeren/ 
93 aen ïKt opperfïe bïeet ban De contrabenteur^ / en Dat 
>3 totïjenïupDen epgen p?ofgte / Dacr borend fp-ïupDen 
siD’executie geïjouDen fuïïen fijn te Doen. 3lafïenDe en 
33 bebeïntDe noeïj meDe afle upt-ïjeemfe bcDelaeré bin 
si nen Den tijD ban ttoce Dagen Den ï|age te cupmen / 
39 en anDere Dacr mbomenDe niet ïanger Dan ttoee Da= 
3, gen Daet te magen bïrjben op arbitrale correctie / Dat 
3, meDe boottaen geen beDeïaer^ / fo tocï op ’t i^of / 
33 aï^ meDe in De grote ïUecbe geDurenDe De ^ebica^ 
»tie/ begcabinge of ïjet troutoen ïjen fuïïen berbo?- 
,3 Deren op ’t binnenhof/ Uterb-ljofban De grote Her? 
3> be / in of omtrent De bcrb-po?taïen te fitten om te 
3>bebeïen/ noeïj De ÏupDen na te ïopen omaelmoeffen/ 
„nocïjte eenige onmanicrïijbïjept of infoïentie op De 
33 Degcaeffcniffcn of troutoingen te beb?ijben : maer 
,,bpfoberre3p’t tooo:D©oD^ begeren te ïjooren/ fub 
^ ïen ïjen in alle fcDigljépD op een pïaetfc apart in De ftcr^ 
„be mogen begtben. ©at noeïj meDe De^onbljepb 
33 gcenige ban De booznocmDc poincten ban infoïentie 
,, ïjier boren in ’t gencracl bcrboDen fouDen perpetreren/ 
si noeïj in acïjterïjocben en anDere pïaetfen fpeïen of 
33 tupffcïjen / en Dit aïle£ meDe op arbitrale correctie. 
„SöeïafïenDe en autljorifcrenDe miD^Dten Den ©jo= 
,, cureuc ©eneracï ban Den ^obe ban JjfoÏÏanb / 23aïï; 
.,ju ban Den ©age en ïjare ©ienaer^ / Die Defe fabe 
,3 fpeciaïtjb aengaen fouDe / alle beDeïaer£ Defen ober? 
33 treDenDe te app?eïjenDeren / en boo?t^ tcgen£ aïlcn 
}JanDeren obectrcDerë ban Defen te pjoceDeren tot ejce^ 
3»cutie ban Deboo?fclj?ebcnpeenen en boeten/ fonDer 
„eenige Diffimuïatie/ conmbentie ofbecDjag. ©ege? 

ben in ©?abenïjage onbet ’t fegeïban ^ufïitie ïjiec» 
op geD?ubt in Paccate Den bierDenBobembjiglfito»» 
no 1591. (Je. 

©ie iBagifiraet Der ^>taD ban 23?ugge ïjebbcïiDe 
feber hertoog gcDaen/ aen De Staten banEcIanD en 
’t ©oïïcgie ban De ^CDmicaïitcpt tot fBiDbelbucgrcfïDe* 
renDe/ op Dcopcninge ban De ©aben ban Der^Iup^ 
en baert tot23niggc/ ié Dacr op geboïgt feber accooit 
tuffcïjcn De büo:fcïjjcben Staten ban ÈeïanD / en 
’t boojfcïjjeben ©oïlegieter eenre/ en De boojfcljjeben 
«flDagiflraet ban 23?ugge ter anDere 5ijDen / in naboï^ 
gciiDc manieren. 

Eerft zijnde voorfchreven Staten vanZelands en «ccoo?t 
"’c voorfchreven Collegie te vreden } de voorfchreven mflefieft 
openingete accorderen,en de negotie en traffijke door ^fa' 
’t Sluyfe gat toe te laten , mits dat de voorfchreven 2clanb 
van Brugge haer hebben fterk gemaekt} en beloofc, rn’tcof» 
fo fy hen ook fterk maken en beloven by defen te LC3'C„ 
beforgen , en daer voren in te ftaen, dat’er een goed 
en bequaem fchip ongewapent fal mogen gelegt wor- raiitcgt 
den by die van Zeland omtrent het Fort terHof-fte- 
de, met een feylfchuyte met twee mannen, om al- 
derhande proviande, en notelijkheden voorden vol- tcrctnc* 
ke op den voorfchreven fchepe wefende te halen, en al- fnöe 
daer aen boort te voeren; En dattet voorfchreven [®f' 
Schip fal voorben zijn van eenen bequamen fchipper ban 
met eenen matroos, en daer op noch mogen leggen 2B?uaa* 
twee of drieCherchersof onderfoekers, met vier of 
vijf arbeyders, tot het onderfoek en verbodemen van Dpn / ep 
de goederen aldaer pafterende. En dat de voorfchreven be opc» 
perïonen onverhindert en onbefchadigt daer Tullen 
mogen blijven, en hun officie exerceren , en van be- ^aa" c„ 
hoorlijkeSauvegarde, ’t fy van den Hertoge van Par-ban bei 
ma, of anderen die behoort verfien werden, tegens 
allevrybuyte'-s, en tegens alle inconvenienten van al- bacrrtot 
le andere Krijgsvolk te water en te lande dienende, in 2ö?uaae. 
dienft van den Koning van Spangien fijnde. 

Dat ook in tijde van ftorme, onweder of anderen (foI.45 ) 
nood het voorfchreven fchip of fchuytej enhetvoor- 
fchreven volk vryelijk en onbefchadigt, onder, boven 
of beneden’c voorfchreven Fortfullen mogen wijken 3 
en aldaer blijven gedurende Jen voorfchreven nood. 

Dat van gelijken defchepen, fo tot het verbode- 
men aldaer gekomen, als die met hunne geladen goe« 
derenopLicent, in het voorfchreven Sluyfe gat, hen 
fullen begeven onder, boven en beneden het voor¬ 
fchreven Fort fullen mogen wijken, en in verlekerc- 
heyd blijven , om hun in gelijke gevalle jegens alle 
nood te bevrijden. 

Dat mede alle defchepen, fchippers en goeden met 
den Koopman of Fadteurder felver, voorfien van be¬ 
hoorlijke pafpoort, vry, vrank en onbefchadigt van 
alle vrybuyters, foldaten of andere Krijgsvolk te wa¬ 
ter of te Lande onder den Koning van Spangien die» 
nende , fullen bevrijdt zijn, en onder gelijke Sau» 
vegardeen prote&iealsvoren mogen gaen en keeren, 
tuffehen, en vandepeerdemerktaf tot Brugge toe in 
der Stad, ’tfyzy hunnen wech nemen lanksDamme 
oflanksde vaerten. 

So ook de Staten van Zeland en’t Collegie voor¬ 
fchreven beloofc hebben en beloven mits defen, de 
fchepen en goederen , met den Schippers en Koop- 
mans of Faóteurs voorfien van behoorlijke pafpoort 
van de vrybuyters en Krijgsvolk van hunder zijden, 
fo in ’t gaen als in ’t keeren van Zeland na Brngge, en 
van Brugge na Zeland te bevrijden en ongemolefteert 
te houden. 

Des fal de voorfchreven Magiftraet van Brugge ver- 
forgen by den Hertoge van Parma, dat de Schepen 
en goederen metdeperfonen inde pafpoorteop Brug¬ 
ge of van Brugge na Zeland begrepen , vryelijk en on¬ 
befchadigt van alle vrybuyters en ander Krijgsvolk 
van het gat van de Sluys of Peerdemarkt tot in 
Zeland , en van Zeland tot in het gat van der 
Sluys voorfchreven mede fullen gaen en keeren , 
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gelijk dat tuflchen Antwerpen en Zeland is gecoftu- 
tneert. 

Is ook overdragen en onderlinge geaccordeert vol- 
ende de refolutien , en meeninge van de Generale 
taten der geünieerde Provintien , dat alle goederen op 

Brugge, en van Brugge herwaerts gaendeofkeeren.de, 
fullen verbodemt werden, en gene op eenen Bodem te 
lacen palieren , dan metkenniffe, en voorgaendefpe- 
ciale pafpoort van wederzijden. 

So men ook verftaet gene Koopluyden, Faóteurs 
ofpaffagiersover of weder te laten gaen, of komen , 
dan voorben als voren met pafpoort ten wederfijden. 

£n wat aengaet de Licentmeellers, Cerchers , on¬ 
derzoekers, enarbeyders van der lijden van Brugge, 
om de goeden van Brugge komende te onderhoeken, 
en arbeyden in de ydclefchepen van Zeland, zijn t’la- 
men verdragen, dat die fullen mogen geleyt worden 
t’haren koften in een ander fchip daer hun believen fal, 
omtrent de Cerches van alhier. 

Is ook onderfproken dat de Generaels Licentmee- 
fters, en de Officieren van den Convoyen en Licenten 
ten wederfijden , mitfgaders Koopluyden en hunne 
Fadteurs van der fijde van Brugge, of hunne dienaren 
goet hebbende in de Vlote, of verwagtende, eenfa- 
men tlij k de Schippers en hunne maets, aldaer liggen¬ 
de vry en vrank t’allen tijden, toten van de gedefti- 
neerdeSchepen ten recherce, en op hunne affairen al¬ 
daer refpedtivelijk fullen mogen gaen en keeren , 
fonder daer toe eenige voorder palpoort te behou¬ 
den. 

En fullen de rechercen, en verbodemen van de goe¬ 
deren gaende en keerende, op fuiken taks en prijfe ge- 
fchieden, fo ook van de Schepen als van de perfonen 
v^n dier fijde over en wedervarende, in aller manie¬ 
rengelijken ’tfelve voor Lilloen Philippinen isgeu- 
feerttedoen. 

Aldus gedaen op’t hof van Zeland tot Middelburg 
ter gewoonlijker vergaderinge van de voorfchreven 
Staten, en ter prefentie van de voorfchreven Raden, 
onder hunne refpedtive fecrete cachetten , den zi 
Odtobris 1591. 

Burgemeefters, Schepenen en Raed der Stad van 
Brugge hebbende overfien de poindten en articulen 
van accoorde hier boven ftaende , hebben de felve 
geaggreert, gewillekeurtengeapprobeert, aggreren, 
willekeuren , enapproberen by defen foby de Staten 
van Zeland, en’t Collegie van den Admiraliteyt, die 
zijn geaccordeert en goed gevonden, in kennifleder 
waerheyd fo hebben fy de contrefegel van de fake der 
voorfchreven Stede hier op gedrukt, en dit gedaen on¬ 
dertekenen by henlieden Greffier defen 14 Odtober 
1591. was ondertekent P. van Bello en gefegelt met een 
cachet in groenen wafïe. 

3Jn jfèobember bcfc£ 3!acrd $ .ïlBarta ban dSafïau 
<&iabmnc en JBcbutoe ban Den 23ergc / fufïcr ban Den 

«en ban £?°°3 Stöagte ïDiïfjdm $iince ban Brangicn / ban 
hen ’t ïjup£ tot Hlft gebaren / en De buiggc bichenbe ip in 
©crae öe ouDc fffleï gebaïïen / ïjare ttoec otitfïc Dogteren / 
Sen.1 ÏÏMljdma en jjfuhana bcrbionften aïbacr booi ïjare 

oogen / met noefj een 31»fftou / De JBocöcr tocrDe 
gcfalbeert / Doel) Dooi De berfeïjiihtïjepD en beebeerniffe 
ftreegDe hoojtfe / en biel in een Doobiijhc hranhïjcpt: 
JlBacr ïjeeft Daer na ïjare gefonbtïjipb toebec gchre* 
gen. 

mu* Be Honmginne ban (Êngeïanö / ïjeeft in ’t Bou* 
ban3öe üftncmcntban Bofïcnbc gcfïdt€Duart jjtoreps / Den 
graten b’ocbcc ban Den BenetadSjoïjan j^oreps / niitd Dat 
«©ene» ïjp 5jjne commiffïe fonDe ontfangen ban De ï|cercn .^ta* 

, ten Beneracl en aen De fdbcecb Doen/ Dan al£ ïjp nu in 
re ebt!. ’tBoubcrnemcnttoa^gegacn/ ïjeeft ïjp bdc fatienge* 
art^o» Daenopfïjn feïfë autoritept/niet tcgenfïaenDe ïjctcon* 

trarie bebeï ban De fJeccen Staten Benerad / epube* 
brïan/ l*o Ücbbcn De Staten Beneracïbaer ober hïagtig ge* 
0enbe tDccfï aen De fïontnginnc ban ingeland / en ïjebben 
*ijn eenige artienïen tegen Den feïben Dooi ïjaren lïgent 

ben I|eere Jkoëï öe Caton / boen obergeben aen be 
IJeeren ban be decreten töabe ban be boojfcïjjeben Ulo* JJj® 
ninginne/ be toeïhe baer op ïjebben eenige apofïilïen ban 
gefleït / en ïjebben ïjem beïaf! booitaen niet te Doen bnp* boften* 
ten ïjet bebeï ban be baaif'3. Zeereu Staten. Be hïag*öe* 
ten biefp ober be feïben beben befïonben Daer in/ bat 
ïjp be contributie uptbe platte HanDen ban ©ïaenbe* 
ren bebe ontfangen / fonber Daer ban te toiïlen reïicnm^ 
ge boen aen De Staten / nogte ooft niet toeïaten Dat Den 
Bntfanget Die bp De ffecren Staten <6eneraeï toap ge# 
fïcït fïg Daer meDc foube bemoepen / Dat ïjp baerotn te* 
heninge foube boen aen be <i3cncralitept / fonber 
ïjem Daer mebe boojtacn meer te bemoepen: Dat ïjp 
upt fïjn cpgen abbijé ïjeeft bcfïaen te mahen / toer* 
hen ban jponificatien / niet tcgenfïaenDe bat men ïjem 
ctpjeffeïijh öntboben ïjabbe niet Daer in te Doen Dan 
bp ojbje en refoïutie ban Den flaöe ban Jbtate: Dat 
ïjp niet ïjabbe toiïlen toeïaten / Dat D’impofïen ban 
De Diche 23iereu ba’pagt toierben / ïjoe toelfe Daer 
beeï meer gchofï ïjaDDen ban ïangen tijö te boren / 
maec ïjabbe flcïj berbojbert be coïïeetatie ban Dcfeïbe 
miDDeïen te geben aen eenen jijnen fabotijt ïtonieïi^ 
Uien : bat ï)P be IBonfïer - comraiflariffen niet 
ïjabbe 'toiïlen beïjuïpig fijn tot bebefïinge ban De 
^jbonnantien Der lBonfïctmge / aen ben toeïhen 
Den bienfï Der jpiobiutien fo beeï geïegen $ / fulh£ 
Dat De boojfcïjjeben ojbonnantie binnen »©ofïenbe 
acïjtcr gcïaten / en in bergeting gefïeït i^: bat be 
boo?feï)?eben c6ouderneuc 5ijnbe berfogt getoeefï ban 
Den öabe ban <atatc om een of ttoce Compagnien 
ban 5ijn guarnifoen / tot berfïerhinge ban ïjet 3le* 
ger / Daer toe niet ïjabbe toiïlen berjïaen : bat ïjp 
Den Commiffari? 3Üanglcp met eenpomgaert ïjabbe 
gebicpgt te Doojfïehen / onber pretejet bat ïjp ben 
Sergeant IBajó? foube bermaent ïjebben ban fïcïj 
tod te bjagen in fijnen ïafï/ ïjem ïjope gebenbe/ Dat 
Dooi Djt miDbeï ïjp foube mogen bomen te fucceberen/ 
in ’tcföaubernement ban be tooifdjieben ^tab: Bat 
ïjp fïcïj foeht te fïcïïcn in be goebé gratie ban ïjare 
iBajefïept: maerbat be ïrïabcn ban ^tate guaet bin* 
ben bat ïjp 5tjne fauten niet toiï behennen Die ïjp te* 
gen ben ^taet ban ïjaer ïanb ïjeeft bebieben / üodj 
Ijcn baer ban foeht te gepen befjooiïtjhe fati^factieen 
boïboeningc : bat fp binben gcenfin^ te beïjoren/ 
noeïj fïcïj niet bonnen boo? boïbacn ïjouben / ban 
bat Defe fahen / bie cpgmtïijb aengaen ben fïaetban 
’t XanD / fouöcn elber^ geïjanDdt en af geDaen tocr* 
ben aïjs booi be gene / ban De todhe ïjp 5ijne com* 
miffïe ontfangen ïjeeft/ en bat anber^boenbe/ ’tfeh 
be foube 3ijn Directeïjjh te contrabenteren be piibiïe* 
gien ( regten en p?eeminentien ban ’t Hanb / berfoe* 
henbc baerom bat be booifcïjiebcn Sorcp^ in’tber* 
boïg ban befe fahe aen ïjeii getoefen tooien/ op bat 
fïjn fïuh boo? ïjenmogtegeïjanbclt en afgebaen tooi* 
Den / en Dat De reheningc ban 5jjne ïjanbeïinge bp 
tjen gebifucert foube tooiDen t na bat in bilïihïjepö 
en met goebc conflbcratien bebonben foube tooiDen 
te beïjoren. 

BpDefe articuïcn ïjebben be Oreren banöe ^ecre* 
ten ïïabe ban ïjare ÏBajefïept bp miDDcï ban %ya' 
fïiïlcn aïbu£ geanttoooit/ op’t eerfïe Datfu berfïacn 
bat ïjp geïjouDcn id reheninge ban be contributie en ban ban 01 
3ijne ïjanbeïinge te boen/ en booitaen Den €>ntfanger 
bp De Staten gcfïdt Daer meöe te ïaten begaeu; Dat ïjp bat 
ïjet ttoeebc poiuct fal bcanttoooiDen / en nocïjtansi Sace. 
foDooi5ijninbcntie ’t gene Dat’er gemaeht$ bied te 
meer Dient totbcrfdïerljeptban De pïaetfe/ men ïjem bti0, 
baer op niet bcrifpens toeerbig han agten: op ’t beröe leanu 
bat ïjp baer op faïanttoooibcn : ïjoe tod ’t niet rebe^ 
ïijh 1^ Dat ben taïis ban De 23icrcn en anbere ïrjftog ^öual 
ten / fo berïjoogt tocrDe / bat Den armen foïbact op «jporfs 
fïjn gagie niet foube honnen ïeben : op ’t bieiDe ïjp acöaC(l 
faïiDcr op aiittoooiDen: .ïlBaer fo b’oibonnantteu bic 
men t’ #ofïenbe ui train ïjeeft toiïlen bjengen / con* 
trarie getoeefï srju / Den genen Die Daer iugefïdt fïjn ge* 
toeefï ban toegen ïjare JïSajefïcnt bdangciiDe DcDsfd* 
plpne ban ïjare cpgen onDcrfatén / fo ïjeeft ïjpfc met 
goebe reben getocpgcit: op’t bjjfbe bat ïjp baer ooh 

op 
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op anttaoo?be / nocljtan£ moet men bemerïten / bat 
aï£ öftïegee ban be Staten te belbe fcuab / öe&taö 
ban ©ofïenbe fecc geb’epgt boa? met beleg ban ben 
ïfecre be ïa (Botte: op ’t fcfïe bat bp bet op anttooo?? 
bc: op’t febenbe be boo2fcb?eben^ceceBorcp£ in be 
auttooojbe bie bp gebacn beeft op b’articuïcn / tegen 
fjem obecgegebcn / ontïient ’t mcefïenöeeï ban be mate? 
tien baet in betbact / en beeft baerom geen teben boo? 
fauten te bekennen / ’t gene bat nietig: en boottp' be? 
ïooft bP boojtaenificb te fuïlen teguïecen boïgcnbe be 
bebeïen ban be Staten c£5cneracl / enBaeb ban ^ta? 
te: op’tacbtfïe/ inbien’t mijni^eetenban bentiabe 
ban i^tate belieft eenige te fenben na <@oftenÖe / aïë 

31.46) fïj'nbe be bcquacmfie pïaetfe baet onbetfoelt gcbaen moet 
toojben ban ’t gene bat boo^gcfïeït tooib tegen be booi? 
febjeben <&oubccneut / ïjp faï ben cóntentement ge? 
bcii: toant ïjn rccbtcbcczt baet 5ijnbe / ’tfoubc quaïp 
te paffe bomen bein ban baet te boen bomen / gemetbt 
be Difïantie / en bat ïjp ban be pïaetfe / bactfp teebte? 
boon 5ijn / booj bc Ecc afgefebepben $: €>p’t ïeffe / 
baet faï ïafï gegeben boojben ban be ilebcninge te boen / 
en fo bet appatentie foubc 31311 bat 31311 ontfangen 
groot fijn / fo moet men inöagttg 5ijn bat be fcïbe bet? 
btegen fijn getoeefï / alleen boo? 31311 öeboit / en met 
bet bïoeb ban be onbetfaten ban bate iBajcfïept/ fcg? 
gen boonö / bat bate liBaicftcnt bctabbcitcctt ié ge? 
pjo’ben bat te SÖecgcn-op-Eoam be rêTrefariec ban be 

/ Oojïogc betaïinge boenbe / ban bc oibinaite ïeenin? 
gen bp De bicelun gouben anbet fpeden ban IBunt / 
ganlibaet in bc ^obintien/ ben jBagiftract ban be 
boojjcb?cbei3 iStaD tetfïont (bc betaltnge gebacn 3ijn? 
be) afgefet fouöeu ije&Octi / De fpcctcnban goub en fll? 
bet / tot fcljabc ban Den atnieti Jboïöaet / een falie 
conttatp bet ttactact: boact in / fo fn continueren/ 
mijn Ifcetcn bc Staten / en Öacb ban ètate fuïïen niet 
biecmt binben / fo bate iBajcfïcpt om te beteten een 
fuïït mconbenicnt / auberfmé baet in boe boojfien tot 
öe toclbaett ban ïjaet onberbanen. 43cbaen to t IMpal 
Öcn7<©eccmb?ié 1951. ftilo Anglicg. Cctojbonnam 
tie ban bc boo?fcb?eben mijn ©eeccn ban ben ^ccteten 
Öabe ban bate JÉafcfïept / onbettcïient 

Tho. V/lLKES. 

lilagten meet obet bemaenbaet quamen / trtbriït bP 
metgtotet eetbiebinge te boen beloof be / en toebecom 
tot ©ofïenbe gcliomcn 3bnbe/ fo beeft bp eenen b?tef 
aen ben boonioemben ïfeete ^Ibbocaet ban IpïlanD ge? 
fcb?eben/ ïupbenbe afs boïgt. 

Mijn Heere,uwe (onderlinge affedtie dieU Ed. mijn 
broeder den Generaelaltijt toegedragen hebt, doet my 
hopen dat U E. die niet minder te my waerts fult willen ,$oritg 
betonen,voornementlijk in defegelegentheyd dat eeni- 
ge fchijnen van my te vervreemden ƒ t welk uwe eere en San 
reputatie niet voegen foude, het is den menfehenna- <©oflen« 
tuerlijk dac hare daden in berifpinge konnen vallen: atn 
Maer het ftaet den geenen toe die uyt gelijke zijn, dat jj|“rc 
zy met haren wijfen Raed in alles v/eten te voorfien. ban©L> 
Aengaende’c mifverftant’c welkdaergeweeftiste mij- öw&ac» 
nen lafte, het iswelwaerdatikuythetfchrijven van ne'JeIt* 
mijnHeeren deStaten (omtrent voor twee maenden 
ontfangen) niet anders afnemen kan , als dat haer E. E. 
cóntentement meenen van my te hebben, nochtans be¬ 
gerende van ganfeher herten dat hun met overblijve ee¬ 
nige t’onvredenheyt, die ik niet trachten foude weg te 
nemen , heb ik U E. den tegen woordigen willen fchry- 
ven , en U E. feer hertelijk bidden , my met U E. advijs 
by te ftaeri,hoe ik my in defe faken te richten hebbe.En 
hoedamgen inftrudlie het U E. ook believen fal my te 
geven , ik fal die volkomentlijk achtervolgen, ontfan- 
gendedefeweldaed dat ikantwoordemag krijgen. On- 
dertuflehen verwitrige ik mijnHeeren van den Rade 
van State , dat hare Majefteyt my weder in mijn Gou¬ 
vernement heeft gerenvoyeert, en dat ik haer des te 
liever gehoorfaemt hebbe , om voortaen te doen blij¬ 
ken de begeerte die ik hebbe aen haer E. E. dienft te 
doen , het fal U E. believen by den felve fo wel voor 
ray te doen , als ik U E. t’eenemael vertrouwe dat U E. 
doen fal. En boven de glorie die U E. verkrijgen fal 
van fulke goede en verfekerde eenigheyd te konnen 
voortbrengen, fai ik noch meer aenÜ Ed. verbonden 
blijven dan ik oyt was. Hiermede, &c. uytOoftende 
den iz Decembris 1591. onderflont U E.feergeaflfec- 
tioneerde om u dienft te doen, en was ondertekent 
Ed. Norits. Het opfchrift was. Aen mijn Heere mijn 
Heere van Bamevelt Advocaet van Holland. In den 
Hage. 

Oen eigent ban bc ^eeren Staten Op ïjatce JÏ3a? 
jefïcpt ban «ücngclanb / ïjeeft aen ben StDbacaet ban 
ïjollanb / be Ejcere ^oljau ban <©ïbenbainebeit in befe 
tijb upt <èngelanb / onDci' anbece nopenbe befe falie al? 
bupgefcïjjeben. 

Mijn Heere den Advocaet, Ik werde fondelinge ge¬ 
it Van beden van diverfe Heeren van den Rade, en namentlik 
^eece. met grote inftantie,van denSoon vandeagrootenTre- 

forier die van den Raed is, en geheel d’affairen als Se- 
cere cretaris in handen krijgt,want alle rapporten,fo wel van 
M®* den Raed als anderüns, (nu zijn vader krank geweeft is, 
oj, ° doch als nu bekomen) by hem aen hare Majefteyt ge- 
nft. daen worden , dat ik fo veel te wege foude willen bren¬ 

gen , en de fake van Noritsfo verre by mijne vrienden 
recommanderen,dacde Staten zijne fauten fouden wil¬ 
len vergeven, en aen hare Majefteyt van de voorleden 
faken niet meer klagen , tcrwijlen die van den Rade zij¬ 
ne reconciliatie gemaekt hadden ; en dat hy ook hen- 
luyden toegefeyt hadde, den Staten cn Raed van State 
in het minfte tot het meefte te obedieren, latende noch¬ 
tans onverlet de Rekeninge en bewijs, die hy aen de 
Staten fal moeten doen, U E.’t felve daerommere¬ 
commanderende. 

<Dc &oumgtnne ïjaöbc cp be boïeanticn ban be &ta? 
ten ben Öibbeu <J£buatt .Baatö in iSngcïanb ontboben, 
cn t)acc feec gcftooit obet* Sjcm / om bat bp be Staten 
geen ccfpect b:ocg cn bebaï Ijein in fijn bup^ als gehan¬ 
gen tebïtjben/ bod] ooo: goeöe mtaccfTie ïjccff f» l]em 
baec nageconfenteert baebcconiin fijn ^onbersiemcnt 
te teechcu / mib£ bat bp bc Staten foubc obebiemi 
cn maben öe felbe fatfsfacue te geben/ Dat’cr geene 

Cpnteïgït i$ Ijet misbci-ftaub boo? mtemflk ban goe? 
be buenben geïjcel tev neöcc gelept/ enïjp beeft bent 
baec na in alïe£ gebtagen tot geïicben bah Deffeccen 
Staten «Öcnccaeï en ïïabe ban ^tate. 

©cbJijïe De Ifectoge ban jDarnia toeberoni nact 
©janlicgb toaö getogen tot buïpe ban öeaiigeurs om Efr8ad 
Öouaen / bat bc ïioning ban ©janlu-yh bdcgcct bab- mg/gé, 
be/ te ontfetten / fobabbe be ïtoning 00beenen febe? fct>ecöe^ 
nen boop bollig bp benanbcccn/ tuant be©o^fICbn? ?,<Tm 
ffiaen ban ^nljolt toaö met omteent 5000 §aecben 
cn aebt of 9000 ^tiptfen te boet be Honing te buïpe nj&m 
gefonben / en be Honinginne ban «gngcïanb Ijabbe ^a"bc 
ben OBtabe ban ooit met een goet 3Iegce ban 
€ngclfe tot ^fflftcntie gefonben / fuïftg bat ben Ho? nejsiao# 
ning een fcboona,egecbpbcn anberen babbe/ fo bat nfn3^ 
bp ban meeninge bias ben teitoge ban jdacma te ge? 
moettetcecïten/ cn ben feïben flag te ïeberen / ’t toeïb rüUooi 
be Honinginne ban «Gngelanb becfïacnbc / upt betst0H' 
fclj?tjbcn ban baren ^mhafTabatr / luaë baec in fccc acn* 
beïtommert cn quaïijlt te bjeben / cn l)et febeen bat 
bp aïbten ben Honing baec bppecflfleccbc/ bat fp ben 
<©jabc ban 'idffê? IniDe toebecom ontbieben met be 
€ngeïfe tconpen / öaccoin ben Honing om öe Ho? 
ninginne tebeïiebcn fijn ccfoïutic ücranöecöc / en met 
fijn ccrfte bco:ncmen ban fianarsi tc beïcgccen boojt? 
ging / alfa be Homnginne bet felbe ten boogfïen tec 
betten nam / sijnbe Ijace Jüajefïept fo gefiifn'neect 
tueebe op De felbe ^tab ban Houacn geafflgnccct 
ban alle baec gebanc/ en te boent onlioflcn/ fp bab? 
be ooit mibcontentcment / bat be Honing beeï tnb^ 
babbe bcrfTetenm’t maliën ban bet ^otibjelplt ban be 
Dironte be Cucaine met be ^ectoginhe ban 23ouiïïon / 
latenbc öaev - en - tufTcben bare tcoupen ongeempïo 

^ b ö 3 peect/ 
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pectt / toaerom öe Rotting acn öen Hecrcban55eau? 
boir fijnen ^mbaftabeut in Cngcïanö fcïjjeef öatïjn 
öeHonmgtnne foube fïen met alle neccfïtgljcyö cn goet 
Deboir te bejegenen/ cn contentemcmtegebcn. <©cp; 
gelijk fcïj2ccf ben Hertog ban 23iron / aenöenbooj? 
fcijicben J|eere 25cauboir bcrfcïjeyöen b’iebcn ban öe 
gricgentïjcyö ban bc bdcgcrmge ban Houaen / pjeep 
feeebe <6?abe ban <£fia‘ / Dat ïjy ficïj alle öagcïjafar? 
Deerde alp of ïjy een fïmpeï foïöaet toatc getoeefï / en 
Dat ïjy niet aïïe effecten betnygöe bat ïjy foube toerden / 
geltjli ïjy aïteebc toap ccn bteefCapircyn / De Honin? 
ginmte ban <6ngcïanö/ ebentod niet gcrufï 3jjnöc 
in öe fabc ban ©janteijb / ontboot ben <D:abe ban 
«öflrejc by fjaet te bomen / om ïjacr te onöcrridjtcn ban 
bc geïcgcntïjeyö ban bc faten alöaer / aïöup is be feïbr 
<S3jnbc met öe Iterrc neigen na viEngeïanö gctrocten / 
ïatenbc öaer-cn'tttfTcten Den ïfcccc HogierïHiteamp 
om öe <£ugeïfe teoiipcn te commanderen. «Snöer? 
tniTeïjen bat men bafï bcflctj toap om ïjet beleg ban 
föouaen te botöcrcu / fo toap öe Hertog ban ©arnia 
met fijn ILcgct gchomen omtrent ©alenciennep / cn 
bc Hertog ban jiHaync maeïtte gcrrctfcïjup om ïjem 
te boegm met ïjet neger ban be Higcurp on ben Ifcc- 
tog ban Sarina / en om bic ban iionacn te meer te 
animeren bat tnenfe boei feter foube ontfetten/ ïiab 
öeïjii baer in gefanöcn fijnen cygcn foonc alp €>bcrftc / 
Doclj om fijn ^onhljentp tonic / toert ïjem een Jbtaö 
IjouDcr gegeben / be ititaö toap tod booiften ban parr- 
beboïb cn ©oetbolb / en ban alle nootöjuft/ cn öe? 
ben bed uptbaïïcn en fcïjcrmutfingen / betonende tod 
Dader goeöc Hrijgpluyöcn in lagen / bc honing öebe 
ben 23erg ban 0. Catfjarina / betodbe een fierbte 
toap ban ber Jbtaö / fccc Dapper bcfcïjietcn: maertet 
toap aï te bergeefp/ boa? bc fïcrbe befdjetmingebun 
Die ban binnen / fo bat alöaer bed boïbp bleef/ toantöc 
bcïegcringc omtrent 7 niaenbmbuurbe. 

' SBoeto <©cöurcnöc befen tijd / cn een toijïc tijöp te boren 
tnfiifg; fo nam bc ^paenfc factie binnen parsjp bed toe / 
Ijepti Dcc öoo? fefïien mannen bie alöaer ’t Regiment ïjaüöcn/ 
neS' öefc toeepöen meet! ben ©2cbe / cn bcrbolgöen bc 
öe tcge<= ©2CÖe-ïicbenöc ïuuöen cn poïitpcn / alp goctgim? 
stage (ïigc ban öe Hetterp / fïonöen na ber fdber goebe? 
ïratf ten I ÏJifïöen bdc Ijenmelijlie en fdjabeïijche ilacöfTa^ 
Mnm* 0cn / En macïtten alïep na Ijarcn ftn / taant fo alle 
xm am magt acn ïjacr getogen ïjaööen. SBarnabap ban 
ScnS ccn man ban goebe nature / geïeert cn bc- 
Itn,D roemt ban gcregtigljcpöt / p?cfiöent ban Ijct ©arie 

ment / toaP öefe mannen ïn Ijaec boomemrn aïte 
metp binbcrïijit / Daecom 3pïUpben aen Ijcm ïjarrn 
acnbanb toilöcn maten oni tót boïïiomrn autari 
tent te bomen / toant ban befen berloff toefenöe/ 
mccuöen fg bat niemant Ijacr boojnemen meer ber- 
ïjinöcren foube herben / fp öeben ban ben bootfcl}?: 
beu ptcfïöem/ alp Ijp na ben Oaeö ging op bhi "15 
^eecmbpp / bu liet bïcnn Ctjateïct aentaften / cn 
teogten Ijem onber 't getouift ban ’t bïejm €t)afir 
let / cn frieten ïjem alöaer boo,? cerfï in een bnnle 
gebangeniffe/ bier op bolgbc Cromeup 5tjnen argfïen 
bpanb in ccn ïtefjgproS / en ïjiet ïjcin nebcrlmidcn / 
ui pjcfentic ban b^anbere fefïiene / en ïjem toert ba- 
bdijft 3ijne fcntcntic boo:gcïefcn : alp bat Ijn flctj 
ïjabbe bergttpni / cn fdjuïbig toap bebonöcn in Cri- 
menlxfe Majeftatis divina: & humante. <Cïl bat IjP 
obertupgt toap banberraberye. iöpffou befe fentan 
tic aenijorcnöe / toacgöc ïjy / ban toat regterp lju 
bertoefen toap / en toat gedingen Ijem fuïhp Ijaböen 
obertoefen/ baer op be anöcre fefïien lagten/ en feu 

£Toi.47 - öen / Ijn foubc fjacr fcntentic gdjoopamen/ ben goe= 
öen ougeïucnïgen maufieiiöc en Ijorcnöcöcfc ongefun 

karnat bccrbc cn feïtfamc pjaecburen/ bah IjcnUinDcn batf); 
ïjem in een bafïc gcbangemfTe fouöen bemuren en bc' 

ET” op Datljnljct treffdijtetocrb / bat Ijn onber 
fonöcE Ijanöcn Ijaböe / foube mogen bolmaecten / ’t toelfi an? 
fo?mc öcrpöooï fijn boob tot fdjaöe banöe repnWijltc foube 
ccénn10’ a0‘:CL' ölijlacn: j'Oucr fijn bibbentoap bn befefrfjdntfe 
gefjan’ bocbcn te bcrgecfp / cn ïtonbc naulijlip fa bed tijbp ber^ 
gen en toccbcn / Dat ïjn ïjem op be Catljoïijte maniere mogt 
gctioob. bicgtcn / en tont tcrfïont ban ben 23cul acn ccnen 

ïabbet / bie acn een bate gebonöen toap / opgefjato 
gen / en met be ftoojöe gebood. 

eéa befen toerden nocï) t toee andere ban ber Straten <cla«' 
opgenomen en gegrepen / ben eerfren toap Cïaubmp 
^iferiup een tf actp-lteet ban ’t parlement / een man ssactg, 
ban een onfïraffcïijh ïeben / befe tocrb ban gcïijUen # Jw 
nefententie boorgelefen / fjp’tfdbe ïjcrenbe/ cn (ïnn 
bc öcn ftefïöcnc acn bc ïaböer boob ïjangen / bid Ijn ÏWnt/ 
in ïjacr teoojben / cn riep oberïuyt / nabien 30 fuïten tno?t og 
ccrïijbenïjogen en boojtrcffdtjbcn man / fogróutody^ ®eJan* 
tenïjaöben geboot / fb toap ijn fijn Sebcn moede/ cn 
bcrcpöc ïjem terfïonö ter boob / fp?aït fijn öiecïjt tegen 
eeneb ©2tefïer/en toert op gdijfter maniere opgefjangen 
cn geboot / bnberbjoecböeöootuiet groot gebult fcer 
fïantbalïeïtjï»/ " 

^ijn mebe gïjebangcn toap ^oïianrtep ®aröibiup 
öiutiup / een Kactp-lfccr ban bet lage geregte/ ecu utnew» 
opregt cn bzoom man / befe tocröc mebe op geïtjïtcr . 
maniere opgdjangen en gebood. t^al 

i^cp anbcrni baegp Ijingen öe ïtdjamcn ban befe tun ^cfu 
boo’treffeïijiie mannen ’p mojgenp op bc pïaetfe ban fan üc 
tSjebe in ’t ïjcmbdc / met papieren Gp be bojfr / im 
ïjouöenbe batfe berraberp / ïjanöljoubctp ber iiette^ ^ert 
rum cn byanben <©oöp toaren. metie 

Ba befe bolbragte öacb tncenbcnfn ïjet nuaï naïja^ "psCb 
ren fïn te Ijcbben / en bat ben Hertog ban IBannc fcïbe 
ïjcnïicben ontfïen moft. ^>ji fdjjeben ben i o ^rccni' ttene 
b2ipacnöen honing ^pippupban ^pangien ccnen 
brief/ bie fb Ijem fan ben boa? ben ^jefnit Clauöta jBa= SSbS 
tljeo/öanteen beu Honing ban bc ïjiiïpc Die ïju tot boo?- ning 
fïanbbande Catïjoïijue ildigie Ijen gefonbenïjabbe/ 
beiabbcrteeröen ïjem bc bedóffinge ban öen Hertog ^n' 
ban '£5ute nut fijne gebangeniffe / cn gebeu öen Sp 
fuut ïafï om met ben Honing te ïjanöeïen ban ïjet Hoi 
nïnhrijli op ben jongen Hertog ban <6uife te brengen / 
enban’tïfoutoelpïiban öefeïbe met öe infante 3ijnc 
öogter. 

3tefen bu2ief toap by ’t meerenbed ban befe 16 on* 
bertcytent/ en toert tuflcïjeu toegen gcintereipiecrt/ 
en toert acn ben Honing ban ©tanïtrijïi gefonben. 
Herrog ban JBaync bat een toereït toijp man toap / 
ban alle befe faten henniffe gdnegen ïjcbbenöe / merhte 
tod Dat fji ïjem ban alle Ijoogïjcut enautoriteyt meem 
benteontfetten. <ön acljte bat öitbooz ber ^paenfer 
acnpojringe gcfcïjleöen. ©aerom nam ïjy boo? ïjem 
Ijartn mcettoil tcrfïont te bejegenen / cn aï toafï fo bat 
ay tem by ben Hertog ban fJarma foube begebniom 
tem met fijne troupen te bergefcïfeljappen / folietïjy 
aïlep fiaen cn toog in ber Ijacfï na ©anjp / en nam met ^fa°j 
Ijem Huöobicum Hofpitaïium Bitriuni / nu lag bin? bornr 
ncn fPurijp ^tebarup tebarra Hegaetban ben Honing fimnet 
ban Jéspangien / bie met befe €o?rdponbcntie ïjieït / ^arij’! 
befe berfïaenöe bat be Hertog ban iHaync öe mocttoite 
berfcfrienctoiïbefïraffcn/ fêybc tot ben Htrtog / bat 
men in oproeren / bed tegen regt boen / cn noclj 
inert Irjben cn ba'Djagemnofï / anberp mogt fict gc^ 
beuren bat men toillenbe al te goebe bifeipïijn on* 
berljotJben / öe gemoederen bed meer berb^eember 
ban in gcïjoo?facmïjeyö geïjouöm foube tooien / baer 
tegen toiïöe öe Hertog ban IBayne 3ijne Ijoogljcuö 
bcljouöen / bie fy ïjem fogten te benemen / en feyöc 
bat befe moettoitegïjeyö gcfïraft mofï 5i)n* JHant jijnc 
tocöcrpartyai ïjem baer mebe in ander ^ te Den fog^ 
ten te befcijuïöigcn 7 geïijïi of ïjet boo? 3ijn bebcï ge? 
fcïjicö toarc / en bat ïjy alïentïjalben alle rtjbe gefïagtcii 
befe beittoijfeïöe ïuyöcn tot een Hoof gaf / bc toet? 
ten öcp Honintepp toiïöe ombeeren / öen ouben 
Wbcïöcm af-fïeïïen) rn een nieuto regiment in ©?ante 
rtjb acnfïclïm / toaerom bu Dieït bat bc redenen ban 
f barra niet gefunbeert toaren / en alp fju ban ©i? 
trio in fijn boojnemen gefïedtt toerbe / fo bcïeybc ïjy 
be faïie aïfo met ©itrio / bat ïjy bc acnbangcip ban 
befe groutoeïtjbe faten bie ïjy banöe bebamen / ge? 
bangcii nam / en öcöc baer bier of bfjf tcrfïont op 
’t Hafïeeï ban Honbje opïjangen / en {jur Ö002 a»m* 
nam be Hcgcringe baïi befe fefïiene een eynöc / cii 
toert öe £>tab ban garijp ïjier boo? ccnigfïnp toe? 
öerom in bailjeyb gebjagt / en bc Hertog ban neop. 

4©ayne öangen 
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IBapne toect biet obèr ban een pöer gepjefén / en bet? 
Ftrceg ïjiccmcöe 3tjnc berïocen ïjoogbepö toeöerom. 
domen? öie öcn ^efiöent ^iffonm? bat* ïupöct 
fmtentien boo?gricfen ïjaööe toerbete hergeeft gefogt 
en ontquamt / öe fctjïtjtier ban öe fcntcnticn tocröc 
Daer na te IDeïun gcbangcn en gehangen / en ben 
SScuï Die fijn ïjanö acn bc ontfcbulöigc lupDcn gelept 
baööe niofï ooft aeu ben fïrtk fïcrben. 

<Be Honing ban B^aukrijk ton? na ï)et innemen 
ban ©opon / bat top boeg bccïjaeït Rebben / getogen op 
be jfrontieren ban Bjankrp i om ben Bo2fï ban 3tn? 
[jolt met be <3>uptfebuïpc te ontfangen / onbet toegen 
toog bp tot Jöcöan om bet ^outoelgk ban ben Btconte 

jjoutoc^ ban€urnnic met ïjet B?outochjn Cïjatïotte ban Der 
^ark tc bobberen / toantöc Hertog ban 23otuïïion 
ftobb2cgt ban öcrjilDark baööe öefe tot 5yn erfgename 

mntc be in alï^nne goeberenop fijn boobbcöbc binnen <Bcnc? 
®utaf. ben gctnfïiriiccrt / mit? batfe met een ï}ccre ban öe 
$7" Religie fouöe bct()utoeïybt tooien / met bctoilltngc 
©?ou* bes is oning?; öe hertog ban Hotteringcn baööe bacr 
lön geetne tot een feboonbogter grijaö / be ^ettog ban 
?tö“c' ©eber? Ijabbc baet ook geetne ten boutoeïtjike geïjab; 
ban bet .ï©aet ben Honing toköc batfe ben Biconte öe i€u? 
fRexh rainc troutoen fouöe / en fp mogt fonöer öc? IS o 
Bfnne* n*nk£ bttoilltngc met troutoen. %>cn iSoning bleef 
San 23o» aïbto een torjïc tijö? / en berfupmöc ccntgc gele# 
HtiioR- gcntljepb / baet in öe Honinginne ban digcïanö 

eemg mifeonteutcment baööe / grip ik boou: berïjacït 
ïjebbe. 

©em> ®,cor!*c öc Cutainc als ï)ct Houtorip grfToten 
tonte öc bias / font Ijn Hapttcpn i©onnet met mfiructic na 
curat- Hupk / om aïDact oibjc te fïriïcn acn toten men Hel) 
Kam"»1 a^acr f°üïle aöbjeffeten om öe ©nquetten ban 3Dupt f? 
tepn ïanb bepïtgïp en bïijtig ober tc fephen / en ban öcn 
js@on* todke men bettoitrigt mogt toetben ban aï ’t gene baet 
suntf/ PJ^cccn f~°uöc. <Daer na ttoïi bp na ©ufleiöojp / al 
©uffd» toafr bp niccnöe bat bp ben hertog ban £>tocpb?ugge 
bo?p; en fouöe binöcn/ en bat ï)P öcn felbcn fouöe ïeberen Den 
Boiiant/ totcf ban öe ©ertogmne ban Söouüïion en öc 3pc / en 
teat°rm. Öcm bittonen öc bcgcette öte 3p ïieöcn Oaööcn / om 
ie, met fijne jegentooo?öigljcpt beteert te mogen toojöen 

op bare 25niploft / en om te continucten öen goeöen 
totïie öie Ijp alttjö tot öit Ijun^ geöiagcn baööc / en Dat 
bP aen 3ijne jtjöc fbjgbitlöig fouöe 3qn om f)cm allen 
ötenfi te boen / en alle beqttame occafïen te foeben / 
om bfm te betnpgen öe magt öte bp ober bcin baööe / 
bat bp Ijem ban 3rjnent toegen fouöe feggen bat bp niet 
bet)oo2öe te betfupmcn ö’occafie ban öe aömtniftratic 
*n banbnt te nemen ban <©ulicïtcrlanö / fintöc bat 
b? ten nabuur toefen fouöe ban bc ïfccrcn Staten 
bet berccnigöe ©cDctlanöcn / en ben #ettog ban 
|DatmainB:anïuijlt geroepen/ bat Ijcimuct?lionöe 
tegen geflclt tootoen / en bp aïbien JBonnct tnerhte 
öatbpfmaeïunöatboojfTclïireeg/ fouöe bp ïjembati 
fijnen toegen b’ceöer openinge boen op befe falie / 
’ttoclïi gcöaen 3tjnöe/ fouöe bojöcrö repfen na i^of 
lanö / en alöacr ban 3ijncn toegen befoeïie’n 
toe bc ©uncefFL’ ban #rangten/ en bacr feggen ’t ber 
b?tet bat bp baöbe m be öoob ban öe Inerte ban €ljafhb 
Ion baren moeöer / fo om öcn banb ban iBacgfdjap 
en b^ieutfcljap öie tuffeben ba er lieben toaë / aló om 
’rbedtep ’t toclU Biauhrtjfi en öen ötenfi ban ben ÏSo# 
iitiig / bare aen gcïcöen baööe / bat bP niet fo fecrc be^ 
geeröc / als öe boojfcbieben bioutoe pjtncefTc betoy^ 
fnige tc Doen ban öcn öiénfi en gocöe affectie öte bp baet 
toegcepgcnt baböc / en toaer toe Ijp bcn berbonöcn 
bon tl Dooi bet macgfcbapöte tuffeben ben toa^/ bP 
baö gcagtbaer crnigrn troofï te geben tn bacr beröuct 
Dien fjp öoo? öefe repfe üftuagöe öc Dcdogtt'jbcpö öte bp 
baööe tnbaêrbcrönct. <S5at'bP Ijacr oab fouöe berhfe 
ren ö’aïiamtc öte by gemackt baööe / öacr ban bp 
groot eontentement bcrljoopte en miööeïcn om fijn 
©aöerlauö / fijn ISontng en 5qne naburen te beter tc 
mogen Dienen. <©aec na fouöe bp ’tfelbe Doen nopenbe 
ftin^outocIbkacnft)n€ieccllentteDe<l32abe ban ©af 
fan / Dat bp Den felbcn fouöe feggen bc begeerte öie 
bp Ipööc ban fene gocöe en opregte bjientfebap met 
bcmtccnöcrbouöcn/ baec toe bp meer en meet geno^ 

bigttoeröe/ boo? fo beïe frijotte bjugten öte fijne 
migbepb öagcïrjbs booKbjogten / en Dooi be ©abuur? 
febap / toaer mcöe ’t fcïjöut bat <0oö ben t’famert 
boegt / om ben meer mtöbeï te geben om pet toas goet^ 
aen tc bangen totboiöcringcban dBobe^ glorie en tori# 
baert ban B?anbrtjli en ©eöcrïanö / ttptfïrilenöe bent 
öe reffe tebcrbïarcn / tot bat bp mijn Ïgccrc25u3enbal 
fouöe gcfpfobm bebben/ ban öc toclben bp abbgp en 
alle aööjcs nemen fouöe in aï ’t gene bp albacr tc lianöci 
ïcn fouöe bebben / en fouöe boïgcn ’t griicbp uicijffcr 
fcbiccf acn öcn bocnfriuebrn i^cere ban xau5enbaï / 
3ijriöctn fijnen brief partïcuïariti’ptrn öie metbcriiïarrt 
mogten tooien' / ban ter griegcnöec tijö rn plartfe. 
«Bat Ï)P niet Den boasfcïpebcn ©ccrc ban Sambal 
cob fouöe ötfcourcren ban ’t beïept uairtSeger/ ban 
3ijnc ojöje / en ban ïjcf eontentement ’t toeïlt ’t fcfbc 
ontfangen bedt ban fijn lf outerifib / De ïttft bic bp baös 
öe ban niet tcblijbcn fonöer Dtcnfï teöoru en bat té 
Dien cffectc fïcb p^cfcntcrcn öc fcboonfïe miöDricn bie 
moijcïiiiité / mtt^öatöeï^ecrcn Staten bacr natotl^ 
öcn lupfieren / bet toeïb fouöe fijn ö’oojïoge in Hotte? 
ringen / en Hurenburg tc boeren / toaer toe bp geerne 
fijn perfoon toilöe gcbjupbeu / en bat Ijp bacr tn ntctjS 
ban be fijne fouöe fparen. <©e profijten bic öe bereemg? 
bc ©’oütnticn bacr bp boen bonben / fcpöe bp fcec 
groot en cpcnbacr te fijn / aïfo öe ISoning ban j§>pan= 
gicngcene fo?cen meer upt S’taïtcn fouöe bonnen fen? 
öcn / en bet fouöe onnobtg fijn bat een bed ban De gene 
öie öen hertog ban f&arma in bacr lanö beeft / Daer 
toe gecmpïdpcert tocröen / Dat bet Hanö ban <6uhrb 
fieb ban Dcti ISoning ban J&paugicn af fdjcpöni fal / 
Den 2$ifTrijop ban ^ents niet te feer tot fieb geaffcctio? 
neert bebbcnöe / bat bp feer quaïijlt fo;rcn upt ^ttptf? 
lanö fouöe bonnen krijgen / niet kounenöe öte ober öcn 
ïiijn tocngcnöanop öen. boöemban bet 23isöomban 
ïiolcn. 

^Datbet ban nobc toas öat bp ïjacfï anttoooibc kn> 
ge op öefe faken / op öat bp öcn Honing bacr ban 
bertottttgc; ban toicn£ meeninge boe tod bP betn 
beefekert bteït / noebtan^ baööe bP tot nocb toe niet 
honnen befiuptcn met 31)111' jBajefiept op üat poinct/ 
enkonbnietöoentenfpöatljp eerfiberftaen baööe ben 
toille ban bc üfeeren jètaten / fonöer toclker^ cenref? 
ponöentieen bpfianö bare aniflagcn in bic quacticren 
toepnig bootöeeï fouöen Doen. £>o baefi al? bp öe mee? 
ningcöer bdoifcbjcbcn ï^eeeen Staten berfiaen fouöe 
bebben / fouöe bp niet laten bc fribe ben Honing ter? 
fiont te laten toeten / be torike op Dit fubjcct acn öe 
^eerebau25u5enbalfcb?ybnt fouöe/ cnbemöenoöd 
geöcpefcbeufenöen. «Deöaen te ^cbauöcn 3 ©obeat? 
b?i^ 1591/ ie 

Ban öc bo?öcr banbdmge ban ben hertog ban par? 
ma in BmnktijkenIjtt onefet ban ©ouacn fal bteena 
m ’t 3jacr 1591. berpad ban gemaekt toeröen. cepfee 

tDe Hepfcr iSoboiplju? öc ttoceöe beeft omtrent öefen HoboU 
tijö toeöerom gefoebt 0002 ecnige gefanten tc ouber? 
foekenom b?ebe tufTeljtu öcn Honing ban ^pangien fantEn 
en be 45cuntecröe ©jobtnricn tc maken / ecnige mep? na 
nen öat bp fuik? öeöe upt fijn epgen gemoet/ en bat öetianD/ 
bp opregteïyk upt ccncn goeben pbee öaer toe gene 
gen toa? / en öat bP mepnöc bat ben Honing ban öetm 
^pangicn nu bed meer fouöe tolken öc Maten coc? jjanbx» 
geben of accojöccen / om bat bp öc oojloge tegen be S'^ 
Honing ban ©janknjk te beter fouöe konneu tipt- Konuia 
boeren / en öooj öe Staten ban be berccnigöe P20? ban 
binden geen meer belet? fouöe bebben / Docb bet JJ®1' 
fp toat oo2fakc btm ïjtec toe betoccgt breft of met / de ^ta! 
bat totlïen top §\tt niet tn öifpupc brengen / nocb fEnöan 
boo2 öefe ttjb onberfoeken / ban ï)c£ toa? Den ^»ta? J^5rec° 
ten <6encrad ber berccnigöe ©eöcrlanöcn feer fuf? 
peet / en baööcn öacr een goct bebageu m : De Ho? lanöm. 
ntnginne ban <Bngdanö / fo öcn tligent ban De 
t?ecren Staten ©oei Öc €aion l^ecre ban ^>rbo? Kns 
nctoal fd)2ecf/ bp fekere mtfTtoc ban öe 21 ©obem? arian& 

ftilo Anghx , boööc tegen bdn monöc? S0»0 0^ 
knge bedkaert batfe öefe bjcöebanöriinge met bidt ig^reö/fl 
ban boo_2 puur bcötog en Deceptie / en öat fp öaer hrge 
gebed tegen toa?/ énöecfoekttnOten’tgoetgcbonöeu »oo? 6c» 

^öö 4 too2öe/ ^a'üS’ 



5 5? o Het Achtentwihtigfte Boek. 
(ïo\.*i) toaj|je / öat \)\? een£ obecïiome / aïfo ïjp öact in öc Win> 

tei* nu niet üeïë foube bcdetten / bat toeï gaenie een£ 
obediomen foutie toillen / ooi» om een yegelijfi tet* bef" 
tenftem tnogelp fïjnbe (inbten öe <25cfanten ban ben 
Stqifee mogten obct bomen) ban fuïïie intentie te bibct' 
tcccii. 

©ace en-tuffcï)en quamcn bc «©cfanten ban ben 
fee tot 23ju|Tri / namentïgïi ©aïenttju (cctttjb^ 2$ijk 
fcijop ban fiolen) <£5:abc ban jüjffenbojö / ^>pmon 
bc ban bei* Hippe / ^oöan fjccrc ban peicïfïeph / 
€>tto I| énne bc Beplant) / ïfeeee en 25aron ban töcpö/ 
met Mh krijten ban ifêefpebjuu / en ffrancop£ 
ïippo ban ffomfïcö / doctoren in ben itSegtcn / bëfe 
quanten met feetgtotcfïaetin’t begin ban december 
tot Bjuffd / bacc fp feei* ïjccdrjft boeiden ontfangen / 
ben ftjéctog ban panna uptBnifïd na ©janïiip ben 

. tcociienjijubcbcn 16 cpobemba* te boten na ©alen* 
cijn / bacc ben jongen pcitog ban <©uif*c ïjetn oud 
nioetebe: .ïBaccbc tijöinge ontfangen l)cbbcnöc ban 
be bomft Der <J5cfanten ban ben ïftepfec tot BnifTcl/ip lip 
in pofte na 23ju|Tcl geheett öaecïjp eenige Commune 
eatie babbe met be feïbc «I3efanten / boel] bleef öacc niet 
ïange/ maecbertcoïiben 13 sDcccmbci* btebceomban 
baa* na be fvoimeicn. ^e bootfcljjcben <©efantcn boer* 
ben tot Bjuffcl biel getracteeet en gebefcopeert / enbïe= 
ben aïbaec tot ben 21 fjjanuaiij öc£ boïgenben 3!aeiö / 
Iiabbc tnet ccnen ^rompettci bjteben gefonöen acn be 
ïfcci’cn Staten Weiterad bet betcenigbecpebcdanben / 
om pafpoott om in ben page te bomen / en bc bue? 
ben ban öcii ïicpfci ober tclebcmt / en ban pepë en 
bjebc te bandelen / en bjncïp te paffeeën en «paffe* 
ten / en tuaut De Staten céenerad bacr op gefdjje* 
ben ïjcbbcn bat fp niet gccaöcn bonben in eenige bande* 
ïinge ban bjebc of berfoeninge met ben Honing ban 
^pangien te treden/ alfofptotfeci* bdetepfen bebon* 
Oen ïjaböen / bat öp onbee deftfeï ban bieu niet andcr£ 
mfoQtl dan henlieden te bedjiegen en geljecï te tuines 
ren/ £c. fo fijn fu epndeltjfi buedecom bcrttochen na 
Den Hcpfcr / boojgebendc bat deftepfec Ijcnltcöen koe; 
Dccom ontboben ïjabbe / om Ijcn tè gebjupben in an* 
bete 3ijne geoottoigtigc en nootfahelijfte affaiten l las 
tenbe aïïeenïijït albaet ben pecte <Dtto Henriït be 
Bcpland Baton ban ©end boojfdjjebcn / Dcbjelcbe 
öaec na Pafpoojt betbtegen ïjiebbenbc in ïfallanb 
gebomen \$ / en be bjieben beo ïlepfa*^ acn oe ifees 
ten Staten <©enecad bet ©ceecnigöe pebedanben 
obetgdcbctt Ijee ft / en 00b aen bccfcl]epbcn ^»tebcn 
ban be ©eteenigbe S©ebedaubfcl]e pjobuiticn / koeïb^ 
inzout tua^albu^. 

Rudolph de tweede, door Godes genaden 

geboren Rooms Keyfer 5 altoos ver¬ 
meerder des Rijks. 

Tj’ Erwaerdige, voorfienige, getrouwe en beminde, 
IBifSïtoe •*—* Alfowy achten dat hec ons ampt, ’t welk ons van 

fwlmü» is °pgeleyc} tcn hoogften betreft, dat wy niet al 
öolpïp 1““ J 
t>£ 3131. 
arnöe 
#&tfOcn 
öer bCD 
efnfgbe 
.Tüebcr» 
tanden. 

leen den welvaert , ruft en vrede van die volkeren, 
welke onder onfe hecrfchappyegeluckelijk werden ge- 
regeert: maer ook der gener, welke onfes Rijks palen 
naburig zijn , en volgens dien van geheel Chriftenrijk, 
foveelwy metonfen vlijt en authoriteyt vermogen, 
neerftiglijken ibrgvuldelijk betragten: fo zijn wy al 
van over langen tijd belig geweeft met defe gedagten, 
op wat maniere beft het oorlog, dat nu fo lange Jaren 
in Nederland eertijds heerlijk bloeyende en met ons 
leer vaft vereenigt (ft welk wy ook op andere tijden 
hebben gefogt te doen) foude mogen werden fonder 
bloed gellift , en ter neder geleyt : Welk gepeyns 
niet weynig is vermeerdert door de geftadige klag- 
ten van de naburige Hoogduytfe Vorften , welkers 
landen daer door grote fchade geleden hebben. Der- 
halven al over een wijl met de voornaemfte Vorften 
des Heyligen Roomfen Rijks , hier op beraetllaegt 
hebbende, fo lenden wyonfeGelanten, al te famen 
feer treffelijke mannen, totbeydede Krijgsvoerende 
partijen, op dat fy van onfent wegen haer gemoe¬ 
deren tot den Vrede doen inclineren. Dewelke, fo 

verrezy, dat wy vertrouwen, verkrijgen dat beyde 
de partijen de Vredehandelinge, diewy fullen voor-? 
wenden plaetfe geven, en hareGefanten daer toe aft 
veerdigen, fo fullen wy tot de vredemakingedie gene 
verkiefen uyt de Vorften van beyde de Religiën, tot 
fegs-mannen, welke fo veel als mogelijk is, vanpar- 
tijdigheyd vervreemten van fufpicievry lijnde, alles 
rijpelijk overwegende, haer uyterften vlijt daer toe 
fullen aenwenden , dat den heyllamen vrede op re¬ 
delijke eerlijke en geenfins bedriegeiijke conditiën ge¬ 
troffenen tenlaftendiefoichadelijkeen verderffelijke 
wapenen eens werden nedergeleyt. En hoewel wy ach¬ 
ten dat U E. E. dit,ft welk gy-luyden door de fame des 
felfs of ten minften van den Raed van uwe Staten wel 
fult verftaen , als welkers veyligheyd wy geerne beve- 
ftigtfagen, niet onaengenaem lal welen : nochtans op 
dat gyluyden van ons felfs het gevoelen naoogt krijgen 
van deoprechtigheytonfesgemoets,en u felven van on¬ 
fent wegen ten vollen alles goet beloven, fo hebben wy 
goet gevonden defe JVliffivcgoedcitierentlijkaenU E. 
E. te lenden. Hetfal danli E. E. alsde lelveookten 
hoogften betreffende, toeftaen de menigvuldige nut¬ 
tigheden die hier uyt aen ftgemeene Vaderland dat 
meer.als te lang door de miferien des Oorlogs is geaffli- 
geert , konnen redonderen , u felven en u Burgers 
in fulker voegen voor oogen te itellen , dat gy met 
gehengtdat defcfo fchone gelegentheyt voor by ga, 
en wy vergeeffemoeyten doen. Want fo ftvoorfpoe- 
dig fucces der faken , dat lig fornwijlen offereert 
(gelijk de avonture desoorlogstwijffelagtig verfchey- 
den en glibberig is) miffebien eenige benaemde ge- 
dagteniffe der voorlede milerien , en de vreefe van 
ft gene mogt volgen, dat fy, Mars voor het tegen¬ 
woordige een tamelijk uyt-wendigbly gelaet tonende, 
ftraks fouden denken in veyligen ruftete mogen le¬ 
ven , fo behoorden da felve fo in ’c overwegen van bin- 
nenlandfe en naburige als buytenlandfe exempelen te 
coEiiidereren , dat dikwils op een oogenblik tijds 
hetgrootfte gewigt der faken fofecr wert omgekeert, 
dat het gene heden met eeren konde gefchieden, mor¬ 
gen door nootwendigheyd te vergeels wert gewenfcht: 
Want hoememgmael hebt gylieden felfs en uwe na¬ 
buren gefien dat den ftaet der fteden en Provinciën 
leer ligtelijk wiert verandert? Dat nu de toevallige 
veranderingen, gelijk de koortfen in een menfehelijk 
lichaem , met een felle bicterheyd en groot gevaer ver¬ 
mengt zijn, weet gyluyden beft, die dat beproeft hebt: 
laten de plonderingen, roofen brantftichtingen ,daer 
door de ellendige Provinciën fo diep verfugten, ver- 
nieutjverhaeit, vervolgt en gecontinueert werden,wat 
fal daer eyndelijk anders uyt ontftaen, ais ft welk God 
verhoede) een eeuwige verwoeftinge, fonder hoep 
van fekererufte of bondige veyligheyd. Wydan, die 
wenfehen dat gyluyden een waren, vaften en geen- 
fintsbedriegelijkenvrede, mitfgadersuweoudeprivi- 
legien en baten fonder bedrog (daer ons niet weynig 
aen gelegen is) moogt genieten, lijn U E. E. op goeder 
trouwe, dien wy met ons Keylerlijke woord by de 
wytft-gelegene volkeren, hoedanig,ofhoebarbaerdic 
ook fouden mogen welen, ligtelijk ftaende houden , 
dit alles proponerende om in conlideratie te nemen 
In welke fake fo gy het niet aen uwen vlijt en goeden 
willelaet manqueren , fofultgy udevoirtreffelijkaen 
ons betuygen, enu eygen rufte leer heerlijk en bequa- 
melijk verforgen. Van onfent wegen fult gylieden 
tallentijden, alles wat men vaneen goedertieren en 
finceren Keyfer mag verwagten, u lelven vaftelijk mo¬ 
gen toeleggen. Datum op ons Koninglijke Slot van 
Pracgden 22 dag Novembris, in ’t Jaer onfes Heeren 
1591. van onfen rijken , des Roomlen het 17 des 
Hungaerfen ,hec 20 en des Bohemifen, inlgelijks het 
17 Scc.ondertekent Rudo/pkuswaï lager JacobusCurtius, 
aSaifttenau. Noch lager ftonc aldus, uyt eygen bevel 
des Keylerlijke Majefteyts, ondertekent, 

Joh. Barvitïüs. 



i cp i. Vervolg der Nederlandfê Oorlogen. 
m Doojttoeniöen ij^eere <0tto leutig ban SSepïanD 

©?pïjeece ban ©egd in öenïlage gekomen fijnDe/ fo 
fajarcn de heeren graten <©enerael niet becgadect / Doen 
dien De «©edeputccrde ban Dien elk^naïjare refpectibe 
^obintien en principalen gcrepfl taaien/ fo om te boo?= 
Deren goede refoïutien en confentenban contributie tot 
Defenfïe ban den Hanöe: al£ om rappoit te doen en re- 
dm te geben ban bare befoinge ban tbooMcdcn gepaf; 
(eerde3,aec / en laft te krijgen tot ’t gunt bojder te doen 
foude ballen / en namentlijk ook om den boonioemden 
©eere ban ©cpd 3tjn affcïjcpt te mogen geben / nopen; 
de ’t gene Ijp upt Deö ütepfer^ name foude mogen piopo; 
neren/ toant mcnaïrcêde genoeg getnfojmeerctoaë/ 
ban ’t gene Ijp ban toegen den ïtepfer foude toilïen boo^ 
dragen / dan alfo Ijec tuinter dagtoa£/ en de tuegen 
guaed en onbepkg / en tempcefïig en guaed toeder toaer 
door fp foïjaefï niet toederom bp den anderen konden 
komen / fo liep bet nocljal lange acn eer fo toederom 
bergaderen konden / Ijct tuelkbp natuasop ’t laetfïe 
ban de Itëeett 3£nno 1592. fo dat top ’t berbacl ban 
dien tot dim tijd toeluptftelïen foude. ^anomdatbap 

nut ban bier begonnen bebben/ fuïïent bier booit bcrbolgen: Hfs 
5® nu &e tieren bp den anderen bergadert toaren / fo beeft 
f J*e de boorf5. ü)eet'e ban ilcpd audiëntie berfogt / die bem 
ban dm 27 JDattp hergunt i£ / tmtuelken dage bp fijne 
®epb pjopofïtie eerf! bu monde en daer na bp gefebufte ober# 
era Sn g«jebrn beeft / De foimna ban fijne $?opofitie bcfïond 
impfet. b»er in / dat fijne ïïepferïijke jBajeflept lange berdroten 

badde de frijadclijke <0o:loge daer mede dc Mededam 
den nu fo lange Haren toaren gequeït en geplacgt ge; 
toeefï/ daer ober niet alleen defeibc: maer ook bare 
aenpaïende nabuurm in grote ellende / 3toarigöen en 
defoïatien gcraekt toaren / niet fonderflortinge ban be; 
ïe Cljfifïcn bfoetg / en alfo sijnc ïiepferïgke JBajcflcpt 
tot berfebepden repfen fijn Dcboir gedaen badde / om de; 
fe horloge tot een goed cpnde / en die eertijd blocpende 
Nederlanden toederom tot tjaec oude rufte en toeïbaren 
te brengen/ ivtoeïk nocljtangtot nocljtoe riet badde 
konuen tetoegegebragt toerden/ tot fijne ütepferïpke 
3Bajcfïept£ groot leetboefen / maer toant bp ook dage; 
lijk£ toaö borende de klagten ban de naburige Idoog; 
Duptfc ©cellen / toelker^ Handen daer door ook grote 
febade toaren lijdende / fo badde (jpbeni met de boor; 
itaemfïe ©ojfien dc^^.ï5oomfen©tjl^ beraetflaegt / 
en goed gebondm/om fijne gefanten tot bepde de ütrpgf 
boerende partpen te fenden / om der felber gemoederen 
tot den brede te doen inclineren / en dat henlieden gelie 
ben foude te bolderen en te betoilïigcn eene t’famenko; 
minge enbergadcringetot debredebandclinge/ of tot 
eontinuatieban debredebandclinge in denbare 1579. 
binnen beulen gehouden / ten oberfïaen ban eenige bre; 
de-liebende Sleur en jfurfïen bepder ©eligion / dat daér; 
om de Heeren Staten boornoemtgeïiebenfouden goet 
te binden om de boornoemde andere i^eeren gefanten 
mede in defeHanden te doen komen/ tot borderinge 
ban fijne üicpferïijkc flèajefïeptp opgelepden befte / daer 
op bp feer toas aenljoudcude. 

#e ïfcerni Staten <6 cuerad daer op gedelibereat 
hebbende / ïjebben den 7 Hpitl daer op gegeben defe na; 
bolgendc fcïjjiftdtjke anttooojdc / bobben booit£ dm fel; 
ben 23aron en ©in-lfeer gedefropeert ban alle onkof; 
tm bp bemin fijn Hogijé gedaen/ en bem bo:derë be; 
febonken met een gouden ketene ban omtrent 1800 
gulden^ / de anttooorde toa£ lupdende aï£ bolgt. 

A dat de Heeren Staten Generael der Vereenigde 
Nederlandfe Provintien hadden verftaen,dat het 

ler éee* den Roorafen Keyfer en ook van Hongeren en Beemen 
^onin?lijke Majefteyt belieft heeft als hare gefanten te 

nerat/* committeren den hoog en welgeboren, Edelen, Eer- 
Bfoeben entveften, en Hooggeboren Heeren SalentijnGraef 
öEörp. totYienburg, Heere tot Grenfau, SymonGraef en 
Majel Eedler Heere te Lip ,Johan Heere van Ende,tot Peri- 
ftcpr^ ftain,opThabiffau, Proftnits,enLeutemifchet,Otto 

Henrich van den Beyland,Vry-heer tot Rheit,Heer tot 
Bremt> DiderigEgten van Mefpelbrun, enFransPhi- 

*;ji. lipsFauffc, ècc. Om aenhenluydente bevorderende 
bewilliginge van een t’farnenkomfte tot een vredehan¬ 
del mecdenKoning van Spangien* of tot continua¬ 

tie van de vredehandelinge in den Jare 1^79^ binnen 
Ceulen gehouden ten overftaen van eenige vredeli*» 
vende Chur en Furften beyder Religion. En op den 
27 der voorleden MaendMarty by de propofitie ter 
vergaderinge van de Staten voornoemt gedaen by den 
voorfchreven edelen welgeboren Heere Otto Henrich 
van den Beyland, Vryheere tot Rhey t, tot vorderinge 
van haer Majefteytsopgeleyden laft, ernftlik is aenge- 
houden , om de voorfz.. Heeren Gefanten ten eyndc 
voorfz. in dele Landen mede te doen komen, hebben 
de voorfz. Heeren Staten, na rijpe deliberatie daer op 
gehouden, eerftelijk fijn Keyferlijke en Koninglijke 
Majefteyt van fijn aldergenadiglte goeden willens, tot 
defer Landen behoudenis en confervatie, alderonder- 
danigft bedankt, Biddende haer Majefteyt met behoor¬ 
lijk 1 efpekt en reverentie alderonderdanigft,vaftelijk te 
geloven, dat (y niet meer van God den Heere alroagrig 
wenfehen, dan dat eens het bloedige oorlog,’t welk nu 
velejaren in verfcheyden oorten van deChriftenheyd, 
en beionder in Vnnkrijk en de Nederlanden , van de 
Spangiaerden , en Spaensgefinde aengevangen en ge- 
voerc is, en noch jegenwoordelijk met groten ernft 
en bloecvergieten gecontinueertwort, (vvaer van fy 
ook de incommoditeyten en difficulteyten volkomelik 
gevoelt hebben , en noch dagelijks gevoelen, en daer 
van alleen door de machtige hand van God den Heere 
Almachtig, en verweckingedesielfs van der nabuure 
Potentaten harten tot deler Landen affiftentie en de- 
fenlie, lyluyden altijd een goeden uyt-kotnft verwagt 
hebben,en noch verwachten) in een gerufte en welver- 
fekerde ftant mogte worden verandert, en overfulksde 
gemeene Chriftenheyt in goede rufte geftelt en gehou¬ 
den. So dat fyluyden hen aen hare Keyferlijke en Ko¬ 
ninglijke Majefteyt fijn.er aldergenadigftcr- goeden 
willens en refolutions dies-aengaende altijd feei ver¬ 
bonden fullen houden,cn willen niet twijfelen of hare 
Keyferlijke Majefteyt meyntdefake gans vaderlijk en 
trouhertig. Maer overdenkende’t genige den Neder¬ 
landen is overgekomen door de vorige voorgeflelda 
handelen van vrede,en ’t gene fich prefenteert en open- 
baert in dejegenwoordige, en konnen niet verftaen dat: 
van de Spaenfefijdey et anders, als’t gene te voren be¬ 
droeflijk en befwaerlijk in defe Landen is gefmaekt> 
daer mede gemeentwort. Dat het eerfte voornemen 
van de vredehandelinge in de Nederiandfe faken begoft 
met Ho. ged. mijn Heere den Prince van Orangien dcc. 
en de Heeren Staten van Holland enZeland met hare 
geaflbcieerde,foin den Jare 1574,a!sdaer na tc Breda in 
den Jare 75. volbedrogs was,is onwederfprekelijk be¬ 
vonden ; in der voegen dat daer uyt niet anders dan het 
verlies van vele Steden en fterkten in de felven lare 75. 
isgevolgt. De handeling met Don Johan tot Marche in 
Famine in den Jare 77. aengegaen, is alleenlijk op lou¬ 
ter bedrog aengegaen geweeft,en heeft veroorfaekt een 
opentlijke violatie van de pacificatie totGént in denja- 
re7Ó. onder de Nederiandfe Provinciën opgericht. Hec 
innemen van het Kaftcel en de Stad Namen ; item van 
Charlemont,Marienbourg,metde ruyneen ondergank 
van velequartieren en fteden, eenfamentlijkeen grote 
bloetftorcinge is in den Jare 78. daer uytgevolgt. De 
handclinge daer na door den Baron van Selles voorge- 
flagen,heeft het fundament geleyt,dat de Walfche Pro¬ 
vintien hen van den andere vereenigdeProvintien heb¬ 
ben gefcheyden. En de voorlz. handclinge binnen de 
Stad Keulen heeft niet anders als de geheele defedtie 
van de voorfz. Walfche Provintien , het verlies van de 
Steden van Maftrigt, en ’sHertogenbos, met den afval 
van veeleHeeren van de Nederlanden,geopereert.Wat 
een bedroefde uyt-komfte de verbloemde voorgefla- 
gen handelingen met de fteden van Gent, Brugge, en 
andere, hebben medegebrogt, is meer als kennelijk. 
Waer toe de voorgeftelde vredehandelinge van den Ja¬ 
re 87.cn 88.met de Koningl. Maje. van Engeland heeft 
geftrekt, namentlijk om onder dexel van vrede niet- 
alleen defe vereenigde Nederlanden , en de goede 
ingefetenen van dien , maer felfs het Koningrijk 
van Engeland geheel te incorporeren en ruyneren , 
heelt de feer grote en verraaerde armade tcj Zee in 
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de voorfchreven Jare S8. (felfs gedurende de t’famen- 
fprckinge) tuflchen Engeland enSpangienopden dag 
gefonden, meer als notoir gemaekt. En de Heeren Sta¬ 
ten Generael, prefagerende uyt de voorgaende hande¬ 
lingen fuiken voornemen, konden in de voorfz. jaren 
87 en 88 hen tot de verfochte handelinge niet laten be¬ 
wegen. Met meerder fwarigheyt foude ’t felve als nu 
befocht worden, nademael in de voorfz. handelinge 
fig fo groten en geweldigen bedrog fo notoirlik heeft 
geopenbaert gehad, befonder nademael daer na niet 
alleen niet de minfte apparentie van beter intentie 
vandeSpangiaertsenhare adherenten, maer wel me¬ 
nigvuldige tot gelijken eyndevan bedrogen violentie 
ftreckende aen den dag gekomen fijn. In wat manie- 
ren de Ligeurs in Vrankrijk tegens den lcften overle¬ 
den Koning aldaer federt by de Spangiaerts opgefet 
fijn, ook fulks dat fy den lelven haren Koning met 
alle fpecien van bedrog, geweld, en indigniteyten 
getraóteerchebbende, hen eyndelik nietontfienheb¬ 
ben (ïjneygen perfoon door degeeftelijkehand moor- 
dadehjken verradelijk om te brengen , isimmersalle 
de Werelt bekent. Item hoe in verfcheyden quartieren 
en Provintien van Vrankrijk deSpangiaerts en haer ad¬ 
herenten hen pogen meefters te maken, en den jegen- 
woordigen Koning van fijn aengeërfde regt met alle 
uyterfte geweld, fonder eenige apparentie van rede¬ 
nen of fondament, te beroven, om alfodeoverlange 
voorgenomen monarchie der Spangiaerden over alle 
Rijkenen Landen te ftabilieren. Daer van geven ge¬ 
noeg getuygenis de tochten in den Jare 90. in’t eynde 
van de Jare 91. en nog in den jegenwoordigen Jare by 
den H ertog van Parma gedaen: ’t (elve en de forcen ge¬ 
fonden , en nog eensdeels welende, inBretaignen ,en 
Languedok, en Provcncen, doen daer over roepen de 
geheele Werelt. Ook en geeft het de Heeren Staten 
geen kleyn bedenken,dat van defe voorgemelde hande- 
4inge van vrede juyft in den Jare 1590. in de maend van 
Odlober tot Frankfort isopeningegedaen,ten tijde den 
Hertog van Parma met de meefte forcen vandeNe- 
derlanden in Vrankrijk was getogen, om dentegen- 
V/oordigen Koning en het Rijk van Vrankrijk te ruy- 
meren, en dat na fijn wederkomfte defakeisopgehou» 
den, tot dat hy wederom gereet was in ’t eynde van den 
Jare 91. om met gelijke forcen, en tot gel ij ken eynde, 
na Vrankrijk te trecken. Van gelijken maekthetden 
Staten een groot achterdenken > dat de voorgeftelde 
handelinge van de vrede henluyden voorkomt in piaets 
van de beloofde en verwachte executien, die by de 
principale Kreytfen van den H.Ro: Rijke wasgede- 
eerneert tegen den Koning vanHifpanien en Hertog 
van Parma, tot ontruyminge van de Steden en fterk- 
ten by hen op den Rijksbodem geoccupeert, daer in de 

1 Staten haer jegens den H. Rijke fo rondelijk oprecht 
en gewillig aen haer zijde hebben gequeten gehad, en 
ten genen dele in gebreke lullen wefen. Behalven 
dat de Staten van het bedrieglijk voornemen der Span¬ 
giaerts indefen,doordeeygen brieven desKonings van 
Hifpanien, en brieven van fijn privé fee retarisAdja» 
gues, aen de Spaenfen Ambaffadeurin’tHofvanfijn 
Keyf. Maj. Don Guilelmo de S. Clement gefch re ven, 
infpecie we! fijn geinformeert: en hebben boven dien 
grote redenen om wel te overwegen, ’t gene noch on- 
lanks by openbaren placcate van wegen den voorfz. 
Koning van Spangien is gedecerneert. Behalven dat de 
vruchten van de befoingen, indenaefte maenden ge¬ 
daen tot redres van de regeringe des Forftendoms Gu- 
tich, Cleef, en Berg, binnen de ftad Dufleldorp (dcful- 
jkefijn , dat nu meer alsoyt te voren getwijfelt wort,of 
de felve regeringe niet meer Spaens als van de voorfz. 
Landen lelfs fijn) van grote eonfiderarie en als mede 
Spaenfe pradtijken geacht worden. Ten leften konnen 
de Staten niet vergeten de bedroefde en befwaerlijke 
proceduren, die (o van outs als by menfehen gedenken 
gepradifeertfijn in Vrankrijk en in defe Landen , uyt 
deRoomfe maxime, Quod bareiku rebellibus(daer 
voor d’ingcfetenen deferEanden,doch Gode lof (onder 
reden geicholden worden) non fit fervandafides. Mits , 
welken»en aeageGen den Heeren Generale Staten ,die 

eeds en ampts halven voor de gehele wereld en den Al¬ 
mogende God (uilen verantwoorden moeten van ’t de» 
voir by haer gedaen tot behoudenifle en confervati* 
vandevereenigde Nederlanden, en den goeden inge- 
fetenen der felve, niet en konnen verftaen dat fy met 
vrucht, noch binnen de vereenigde Landen noch buy- 
ten (daer mede fy defen aengaende en anderfins in een 
vaft verbond ftaen) noch ook aen de K. Majefteyt vara 
Vrankrijk en anderePotentaten, Forften, en Republij- 
ken deler Landen en der geheleChriftelijke fake vrien¬ 
den en verwanten, yet fouden mogen openen tot vor- 
deringe van de voorfz geproponeerde handelinge, So 
falhaerKey: enKo. Maj. (den welken de Staten altijts 
alle eer en behoorlik refpedt te dragen en bewijfen, al- 
deronderdanichft fullen verbonden blijven) akjerge- 
nadichft in ’r goede believen te verftaen, dat fyluyden» 
volgende haerfchrijven aen hare Maj. van den 1 Janua¬ 
ri 1591. op de felve voorgeftelde handelinge uyt wetti¬ 
ge en hoogwichtige redenen niet konnen refolveren. 
En worden devooriz Heeren gefanten crnftelijk ver- 
focht defe reden haer Maj. ten beften te rapporteren : 
en (onderlinge,dat de HeerenGeneraleScaten,aenfien- 
dedat devooriz Heeren gelanrenalhier geen vruch¬ 
ten (ouden doen, den felven tijdelijk vandemoeyte 
wel gaerne hadden gt-fien ontlaft, en tot dien eynde ter- 
ftont,nadat(y van haer voorgenomen komfte by par¬ 
ticuliere perlonen, weynig dagen voor hecfcheyden 
van delefte vergadennge, waren geadverteert, aen de 
voorfz. Heeren Gefanten gelchreven hebben. Daer- 
en-tu(Tchen bedanken de Heeren Staten voorn, de 
voori'z. Heeren gefanten in’t generael en particulier: 
fonderlinge ook den voorfz. welgeboren Vryheer tot 
Rheid,feer vriendelijk, dat haerl. belieft heeft haer de- 
fer landen faken ten beften te bemoeyen,’t welk fy ook 
t’allen tijden tegen de voorfz. Heeren gefanten,en een 
yegelijk van hen bereyt fullen wefen gebuerlijk te ver- 
fchulden. En is henl. feer leet, dat door het fcheydea 
van haer laetfte vergaderiuge, (die notelijk,om te vor¬ 
deren in de refperftive Provinciën goede refolutien e® 
conlenten van contributie,tot defenfievan den lande» 
defen jare heeft moeten ge(chieden)den felven Heeren. 
gefanten geen antwoort op hare brieven tot haer ge¬ 
noegen heeft konnen gegeven worden j (onder datde 
jegenwoordige byeenkomfte der Staten fo haeft heeft 
konnen geformeert worden, mh wel geraemtenge- 
wenfcht was: eensdeels overmits de Staten van de re- 
fpeéfive Provinciën van de Vereenigde Nederlanden 
door de fwarigheyd van de poin<ften,daer op de vootlfc- 
vergaderinge is geley t geweeft,fo haeft niet hebben ge- 
refolveert,en eensdeels,door dien de gelegentheyd van 
vele Provintien fulks is,dat byfonder by wintertijden, 
door de Ysgangen, tempeefteo, en onveyligheden var, 
de paffagien,deGedeputeerdederfelye (o haeft by den 
anderen niet konnen komen. Maer de vergadering^- 
geformeert, en audiëntie by den voorfz- Vry-heer van 
Rheid begeert zijnde, is de felve den tweeden dagdaer 
na gefchiet, en fijn alle andere faken gepoftponeert,oïn 
den voorfz. Heere gefanten op ’t (poedigft met defe 
antwoorde vriéndelijk te bejegenen. ’r Welk de Staten 
verhopen,en bidden dat haer Keyf. en Kon. Maj. voor 
wettelijke onfchuldaldergenadigft believen (al aen te 
nemen, en defcr Landen (aken in allergenadigfte re¬ 
commandatie tot dienfte van de geheele Chriftenheyc 
te houden. 

Aldus gedaen en in de vergaderinge van de voorfz. 
Heeren Staten Generael in ’sGravenhage gerefolveert, 
den 7 April, 1 5-91. was geparapbeert, Onder ftonc ge- 
fchreven, Ter ordonnantie van de Heeren Staten Ge¬ 
nerael voornoemt, ondertekent, C.Aerfens. 

3I& ïjebbe ecu iBiffïbe gefïen en geïefen ban ben 
ton ban ï5epb / na 5ijn bertteft tint Den Ifagc gefrffêebm 
binnen Uttcdfjtban bate ben 12 iBep 1792. acn JUö*. 
IDillem 2£5acbefiu£ 23ucgemee(!ec ban ?tmjleibam/ 
(jemobeifenbenöe copnc ban bc bjief ban ben ftenfer 
fjiec boten berljaeft / bacc bu bc bootf?. 23aron oribet 
„ anbeeen albti£ fcïpijft. #f <£>ob belief De bat be f?eps 
„ ïige begeecte ban 3ijne bao?f> JlKajeftept tueï oberïept 
„ en becjïaen getoeejï toate / baec toaö appatentie bat 

be 



Vervolg der Nederlandfê Oorlogen. W 
Oefe f^obititten fouöm toehet* gebjagt fijn getoefïe tot 

„ een becfeftecöe riifïe. <©□& faï öacc in üoojfien aï£ 
„’tljembeftetoenfaï/ (fc. 

<£cc ton tot öcfïupt ban bit 9|acc ban 1591. ïtO' 
men moet ift aïfjiei: Sommatie becïjaïen ïjct inzout j 
ban een fefcec 25oeft^ften ’ttoeïfun Defe tijö uiitgelio- 
men $ / en gcbmftt tot Eujccnöujg in be Xatijrife fpiaj 
fte/ gebebiceett/ en tocge-engcnt ben ^oo:ï. Honing 

2 ban Ififpanien en $ijne toijt bemiaeibc finten / ben 
othfl* fCijtei baec ban i»a£ aïbl$- Van een lichte en veerdi- 

vW8*b ge veroyeringe van Holland Zeland en’cScigt van 
rtt'Co* pytregt5 een korte beraetflaginge. 
m ï N welk Boeksken den Aucheur gefeyt hebbende dat 
^»n* ■“ de voorfchreven Provintien door gene vredehande- 

linge waren te bekomen, door dien de Ketters en Re- 
bellen te loos waren , en onder dexel van vrede enee- 

iöenDc nigheyd»te makep, fomaektcnfy dat den onvrede te 
ÏJL®0' langer duurde, en den vrede vcrtrocken werde, enly 
iffr-mu verfocbten dikwils fulke vergaderingen en t’faraen- 
jteltjR komften (fey t hy ) om van yrede re handelen, want de 

ihlke waren tot haer voornemen feer nut en voorder- 
olfanö en wenfchten dat die dikwils gefchieden , en de- 
flanb den daer toe feer grote naerftigheyddat men op ver- 
1 Öft fcheydeq plaetfen en dikwils mogte vergaderen : want 
jjj®1 fb doende wierde haeroccalie gegeven om Vorften, 
treat Magiftraten en andere beforgers der republijke, en des 
fcfïo» Konings Dienaren , die te famen gekomen waren, de 
rtn. venijnige en bedrieglijke opfetten van hare rebellie hei¬ 

melijk of in ’copenbaer in te blafen. Want dit door 
. middel van brieven haer in haer afwefen toe te ver¬ 
trouwen , achten fy geenlins veylig noch oorbaer voor 
harehandelinge. Daer en boven (feyt hy) fogten defe 
lofe menfchen de gene , die fy aen haer fijde met geen 
geweld trecken, noch door d’oorloge dwingen kon» 
den, door middel van fulke vergaderingen te bedrie¬ 
gen en te vei leyden. Want fy hier door duyftere ar- 
ticulen vol bedrogs by gebragt, door conditiën tot 
valfcheyt voorgeftelt , en door voorwaerden tot lift 
gemaekt , de Godfalige verleyden , de onvoorfigti- 
ge bedriegen, en de voorfiemge befchimpen en over¬ 
vervallen. Dit blijkt (feythy) aen de Koelfe verga- 
deringe , maer wat den Overften van dien Truxes 
een weynig daer na wedervaren fy, is kehlijker dan 
darmen }c felve behoeft te verhalen , dit blijkt ook 
(feythy)aen de Pacificatie van Gent, daer door het 
lofe vollen bedrog van den Prince van Orangien feer 
veel Provintien van Nederland bedrogen fijnde, buy- 
ten hoop en meeninge in de fadtieufe rebellie van Hol¬ 
land en Zeland verwert fijn: daer en boven fo verre ge¬ 
bragt dat fy met haer wil en weer-wil» verftoort en te 
niete gedaen hebbende de oeffeninge der Catholijke 
Religie, in een openbare rebellyetegens den Koning 
t’famen opftonden, dit is de vrugt van de vergaderinge 
met de oproerige: dit is den oorboor van de t’famen- 
komften. Door defe bequame middelen, lift, bedrog, 
en loosheyd onder een vermengt, voorderen de hoof¬ 
den der rebellen haer fadtien meerder dan gemeenlijk 
de onfterke en onvrome fouden konnen doen. 

Voorts omtrent den tijd dat men de by eenkomft 
houden foude, wierden geftroyt (feyt hy) eenige con- 
fultatien in fchrift en druk, dewelke daer toe ftrek- 
ten datfe eenen middel aenwefen die meeft bequaem 
engevallig fcheen om teflegten den oproer der Ne¬ 
derlanders , en hare lagen te vermijden. Daer wa¬ 
ren confultatien , de welke hert drongen de vry- 
heyd van de religie: andere het weg nemen van ’s Ko- 
ningsgarnifoenen uyt Nederland , daer en ontbraken¬ 
der niet die dit in een volder vergaderinge der Staten 
Generaelverfogten. Hy veihaelt noch andere voor- 
flagen die gedaen werden om de Rebellie ter neder te 
leggen,andere feyden dat’er geen nader remedie overig 
was om de Rebellen tot de oude gehoorfacmheyd van 
haren Konmg te brengen, als de wapenen, door de wel¬ 
ke fy of bedwongen of baer vleugelen gekort, of tegens 
haren dank ichenen gedwongen te konnen worden. 

-0l 5,j Delen raed, feyt hy , hadde den Koning niet on- 
bequaem gevonden, en heeft terftont met meerder 
yver de fake begonnen met de wapenen te vervolgen , 

door de welke hy de fchadelijke aenflagen van den 
Hertoge van Alengon broeder des Konrngs van 
Vrankrijk , tegen de Provintien van Braband en 
Vlaenderen bedwongen heeft , de welke heymelijk 
verfogt , en aengelokt fijnde door den Prince van 
Orangien, dood gefworen vyand van den Koning van 
Spangien , op dat hy ’c gene hy felfs niet vermochte , 
door eens anders hulp te wege brengen mochte: op 
dat hy den Koning te meerder quellen en befchadi- 
gen foude : daer na verhaelt hy verfcheyden gefchie- 
deniffeder Nederlandfe laken, met fo grote partij- 
digheyt (als by fijn begin met openbare logenen ge¬ 
daen heeft) en befch uldigt de Sraten en Regeerders der 
Provintien die het tegen den Koning van Spangien 
hielden niet alleen doorgaens van Rebellie, en op- 
roerders: maer feyt ook dat alle ongeval, ellende en 
allequaed van henlieden voorts komt en fpruyt, en 
feyt dat niet alleen de Nederlandle Provintien die de 
Koning van Spangien gehoorfaem zijn, van de felve 
feer gequelt werden , maer ook dat de wijt gelegen 
landen en Rijken door henlieden ontruft werden, en 
de geheele wereld ontroert, daer defe Rebellen, feyt 
hy, haeruyterfte beft toe deden en na tragren , om 
aller Princen herten , allerhande natiën van volk, alle 
landen, alle rijken, en eyndelijk de geheele wereld 
tegens den Koning van Spangien op te roekenen. 
Want defe bofe menfchen, feythy, weten wel dat fy 
met geen ander bequamer middel den aenftoot des 
Oorlogs van haer konnen afkeeren. Ja dat meer is, 
feyt hy, fy weten vaftelijk , door lange experientie ge- 
leertfijnde, dat fy anders in haer rebellie niet veylig 
en geruftig konnen beftaen. Sy vreefen niet, ja belo¬ 
ven haer lelven alles geluckig en fonder perijkel, fo 
lange als fy den Komng van buyten met oorlogen 4 
oproeren en commotien quellen konnen , en defen 
auteur voortgaende in fijne lafteringe befchrijft dege¬ 
ne die de Koning tegen geftaen hebben voor de aider- 
boofte en godloofte menfchen die op den aenbodem 
loude welen mogen, in alshy dit, na fijne maniere, 
meefterlijk gedaen heeft, fo vraegt hy, maer opwal 
magten, kragten, wapenen en vertrouwen fteunen 
defe bofe en fchelmagtige menfchen ? die fo ongeftrafc 
de omleggende volkeren dorven bdpotten en bero¬ 
ven, en de nabuurige Princen , lantfehappen ontruf- 
ten, rijken beroeren, den Koning, diefomagtigis , 
felfsgaende houden, en de gantfe werelt bewegen? 
hierop antwoord hy fijnfelvenen veracht haer leer, 
feggende, datfe geen ervarentheyt van Oorlogen heb¬ 
ben , dat fy niet te velde fouden dorven komen , en den 
ftrijd met de vlugt fouden foeken te voor komen, maer 
om haer nabuunge Provintien te beroven , haer be- 
ftiael te ontvoeren, haer land te plonderen, de huys- 
luydentebefchadigen , de Steden ontbloten vanGar- 
nifoenen, t’overvallen en te pilgeren , daer in, feyt hy, 
fijnfe feer vroom ,aerdig en vaerdig, en daer in en wij¬ 
ken fy niernant. 

Maer vraegt hy voorts, wat voor toeverlaet en ver¬ 
trouwen hebben fy dan, en wat ftoute vermerenheyc 
en onbelehaemde moetwilligheyt heeft hen bevangen, 
waer door fy agten alles ongeftraft te mogen ontgaen ? 
en fijn felven beantwoordende, feythy, dat hy ge¬ 
looft, niet anders dan de gelegentheyt der plaerle, cis 
van naturen tegen alle invafien feer fterk is , Zeland, 
feyt hy, is omcingelt van den Oceaen , verdeylt in 
vele Eylanden, heeft weynig havens, die feer fterk 
fijn, fwaeromin te komen: infgelijks is Holland met 
zant-klippen(door een wonderlijke weldaet des Schep¬ 
pers) lanks het ftrand dat t’eenemael vyand is van 
d’oorloge, by na geheel van ’t Noorden in ’c Welden 
ceger.s de Zee omwalt. Hier beneven is het fecr vo’ 
van Rivieren die nader Manen loop , door Ebbe cn 
vloed Jopfwellen, vol van waterige Meeren, Poe¬ 
len en Sloten, dat’et eer op ’c water lchijnt te drijven, 
dan vaft te ftaen , de conditie der plaetfe dan , leve 
by, maekthet volk (dat anders van naturen fagtmoe- 
dig, heufeh , vriendelijk, en met alle beleeftheyd be- 
gaeft is) nu met Ketterye befmet, en tot dele rebellie 
verwekt fijnde, fel,ftout en hoogmoedig; want het 
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net, fey t hy dattet gefeten is in een feer fterk en veyli- 
ge plaetfe. Hy aenmerkt nu door menigvuldige expe- 
rientie dattfec uyt haer moeraffige en waterige plaetfen, 
die qualijk van menfchen betreden konnen werden, 
feer qualijk te krijgen is, ja fy hopen nu wel dat men 
hem uyt haer holen , die door de nature der plaetfen 
feer fterk, en derhaiven den kriigscogten contrarie fijn, 
naulijks of nimmermeer fal konnen verdrijven. 

Vorders vraegt d’Auteurmet een hevigheyden ex¬ 
clamatie. Wel fal men danalrijd dat gebroetiel van 
die Rebellen moeten verdragen , fal dit verkeerde ge- 
fpuys van defe fchelmfe menfchen nimmermeer uyt- 
geput worden. Sal dien ftinkendtn poel der misdadigen 
noyt uytgcdroogt, faldiefchadelijkeoorfpronkvan al¬ 
le ongeval, ellende , en quacd der ganfche werelt, niet 
gedempt en gefmoort worden? Sullende oproerige Re¬ 
bellen , ftichters en acndrij vers van alle wederfpannig- 
heyd tegen den Koning begacn , ongeftraft hare nabu¬ 
rige Provintien des Nederlands mogen pilleren , de 
omleggende landen der Princen befchadigen , daver¬ 
de gelegen ontruften , de rijken beroeren, den Koning 
felfsfbpende houden, en eyntelijk de ganfche werelt 
in verwerringe ftelien ? Sullen hen dan altijdsde Pro¬ 
vintien tot een rove geftelt , de Landfchappen der 
Princen, haar aenftooc. onderworpen, en de verge¬ 
legen haer beroerten altijd deelagtig welen ? Infgelijks 
fal men eeuwig verdragen dat deRyken ontruft, en 
de ganfche werelt gedurig door verfcheyden beroerten 
ontftek word ? Mier wat ? fal den Koning felfs , die 
niemand in doorlugtigen ilamme, niemand in grote 
van goederen, enmagtis wijkende, en die niemant 
op den gehcelen aerebodem in heerfchappye gelijk 
heeft, gedogen dat hy langer, en dat noch van fijn re- 
bellige Vafallen , abjekre p-erfonen , daer beneffens 
feer bofe en fchandeleufe menfchen, die met alle foor- 
ten vanroildadenenfchelmftuckenbefmet fijn, ver- 
fmaet, befpot, verworpen, flependegehouden, en 
dienvolgens trotfelijk gehoont en onbehoorlijker wij- 
fe getradleert word ? Wat verftandig menfche heeft 
oyc van luik gevoelen geweeft? Wiewijs fijnde heeft 
dat geraden? Wie een beminder fijnde van de Juftitie 
cn billikheyd fal dat voor goet houden ? Waer toe 
is niet gekomen het onbehoorlijk voornemen defer 
Rebellen? wat hebben fy niet door haer Godlofeaen- 
flagen dorven beftaen ? wat fchadelijke exploidlen 
hebben fy nictgelogt te executeren, en wat fchande¬ 
leufe feyten en bofe daden hebben zy tegen den Ko¬ 
ning en de Religie niet bedreven? Dit is (feythy) fo 
notoir voor alle de wereld, dat het onnodig is te ver¬ 
halen. En voortgaende alfo in fijne partijdige verha- 
linge, vraegt hy wederom: maer falmenfedan (feyt 
hy) door geenderhande middel konnen bedwingen? 
Ja foude men geen middel konnen vinden waer door 
men henluyden ook tegen haren dank foude konnen 
dwingen en trecken tot de oude gehoorfaemheyd ha- 
res Konings , op dat de gene die in wederfpannig- 
heyd de eerfte fijn geweeft , verdelgt en weg geno¬ 
men fijnde, dc laetfte daer weder onder fouden ko¬ 
men? Hierdifputeerthy en feyt datfo magtigen Ko¬ 
ning (als de Koning van Spangien is) fulks met fijne 
Koninglijke heyrlegers te vermeerderen , genoeg 
foude konnen doen , maer hy foekt een veerdiger 
middel en ligter, feythy, daer met fulks kan gedaen 
werden met meerder profijt fonder des Oorlogs onko- 
ilen efl moeyte, en dat binnen fo korren tijd als ’t im¬ 
mers mogelijk is, alshy nu gefeyt heeft dat niemand 
foude onderfoeken naerden perloon van den Raed-ge- 
ver noch na fijnqualiteyt, endathy gefeyt heeft dat 
God wonderbaerlijk is in fijn heyligen , en dat hy 
ook wel werktfh deftechcfte enabjekte menskens. Ja 
dat meer is in de kleynfteen veragte creaturen, won¬ 
derlijke dingen. Dewelke de onfterke op de wereld 
uyt-kieft , op dat hy de fterke beichame : die dik- 
wils ’c gene hy voor de wijle en voorlïenige ver¬ 
borgt , den kleynen openbaert , en uyt den mond 
der kleyne kinderen en fuygclingen (ïch lof bereydet. 
Seyt vorders dat hy langen tijd op dit heylfatne werk 
fijn linnen heeft geleyd: te weten hoe den veerdig- 

ften middel foude mógen gevonden worden om de 
Rebellye dier Landen, die de geheele Chriftenheyd 
fchadelijk en moeyelijkis, eens uyt te dempen en te 
verdelgen. Ten lellen is’t hem door ingeven van God, 
in den fin gekomen , feythy. 

S!b moet ïjier alleen bit tuflcïjcn bepben leggen / jou? Jjjtë 
fligc ILefcr : bcfict boe befe ^upbeïs bienaren / ba? ggfj 
re ©upbeïfc nioojöcrpc / öojbcn noemen <Saöïtjïte ö«oe^ 
openbaringen en ïngebert / cn ’t gene ben knobel “n.t)c; 
een inenfcïj mooier ban ben beginne/ IjenïicDen in? jjS 
geeft / botben <j3obe toe fcb??jbcn / en bit fcïj’rjben? ban & 
be bomt nip in ben fin / ’t gene ib t’anberni tijben 
ïjebbe geïefeh ban bc gcïjcpmenifte ba* ^efuiten bic 
fp gebmpben om rcfoïutie te boen nemen / om een? mana 
en ïlonmg of #iiuce te boen bermoojben / of boen 
ombjcngm / D’bjelh tb aïé boe boot een fabule ïjieït: 
maer bit cn bicrgeïijbc raben ïcfcnbe / en ’t geen ib men o 
5ebert nodj mea (jebbe gefien cn bebonben / ïjet «rnji, 
bjcïb ib ter gcïcgcnbcr plaetfen fal bcrïjaïen / fon? 
be ib ïjacfi fuïh£ geïobe beginnen te geben / bat bc? 0fg>;i 
fe ^upbdfe en ïjdfdjc iftaeöë -ïjccren / ïjare ba*-«te 
bloebte moaiberpen met ben öebmanteï ban ïjet in? 
geben <öobeë foeben te berderen / redjt of ban ben jj£L 
eenigen goeben <J3ob / pet quaeb£ fouöe mogen ben/ 
boojtbomen / baaom ib ïjier bit tulTdjeu boegc/'op 
bat men öaa* op lette of Defe gcïjepmemfle ber 3fc?‘".‘ 
Anten niet bomt npt gcïijbe bober / aï£ ’t gene De? " 
fen onbefcljacmDcn Hogatacr en tiïaebgeber in open? /Fol., 
baren baf nptgeben / en fdjiijben bat ïjem1 
<6ob fuïb$ beeft ingegeben / bat ib ban befe gejjep? 
meniffe gelêfen ïjebbe ip bit. be ^èfuiten pc? 
mant toillcn rcfoïutie Doen nemen / om een Ito? 
nittg / 3$ertog / J^ince / of <0?abc te boen boöen ƒ 
bermooibcn of ombjettgen / boen fp Den armen men? 
ftfjcn bómen in bemebitatiefóamct/ aïbaer gebomen 
jijnbe/fo toetb aïbaec gebjagt ten me£ getoonben in een 
gefloten pbore Iftofferben / bebebt met een lügnug 
Q&eif omringt met Caracteten / gepeefumeert niet 
eenigen goeben Ï5atb / en in ’t «ptflaïen ban Dien 
toapen fp öaa eenige bjoppeïen JDptoater^ op/ cn 
op ’t ïjegt ban öien fet men bijf of se£ grainen (of 
pater noflet braïen) bic batonelt / bat men / fo beeï 
fleeben alp men met bit mc$ geben fal / fo beel fle* 
ïen npt ïjet Bagebier bedotten fal / en ’t feïbe fle? 
bcube in be moutoe ban ben moo?benaer / feggen fp: 
<öact mignon ofbefle bflenb ban 45ob / herboren ge* 
ïijb^Jepfltc/ met ’t jtoecrb ban .^»ampfoti / ’t 3toeatl 
ban cDabiö / öacr ïjp <J3oïint ’t Ijooft mebc af-floeg/ 
’t 5bjcerb ban oBibcon / ’t 3tocaö ban !Jubitlj / baec 
fp f£oïofccnc£ ’t Ijooft mebe af floeg / ’t 3tDeerö ba 
dlBacïjaticni / en bat ban &int gieter / baer flp IBal» 
rfjug ’toojmeöeaf ïjiento / ’t 5bjeerb ban öien 
9uïiu^ be tbiecöc / biaer mebe ïjp upt bc ïjanben ba 
finten rubte ^otufe / Smolc / jfupence / Jpodi/ . 
23ouïogne / en anbere ^>tebcn/ met groot bloetbcr* 
gieten / gaet / 3ijt een bïoeb man / en De ïfme ber? 
flerbe ttoen arm / baer na balt befe ffelfdje trottpe 
op flacr bnpen/ en b’aenflenïijbfle onberöm Doet be*, 
fe beftocrin'ge. ïlomt Cïjcrubmeu/ bomt 5>erapï)i? 
nen / kronen cn ïjcerfcljapppen / bomt geïubfaïige 
Cngcïen ber lief bc/ om te berbnïïen bit bat ban een? 
tuige glorie/ en bjengt Ijem tegentooojbdijb beïfra? 
ne Der IDacgüen / ber ^atriarcïjen / en ber .IBacte?» 
laren/ ïjp $ niet meer onfc maa utoe. engp/ <B 
e>ob / bie bcrfcljflcbeïp 3fjt/ bie ïjem in fljn mcbi? 
tatien ontbebt Ijebt / bat fjp een €pran en Üetta 
mofl öoben/ oni fljn ïiroon ben ïlatljoltjbcn ftoning 
te geben / lucfenbc boa; ons gcbifponcert tot be 
JBaoLib / beröühficlt fijn getuclt / berfleebt fljn brag* 
ten / op bat öp uteen tuil nptboere / geeft ïjem een 
bcpmebjbffarna^/ baer mebe flp ontbomc flet brac* 
oen ber Vaganten / geeft ïjem bleugeïen / op bat 
be ïMlebarben befer barbaren nicto op fljn geflep 
bgbc ïebni attcntcren / fp:ept ulue Stralen op 
fljn 31'de upt / op bat fp ïjet’ TLuïjacm fo anime? 
ren / bat ïjet flg btoa^ Dooi bc engte toerpe fon? 
ba* pcrijbeï. <0cfe befbieringe gceunbigt fljnbe/ 
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8tfng*nfi» Bem bööj Dcn2flutaet/ en tonen Bern een 
fcÖilïK’cp / öaeebe€ngclenöen üacopijntt SBoniB 
qjacob Clement baji fiouDen / en Ijem boe? Den tö?oon 
C^oD^pjefen teren / feggenDe: ^eereftet Daec utoen 
arm / fïet Daer titoe tma&e/ en Den uitboerDer ban 
utoe juflitic en alle De rjèpltgen (laen op ban Bare fïoe* 
len om Bern plaetsf te maften. |Sa Dat Defe Dingen 
geDaen fijn/ fijn Daer maer biec^efmten/ Die met 
Defen manfpje&cn/ en al$ fp bp Ijem Bomen / feggen 
fp tot Bern/ Dat Bp Ben bergobet fcBijnt/ Datfp ber* 
baeftfijnte 3fen DcnglantjS DieronD om Bem tsf/ fp 
Buffen BemfjanDen en boeten / fp BouDen Bern niet 
meer boo’ een menfcfj / maer feggenDe met fugten jig 
teBaficn na’tgeluö englozie/ ’ttoelfc BP alreDe Be* 
fit/feggen3P Bern. Sb biilDetoel Datmp <Ö5oDge; 
fcofen BaD in utoe piaetfe / tfe fouDe berjeftert 3ijn Dat 
iBnietin’t©agebier fouDegaen/ maevrecBt toe na 
Bet J&traDij0/$c. 

©erbolg Voorts feit den Auteur van ’t voorfchreven Boex- 
banben ken, dat hy dit fijn Godiijk ingeven de verftandigfte 
aiBtmc mannen geopeDbaert heeft, die ’t felve feer preien en 
boep feiden datter geen veerdiger middel foudekonnen 
(tentf. gevonden worden , en rieden hem dat hy ’t met den 

eerften foude in’t werk ftellen. En dit hield hy voor 
het twede teken van een Godiijk ingeven, om dat het 
fulke verftandige en treffelijke mannen, fohaeft hy 
’t haer te kennen gaf, grotelijk behaegde * en dat het 
van den Hemel in fijnherte gedaeld was, en daerom 
vertroude hy vaftelijkdat hetgenevan Godewasin- 
gegeyen , dankbaerlijk en met groten luft aengeno 
men en ter executie gefield foude worden , en na 
dat hy quantfuys vele omwegen gefocht heeft eer 
hy het kan uit fpreken om dat het, ftraf, wreed en 
grouwelijkis, en dat hem de hairen te bergen fton- 
den in’t overdenken van’t gene dat hem die fcherpe 
noodwendigheid dwingt uit te fpreken. Niettemin 
fijn gemoed is beluil opentlijkte feggen, ’tgene de 
hoge nuttigheid hem raed voort te brengen, en te 
ftellen ten aenfien van alle de wereld. De middel 
dan om de rebellige Provintien tot reden, en on¬ 
der de oude gehoorfaemheid te brengen van hareri 
Conink en wettelijken Prince, defe veerdige mid¬ 
del feid hy te wefen de Profcriptie. Wat is dan leid 
hy , de Profcriptie en van wat waerde is in de 
klaechlijke Oorloge, in de Rebellie te bedwingen, 
en de voedfelen en overblijffelen der oproerigheden 
weg te nemen? Dat leeren ons, feit hy, overvloede¬ 
lijk, fo deHeyligefchrift, alsdeHiftorien , en voor¬ 
namelijk van de oude Romeinen. d’Exempelen der 
fchrifturen proberen feer klaerlijk hoe veerdigen re¬ 
medie die profcriptie fy in dufdanige hoogwichtige 
en fware faken, voornamelijk (feithy) alfmen feer 
goede beloninge fteldvoor de gene die dat in’t werk 
ftellen. Caleph een vroom held van het Ifraelitis volk 
(feit hy ) fwarigheid voelende in ’t houden van de pof- 
feflieder roeden die hem waren opgedragen, feide, die 
Cyriatfepher falflaenen innemen', fal ik mijn dochter 
Axa ten huwelijk geven : en haer heeft gewonnen At» 
niel Calebsjongfte broeder, en hy heeft hem fijndoch- 

3of. iy< ter Axatenhuwelik gegeven. Davidheeft een Camp 
aengevangen tegen Goliath den Philiftijn, beweegt 
door de milde belofte van den Conink gedaen, waer 
door hy (Goliath ) nu onder de geprofcribeerde gere- 
kent wordende. Den man dan (feggen het Ifraelitis 
vplk ) die hem fal verflaen, fal den Conink begiftigen 
met grote rijkdommen , en fijn dochter hem ten wijve 

4 Seg. §even ’en wil fijn vaders huys vrybuit vrymaken in If- 
«V.2J-. * raël. So is de Stad wel bevrijd van’t beleg, daer mede 

fy vanjoabbenautwas, als hem’t hooft van Sebage- 
29.22, bracht werd, en in dier manieren heeft den Conink 

van Syriende Ifraeliti.fen Conink Achab geprofcri- 
beert. Den Conink van Syrienhadde de 31 Princen 
van heyrwagens geboden, feggen de: gy fult niet vech¬ 
ten tegen ider de meefte en minfte, maer alleenlijk te- 
gen<^en Conink van Ifraël, Nu wat een grouwelijke 

*2! 31. fake de profcriptie fy, verhalen ook, feithy, de we- 
reltlijke hiftorien, inde welke de oude eeuwen me- 

IV. Deel. 

nignuel door lange Oorlogen vermoeid * of door op¬ 
roerigheden grotelix befchadigt, die in tijd van vre¬ 
de in’t werk hebben geftelr. En al hoe welde tiran¬ 
nenen verdruckersder republike de profcriptie me- 
nigmael mifbruikt hebben , fo hebben fy niet te 
min’tgrouwelijke beeld des felfs aerdig weten af te 
beelden : en wat goede dingen , uitgenomen de 
deugd alleen worden van de menfehen niet mifbruikt, 
nochtans volgt hier uit niet, ook en fal niemand 
met recht affirmeren , dat de wettelijke Princen, 
welkers recht vertreden werd, de profcriptie tegen 
hare mifdadige vafallen en rebellen nietfouden mo¬ 
gen gebruiken. Daer na verhaelt hy exempelen van 
’t profijt der prolcriptie, en wat een veerdige reme¬ 
die die is om de ruft weder te brengen in beroerde 
Landfchappen, betuigen kloeklijk d’exempelen van 
de naeft voorgaande jaren , daer op feit hy , dat Italien 
en fonderlinge te famen met de nabuurjge landfchap¬ 
pen van de braven en ftruykrovers, gemeenlijk ban- 
diten genaemt in korten tijden gefuivertis, nergens 
anders dan door de profcriptie, waer door fy te hoop 
geraken, fo dat een jegelik der felviger, hoe grote 
mifdaden hy ookbegaen hadde, en met hoe velebo? 
fefchelmftucken hy ook befmetwas, eenvandege- 
profcribeerde verflagen hebbende , voor hem en 
een anderen, die hy daer toe uit de geprofcribeerde 
wilde verkiefen, vergiffenis kreeg van alle de be¬ 
gane mifdaden : Maer, feit hy, wat blijf ik op een 
vreemt exempel ftaen, nademael het naburige voor 
luchtet? alshy dit gefeit heeft, komt hy voort, en 
toond wat hy in’thcrte heeft, en wat hy dus feer 
prijft, en is, feit hy , het hooft der rebellen, den 

i ftichter en voorganger van de boofe confpiratie 
! tegen den Conink begaen, ik mene den Prince van, 
I Orangien, dood gefworen vyand des Coninx dooc 
de profcriptie niet omgekomen ? Antwerpen en de 

j Provintien daer aen dependerende, fouden by fijn 
leven noit onder de fubjedtie des Coninx gekomen 
fijn, gelijk een ider kennifle hebbende van de Ne- 
derlandfe faken, niet fal ontkennen. Vermits, die lo- 
fe Vos en duifend konftenaer lichtelijk een middel 
gevondén foude hebben, waer door hy die foude 
ontfethebben. Kamerik diend tot exempel, ’twelk 
hy met een wonderlijke liftigheid, als hy’t niet lan¬ 
ger konde inhouden, om den Conink meer fpotste 
maken , aen deFranfe heeft overgegeven. Dat blijkt 
aen dien Secretaris des Coninx die om de heimelijke 
collufie met den Prins, op ’t verraed bevonden fijnde, 
in Spangien voor ’t Stadhuys des Coninx onthooft 
is, aengeraerkt dan dat men foeen overmatig groot 
profijt uit de profcriptie, als het hooft der rebellen 
aen een kant geholpen fijnde, fiet voortkomen, en 
ftaethetfelfdeook niette verhopen van der ledema¬ 
ten door de profcriptie te vernielen? Maer wat fegik 
te hopen, ja men fal ’tfonder twijfel hierna fekerlijk 
verwachten, te weten by aldien de hoofden van de Sta¬ 
ten der rebelle Provintien opgerekent fijnde onder de 
geprofcribeerde, inde vergaderinge belet werdent© 
komen. In dien de Magiftraten en voornaemfte aen- 
voerders der rebellen door de profcriptie den Steden 
ontnomen werden, fy fullen voorwaer door vreefe en 
dreigementen verbaeft fijnde, door fware oproeren 
moeten beweegt werden, om des Coninx hulpc roe¬ 
pen,en of fy willen ofniet(feit hy) tot des Coninx oude 
gehoorfaemheid , aenveerdende fijne fachtmoedig- 
heiden genade haer dikwilsgeprefenteert, feer.haeft 
weder keeren, fo fullen in ’t einde verftroit werden de 
volkeren die de Oorloge begeren. 

Voort, feithy, hoe ligt de profcriptie te weeg ge- 
bragt kan werden, met hoe weinig moeite en koften, 
kan een ider man van verftand lichtelijk fien, men 
fal der voor eerft weinig moeten profcriberen (feit 
hy ) te weten in elke Stad vijf, fes, feven of daer 
omtrent, na de grote van elke Stad, of hare uit¬ 
muntenheid boven andere in gebied of de rebel¬ 
lie. En de voornaemfte regierders der Steden , en de 

I aenvoerders der rebellen boven andere uitftekende^ 
' van de welke inde algemeine vergaderinge derPro- 
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vintien,in de bylöndere conciliën en t’/amenkomften, 
en inde bedieninge derRepublijkc de fake der Ket¬ 
teren gehandelt en gegouvomeert worden, en defer 
namen, toenamen , bedieningen en officien, en an¬ 
dere dingen tot de kenniffe der perfonen doende,fal- 
raen fo perfeót als’t mogelijk is in de Balie der pro- 
fcriptie moeten uitdrucken, en op datmen de confu- 
fie der namen vermijde, en een diitindtc en klare ken¬ 
niffe der perfonen mag hebben, falmende geprofcri- 
beerdena de orden der Steden konnen aentekenen , 
en op dat de fake een beter en feer ras lucces mach heb¬ 
ben , falmen metecnen weg in de lel ve profcriptie ver- 
wijfen alle degene, die in des geprofcnbeerdens , ’tfy 
hy verborgen, of gevlucht, of verflagen zy, admi- 
niftratie of Officie trede. De magt van deprofcrip- 
tie fy, dat een inwoonder, of uitheemfe, of door bloet- 
verwantfchap of anderfmts aen de geprofcribeerden 
verbonden, offelfs inde profcriptie gemeld, dege- 
profcribeerde om te brengen vryfy, om den fel ven 
prijs. Opdat de geproicribeerde nergens veylig , en 
'vanniemant vryfijn, maer waerfy hen vertrecken, 
aen een jegelijk ter dood mogen overgelevert wer¬ 
den. Inlgelijx falmen de executeurs vergiffenis en 
eeuwige vergecenrheid van’t gene fy tegen de Reli¬ 
gie en °den Conink, of wat hoe fwaer en enorm het 
ook mochte wefen, begaen fouden hebben , beloven : 
hier beneven falmen volgens de Coninklijke mild¬ 
heid een beloninge ftellen voor de gene die de gepro¬ 
fcribeerde of levert, of’t hooft der verllagene terbe- 
fternder plaetfe fai brengen, maer foden ombren¬ 
ger’t fel ven iet teweeg kan brengen, fal hy evenwel 
van fijn vergiffenisen beloninge, ais daer blijk isdat 
hy omgebragt is , niet gedefraudeert worden. Dat 
ook een geprofcribeerde, fo hy eenen anderen van 
de geprofcri beerden ombrengc, ’clelve recht als ie¬ 
mand anders fal genieten. En men behoeft niet te 
vermoeden, dat de onkoften die tot de executie van 
deféfakegedaen moeten werden, te fwaer fullen fijn. 
Want daer fal fchier niemaot wefen van de geprofcri¬ 
beerde of hyfal met fijne goederen, die van wegen 
den Conink geconfifqueert fullen worden, de belo¬ 
ninge des o tri brengers, en de onkoften van den Co¬ 
nink gedaen, genoeg vergoeden, fyfijn rijk en over¬ 
vloedig in goederen, fouit den roof der Kerkelijke 
fchatten en inkomften, als uit de diverye der tollen 
en fchattingen des Coninx,door de onmatige exadtien 
van de hare, en den buit der vremdclmgen. 

Voorts de plaetfe der profcriptie fal beftemt wor¬ 
den, daêrfeter executie dient, te weten eenftaddie 
opeenbequame plaetfe gelegen is, tot welke de gene 
vluchtende, die de geprofcribeerde omgebragt heb¬ 
ben , met de toegefeide beloninge begiftigt mogen 
worden. Sodanig is S- Geertruydenberg ( d’welk nu 
ftaet onder’t gebied des Coninx ) tot de welke men 
uit alle de plaetfen der rebellen even ras en licht te wa¬ 
ter en te lande komen en fijn toevlugt fal konnen ne¬ 
men. Daer of in een diergeli|ke plaetfe lalmen een O- 
verfte moeten lfuren of een Capitein over de profcrip¬ 
tie geftelt, vergelellchapc met een getal der Solda¬ 
ten, te weten 3. of 4.000. of daer omtrent, na dat 
de faek fal fchijnen te vereilchen: te weten op dat 
hy garnifoen hebbe ornin de gehoorfame fteden te 
ftellen. Daer fal hy ook’s Coninx Placaet van de 
profcriptie vaneen publijke plaetfeof laten roepen, 
met blafen van trompetten, trommelflag , kloeken 
geluit, af fchieten vangefchut, en voorts alle Céré¬ 
moniën , diemen gewoontlik tot fulke dingen ge¬ 
bruikt, fotot opentlijker kenniffe der faken, enfe- 
kerder vertrouwen, ais om de vyanden mede fchrik 
aen te jagen, en op dat de Soldaten te vierigér, micf- 
gaders andere tot executie des felfs te wackerder ge- 
maekt, en heftiger aengeport mogen worden, ten 
welken einde.het gepubliceerde placcaet op een opent¬ 
lijke plaetfe aengellagen fijnde, vaneen ider gelefen 
mag werden, dat het ook door den Notaris van den 
Coninkgeadraitteerc, geautorifeert en ondertekent, 
of indient nodig is, befegelt, lo feker en veylig als 
’t im tners mogeiijk is, aen de nacfteSteden en plaet¬ 

fen gefonden werden- Infgelijx op dat de fake een yder 
kenbaer werde , en door verfcheiden landfehappen 
verfpreit, en voor deganfche wereld notoor werde, 
datmen een mandament in alle fpraken in druk geve, 
op dat waer heen de geprofcribeerde hen keeren , in 
de handen vallen van de executeurs. Dat het lelve 
mandamenc op een feker plaetfe, enby een fekeren 
Drucker gedrukt fijnde, defelve kracht hebbe als de 
exemplaren, die door de hand van den Notaris uitge- 
fchreven, mits dat fy met dat zegel des Coninx beze¬ 
gelt zijn. Dewelke men door heimelijke boden in de 
Steden der Rebellen fal mogen brengen; op dat de 
fake in geeniger manieren verholen blijve , maer een 
yder notoir werde, tot veerdige vorderinge van de 
executie. Insgelijx datmen ter plaetfe, daer het manda¬ 
ment gepubliceert is, galgen of ftaken oprechte met 
uitftekende ftecken, om de hoofden van de geprofcri¬ 
beerde, die daer gebracht lullen werden , de name en 
bedieninge, om die te onderfcheiden, daer by Hellen¬ 
de, daer op te fetten,op dat die verraders des Vaderlants 
en rebellen tegen haren wettelijken Prince, hare ver¬ 
diende ftraf dragen. 

Als hy nu dit fijn duivels ingeven aldus befchreven 
cn hooch gelooft heeft, feit hy vorders. Doch waer 
toeverhael ik alles in’tbyfonder, nademaelhet mijn 
beroep en voornemen niet is, den Conink en des felfs 
Princen en Raed , een middel en voorbeeld voor te 
fchrijven? ik (feithy) lal genoech mijn fchuldigen 
plicht volbracht hebben , fo ikfe vermane , en een 
veerdige middel yan profcriptie vertone , om jufti- 
tie te plegen, en wrake te nemen over de vyanden Go- 
des. Maer men foude mogen vragen waer toe dan de- 
fe dingen by gebracht werden? opdat fy het mogen 
verftaen die het aengaec, wat voornamelik de pro¬ 
fcriptie zy, en wat een ftrenge, doch veerdige remedie 
tot de uy terfte qualen. Daer na, hoe lichtelik den Co¬ 
nink hare fchelmfe aenflagen tegen de Religie en den 
Conink voorgenomen, mitsgaders de boofe en hert- 
neckige Rebellie, foude konnen verbreken, teniet 
en krachteloos maken. Op datfy hen niette feer op 
hare krachten, rijkdommen en fterke plaetfen be¬ 
trouwen, oftrotfelik de Conink befchïmpende, hen 
meer beroemen. Op dat, als fy feggen, vrede en vey- 
ligheid, hen niet een fchielijke ruineovervalle, gelijk 
een die weedom in haren buik heeft, en fy fullent 
niet ontkomen. Eintelijk defe dingen, feithy, fijn 
tot noch toe by gebracht , op dat die geconfidcert 
fijnde, God hem een hertegeve, genegen fijnde tot 
bekeeringe, waer toe fy, de finguliere goedertieren¬ 
heid des Coninx van felfs aennemende, hen wederom 
begeven onder fijne gehoorfaemheid , die tot noch 
toe ’t geweld des Oorlogs, hoe wel menigmae! ge- 
tergt fijnde, tegen hen niet heeft willen aenwenden, 
als die vele Godfalige en onnofele menfehen, hen al- 
daer onthoudende, wilde vcrfchonen, het welke in 
de krijgs-tochten, voornamelijk in defe boofe tijden, 
niet vermijt kan werden. Nademael de fchuldigede 
onnófele in de ellenden des Oorlogs brengen, mitsga¬ 
ders de arme krijgs-lieden voor haer werpen. Maei 
door defen middel yan profcriptie, en door defe ma- 
nierevan expeditie, dieverde deveiligfte is, fal de 
Godvruchtige van benautheid verloft, en de Godlofe 
voor fijne begraeffeniffe gegeven worden. So fal de 
bermhartigheid en waerheid den Conink bewaren, en 
door goedertierenheid fal fijnen troon verfterkc wor¬ 
den 3 aengefienhy door defen middelde ootmoedigen 
fal konnen fparen, en de trotfe overwinnen, die ob- 
ftinatfelijk wederfpannigzijn. 

Daer naer komt den Autbeur en fpreekt eerftde 
Conink aen, en daer na fijne Princen en Raden, dat 
hy doch defen veerdigen middel wille in ’t werk ftel¬ 
len , de Catholyke Religie daer door befchermen, de 
Calvinife Ketterye, die de quaedftevan allen is uyt- 
roeden en dempen, en doet daer over vele exclama- 
tien, en ten leften fpreekt hy ook den Catholykcn aen, 
en raed haer God te bidden , dat hy des Coninx 
herte wil bewegen om defen veerdigen middel te aen- 
vaerdenenter executie te ftellen, ofdathy de gemoe¬ 
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deren der rebellen door een gelukfalige vreefe beroere, 
dar fy de fachcmoedigheid des Catholijken Coninx, 
haer dikwils geprefenteert en tot noch tocondankbaer- 
lijk verworpen, felfs mogeft begeren j &c. Dus ver¬ 
redden autheur en bofen raedgever , die fijn bloed¬ 
gierig en bitter gemoec derf noemen een ingeven 
Godes, daer het waerachtelijk beter een ingeven des 
duy veis met recht foude mogen genoemt werden. 

,§tet lefer dit iet Den racd Dan defen SIlutDeur/ Die 
!jn Den Coninh ban <§pangten / 3tjnc ©ifncen/Hoe* 
ccn en Naden tóbbende / om Holland/lMand/en {jet 
^èttcbt ban atrccljt beerdigltjb tot dest Contnr ge* 
booifaernljctd te Dingen / te toeten / De p2ofcrtptie 
daer mede Dpepgentlijb meent / Dat De Coninh fonde 
te boop fetten bet leben ban fchcre perfonen in elbc (te* 
De ban De Nedcrlandfe©:obintien/ ban De Regenten 
en booiftanderst ban ’t Stand / om Die te Doen om* 
brengen en bcrmoo?den/om fuift loonalstbpöaorop 
fetten fouDe/ geltjh DP opljet leben dest Niincen ban 
<©>angten Dogcrgcdacbtcniffegedacn beeft geljaD/ la* 

/Foij4.) tcriDcficfjboo?(tacnDatDitfulbcrtfcödb cnbieefcïnde 
Negeerder^ fouDe maben / Dat fplieden fjen goettotUtg 
in De genade en ongenade deö Contnr fottdenoberge* 
ben/ offo fpbettnecbelühopiniatrecrden/enalfoder* 
moo?t en omgebiacljt toerdendc/dat niemand De plaet* 
feban deomncbiacljte (alfo Die bolgcnde3ijnen raeb 
medegepiofcribeert foude toefen) en foude derben be* 
Sleeden / en Dit middel tst Ijem / fo hP fich beroemt ban 
<©od ingegcbcn / en poogt Dat mctte ^cBjifturc en er* 
empelenuttteHtfloilenban hooileden tijden tebetotj* 
fcn recht billiltentoelgefundeerttetoefen/enbande* 
fcn mooidadtgen racd toii Defen flatteerder en Dupbcl.ö 
raedstman groten danh begaen/alö ofdittoat nieust 
toare / Daer boien bP oen grote en bette recompcnst 
berdient peeft: maer fjp fiet niet Dat De Coninh Dit al 
gedaen Beeft in Den face 157?. geltjh ih inmijnfefde 
2Soehfol. 317. calum.4..beröacltbebbe/ bp tijde ban 
Den Hertog ban SUlba/alst alle De intooonderst ban 
Nederland gepiofctibeert toerden bpopentltjhe publi¬ 
catie ban de ^tedeöupfen in De Steden Die onder fpn 
gebiet (tonden / feggende: datter geen rigeut nocb 
tozeetBeidtssöoedanigdiefpn mag / diedeNederlan* 
derst niet te bertoacljten bebben / fo acn haer perfonen/ 
alst met bertooeftingc / bongerst nood / en 00b metten 
ftoeerde / in fulber boegen datter ober al geen reliquien 
Dlijben fullen/ ban’t gene tegentoooidelijh nocb go* 
jbccl is* / macr fal 3pne iBajeltept ’t land doen berbal* 
ïen en doen betooonen met ander biemde lupden / etc. 
eninbetpiaccaet ban piofcriptie / daer den Coninh 
ban Hifpanien den ©lince ban «öiangien piofcribeert/ 
en loon (telt op’t leben ban den ©lince en fijne goede* 
ren ten roobe geeft / ban date den 19. JBarnj 1780. 
geinfereettin’t 1 j. 25oeb ban mtjne biftopfclje be* 
fcbjtjbinge fol. 109. 210. in. en 211. berblaertbP 
boo? rebellen/alle de gene die den ©lince niet betla* 
ten / piibecrtfe alle t’famcn ban alle goederen/5idcl/ 
eere/ gratie/en genade/nu en in toebomende tijden/ 
gebende bare goederen en perfonen / toaer dat de felbe 
gebonden fullen tooiden/’tfp in 3(jne landen ofbup* 
ten de felbe/acn de gene die de felbe aentfaencn occu* 
peren fullen/ ’tfpboopmanfcbappe/ geld/fcbuldcnen 
actiën of credttcn/lanben/becrltjhbedcn en andere/ etc. 
en in meer ander gefebjiften / biet en daer in de booif5. 
mijne befcljiijbingebctbaclt/Doe tocl bPQoen bpfon* 
der loon op elb perfoon Ijocft gcftclt / gehjb alst op den 
Hocte ©lince booinoemt/doclj ’t fcljijnt dat de Coninh 
en fijne Naden/dcfen raed felbe booi pdcl en onnut bou* 
den enbertoerpen/uitoojfabe die top bier niet toiltcn 
herbalen. 

s©at te <©e Coninh ban ©oitttgael <Don ‘Hlntonto toefendc 
setoefcit in cngelaud / b^eft in ^ecembiist defect iaerö / doen 
SS?;* onderfoebenaenden Heerc $Cdbocactban Holland/ of 
maar! ' de Hoeren Staten ban de geünieerde $iobtnticn / of 

de Staten ban Holland en écland metfouden totllcn 
berboien eenige piopofitie die bP foude tofllen doen/en 

Hoen beo de landen booijlaen om eenige aenfEagen de toelbe de 
coe&en landen fonderlinge piofutelijb / ;ijne jHatefteit fecr 
6ta öe dlcnfteljjb / en den Coninb dan^panmen tof aroot 

IV. Deel. 

Vervolg der Nedcrland/é Oorlogen. 
nadeel toefen foude/ de felbe aenbagen foude niet IfcBt* ^tatm 
beerdeljjb aengenomen tooiden:macr mctfulbenfe* 
beebcid / dat Ijp fijnen perfoon en leben daer in toagen Staten 
totldc/den geumeetden panden nietfeer dilficiol nocb 'dan sou 
te piejudiciabel 3ijndc. ^0 5pnejEaje(tept bier ober 
de genegenrljetd der Hoeren Staten / 3pner €rcell: en 
andere principale bernemen mocljte / foude alfdan 
geerne pemant ban den 3ijnen oberfenden om opentn* 
ge daer ban te Doen / met fnlbc difcrette alst fijne |Ha* 
jellcptiS liaet en leben toast bercffcijcnde/bPbabde bp 
bem bcrfcljeidene erbarene piloten / die bP bertroude/ 
en niet begeerde noch geftnt toast met ö’€ngelfe (dienst 
boogmoedtgljeid bP genoeg berfoebt badde) dit niet te 
openbaren/en den Contnb ban ©lanbrijb die bem beef 
badde acngcbodcn / en laaft nu fjjne gelegentbctd niet 
om dat bP geen middel ter lEee badde / bermitg de 
^panjaerden Ijem in 25?etanien te belc tocrr gaben: 
jBaer alfo den Coniub ban ©janbrijb 00b afTiHentic 
ban gelde ban de geünieerde landen toast berfoebende/ 
en dat de Staten ban de bereenigde Nederlanden fel* 
ber ban meeninge toaren in den acnftaenden iare / ben 
gelub bo?dec teberfoeben/fotoerde fijn berfocb met 
beleeftbeid afgeflagcn booi defe rijd. 

iMoid (Cljomast H^ntoert/fone dest lefïen Hertogö JggJjJ 
ban No?tfolb toaö met bier middelbare febepen ban fieStec 
de Coningtnne ban Cngeland enttoeeblepnder/ en zntt* 
eenige bictualie febepen /in defen jaer 1591. in ^ee S5",K 
gelopen / om de ^paenfe af-b?eubtc doen / cn bp* ^an 
fonderom de ©lote ban gindien toaer te nemen/ 3>pan* 
cn te fiett of fp daer eentg p?offjt doen fondenhon* ö,cn‘ 
tien / men toacljtcfe tegen Écrstmiffe toedcrom 
t’liuPö / en Doopten fp fouden eenige rijbe pitnfen 
berober^t en mede b?engen / doclj eenigen tijddaec 
na breégmen tijdinge boe bet met henlieden gcgacn 
toaö. <©e booifcOiebeHoere (Cljomast Hdutoort toast 
Sddmirael ban defe fchepen / en boerde fchip go- 
noemt de Diffiance,met omtrent 290. mannen/en den 
Niddec diehard <©?fenfielde ©iceadmirael haödeop 
190 mannen/d’andere na adbenant hare grote/fp had* 
den nu al eenige maenden t’fchcep getoeeft/ en haös 
denbeel fieb bolb op/toaren in September omtrent 
de Cplanden ban 2E3oresf/ daer fp (ïil lagen aenhet 
Cpland jf !o?es?/toacbtendc na de ^jndtfe ©lote/cn ton* 
ren een deel bolr te lande gegaen ombcrfchtoaterte 
halen en de fielten toat te berberfchen/en alfo fp bier ou 
anber liggende tijdinge bregen ban een pnaffo öat 
een^paenfe ©loteban in de btjftig febepen / onder 
baren SCdmirael 3£on 3Clon30 de ©a3an b?oedcr 
ban den jHarquist de Ciuce / die ban den Co* 
ninh ban ^pangien uitgefonden toa.ö om de 5!n* 
dife ©lotc te gemoct te baren en in te balen / na bp 
toast / den SCdmtrael Hautoert defe fubtjtc bomfïe/dace 
op fp niet en toaren berdoebt/ban fodanigen grotc©Io* 
te geadberteect 3ijnde / bebben bare feplen op gehaelt / 
alfo fp Ijacr te ftoab bonden tegen de felbe te becljs 
ten/ toant dc^ 2CdmiraeljS fchip bolb meedalbranb 
toas* / en op dest ©ice-2Jdmiradst febip toaren 
00b toel 90. Sranben/ fo oobop.d’anderc/ cnfoch- 
tent te ontfeplembregcn 00b den toind ober de ^paett* 
fe: j©aer de ©ice-^dmiraelö febip De Revenge^ 
IcggenDe alDernaed Dot CplanD / en bonDe fo niet 
toeg bomen / maer toerD ban De ^paenfe bcflotcn 
tuffcBen bet Cpland en bonlupDcn/ ’t toelb <0?ien* 
ftclDe ftcnöe (lelde bem tot tegentoeer/ toant Ijpocrt 
fecr grootmoedig man toast / en Doopte met geteeld 
dooi te breben: maer Ijet ^paenst^BaUioen^. $)0i; A 
lippe groot 1500. baten biel bem tedïont boo?toind Sec„ 
op’t IjjfAtoant dooi de grote ban tfetjip/cndcme* 
mebtebande feplen / toerden de feplen ban de ïteben* 
ge bedcbt/cn fo bcbalmt datfe boo?toaertst nocb achter* hESs 
toacrtst bonde feplen / dit grote <0allioen badde fijn Mjfpbati 
gefcljut d?ie boog boben malbandcr/ en elf jlub in elbe fe f 
rijc / boo? uit aebt / bcbalbcn dat fp achter uit badden ÖC1 f 
leggende/’t toelb met andere aboideerde opdit©ice 
3CdmiraeIfcbtp de ütcbenge: ditenfielde dede bot 
laccblto gefebut ban de iïebcnge in Daer febieten / 
fo datfp Ijaer boitiötocg maebten/ alfo fp genoeg tc 
doen badden om bacrtefalberen/ fuir gefebiede ooft 
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anbece bic Baec gcnaeBfen / alsooB een 23ifcaps<©aï* 
iioen/ cn ben Sübmtrael ban be fötfebooteu / mefenbe 
een nieuto feljip ban fes Ijonbert lafïen / fuljc batfe Dei* 
t$e moften fin&en/baecna merb Bp nocï) ban bicc anbe* 
rc geabo?Deei*t / baec bc €ngeifc Ijaer happee tegen 
toeecben/cn bieooBaf-ftocgcn/bocljguamcn telBen al 
meet anbiTeacn/ljcDücnbcainjts tmeeof.b?ie <©alioe* 
ncn aen boo?t/ bit gebedjt buerbe i ?. uren lang tot bat 
alle bc mafïen cn alle Ijct opperfte met be bo?fttoeringe 
afgcfcljotcn toacen/<Ü5?ienfielbe tonö fece gegwetfi / en 
öemijlcbcn ClJicucgijn Ijeni bcrüonb/mecbe ben €l)t; 
turgijn felfs mebe gcfcöoren/ en ij!; op nieuS tn’t Ijooft 
geguetft / ais liet nacijt mas lagen fp rontom ïjcm / en 
fetjoten met alreOanbc gefcflut/beS mo?genS altt batlj 
mas / <0?ienfielbe fienbe !jem rontom Defet/ en battet 
geen ljuipeban ontfet boo? Banben mas/bat ooft alle 
|Pn Btupt opeen tónna becfcOotcnmaS/ fa belaft Bp 
$ünen opper jien 95uflTcDïetec/ ’t feljip tc ftnben/bat Bp 
booj’tcejlpfieijtelt / ais Bet Comngimie fcBip ben: 
bpanbobertegeben/ ben oppeefien 25ufTcBtetct be* j 
reet jijnöe om *t bebel ban <8?tcnfielbe te bolbjengen/1 
fo ftelben ficö ben <©ppecfcUtppcc en ben onber €api* | 
tepn (jen Biet tegen / feggenbe batfe Bare ccceboiBo*! 
memlijB Babben geguctcn / mits batfe i y. neen lange 
gcbocBtcn Ijabben/ fonber eenige tjulpeen ontfet te 
Brjjgen / tegen meer ban btjfttg grote fcljcpen ban ben 
bpanb / bte geatBt toerben trsel i?ooo mannen op te 
Bebben/batiet baerom beter mate be fiebe/ geguctfte/ 
en gefonbe/bter nocB maten/tn’t lenen te beBoubcn/be* 
töijle fp gcnoecB fagen bat be ^pangiaerben toültcö 
maren Ben genabe aen te bieben/ cn bat Bet geen fcBan* 
be mas Bet fcBip ober te geben / bemijle Bet geene ma* 
ftennocïj&02ftmeringe Babbe/enbatBet eenige fcBeu* 
ten onber ’t mater Babbe / bie maer ficcBtclijB geflopt 
toaren/en alceebe mei fes boeten mater s in Babben / fo 
battet niet berbe Bonbe geb?acBt merben / maer foube 
moeten finBcn. <ïEn Boe mei <0?fenfidbc na alle befc 
rebenen niet milbe Bo?cn / fo boer nocBtans ben #p* 
pecfcfjipper met een fcBupt na bes bpanbS SUbmitacl 
^on Sfllonfo be 2Sa3an/fo geguetft als Bp mas. 3©ant 
Bp Babbe mei n. toonben in fijn UcBaern en Ijooft. 
^>on Sllonfo bc 25a3an Boosbe Bem goetmiilig/en b?e- 
fenbe bat fp Bet bier tipt bcfperaetBeib in’t feljip mocB* 
ten fteBen/en Ijaer felben met Bcnlupbcn t’famen boen 
fpjtngen / bat ooB fpn bolB ontoüliclj maren om meer 
te abo2beren/fo p2efenteerbe Bp Ben allen Bet leben aen/ 
en bat Bet fdiipfbolB in€ngelanb foube gefonben mo?* 
ben / eenige fouben camfoen betalen cn beb?ijt fpn ban 
gebanBeniffe cn ban op be<©alepengefettetoo?ben/ 
befe ambitie merbe ban ben meeften Hoop aengeno* 
men/ cn baer op guamen bclc boten aen boo?t / baer in 
Ij et fcBeepfbolB en folbaten fonber 02b2e in liepen/tegen 
ben banB ban 43?tcnfïelbe en ben 25ufTcBietec/mant fp 
toeeföen bat Bp Bet fcBtp noclj fouben boen finBen. 2111* 
öuSban bermeeftett 3ijnbe/ fomcrbe«£5?icnfidbcutt 
fjet fcBtp geBadt/feer fmaB cn pan 3tjnbe / en Bp toetb 
bandon 2810030 be^Sasan en fijne Capitepnen Be* 
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©lote ban fjnbien / baer op befe €ngdfe fo lange ge* 
macBt Babben / en bcmijle fp ijen metberfcB mater 
milben boojfien; {lont baer fulBen ontoeber op / batter 
14.fcBepen ban be fjnbife ©lote bergingen/ fo 00B Bet 
fcBtp üebengemebe berging met ?o ^panjaerben 
bie baer op maren / en cenïgc €ngdfe baer op 3tjnbe t 
Bieben en berbjonBen mebc. 

<E5e i^eeten Staten ber bereenigbe i^eberlanbcn 
berfiaen Bebbenbe bat be ConinBl. jBaj. ban ©2anB* 
njB feBece imeben ban ï!cp?efalie en marBe berleent , 
Babbe aen eentge 3(jner onberfaten opte ingefetenen en 
tnmoonbers ber bereenigbe I^eberlanben/Bebben fijne h 
jjBai.berfocBt / bat Ijp tegen b’ejcecutie ban be felbe 
bjieben foube totilen berlecncn 3ijne b?ieben ban fut* 
cBeantte/ op bat op be beugbdiBBeib ban be fcBulb bie 
öeboo?f5. perfonen p2etenberenbe maren/ eerfï rijpe* 
BjB foube gelet mogen~mo?ben/fo Babbe 3fjne UBaj.ben 
Staten berleent beboo2f3,3ijne b?icben ban furcBeantie 
boo? beu tijb ban een jaer/maer alfo be l|ceren Staten 
Ö002 be oo2loge fo bde te boen Babben geljab / bannen 
baer op niet Babbe Bonnen boen / fo Babben be boo?f5. 
i^eecen Staten op niea.s boo? Bare gecommuteerbe 
aen3ijne |Ba|. boen bertonenbatbe bergunbe Brie* 
ben ban furcBeantie fiaen Bomen te ejepireren / en ber* 
focïjrenobecfulr bat fpnejBai. be felbe b2ifben ban 
furcBeantiefoubegdiebenteberlcngen/ en BmrenBo* 
ben gemerfit bat eenige ber impetranten ban be boo?f5 
b2tebcn ban margue nu maren ban ’t getal sijnber bp* 
anöen en rebellen / toaerom alle Bare goeberen/ actiën 
en gerecBttgljeben aen $tjne iHSaj. herballen en gecon* 
ftfgueert toaren/öat 3öne iBaj.gelteben foube be boo?* 
fclj?cben Staten cn Bare onbeebanen tebeb?ijben ban 
groter gudlingen in bit regarö/ Bun tefcBenBen en 
quijt te fcBdben alle be gerecBtiöBfiö bie beboorfj. 
impetranten ban margue / 3ijne rebellen tegen be 
boo?f5.^raten fouben mogen pretenbecen / ten regar* 
beban be faBe 3ijne JISaB B?eeber bertoont/ opmelfe 
berfoeB ber ^eeren Staten boo?noemt/30nejBaj.be 
Boo?f5. Staten ber bereenigbe ^ebeelanben hergunt 
U«ft3tjne ö?teben ban furcBeantie en gutjtfcBdbinge 

I ïnöeferfo?me. 
TJ Enrik by der gratie GodesConink van Vrankrijk 25?(etim 

en Navarre, Allen onfen Lieutenant en Generael, bantUC3‘ 
Gouverneurs van onfe Provintien 3 Admiralen , Vice- t|CDfnie 
Admiralen, in de Landen en Provintien van Norman- Contut 
dy e, Picardye, Bretainge en andere van onfen Conink- . 
ryke, en alien Officieren op hetftuk vande Admirali Cjj| ^ 
teyt,Capitcynen, en Bewaerders van onfe Zeehavenen, gmit&e 
en anderen onfen Officieren die ’c aengaen fal, Saluyt. 
Onfe lieve goede vrienden de Heeren Staten der ver- ^ène* 
eenigdeNederlandfe Provintien hebben ons doen ver- rad te* 
tonen , dat wy hun hier te voren geaccordeert en doen 
expedieren hebben onfe brieven van furcheantie voor banfeksi 
een jaer van de executie van fekerè brieven van repre- 
falie en marke, verkregen van eenige onfer onderdanen i5c"öfaI! 
opte ingefetenen en inwoonders der voorfz.vereenigd? \ignm 
Provintien, ons verfoekende de voorfz. furcheantie te niarqoe 

ïeeföelijB OUtfangen/enbcbcn Bacc befte/om Bcm te willen doen verlengen,en hierenboven gemerkt dat ee 
boen geuefen en cureren / ban Ijp mas fo feer geguetft/ 
batBP bentmeebenofben bctbenbacfj baerna ober* 
ïeet/ BP toonbe totter öoob toefpne grootmoebigBeib 
enftambafttgBeib / enfpne bpanben felfs maren ban 
fpne b?omigBeib bcrmonöert / ben grootfcOippcr fterf 
00B boo? fijne btomigljcib / en Bp liet na een fame ban 
een b?oom en BloeB folbact / b’anbcre geraeBten meg / 
b’een Bier en b’mibcr baer/en bclc ban Bcnlupbcn gua* 
men meber inCngelanb / enrapporteerben/ batfe 
meenben batter mei aooo.^panjacrben gebleben toa* 
ren/toant ttoce oBalioencn fonBen bp Bet feljip en tmec 
onguament/ Bet bolBbeelgcfdiotcn 3ijnbe/ b’anbere 
aen ’t ïanö fettenbe/en b’anbcre fcBepcn guanien baer 
snebe t’BupS / inb?engenbe nocB eentge Blepne p?infen 
ban geene grote impo?tantie / mant Bet Cngelfe fcBtp 
ïlebence meet met fpn gefcBut geefttmeert meerbigte 
toefen Bonbcrt benig bttpfent gulöcn/socB befe fcljabc 
Bcbben bc €ngelfcn in ben nabolgenben jarc me! 
toeberom berfiaelt. 

SBepnig öagen na bat bit gcfrfjict mas / guam be 

Èp cenijji 
fpne oh* 

nigeder Impetranten van de vootfz. brieven van mar- ^rfaten 
que lijn van’c getal onfer vy anden en rebellen, waerom Gdtnpe* 
alle hare goederen adtien en gerechtigheden aen ons 
vervallen en geconlifqueert fijn. Dat ons believen fy, 
om de voorfz,Heeren Staten en haer onderdanen te be- geüsn 
vrijden van groter quellinge in dit regard,hun te fchen- 
ken en quijt te fchelden alle de gerechtigheid die de fccekaen 
voorfz.Impetranten van brieven van marqué, onfe re- Degene 
bellen,regens hun fouden mogen pretenderen,klagende t>e tedlti 
dat hare onderdanen, die van geiykengedurendedefe fpaarneJ,„ 
oorlogen in Vrankryk befchadicht waren tot feer grote Dan fpn? 
fommen, noyt eenige reftitutieofredene vanjuftitie 4HSaj. 
hadden konnen krygen tegens de Admiraliteyten en 
andere van onfe Crone, waer vanfy nochtans noch 
noyt gegeven noebte verwillicht hadden dergelijke 
brieven van reprefalien, gelijk fy hadden mogen doen, 
ten ware geweell: het refpeófc ’t welk fy leggen , onfen 
dienft en gemeene fake toe te dragen, By middel van’c 

1 welke wygeneygt lijnde tot haerverfoek, en begeren» 
: de de voorfz. Heeren tegratifieren gelijk deaffiedlie en 

goede 
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devoiren, die fy geftadelijck bewijfen tot welvaert van 
onfe faken , dat weerdigzijn. Om defeoorfaken en an¬ 
dere ons daer toe bewegende , hebben wy de voorfz. 
Heeren Staten Generael geaccordeert en geodtroyeerr, 
accorderen en otftroyeren mits defe, door defe tegen¬ 
woordige verlenginge en continuatie van de voorfz. 
Jfiircheantie van alle vervolg en executie der voorfz. 
brieven van marqué, om wat oorfaken het ook weien 
mogen, voor hetnaefte jaer, volgende na d’expiratie 
van delaecfte furcheantie. Sonder dat gedurende den 
voorfchreven tyd zy daer om vervolgt, gequelt noch 
gemolefteert mogen worden, op wat wijfe en maniere 
dat ook zy. En dat in regard van de Impetranten der 
voorfchreven brieven, die in onfe macht zijn , niemant 
uitgefondert, en wat aengaet de gene die rebel tegen 
ons fijn, hebben wyden voorfchreven Heeren Staten 
gedaen, en doen mits defen gifte en quytfcheldinge van 
alle de gerechtigheid en adtie, de welke de voorfchre¬ 
ven rebellen tegens de felve of haer onderfaten mogen 
hebben of pretenderen in kracht der voorfchreven 
brieven. Daerom begeren wy en belaften u luyden ,dat 
gy lieden, een yder voor fich de voorfchreven Heeren 
Staten onfe voorfchreve gifte en remiiïïe, en alle ’t ge¬ 
ne hier boven verhaelt, fult doen, gedogen , en laten 
volkomentlijk cn vreedfamelijk genieten, fonder daer 
tegens te doen, nochte te lijden datter tegens gedaen 
werde. Bedwingende om’t felve te doen allen denge¬ 
nen die’taengaen fal, en die ’t behoren ial, met alle bc- 
tamelijkeen redelijke middelen en manieren.Want het 
ons alfo belieft. Gegeven in’t Leger voor Rouaen 
den 6. December in’t jaer der gratie 1591. en van ons 
ryk het derde. Onderteekent Henry. En lager van we¬ 
gen den Conink, Revot. EngefegeltmethetConink- 
lijke fegel in geelen wafle,op eenen enkelen fleert. 

3©pljebben Riet booj begonnen te Herbalen bat be 
«ffoninb ban ©janbtijb RaöDe belegert be «^tabban 
ïïobjaen / oob mebe bat be ©o?lt Cfmtfiaen ban 
2finRolt met omtrent 5000. peetben en 8. of 9000. 
«©uptfenteboetDenConinb te Rulpe toasi gefonben / 
Dat oob De Coningtnne banCngeland ben boojfcb?^ 
ben Coninh ban ©2anbnjb een goede bulpe gefonDen 
babbe onber bet beleg ban ben <0?abe ban Cffer / oob 
babben be Staten <©enerael ben «JToninb eentge bulpe 
belooft te fenben/ gelijbJn^acr na gebaen Rebben/ 
alsSbjp tn’t nabolgenbe 25ocb berRalen fullen/ boel) 
eer bj» btt25oeb Hutten / fal tcb bier feberen b?icf 1 
öpboegen / Die 25artRolomeusf <ö52ppRtu0 / Die bp ben 
tóefit ban be boo?f5. SDuptfen toao aen be Staten ban 
Rolland gefcfj?eben beeft / nopenbe ben boo?f5 tocöt/ 
op bat be fabe en ben toebt bec boo?f3.^uptfen/Diemen 
meenbc bat boo? Scberlanb gebomen fouben bebben / 
om ben l^ertog ban ^artna / bte met een feboon 
ger belaft mag na ©?anbrjjb te treeben / afb?eub te 
boen / of bem fijn toebt te beletten / of te boen retac* 
beren/te beter teber(taen/benboo?f5. ö?tefban<©?p^ 
pfiiug toag lutbenbn albugs: 

itólfhiJC T? ^c'c Erentfefte, Hooggeleerde vermogende Heeren, Ik 
twijfel of mijne brieven komen felden tot U. Edele han. 

tfjola* den, alfo ik moer de felve vertrouwen perfonen die onge- 
mtusf wis fijn, en geen boden zyn te bekomen die uit onfen Leger 

derwaerts trecken; in voegen dat ik myn brieven aen U.E, 
fo wanneer de Stoten* E. ben beftellende of na Sedan of na Geulen, 

ban gelegentheid fulx prefenteert om van daer na Holland ge- 
Janö. fdhikt te worden. Ik hebbe te voren uwer E. E. verwittigt, 

hoe dat onfen Leger door Lotteriagen getogen is, en de oor- 
fatewaerom datmendenweg door Holland niet genomen 
heeft, defgelijx ook hoe dat’t leger wefende totVerduyn 
gekomen, het garnifoen der lelverStad een uitval gedaen 
heeft van 500. Arquebuziers, en 5. of 400. peerden, de welke 
iyn van den onfen met lulke furie gerepoufeert geweeft K dat 
den Velt-Marfchalk van den Hertog van Lotteringen de Heer 

van Mouftruel gevangen is geworden hart aen de poort, en 
gebrocht in den Overflen Tempels logement, de welke hem 
met fijn fchutten en peerden feer eerlijk gedragen heeft, wy 
hebben ook fekere kafteelen en ftedekeus ingenomen, die 
den pas en victualiën feer waren belettende, alsFurbag, S. 
Avont, Conflans in Lotteringen en in Champanien , Han 
Sarny , Attigny , en als huiden het ftirke Cafteel van Au- 
mont by Sedan , wefende befchoten en hebbende fich over¬ 

gegeven behouden’t leven en bagagie yanden foldatendie 
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daerinwaren, en dat overmits haer Overfle Capitbyn Lar- 
che dood gefchoten was meteen grof fluk, den Conink de 
welke weder gekomen was van een aenflach opden vyand, 
die hem by Verduyn vergaderde , isfclverby den appoincte* 
mente en overgevinge des Cafteels geweeft. Ik denkewyful- 
len morgen vertrecken na Artel, daer den Gouverneur van. 
Mafiers binnen leyt , S. Pol een vermaert krygsman, van 
daer hoop ik dat wy trecken fullen na Rijms, omganfeh 
Campagnien onder des Coninx fubjeCtie te brengen, het 
gebreekt ons alleenlijk aen fes weken langer goet weder, rui¬ 
ters en knechten fijn wel gemoet, byfonder fo verre een 
maend betaelt word, want fy hebben niet meer dan een 
maend foldye gekregen op de monfler-plaets den 10. ftylo 
veteri. Van Rouaen en andere plaetfen in Vrankrijk fullen 
U. E. E. fekerder tijdinge bekomen door Monfieur de la 
Pree, dan ik hun fchrijven mochte, als nader fulke Provin- 
tien , en hebbender meerder bericht daer van als ik', Mr. de 
Reboursis aengekomen , maerniet zijn volkdie hyin Ne¬ 
derland aengenomen had, en te Iaét gekomen is, is ge- 
diffipeert en vertrocken elx hun weg, overmits de Vorften 
enCafimirusfelver hunlieden geen pas heeft willen vergun¬ 
nen, onfen Leger felver pafïerende door des voorfchreven 
Hertog Cafimirus land en heeft niet gevonden dan lucht en 
water, fonder eenigeprovifie van brood, daer andereVor- 
flengenorg van proviand den Legergeaccommodeert heb= 
ben, als den Bifichop van Ments, den Hertog van Tfwee- 
brugge, den Vorffc van Lutkefteen, en dên Grave van Nafi* 
fau, van Sacbrugge die den leger gunftig zijn geweeft en van 
alles ter nood verfien hebben, Datum Beauker. Hiermede 
Edele Erentfefte, vermogende Heeren uwer E. den Heere be¬ 
velende den ly.Oytob. 15-91. 

Poft. Alfo den Conink fijn Frontieren by Luxenburg 
en op den Maes wefende , geerne verfekeren , en etlij¬ 
ke zynen Majefteyt van den Lott^ringer atgenomen we¬ 
derom tot zynen Majefteyt gewalt bringen wilde, fo heeft 
zyne Majefteyt ’t Leger doen trecken na Ville-Franche 
en Mofon hart by Lotteringen , daer wy nu liggen, en 
verwachten het gefchut , om den felven Steden ftrax te 
befchietcn en aenvallen , en hebben alfo Artel en Rijms la¬ 
ten leggen. of fulx ook gefchied om, de Hertoginne van. 
Bouillons Land te befchutten en befchermen het mag Wel 
wefèn , vele verftandige perfonen hadden geerne gefien 
dat den Conink Reyms aengevallen had , niet twijfelende 
of zyne Majefteyt fouder meefter af geworden zyn,’t welk 
een groot voordeel foudewefen voorde voornoemde Maj. 
alfo vele van de Ligcurs voorwenden, dat de felve niet ge- 
facreert is, ’t welk gefchied zyndc, het fchijnt datter veel van 
de principaelfte fouden den Conink toevallen, onder ftont u« 
wer E. Onderdanige. Ondeteekent, Bartbelomeus Gryphius. 

3BP toillen fjiec nu bjatbo?Der ban De Ranbeltn* 
gc ban Den hertog banpa?main ©janlirijluefegs 
gen Is? / (twijgen / cn opfcfjojten / tot tn Den jacc 
159^‘toeliomenDe/ alleenlöft betmanen Dat tn Defe» 
jjate fefeere onluft ontfiaen es? gcbjcejl tuffcDen fjjn 
tellentie Den p?tngsiBautfttuö ban^a(lfau/en Dew 
b3e!ge{io?en 5Jeere <©?abe ban ^ofjenlo / Doo? Dien 39* 
ne €tcellencie/ DebJijleDeboo?nocmDen 45?abe ban 
^oöenlo in t©upt(!anD bia.ö/alless Dat De <©o?loge aen= 
gtnït DeDe met aDblj0 ban De Coionellen / Capitepnen 
en fó?üg0öbertftn / mtrfgaDec.ö De fftaDen Dem bpg^ 
boegt / DocD De <6?abe ban i^oDenlo twcDetom Uit 
‘©uptflanD geöomen 3ljnDe / cntnDe$eger0 bp Den 

ban <©)anglen geliomen 3pnbe / (cDeeu toel Dat fpn 
€]tccil: Den fclben genomen boet boIgenDe/Den <6iabe 
toepnig bp De raeDflagen DeDe roepen / enDe’tfcbeen 
Dat fpn €rcell: meer b3a.öbouDenDe ban Den<0?abe 
^ljiltp0 ban^affau / Dan ban Den <02abc banl^e? 
ficnio / btebembtess feer toa.ö belgenDe/en blaegDe 
öatmen fpn eere teb02tDeDe/naDemael f)p fufltnecr- 
De te twefen Sicutcnant Generael ban Den booinoems 
Den $2tnte ban €>?angten ober JiollanD/^eclanD/, 
3©efl-b?tefIanD/ $c. fijn €rcell: Daer tegen fufïtnerens 
De Dat ijp commtfTte fjaDDe alö Coubcrneur en genen 
Hicutenant benDe / De <ö5?abc ter contrarie fuflineerDe 
Dat öp al boo2 fijn <€rcell: commifTie / DaDDecommif^ 
fie gefjaD ban 2[ieutenant Generael ban ^ollanD/Ee-- 
lanD / enDe 3©e(i-b2ieflanD / gelijfc Rp al bp tijDcn ban 
fi)n€rcell: i»eet baDerDiecommijtieDaDDe gebaD/ 
en bp bele acten Daerin bjaöbebejligtboojfijne^p 
cell: commilTte / en namentlijlï oob nocD bp refolutie 
ban Den 7.5peb2uanj 15 s7- Dat De heeren Staten ban 
J^ollanD en 3©e|ïb2icjïanDin De felbe qualiteit tnao' 
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éoo Het achtenmntigfte Boek, &c. 
geconfirmeet t / en belooft bat onber fijn €rcell: beleit 
alö <0ouberneur en bent alö Eteutenant <0enerael 
ocflclt en onöeröoubeu foube to02bcn tot berfekeringe 
ban beÈanöcn en Steöcn 80. ©enbelen foiöatenof 
meer / gelijk fiiec bojen in’t» 2.25oeb fol. 3 o. betftadt 
i$/ öcje queftie bermeetöeröe noct) al meer / D002 bien 
ftjn^rtnceü €jrcdlentie Snfter jpacta ban^affau 
gep?ocicect bp beö <©bedeDen^mceban<©?angten 
eecjïc ijuiftoou be eenige ^oektee en erfgenachiban 
jBajctmiliaen ban €gmont <0?abe ban 25uiren / etc. 
üe abminiftratie fjaööe ban be goeberen ban Daren 
toocöet öe i^eece pjiiipö ftoince ban «toangien in 
Spangien gebangen / bc toelbe fijne €rcdl: fuftineer* 
be Ijem alö tooeber toe te bomen / tenmtnflenbanbe 
baberlfjke goeberen in 25?abant gelegen/alö ban 25?e* 
ba/^tecnbecgen/etc.enbat fijn fufïer foube ftaec laten 
genoegen met be aömtniflcatie ban be moeberlpbe 
goeberen/ mitst beibe boenbe rebeninge aen be Staten 
<®enerael: en bpfonber bidt 3ijn €rcell: öaer op aen/ 
flbcmntööp berftont bat be boo2f3-^cere <©?abeban 
i^olcnlo en fijne boomoembe Suftcr boo2genomen 
Dabben metten anberen in boutodtjbe te beegaberen / 
feggcnbc3ün <£rcdl:batbPbpboo?tganb ban.t felbe 
jjutrsdtk / berftont / liem fulr alö tooeber ban 3ijnen 
outfïen252oebecbe^2ince ban <0?angien toe te bebo* 
ren / baer tegen fo fuftincerbc baer boo?f5. Cjrcell: ban 
<©?angicn jtöaria ban 3£affau / bat fp bolgenbcbe o?* 
toe ban baer ©aber ï^oogl: ffèemo: bele jarenbege* 
Deelc abminiftratie ban bare igecrc toocberö goeberen 
geïjab babbe / en b02ber beDoo?öc te beljouöen / en be 
S)00?f5 ^eere o3iabc ban f^olcnlo bat bp fpn toebo* 
menbc <0emalinne baerin bp alle mibbelen foube toil* 
Jen boo2f!aen/ en boe tod eenige acbcibenbe toaren om 
fpn €rcell: en 3ijnefuftet en ben boodj. <©2abe ban 
||olenlo te bereenigen en te accojberen: fo bommen 
baer ook anbere bie bepartijfebap boebenbe toaren/ 
cngelijbmen in fulbe faken gemeenlik boet/ bie bet 
Dier (om ftaer eigen boojbeel of anberfinö) baer onber 
toaren ftobenbc/in boegen bat fpn €rcell: op fpn te 
Dennen geben acte berbregen beeft ban be Üeeren 
Staccn43eucrad/baer bp bp P20bijïe tocrtgecommit* 
teert totte Hbminiftcatie ban be Ecengoebcren ban be 
fMnce ban ©jangieu fpnen tooeber in 252abant ge* 
legen /namentlib onber 232eba en Steenbergen / on* 
ber toelbe Eecngoeberen 3ijne boojjj. Suftcr felbe fu* 
flineerbeoobgebcdteteljcbbcn/ en batbaerom fp te 
meer reclitö babbe otn gep2efereert te toerben tot 
b’abminiftratie ban bare bolle tooeöerö goeberen / 
boo? een balbcb2oebcr/cnoppofcerbe oberfulr tegen 
öeboo2f3. acte ban bc ï^eerai Staten <©enerael/ en 
quant be fabc fo bette bat 3ijn boo2f5. «êjccell. bem uit 
Etracbtc ban bc felbe acte batelib ftdöe in poffeffie ban 
be Abminiftratie ban be felbe B2abanbfe Eeem 
goeberen / baer tegen bc boo2f3- JEaria ban ISaffaw 
fpn €rccll: baren b’oeber bebe roepen en in reebte öe* 
trob boo? ben bogen rabc in Jgollanb / enbebe albaer 
rifebin caöban matntenu:maec3ijn <$rcell. <0?abe 
|ihaurit3 p2oponeerbc albaer erceptic / fuftinerenbe 
bat be benniffe en ^lubiraturc ban befen niet toe 
<Ionb bie ban be boo?f5. l^ogen ifïabe/ fo befequeflie 
roncerncecbc Seengoebecen in 252abanb gelegen / fm 
fttneccnbe 00b bat bie fabe aen arbitresi gefldt toaren / 
bie baer ban bc bemriffe fouben mogen nemen/ na bec= 
mogend febere acte baer ban gepaffeert (bie 3ijne 
Doo?f3. fufierniet racöfacm en bonbtebolgcnjbocb 
aaer bdc allcgatien ten beiben 3ijbcn albter te lange 
te herbalen / fo fjebben bie ban ben Dogen ISabein 
^ollanb bp fententie berblaert batfe be <£jcceptie bp 
fpn€rcdlt gepcoponeert abmittcerbcn/enbenfelben 
banbeinfïacnbe/omflaen en abfolbecen. €n alfo te 
befer tjjb ben föaeb en Eeenbobe ban 25?abanb aen be 
3ijöebanöcgcumeerbe P20bintien nocD nietentoa# 
opgerctDt/gdpb etlijbe ^aren baernagebaen isige* 
toeft/ fototftliaerafrcell:bau<©?angien boo? bietpb 
niet toaer fp baer nu bier te Sanbe foube mogen ab- 
ü2efferen/ beeft Ijaec baerom epntdib geabb2effeert 
aen be ^ecren Staten <aenerad / en albaer berfoefjt/ 
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bat be felbe gdieben fouben/alfnu beter onberredjt 
toefenbe / beboo?f3. p?obifionele acte beuren boo?# 
fclj?eben b?oeber bedeent / te reboceren / en beuren 
boo?noemben bjoeber te inbuceren / fieb te totllcn 
laten genoegen met bet betoint en toefiebt ber brijgiS- 
faben ober be Steben ban 25?eba en Steenbergen/en 
’t gene baer af bepenbeect / p?efenterenbe om in alle# 
te bclboen en eenmael met lieffdbbeenb?ienbel!jbe 
mibbelen befe bifferenten te bernieten/ en om allen 
boojberen onluft en ftoarirbeit bie baer uit fouben mo* 
gen ontftaen/ te berboeben / bat fp buecen tod ge* 
liefben J^eec l^oebcr fal ö?agen en boen b?agen fulben 
refpect/bat bp fönebennijTe enb002toeten bejBagi* 
ftcaten becanbect / be Officieren geftelt / en alle faben 
ban eenige impojtantie metgoebe cojrefponbentieen 
fijnabbpiSfullen gebirigeerten berriebt toerben/ be 
rekeningen gdjoojt en gefloten ten oberftaen ban füne 
gecommitteecbe / en bet reliqua geemploieert/baer 
en fo bat fal beboo?en: Of bp refupes bau bien / fo baö 
fp be boo?noembe €b: ^eerenbc Staten Oenerael 
bat baer bdieben foube te rommitterenbiebanben 
!$age en p?obintiale JiJaben ban l^ollanb / of een 
competent getal ber fclber/ boo? be toelbe fp beur actie 
foube mogen injlituerenenbeuc reebte berbolgente* 
gen ben boo?f3. ^eerc b?oeber / fo fp te rabe foube be* 
binben. ï©p totllcn bier nu geen bojber berbad ban 
maben/ alleen beböe bit bier toillen aenroeren / alfa 
befe fabe bp anbere en 00b in anbere Eanben bed an* 
berO i.ö berbadt getoo?ben bpbe gene bie ban beoo?* 
fabe ban ben ttoift en bet ongenoegen tuffeben fogoe* 
be nab?ienben niet tod onberriebt 30n getoeeft/ en 
batfe qualrjk boen bie bet bup? ber oneeniebeib ftobett 
tuffröen fo goebe brienben / ’t toelfe top op onfe manie* 
re bieten be banb te fteben tuffröen beur en bo?pd/ 
toant menfept: 

Vrienden mogen wel twiften en kijven, 
Maer vrienden fullen wel vrienden blijven. 

gelijk bier 00b gefebiet isf / toant al boctoel / eenige ge* 
Ujb ib gefeptbebbe/benttoift foebtente bermeeren/ 
fo babbenfebarenbanb öae? na altoerb/ en al bleef 
beur qucfiiebetj^utodtjk tuffeben benboo?noemben 
todgebo^en 3|eere 0?abe ban ^obenlo eenige ?acen 
in fufpenö / fo beeft bet eben toel namaelsf te toeten in 
5peb2uacio 159?. 3ön boo?tganrk geöaö/ gelijk top 
t33ijnec plaetfe fullen herbalen. 

Ï©P fouben bier nocö in’tko?t berbadt bebben bet ©«fiugt 
tcactement bat be Conink ban Spangien gebaen 
beeft bie ban betConinkrtjk ban2llrragon/ betoelke23oïW* 
toillenbe boo?fiaen bare gccecbticbeib en p?ibilegien/ 
baer ober oberballen en grote ftoariebeben geleben 
bebben/en be pdnetpaelfte boo2f!anbersJ ban be j|?t* 
bilegien/gereebtigbeiö en b?Pbebenban’t felbe rijke 
metfrbanbelpke boobomgeb?acljt/ en gare goeberen 
geconftfqueert/ban top fullen baer ban tn’t nabol* 
genbe 25oek en ^gjare eenig bermaen ban maken/ om 
te beften en toel te oberleggen bp beStaten ban be ber* 
eenigbe .föebedanben / of ook gerabentoass aen ben 
Oonink ban Spangien fuiken genabe te berfoeken 
alö iBicljael Opftnger ^ifiodcuö be felbe iö toetoen* 
fcftenbe / en beö Ooninr ban Spangien goebigöeib en 
miltljeibbinnenSarragoffa be ^oofdftab ban SCr* 
ragon betoont / iö berftalenbe en p?ijfenbe. 3©P toillen 
ban bier nu toat ruften / en onö bo?ber berepben / om 
bc nabolgenbe gefcljicbeniffe mebe aen ben bag te 
toengen / en btt2i5oek beftupten mem tooo?benbcö 
bermaerben ^ftnp / feggenbe bat 

Een Conink, Vorft ende Potentaet, 
Hoe groot en machtig hy is van ftaet, 
So wei is hy gehouden en verbonden, 
Aen den eed by hem gedaen t’eeniger Honden 
Aen de Republijke of ’t gemeen befte: 
Als fijn Officiers, alfoo valt queile. 
Want hy is minder als het rijke, 
Ende ook als de Republijke. 

^ ïBefelbe: 
Een Conink of Vorlt is niet boven de wetten, 
Maer de wetten moetmen boven hem (etsen. 

Einde van ’t achtentwimigfte Bo?k, 



NEGEN EN TWINTIGSTE BOEK. 

Vervolg van de Nedcrlandfe Oorlogen , Beroerten en 
Borgerlijke oneenicheden, gefchiet by tijden van Alexander Hertog van 

Parma, &c. Gouverneur en Capiteyn Generael van de Nederlanden, 
onder’t gebied van den Conink van Spangien : mitsgaders de Prin- 

ce Mauritius van Naflau, en Wilhelm Lodewijk van Naflau, 
regerende Gouverneurs van wegen de Heéren Staten Ge¬ 

nerael over de Vereenichde Nederlandfe Provin¬ 

ciën, daer over de felve geftelt en 

gecommitteerc zijn. 

l^ort begrijp en inhoud. 

Egïn van den jare 1592. Meefter Johan van Oldenbarnevelt, Raed en Advocaet van den 
Lande van Holland, verloekt ontflagente zijn van fijnen dienfte. Acte van de Staten 
van Holland verleent den Heere Mr. Johan van Oldenbarnevelt, nopende de continuatie 
van fijnen dienft als Advocaet van den Lande van Holland. De Staten Generael fenden 
volk tot hulp van den Conink van Vrankrijk. Hertoge Johan Cafimir Pallgrave geftor- 
ven. Hertog Richart van Simmerens voorgeven aen de jonge Palfgrave. Antwoort van 
de PaHgrave en fijne Raden. Replijke van de Hertog Richart. Duplijke van de jonge 

Pallgrave. Pallgrave Richart verfoekt op nieuws audiëntie, wat de Palfgrave Frederik hier op heeft doen 
antwoorden. De Cheuryorft Frederik vertrekt uit de vergaderinge, en wat Hertog Richart voor de lefte 
mael voortbrengt, en zijne proteftatie. D’antwoorde van de Cheurfurftelijke Raden. De Palfgrave Johan 
Cafimir begraven. Pallgrave Frederik erft het gedeelte van de Pais, dat de Pallgrave Johan Cafimir befeten 
hadde. Hertogh Richart van Simmeren neemt en trekt de tutele over den jongen Palfgrave aen, en neemt 
cenige plaetlën in de Palts in; dan doet daema afftant. Hetog Wilhelm van Cleve, Gulik, Berg, &c. 
geftorven. Dodfor Theophilus Homodei AmbalTadeur van den Conink van Sweden verfoekt hier een re¬ 
giment Nederlanders aen te nemen, ’t welk geconfenteert word. Verhael van de Oorloge desConinx van 
Spangien tegen het Coninkrijk van Arragon. Antonio Perez, Secretaris des Coninx van Spangien hadde 
door laft des Coninx van Spangien fecretelijk doen ombrengen Johan Efcovedo, Secretaris van Don Johan 
van Ooftenrijk, en neemt de fchuld op hem. Perez vlucht na Arragon in een gepriviligieert Cloofter, 
daer hy met geweld uitgenomen werd, en na Saragofla gevoert. Perez doet fijn onfchuld blijken by meer 
dan vijftig gefchrifcen en billetten van des Coninx hand, de welke daerom geftoort zijnde , vonden fy 
een ander voet, genaemt het recht van Separatie, nochtans in Arragon niet gebruykelijk. Perez krijcht 
fententie tot fijnen voordeel by vonniflè van de Seventiene van Arragon. Perez word in de Inquifitie 
gebracht, daer hy deur een gemein appel vier uyren daerna weder geeifcht word, hy werd uite Inqui- 
fitie verloft. DeMarkgrave van Almenara word in degemeene gevankenifle gebracht, daer hy 14. da¬ 
gen daerna in fterft. De vervolgers van Perez foeken hem noch andermael in de Inquifitie over te leve¬ 
ren, verfterken haermet 2000, mannen , fchieten een kind dood, en eenige quetfende. Perez en Johan 
Francifco Majorijn werden de Inquifitie overgelevert, het volk raken op de been , en verfoeken Gil de Mefa 
tot haer hooft, tot befcherminge van haer vryheid. Hoe veel doden en gequetften in defen oproer ble¬ 
ven. Perez werd uit de gevankenilfe gelaten , hy vertrekt met Gil de Mefa uit Saragofla, en onthoud 
hem op eenen berg. Gil de Mefa fcheit van Perez en komt met brieven van hem in Vrankrijk by des 
Coninx Sufter, die hem in hare befcherminge neemt. De Conink van Spangien doet een krijchs-heyr 
lichten onder Don Alonfo Vergas. Privilegie van Arragon. Sententie van de Seventiene van Arragon, 
dat de Juftitia of hoog-Richter fchuldig was de wapenen in handen te nemen. Het Arragonfe Leger 
verloopt. Alonfo Vergas komt met het Leger in Saragofla, en wat hy daer uitrecht. Jan de la Nu- 
za hoog-Richter en Juftitia van Arragon werd gevangen. Sententie over hem gegeven. Zijn Excellen- 
tee van Naflau reyft in de Provintien van fijn Gouvernement, en eerft op Utrecht, trekt voort na Over- 
yflel en Gelderland. Queftie tuflehen die van Gelderland en Bommel. Die van Holland fenden mede 
Gedeputeerden aen die van Gelderland. Sijn Excellentie reyft na de quartieren van Braband; heeft een aen- 
flag op Maftricht, te vergeefs: trekt naZeland. Van de gelegen theid van de Oorloge in den beginne des 
jaers 1592. Wat volk de Hertog van Parma by hem hadde. Beraedflaginge van Parma en de Ligeurs ge¬ 
houden om Rouaen te ontfetten. Een Compagnie Ruyters van de Conink in route geflagen. Schermut- 
finge tuflehen den Conink en de Ligeurs. De Hertog van Parma neemt de Stad Neufchaftel en het Cafteeï 
in , hy belegert Rue te vergeefs, hy komt over de Riviere de Somme, en trekt na Rouaen toe. De Conink 
breekt het beleg van Rouaen op. De Hertog van Parma belegert Caudebek, hy werd gelchoten in zijn rech¬ 
ter arm, neemt Caudebek in. De Conink van Vrankrijk hem verfterkt hebbende, komtnaParmas Legei 
toe. De Baron de C’naftre gevangen. Dappere fchermutfel tuflehen den Conink en de Ligeurs. Grote dier- 
te in Parmas Leger. De Hertog van Parma breekt het Leger op, en brengt het op een ander plaetfe. Biron 
doet een aenflag op het Leger der Ligeurs. Refolutie van de Hertogen van Parma enMeine om het Le¬ 
ger over de Seine te brengen. De Hertog van Meine ontkomt de periculen, daerin hy met het gcheeieLe- 

4 ge- 
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ger ge weeft was. De Conink van Vrankrijk neemt Caudebek wederom in. Des Hertogen van Farm as ein- 

telijk vertrek uit Vrankrijk. Sententie van den Hove Provinciaei van Holland, daer by het Huwelijk tuft 

fchen Dirk Fijk van Hove, en Maria van Bekenfteyn verklaert werd nul, egeen, en van onwaerden , en 

haer toegelaten werd een ander te trouwen. Maria van Bekenfteyn trout een ander, fterft eindelijk Ton¬ 

der kinderen . Dirk Fijk huweÜkt daerna ook , noch by het leven van Maria van Bekenfteyn, en procu- 

reert een dochter. D. Warnerus Helmichius Predikant tot Delft, werd by de Curateurs van deUni- 

verfiteyt totLeydcn beroepen tot Profeflbr Theologie, ft welk hy affiaet. De Ceurvorft van Ceulen, 

Prince van Luyk , fend Gefanten aen de Staten Generael. Antwoord by de Heeren Staten Generael 

aendefelve Gefanten gegeven. Den Conink van Polen Sigifmundus de III. trouwt Anna, dochter van 

Erts-Hertoge Carel van Ooftenrijk. Johan Grave van Manderfcheit, Biftchop van Straesburg , fterft. 

Aenftag van fijn Excell. voorgenomen, maer door een kleine oorfake te niet gegaen. Steenwijk byde Prince 

Maurits belegert. Antonio Coquei Overfte Lieutenant van La Motte, commandeert binnen Steenwijk. De 

Ridder Francois Veer werd door fijn been gefchoten. Verfcheiden uitvallen. Hopman Olthof blijft met 

meer andere dood. Grave Lodewijk van den Berge en Capiteyn Blonde! dood gebleven binnen Steenwijk. 

Houten Toren by Capiteyn Johan Cornput geinventeert. Die van de Stad brengen een wagen met vuyr- 

werken op de wallen , om daer mede de Mijnen fchadeloos te maken, doch te vergeefs. De mijnen werden 

gereet gemaekt. De belegerde houden fprake. Het gefprek werd afgeflagen. Daer word eenig volk in Steen¬ 

wijk gebracht. Sijn Excellentie werd door fijn wange gefchoten. Den Overften Dorp werd in lijn beenge- 

Ichotcn, daer van hy 's anderen daegs fterft. Steenwijk word by apoindcemcnt overgegeven. Schrijven van 

de Heeren Staten Generael aen fijn Excellentie. DeHeeren Staten Generael fenden den Heere van Matheneft 

fe en de Raedsheer Loofen aen de Rade van Staten in Vriefland. Wapenfchouwinge in ft Leger voor Steen- 

gedaen. De Heere van Famars beftchtigt de wegen en de gelegentheid na Coevorden en zijn rapport. 

Millive van de Heeren Staten van Holland aende Raden van Staten. Refolutie nopende de belegeringe van 

Coevoerden. Charles de Heraugiere Gouverneur van Breda , fchrijft aen de Staten van Holland. De Grave 

van Hohenlo, verfchijnende inde vergaderinge der Staten van Holland, vertoont zijn mifnoegemPrince Mau¬ 

ritius fent de Heere Reynier Cant na den Hage. WatReynier Cant van wegen lijn Excellentie Mau¬ 

ritius van Naftau de Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aengeeft. Andere fwa- 

ngheden voorgevallen nopende de belegeringe van Coevorden. Coevordens belegeringe en gelegentheid. 

Oetmarfen word ingenomen. De Heeq van Fama word dood gefchoten. Zijn Excellentie komt wederom in 

ft Leger, daerentuflehen hadde Grave Willem van Naftau de loopgraven en fchanfen gevordert.Uitval van de 

belegerde. Willem Hendrix Bundich, Capiteyn en fijn Vendrich blijven dood. Zijn Excell. eifcht het Forc 

van Coevorden op. Gelegentheid van’t Leger van fijn Excell. en wat voor Coevorden uitgerecht werde. De 

Heere van Kenenburg gequetft in zijn flinker borft, het loot daer in blijvende. Tijdinge van des vijands 

komfte om Coevorden te ontfetten. Refolutie van fijn Excellentie en fijnGn. Graef Willem van Naftau, 

om de komfte van Verdugo al daer te verwachten. Advertentie die de Grave van Hohenlo doet vankont- 

fchap, die hy hadde van des vyands overkomfte. Brief van den Conink van Vrankrijk aen de Staten Generael. 

Propofitie van de Heere van Buzanval aen de Staten Generael. Groten brand tot Delfshaven in Holland. Ver¬ 

dugo maekt gereetfehap om Coevorden te ontfetten. Hoe fterk hy was. Hy komt met fijn volk ontrent het 

Leger van fijn Excellentie. Johan van Steenwijk heeft Verdugo advertentie gedaen van de gelegentheid 

Van het Leger voor Coevorden. Brieven van Fran^oys Vcrdugo aen Jr. Johan van Steenwijk. Verdugo be- 

ftrijd het Leger van fijn Excellentie van Naftau, omtrent 300. doden van den vyand, en van der Staten 

zijde niet dan drie. Gtave Willem van Naftau gequetft. Sijn Excell. doet het Fort van Coevorden opeifchen» 

daerfe genoegfaem mede fpotten. Die van ft Fort van Coevorden fenden aen fijn Excell. een trompetter. Ac- 

coort by fijn Excellentie aen de belegerde van Coevorden vergunt. Graef Frederik met fijn Garnifoen ver¬ 

wecken uit Coevorden, Ongenoegen van die van Over-Yflel, om datter Vries Garnifoen in Coevorden ge- 

leyt was. Miflive van de Heeren Staten Generael aen fijn Excellentie in ft Leger voor Coevorden. Refolutie 

van de Gecommitteerde der Heeren Staten Generael, nopende de befettinge en commandement van Haft 

feit en Coevorden. Inleydingeen aenvank van ft Collegie der Theologie, gefchiet binnen de Stad Leyden 

den ó.Oftober 1592. Publicatie nopende het aenvangen van het Collegie der Theologie. Predicatien tenfel- 

ven dage binnen Leyden gehouden in de drie Kerken. Bereidinge en byeenkomfte der Heeren Curateurs, 

Profeftbren, en Magiftraten totte inleydinge voorfchreven. Oratie van Jan van Hout, Secretaris der Stad 

Leyden, en begin der inleydinge. A<fte der Heeren Staten van Flolland , nopende de fondatie en ftichtinge 

van het Collegium Theologie. Ordonnantie der Staten van Holland en Weftvriefland opte direftie van Col¬ 

legium Theologie. Byvoegfei en aenhank der regulen en wetten, daerna hoe de Burfalen, en dien het aen- 

gaet, hen gehouden lullen fijn te dragen. Oratie van den Eerweerdigen en feer geleerden Heere D. 

johannes Kuchlinus, Predikant tot Amftcrdam , by de Heeren Staten van Holland en Weftvriefland 

beroepen tot eerfte Regent van het Collegie der Theologie in de Univerfiteyt der Stede Leyden in- 

geftelt. Namen van de eerfte Studenten of Burlalen in ’t voorfchreven Collegie. Ordere by de Heeren 

Staten van Holland geftelt, om te geraken tot promotie jvan den ftaet en waerdigheid van Licentie en Doóto- 

raet. De Pallgravc by Rhijn Frederik de IV. lend een Gelant aen de Heeren Staten Generael. Propofitie van 

den Heere van Buzanval aen de Staten Generael. Refolutie der Heeren Staten van Holland en Weftvriefi 

landop’t aengeven ven den Ambaffadeur van Vrankrijk. Propofitie nopende de confenten voor den jare 

1593. Tijdinge van dat de Loreinoyfen voor Beaumont waren geflagen. Pretenfien die deGravinne van 

Meurs fuftmeerde te hebben op’t Geftichte van Ceulen: haer werden rcprefalien vergunt tegen Ceulen» . 

4 F regiment van den Grave van Arenberg geflagen. De Flertog van Parma krijgt bevel van den Conink van 

Spanjen om wederomin Vrankrijk te trecken. De Grave van Fuentes komt tot BruiTel, en fchrijft aen de 

Hertog van Parma, Den Hertog van Parma fterft. Van wat conditie en aerthygeweeft is. Sijn begraefnifle. 



i592* Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
Die van Romen reelaten een fhtue of marberen beeld en een fteenen tafel tot lof van den Hertoge van Parma 

op. Grave Pieter Brnft van Manfvelt Gouverneur van de Nederlanden byprovifie in de plaetfe van den 

Hertoge van Parma. Comnk Johan van Sweden de derde geftorven. Affcheyt genomen by de Gedeputeerde 

van de Provinciën, geweeft hebbende ter vergaderinge van de Heeren Staten Generael der Vereenigde Pro- 

\ innen, \ ei vaten e in t korte lêkere Articulen, die fy hare principalen hebben voor te dragen, om daer op tc 

reiolveren ter naefter vergaderinge, die den 10. Januari) 1593. in den Hagegehouden foudc werden. Eynde 
des negenentwintigften Boekx. 
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HET NEGENENTWINTIGSTE 

Sftjm 
taanden 
jare 

$ fjebben fn’t Bocggaenöc 23oc& Per* 
Öaelt öeUicto?ien/ öteöe^tncejBau* 
titiu0 ban Jlaffau tn ben jace 1 59 i.bec* 
bregen baööe / met bet berobecen ban öe 
^teöen ban gutpben / 3£ebentec/Hul|l 

cn,$tmmegen/bebalben De jpo?ten / «gebanfen en 
flccfeten tn’t boo?fcb?eben©oe& berbaelt/ öaec benef- 
fenef 00& öat Den Sfiöbocaet ’s? lanög ban èollanö/Élo- 
banban<©löenbarnebeltrot berfcbepöen cepfentnöe 
Zlegetö bp 3tjn Cjecell. toaö gecepfl / en öat bp in een 
grote ftebtegeballen 3jjnöe/ eemgecaetfïagen achter 
toegen bleben en niet uttgeboert tocgöen. ©et boo?* 
fcb?eben jacrteneinbegebornen5ijnöe/toa0nien be* 
fich te beraetfTagen toatmen in het toebomenöe jaer / 
Detnöleöe Hertog ban parma toeöerom na©2anR 
rgö toass bertrochen / om öe ^tab ban «ouaen / öie 
ban ben «tfoninb ban B?an&nj& belegert toatf / te om* 
fetten/ fouöe boo? öebanö nemen /öeopinienbielen 
öibersf. <©fc banHollanöfouöen tnel geerne gefien 
fjcbben/öatmen <©eertrupbenberge/ öat bie ban 3£o?* 
ö?ecbt mat na lacfj/foubc fien te berobecen: ban öie 
ban tföelöcclanö / ©?teflanö en (DberpfTel/ btelöen 
feet acn öatmen bet toeöerom fouöe beginnen baermen 
boo?leöen iaet ’tfelbe gelaten baööe tanöere boilöen 
’tEeget boo? <0?oem'ngen / anöcceboo?Coeboeröen 
gebjocötöebben: 3&ocbtoecöe emöeUjb begoten öat* 
men ^teentoijfe / een feer flec&e plaetfe belegeren fou* 
öe/öaer toe men fecceteltjb alle p?epararten öebe gereet 
maften. 

San Sn Sanuario 1 y 9* berfocbtejEeeflet ^oban ban 
ban©i« <©löenbarnebclt/ flaeö en fübbocaet ban ben üanöe 
SSr ^0lIanö/aen öe Staten ban ben felben üanöe 
iftaed en omflagcn te toefen ban 3(jnen öienfle / boo? bien bP Be* 
rnuacact bont ben felben ötcnfl ïjem te feer beftoaefUjb te 3tjn/ 
ïanbT Dat .ÖP öelt öjentf ttfetbo?öec en bonöe Blijben 
ban tioi- beötenen / fjebbenöe in’t laetflc ban ben boo?leöen fare 
lanbüep meteen ftoarepaffie enfiefete ban colijfce gebifiteert 

getoeeft / en bat fjp baerom tc beftoaerlper in fijnen 
bienft fouöe bonnen continueren /berfoefjte men fijnen 
geöanen öienfte en arbept fouöe toillen fjouöen boo? 
aengenaem / berbiarenöe öat bp gcöurenöe 3önen 
bienfl niet anberö en baöbe gefoebt ban bet gemeen 
Belle ban ben Sanöe/met p?efentatie ban 3ijne fuccef 
feur of fucceffeucs» op alles? een gepeel faer bp goeöe im 
flructie ban alless noöig 3pnöe te info?meren/ en miö; 
beier tpb 00b aen ben Heeren Staten in alle occut' 
rentien bienfl te betoijfen na fön bermogen / miteröat 
ftP inrecompenfcban ben getroutoen bienfl fouöe mo* 
gen blijben tn öe goebe gratie ban be Hoeren Staten: 
en bem acte gebenöe/ bat bn aeöurenöe be <©o?loge in 
gene anöere öienflen en fouöe too?ben geb?upbt fonöer 
fijn confent. Hier op bp öe boo?f5. H^^n Staten ban 
Hollanbgcöclibereert en beraetfïaecfjt 3ijnbe/i!Sbem 
fpn berfoeb afgeflagen/cn berfocljt öat bn 3tjnen bienfl 
fouöe blijben continueren / berbiarenöe éenö?acbtelijh 
en gemeenöer banö/ bat fplupben in’t generael en par* 
ttculicr feer goeö genoegen Ijaööen ban fpnen öiem 
fle / bebbenbc 00b fijn tractcment bcrmeeröert/ en 
fjem bcrleent öefe nabolgenbc acte: baer op bP in 
in öcn boo?fcb?cbcn bienfl i0 blijben continueccnöe. 

^ en Gedeputeerden van de Staten van 
ten ban Holland en Weftvriefland, Staetsgewijfe verga- 
èoüanb/ dert lijnde, is by haerluyder Raed en Advocaet van den 

henaeeir *c^en fan^e voor gehouden : Dat nadien hy in den ja- 
mor gjo# re 1580. verfocht was, om tot dienfl; van den Lande 
tjantaan aen te nemen den voorfchreven ftaet, en fijne excu- 

foeht 
onttla^ 
gen te 
3tjn ban 
fijnen 
öJenftei 

BOEK. 
toe heeft laten bewegen : onder proteftacie nochtansj 
dat. foverie hy in’c bedienen van den voorfchreven 
ftaet, denfelven bevonde te befwaerlijk, hemgeoor- belt/ 
loft foude wefen, en vry ftaen , hem daer van te excufe- noyenbe 
ren en fontlaften. Dat hy in’t eynde van den felven ja- 
re, bevindende metter daedden arbeyd,moeyte, fwa- banfp* 
righeden en periculen in de bediening van den voorlz. IJi111 
Staet feer groor,hem daer van wel geerne hadde ontfla- 
gen gehad; maernieebegeerende intempeftivelyk, en bocaet 
de Landen in gevaer en perykel ftaende ( ais in’t einde ban bm 
vanden voorfz. jare Lxxxvi.enin de jaren Lxxxvii. ^aflnn^0j# 
en Lxxxvm. gebeurde ) den Heeren Staten fijnen iaUö. 
dienft teonccrecken : Hadde daer van in de felve jaren (F0I.3.) 
menigvuldige verklaringen ter vergaderinge van de 
Heeren Staten gedaen , en dat hy alleenlykin regard 
van dien. fyn uiterfte devoir wilde continueren tot- 
ter Landen dienft en redres van de verlopen faken, fo 
in de vergaderinge van de Heeren Staten van Holland 
in de Generaliteyt, by fy Excellentie als elders, daer 
’t felve hem doenlyk foude wefen , fonder dat hy hem 
konde gehouden in de limiten van fyne inftrudtie. en 
dat dien volgende by hem in de voorfx. jaren van 
Lxxxvii. Lxxxvm. en Lxxxix. gedaen zijnde alle 
mogelijk devoir en de faken gekomen in apparentie 
van redres, was in den beginne van den jare vijfchien 
hondert negentig befloren, hem yan den voorfzi dienft 
te excuferen: daer van hy hem ten felven tyde mede 
hadde laten diverteren , en tot continuatie bewegen, 
fulx dar hy in de jaren negentig en eenennegentig niet 
fonder befwaernifle,den voorfz.dienftgecontinueert 
hebbende, en in’t einde van den jare eenennegentig 
meteen fiekteof pafliegevifiteert zijnde, en daer door 
te befwaerlyker vindende fynen dienft te mogen con¬ 
tinueren : hadde eindelyk voorgenomen , alfnu met 
d’expiratie van ’t fefde jaer van fynen voorfz. dienft 
hem re ontflaen, biddende den Heeren Staten fynen 
dienft en arbeyd te houden voor agreabel, verfeke- 
rende haer Eedele dat hy met vlijt, gedurende zij¬ 
nen dienfte, niet anders haddegefocht dan’cgemeern 
befte van den Lande. Prefenterende ook van den jare 
i f91. hem te laten gebruy ken, foom fyne fucceffeurs 
en anderen , desnodigzynde, van alles te informeren, 
als om middeler tyd aen den Heeren Staten, in alle oc- 
currentien dienft te bewijfen na fyn vermogen, verfoe- 
kende in recompenfe van fijnen befwaerlijken dienft,te 
mogen blijven in de goede gratie van dc Heeren Sta¬ 
ten,en A<fte,dat hy gedurende den oorloge in geene an¬ 
dere dienften fal worden gebruy kt fonder fijn con¬ 
fent. En nadien by den Staten op alles volkomelyk is 
gelet, en fonderlinge mede op den jegenwoordigen 
ftant en gelegencheid van de faken van Oorlogen, en ’t 
gunt nodig en ookftreckende is tot dienfte van den 
Lande:Hebben eendrachtelyk en gemeender hand ver- 
klaerr,dat fyluyden in’t generael en particulier,feer goe¬ 
de genoegen van de dienften van den voorfz. Ad vocaet 
hebben, en hem daer van bedanken. En den voorfz Ad- 
vocaet vetfochr, ernftelijk begeert, en in’t vriendelijk 
vermaent in fynen voorn.Ampt en dienfte, ten aenfier» 
als voren,en om andere redenen, die de felve nader kan 
confidereren, te willen continueren En hoe wel de Sta¬ 
ten mede wel konnen verftaen, dat den felven Advo- 
caet uit fonderlinge affedtie , luft en y ver tot voorftand 
en welvaren van den Landen egeene koften , moeyten 
of periculen is ontfiende , fonder verwachtinge van 
vorder traidlement, of om eenige andere confideraticn 
boven’tgunt by liquidatie vande voorgaende koften 

fatien niet werden aengenomen, hy eindelijk hem daer cn dienften metten felven by de Gecommitteerde Ra¬ 

den 
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den is vereffent. Willende nochtans dat den voor¬ 
noemden Advcaet, tot eere en dienfte van den Lande 
Lmyten fyne fchade fal hebben gedient, en noch vorder 
inden felven dienfte continuere, foo lange God de 
Heere de gave en ’t vermogen fal verleenen , den felven 
Advocaec toegevoegt en geaccordeert hebben defom- 
me van twee duyfent ponden van veertig groten vlaems 
’t pont, ren refpeóte van fyne voorgaende dienften,bo¬ 
ven ’t gunt by hem diesaengaendefoude mogen zijn 
ontfangen. En dat den voornoemden Advocaec voor 
fyne toekomende dienften jaerlijx hebben, ontfangen 
en genieten fal, mededefomme van twee duyfent pon¬ 
den in de plaetfe van den voorgaenden appoindtemen- 
te. £n foo verre den felven Advocaec eenige koften 
voortaendragen fal van convoyen, kuntfehappen , rei* 
fen of andere extraordinarife onkoften, dat de felve 
daerenhoven by’t gemeen Land gedragen en betaelt 
fullen worden. Gedaen in den Hage, in volle vergade- 
ringe van de Staten voornoemt. Onder ’t Zege! der fel- 
verhier op gedrukt jd en 2 ï Januarij 1501. Onder ftont, 
Ter ordonnantie van de Staten, en was ondertekent 

C.de Rechtere. 

een gocö en toelgebaUen nemen / ett bat fp gem ooft na 
fijnen booö baer ban öauft toeten fouben / baer tegen 
3ijn 5r. <0n. niet ttofifdöe / cn bergoopte fp fouben fij¬ 
ne toclmcpnenbc aenüieöen ten BejTen en niet anöerS 
nis toelmepnenbe berfïaen/en ftclj aen fijn <0n* 
hermaren berftlaren en betonen /bat fijn <0n.tod* 
mepnenb boojnemen mit best temeeröerlufienpbet 
tn’t toerft te riegten oojfaftc IjeBben morgte. 

H^c op geeft 3ijn Cgeurf. <0n. 3ijn Beraeö Begeert/ 
betoijle {jet gem aigt een onberfien begeeren boo? guam 
en bat gptec eecfiec gelegentljepö baer op anttooojbe 
gcbenfoube/namentïijftDen 11, januarij / betoijle gp 
boo? anbece öagelyftfe boojbaltenöe faften fuïjc niet eer* 
brtöoenftonbe. 
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A Ebus is ben boo?f5. tymt SCbbocaet in fpnen 
ten<&e* ** öicsifï gecominueect en getreben in ben jare 1 y 92. 

öefotgncrcnöe bagcltjr in alle beef Eanös albergetoieg* 
«Ofte faften / en betoijle men ben Comnft ban ©:anft* 
rijft Bobenget toegcfctöe gclb/ooft Ijuipe ban fciiepen 
loegefonben beeft/fteeftmen gem nod)<©t*abe ©gt- 
ItpS ban kaffan toegefonben met 20. bcnöeien foiöa* 
tea/ te toeten/10. bacnbelen ©ebednnöers/ cn ro. 

baenbelen ^djotfe uttgelefen folbaten / onber ben Co* 
ïonel 25alfourt <©efe 3pn fcgeep gegaen tot ilotter* 
bam cn arribeerben ben i.HSecrttot diepen/baer 
ban top gier na O^cöec bergael boen fullen. 

nersrl 
fcnörn 
toofft tot 
ïjaipe 
tan ben 
Comna 
ban 
©ranll* 
rijft. 

ilertog 
Sloöaii 

■pi €n 16. januarij / ts Hertog ^loftan Caftmfr bes 
■Ly fer toerelb binnen HepöelBerg oberlcben/ een öap* 

gJKJperboojfïanbec ban öicbanöe<0ercfo?meerbe fielu 
bc ge» gic/ SCbminitfrateut ban bc Cgcurfurfidijftc ©falts 
(tb/üeu. enlBombaer ban ben jongen ©altfgrabc jfreberift / 

gp tS ben 2 6 berfelber maenb tfatdift Degiauen in Bp* 
3pn ban bcle Jfurfien cn Heeccu. 

Jaerdichtop Hertog Caftmirsoverlijden : 

f^ertonc^an.ö’CaffMlr ©aLfgraefBII öcnHglIn: 
«Die bil be jfranfCfjc en ^eecLanöcrS Was Bc< 

ftent / 
<5>cVr 3lln HelIrtoCfiten bic geöaen 3lln/ 
13' Vanbcboób VctfLonöcn cn gefCgent. 

hertog ©oeg böoj fijne Dcgraeffcniffe / is be hertog 
öiröarb cgacö ©alfgrabe ben 18 januari; tot HcpöelBerg ge* 
g" ftomen met ontrent 90. paeröcn?cn geeft aibaer ben 
uufi jongen Cftcurfurft en fijne Cïaöcn boen arnfeggen/als 
tioojgeo bat op Slem ais bc naefte Blocöbeitoanö bes jongen 

Cgeurfarft / bolgcnbc bc »©ulöen jBulle bes ïSepfcrS 
Caroübebtecbe/ cn^igifmunbi 23uüe en ftet ottbe 
fjeerftomen en getoutft bes COcurfuifïeïijften J^upS 
^>alt3graef boo? liet obcrlpben ban ben ^oo?Iucftti= 
gen jfurfl ^ioftan Cajintic tops bcrbaltcn bc ïlege* 
ringe en ^öminifïratie ban liet Cfteurfurilenbom 
paltj/totbat bc boojfcftjcbenfpnen H5ebe jpreberift 
tor bólftomenc otiberbom geftomen foubc 3ijn: <©ep 
lialben aUioetocl Ijp boo? fijnen Dogen otiberbom en f4 
nefclfS menigbuibtge gefclieften en faften meer alStc 
bed teboen!iabbe/cn bar Dp mette fo:ge en curatele 
ïuetnnbersbnnmoepteftaböete bertoacDtcn/ enbet? 
fialbcn öseStodbcrfcljonetmocDteblpben: uocljtans 
op bannen jijnCDeurf. <£3n. tod mepnenbe ©abcr= 
iilft gemoeb fpeuren mocljtc/fo totlbe ftp fijne Ctjcurf. 
iOn. öien(l/ ©etteclicDe tteu/cn fcljulöige fo?g/frcunbs 
betterUcli offereren en aenbieben en fijne Cfteurf. <©n. 
en Hare Hanb en üupben tot alretijb / tot bat ftp fijn 
bolïiomen en redjt beflemte jarenerrepfttfouöeljebs 
Ben/metraeb cn bacb/getroutodijft en ongefpaerbe | 
neerüiglieib Bpftaen / en be Sfibminiflratte enütcgc 

O <£t ^ommarie anttooojb baer op gegeben toas/ stat? 
AOnabele Bebanftinge ban 3ijn f.<©n.acnbiebim 
ac/berftlarenbeboo?ts batfp inbe<0ulbcn 25ulleban ^alf9ra. 
CaroluS be bierbe/noeft Bp be beclaratie ^tgifmunbi/ ne cn fijt 
met eenige tooo^ben noclj letteren bonben / bte een ^alleli 
€ljeurfur{l / bic Dct 18. jaer errepftt Beeft / bo?ber ee= 
nigeUSomBaerfcljap of Curated onbectoo?penfoubo 
sijn/toam bte gulbene föulle ftlaerlöft Betjegenbcel 
Oetupgbe. ^oentoifl fijne CBeurf. <©n. ooft geen ej> 
empel baer tn anbers toas geliouben/in boegen bat 
3ijn bed gelieföe ^eer ©etter en getoefene <Turatcuc 
geenc toüber Curatele ban meeningetoasgetoced te 
toilien gcB?upften /maer beCBeurfurfldijfteregerin^ 
ge 3ün CDtierf. <0n. ober te geben / betoijle nu ooft fp* 
ne€Duerf.<0n. gelieföe $^ecrn ©aöerStoijlen paifc 
graef Sobctojjft CD?ifi3eliger gebacljteniffe aegterge^ 
laten lejïen toiile / uitöjucfteliift inljouö/ bat toanneec 
fpncCBuerf. v©n. bat 18. jaer 3ijnS ouöeröoms er* 
repfttfouöefjeBBen/ öatljpöan be bolle lotgeringe in 
ben name beSJtlmacgtigen fijnesCfinerfurjienöoms/ 
ooft anöere Eanb en Eupöcn fouöe aennemen / 
gelijft BpalwöeBeBoo?l0fteBulbinge ban eenige 3ijn* 
ber «©nberbanen ingenomen / en ooft in ’t toerft toas bc 
refïerenöc in Beljoo?lpfte plicgt te B?engen/en met <80* 
bes genaöe en ijulpe/ met ben ouben en anbereKa* 

| ben / 3ijn Sïegeringe alfo teBejïellen/bat bergopent* 
i ijjftöe fdbe ter eercn<©obes/ en bes ©aberlanbSett 
I infonbergeib ber ©alt3 toelbaert flreeften en gebpen 
I foube.^o mi3ijn Cguerf. <©n. uit fuift aengebange* 
! 11e ilegeringe toeberom foube toilien uitfegepben / fou* 

be fegimpefuft cn tot berftlepnlnge föner reputatie bal* 
Ien/boo?nemeitjften betoijle be€guerfurftenen5fur* 
fien / aen be todfte fijne Cguerf. <©n. gefegjeben geeft/ 
gem nu alle tfamen boo? eenen reegten Cguerfurfi er* 
ftennen en gouben / bolgenbc be gemelte gulbene 25ul* 
le. ©aerom fgnc CguerfiCin. fieg niet fcgulöig ecacg* 
tet gem berber eenige Curatel te onbertoerpen/in boe* 
gen gp fulr niet te boen gcöenftct ^0 toil ooft 3ijn 
CDuerf. <©n. 3ijn <©n. in 3ijn gogen jouöeröom met 
fuiftemoeprennietBcftoaren/maer ben fdben b?un* 
telijft berfegonenen rufi fegaffen. 25e|Tuptenöe/ boet 
3(jn Cguerf. <©n. 3ijn f. <0. fpnes aenbteöenS feer 
tomudtjft Bcbanften/ ban bat gp 3ijn cguerf.<0n.met 
raeö/ gulp en Bpfianö niet toil beriaten / en neemt fuljr 
boo2 eene boojnemdijft ©cttcrlgbc bjuntfegap aen/en 
iS3ijn Cguerf.oB.öaec tegens nictöefio toepnigerecr- 
bicöig/ooftnagdegentgeiö boojgaenöer faften en ge* 
fcgeften / met 5ön 5?. <©n. gdfift ooft anbece fpne ©et¬ 
teren en ©ertoantcngoebebertroulgftc to?refponöen* 
tic te onöcrgoubcn / gaerlupöer getroutoen racb en Be* 
öenften aen te nemen en ficg öaerentegen 5pn 5P* <©n. 
alle ©etteclpfte tountfdiap te Betogfen / gelijft gp ban 
bc fdbe b?unö cn betterlgft te ötenen geneigt is. 

V%n befc anttooo?öei'Sban3ön f. <0. Hertog BU Bevit* 
' egarö geen gefegjift noeg eenig beraet op berfoegt: ggj® 

macriS een toepnig met fpne liabcn afgetreben/en egarö. 
toeber inftomenöe geeft öoo; ^octo: ©ancrattum 3tjn 
Camfdec booj replic boen feggen bat 3i)n f. <©n. ais 
een booimunöer ber Cljucrfurfldijften 5Balt3 ficg eene 
fu!ftcanttooo?De nictljabbc boo?fien/ inobertoeginge 

ringe aen en op ficg nemen / op bat aücs rot gcnlieöen bat3tjn jp. €to. gier in noeg eenige öfgnitepi noeg nut/ 
ma todbaert gerepften moegte / en bar fn baer aen maer alleen 3ün Cguerf en ber felber lanöen en 

lupösp 
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luiben todbaett/ cn nnberö niet ban toatbeföeiferlij* 
Be conditutien bcrmocBten/ cn focBtc: ft}n jp.Cto. 
mo|t Bet baer boo: Bouöen bat 3tjn CBeutf. <©n. joUB* 
Beptö Ualben / befe falie fdfö niet berdont / in boegen 
bat3ijnï|ofmeeder befen Dag fijn jp. «©n.Babbeaen* 
gefett/ bat BpBet fijne ttïaben haobe obergegeben/ 
ban ben toelfien ooft befe anttooojbc Bem quant: en 
na bien fijn jp. C>n. fpeurbe bat be ïïaben ben CDeuc* 

(Foi. +.) fucit niet recBt tjabben bcricljtet / toilbe fijn 3p. ‘©n- 
fflne Cljetirf. <©n. ben recBtcn gronb laten aenfeggen/ 
cn cccddjjB datueerbe en ojbonneerbe be gulbene 
MleCatol. 4. <5>areen jonger CBeurfurd tot op 
bat 18. ccbulbejaerimpubes,entotopbiefelfbetijb 
onbet bfetiiteel fjjn foube/ enftonb niet in bes? min* 
DerjarigentoilBeuc/ maec foube onbecbetutele3ijn 
tot op betlopinge ban ben lellen bag. <©aeromfp/ 
fijn CBeutf. <®n. tot bet 18. jaer berbult alö minbet' 
jatïg / en onbet boogbp en baer na too?be DP eer|t Pu- 
bes: en bermogen beö öeiferö ^igifmunbi 25u»c/i$s 
tjntotfjet 2?. jaet becbulttö/met fijn lanben luiben 
onbet bie curatele: toant be MIe ^igifmun* 
Dl / tefeteett fig tot be gemene befclj?ebene tegten/ 
biebaetbJillenbatbe gene bie nocö onbet be 2?. ja- 
ren fijn / geen maclit fjcbben Baer eigen goeb te abmi* 
niftreren / en toetben Oeibcbe gulbene 25ulle enbeö 
Meifeest ^igifmunbi otbeninge met bele toefettinge 
betlefen/fo Het anbcrö foube toefen mofte fijn CBeutf. 
Ctobetoijfen. JBentoi(tÖoe lange CBeutf. ©Diliptf 
onbet fijneö ©etteren hertog ƒ tebctit tuteel en cura* 
teel toaögetoeed/namentüB tot bat fijn jaerbet* 
bult toaö / en na bien in beo CBeurfurddijBen fjjneö 
©abetlijöen €e|iamentO gebagttoert/ Jjeoft fön if. 
Cïn.Datfclbige noitgefien: toanneet Bet boojgeleib 
üjetb / fal fijn Jp. <©n. bact op ooit anttooo?ben. M 
langenbe bat be CBeurfurd öe Bulbtnge Babbc inge* 
nomen / Heeft fijn 5f. <©n. bie Kabcn boel te bjagen/ 
bjaerom fp ben CfieHtfurfï baer toe Dabben getaben i 
nabemael fp biel toeten / bat fulr eenen Pupiiio abfque 
C aratoris audtoritate niet geÖCUtt. |©enfOUDe btlltjC 
Datuitgedelt&eb&en/ enfijnbet 5p.<©. bpBomd bec* 
boacöt / ooft be begraefntffe ban ben ©alfgrabe Cafi* 
mttboo? Debben laten gaen/ geUjBDiec bo?enöplag 
te gefcljieben: boef) fjp liet bie ï|ulbtng op fijner toaet* 
De en omnaerbe ftaen/en be&ielt fijn recïjt na fijn noot* 
D?uft baer tegen boel erpjeffdiB/ met bit aengeDan* 
gen begeren / fijn CBeutf. <ü5n. toilbe fijn f. <©n. (Cu* 
teel en Cucateel goettoilltgltjB onbertoerpen / en Bem 
baer aen gene berfjïnbcringe boen: ’ttoelB ben ©altö 
en bet felber lanben en luiben boerbe ten be(ten ge? 
reiben. 

©upitf * l^tcc op Debben ftcfj be CBeutftttd met fijne ïïaben 
gJJJ eenboeinig t’famengefpjoben/ en Beeft toeintg baer 
Be„J na boo? ^octo? 3lubocu.ö ^eubetn fijnen Cant3lec 

boen bupliceren. 
staüe. <getftUjlt na bien fijn C0eutf<!3n.gefioo?t bat^oc^ 

to?©anctatiuö fijn <©n.ben tijtel eenesi ©oo?munbet^ 
en bet CBeurf. ©alt5 Sfiömimitrateur gaf / bat fijne 
CBeutf. «©n.fulben titel fijn5p. <©n. niet feonbetoe? 
(tenbig fijn / maet bab Bern baer ban af te Itasn. 3^at 
fijne CBeutf. <6n. nopenbe befet fa&e niet genoegfaem 
foube beriefnet fijn/en bat fijne anttooojbe ban be üa* 
benBctguam/ baetinboao fijn jp. CS.beeletemilbe 
bericBtet: toant fijn CBeutf. tfftn.felf ben gronb befet 
fabe toifte/ en Bet toaö 00b fijne en niet fijnber Saben 
fabe: maet bat fijne CBeutf. <©n. met raeb ban fijne 
ïïaben Banbclbe/ baetin tbaten befelbe niet te bet* 
benben/ biantbat bebe frjn5f. <©n. felfö/ en Babbe 
fijne CBeutf. <0n. fig bele meet ober fijne . <0n. ïta# 
ben te bef toaren / bie fijne f. <®n. julbe ongetijmbe 
faben tnbeelöeben. jisaetbjatbc Booftfabeöetrefte/ 
boolbe fijn f Cn.feettoijt/ bat Dp uit be gulbene 
25ulle toilbe fultineten/ bat eenet junget CB^urfurft 
albaet eecltna betbulbe 18- jaet Pabes, en tot bie 
tijbtoc impubes& Pupillus, enalfoüt mteia,enna 
fulbet tijb tot fijn 1? jaren onbet bencutateel fijn 
foube. 3©ant baer bantnbe gulben 25ulle niet een 
eenigtooojbiö tebinben: ja befelbe 25ulleb?engto= 
bet al Bet contrarie mebe / met nabolgenbe tooo?ben; 

toanneet een CBeurfurft derft/ en manlijbe erben 
aclnetlaet/ bfe ouberöomöBalben omminbig toares;/ 
fo fal beö berdo?ben CBeutfutden out|ïe tnoebee / of 
bennaede bloetmaeg/ fulben manljjbct erbe/ (Cu; 
teut en monunidrateur/ fijn alfo lange tot bat be out* 
de bet felbec tot fijnen bagen en recliten ouöerbom 
Bomt / bat eenen CBeurfurd fijn fal 18. ganfefie jaer: 
fo neemt DP ban bat recljt / |tcm / en getoatb / en alles? 
batbaet toebeboo?baenfjcm: ban fal Bern berfelbe 
(Cuteur/ ban fijne abmtntdtatic ganfeljclijB aftreben 
en met fijn ampt obergeben. ütt toclBe tooozben 
men eerfteljjfe BlaetltjB Ban bernemen/ batbetöebe 
tuteel eneuraree! ban einben fullen / toanneet be jon* 
ge CBeurfurd fijn 18. jaer bcrbulb iö/ toant inbe 
to002bcn tutoréc adminiftrator toCtben DetbC tutela 
en cura ’tfamen geboegt: en fullen bcibe Baer enb 
Bebbcnalöbat 18. jacrberbultiö: toclficn bic par- 
ticula Donec, tn ’t Hlatinifclje / en alfo lang tot in 
buitö BlactljjB uittotjfen/ toclBe particuia ban ben 
mccDtfgeleerben in temporis limitatio 8c excufive ge* 
nacmt toetben. <©an fpfijn gelijBfaem alö limites 
temporis antecedentis, 8c excludunc omne tempus 
infequens. 

(€en anberen/ fo geben ooB befe tooojben te Bennen/ 
bat een jonge CBeurfurd/ alöBPBet 18. jaetfijneö 
oubetbomö betbullet / niet alleen bat rccBt / be dem* 
men/ beBeut eenen Koomfen öoninB offöeifet te 
betBiefen/ maetooB alleötoat baet toebeBoo?t/ fal 
tngeruimt en obetgegeben toetben / toelBe tooo?ben / 
alles wat daer toe gehoort, ban niet anbetö ban ban 
Sanbenen 3tuiben Bonnen betdaen too?ben/ toant 
anberöban foubenfp niet opereren en toerBen. €n 
fulröjengt eetdeIijdö3ttooo?b totaliter in ’t Hatijn / 
en ganfehelijkof gehelijk tnbuitö met ficB/ fo OOB 
baet beet af te nemen/ bat in ben felben titel bet gul* 
ben MIe te fien/ be berBteftnge bet jputdenbommen 
en vice veria be Jputdenbommen be bet&iefinge aen* 
Bangen: alfo bat biebe betBiefinge B^ft/ bie moet 
ooB be regetfnge bet Jpurdenbommen Beböen. ï©eiB 
ooB baet uit af te nemen iö / bat be Tutor en Admini¬ 
ftrator,fo lange Bp inTutela 8c Adminiftrationis,tuto- 
rio 8c adminiftratorio nomine OOB be dem en becfiie* 
finge Beeft. 3©anneer nu ben jongen CBeutfutden be 
dem en betBiefinge ingerutmt/ en baet boojgcljou* 
bentoetb/batBpbetdanbig genoeg fp betCB?idcn* 
Detb een tucBtrg Dooft / bat Bet ganfcDe ïlijB regeren 
fal / te Delpen betBiefen/ Bet toelBe boojtoacr meet iö/ 
baneenfputdenbom tegouberneren/ foBan Bembc 
regetingeftjneö eigen Jputdenbom/ niet afgefcB?iBt 
ofontBouben toetben / en iö bat ercmpelnocB in bet* 
fcBet gebacBtenilfe/ batïieifet Catelbebijfbe/ boe 
Bp 18. jatenoutgetoeediö/totïteifetbetBojeniö: 
gelijBooB be erempelen beelin ï©uitflanb/ ©?anB* 
tjjB / Cngelanb / 5©enematBen en anbere UonihBrij * 
Ben boo?Banben fijn / bat bie be 14. jaet oub getoeed 
fijn / totbesegeringe fijn toegclaten getoo?ben/ en 
bat iö fo bele be gulbene MIe betreft. 

3©at be 25ulle of ojbeninge ban ben l^cifct &tgif* 
munbuöbelangt/ too?tbebobengenoembe bifpofitte 
bet gulben 25ulle Catoli be 4. baet in getepeteett. Cn 
iömen alfogeneö toegögedenbig/ batbactindact/ 
gelijB fp aengetogen tooien / bat namentlijb een jon* 
get CBeutfutd ’t famentlijB met fijn lanben en luiben 
onbetbe Cucateel foube fijn/tot bat fijn 1?. jaet bet* 
bult foube toefen / en laet fien fulr 00B uit befen tooo?* 
ben: maet l^cttogbommen/ 5pucdenbommen en 
anbete toereltlij&e ^eerfcBaften te abmtnidrecen / 
toillen top bat fulp alö ban outö gebouben toeebe/ alö 
banonfen boojbabeten ïïoomfe =Ketfcten enConin* 
gen baet toe geo?bonneect iö / baet toe niet btoingen: 
ja bolgt beel meet Bet contrarie baet uit / betoijle bic 
Baet refereren opbebojige föeiferöojbenfnge/ baet 
aen boo?nemeliB be 25ulle Catoli 4. moet toojben 
betdaen/ baet Bpbetutcle en curatele met Bet 18. 
jaet feit te einbigen / en iö Catoli 4. MIe niette dau- 
fula derogacoriauitgegaen / bat namentliB tot eeutoi* 
gen bagen niet baet tegen mag toetben gedarueett: 
enfo baet iet tegen gedatueect toetbc/ bat Bet felbe 

en 
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onftracfttig foutus fijn: beftalbcn Datfo en igs 
munöïBulle/ ooit gene publica en pragmaticalex, 
toerben ooft in Hijr afgeftftciben niet gebonben. 

©02öec en ten bcröcn / öat oube ftectliomen bclam 
gcnbeV na Dien l^ertog tiicftnriss $. <ön, fijn intentie 
öaecopacunDet/toüfijn 5p. <0. ooftboegen Dat felbe 
tcbetojjfen. Cnof teel Daer toe ftet ejcempel ban Den 
Cftepcfucft JMfilipgS toerb geallegceet/ fo Doet ’t fel- 
bc niet tot De fafte: toant liet niet De felbe Daer een 
anDere gclegentfteib fteeft geftaD / in bctracïjtlnge ftp 
m’t 4.. jacrfijnegSouDccDomcs ban fijnen Com 
berico ©icto?iofo al.ö De felbe in5t ?• jaer in boo?- 
mombaerfcftap namen De paltj regeerde metboo?; 
meten ban De ïftetfert. $Baj. en Eanb-jlaten in Dcc 
©altj ötTogtect/ engeDagtec ^aitfgrabe 5pceDerift 
een reeftter Cfteurb02fr gcmojDen / gelyft ftp ftem in De 

eerflc jareneen jOooemunDer gefefneben ftaDDe/ 
ooft in ©oojmunDeifcftap namen regeert/ Die$een 
geleiD enontfangcnftaöDe: na De arrogation in fijn 
felfgs eigenen namen/ alö een reefttee Cftcurftirfï/ ban 
nieugs aüe Éeen omfangen en geiijft / en alleen tot Dat 
fijn arrogteter ^oon ©ftilippugs 27. niaer ooft tot 
batOefelue baftffijn 19. jaer berbullet/ namentUjft 
totopDen is. december 30nno 1+76. Daec lip ge- 
flojben toags / algs een reeftter Cfteurfurtf / Die Cfteur 
ban boegen bcgefcftieDe arrogation ( quasomnia jura 
sxrogati in arrogantem transfert) gccegcert fteeft. 
^atDanbojDer gefeib toerb Dat geenefCmpe! inftet 
fjuigi §Mt3 te binDen igs / Dat een Cftcurfurfl Die 18 
jaer oub igs / aengebangen ftaDDe te regeren/ Dat en 
ïnare niet noöig ban Dcfer fjjben tc pjoberen / Dan Dat 
fouDe^ertog ilicftort algs Die fuljt opftet contrarie/ 
ïeferiert/ boegetue bctojjfen, iflöaer Doet mebefijn 
3p.<0fienmag/ Datftetmet Denfterftomcn anbergs 
ban De felbe bermeint geicgcn igs / fo totllcn fjjn 5p. <0. 
palgs-grabe Eobetojjfc Den jongen / Die een fooit toags 
ban Eoöetojjft Den ouDenmet Den25aert genaemt/ 
cn een ^oongs ^oon ban honing jüupjecfttgs / ejcem= 
pel bootleggen / Diengs boogt of ©oojmunbet J^ertoge 
<0ttfto©alfgrabe fjjngs ©abetgs b?oebet igs gemeejï/ 
na Dien öefelbe ©algs-grabe EoDemjjft De jonge fijn 
18. jaer berbttlt ftaDDe / igs ftp in bolle regeringe bol* 
genbe De guIDe Bulle cn &cifer ^igifmunDi o?Denin; 
ge / ban fijn boogDije afgeftaen en ober gegeben / geiijft 
fulrmct onDerfcftciDclijftcCiiginalen/ fobp Cfteur; 
furflelöften areftibo booiftanDen / en fijn f. 45* Date* 
lijft ftonDc boojgelciD tootDcn/ oofttn anöcrc toegen 
fïatelift te bctojjfen ies. 

2©at Dan ten bierben Dat IjaDedijfte (Cefïament 
betreft / ftaDmen getoiffe ftcnmffe Dat fftnjp. 45 Dat 
felbe onlanr in ftanDen geftaD/ cn ban fulfte luiDen 
fteftomen fteeft / Die Doeninaelgs algs ftet opgeregt toer; 
De/ alftieröp $a!tö grabe EoDetotjft Cfteurfurfï/ 
Cfttififeliger gcDagtcniö / in Diertjl getoeelt fijn: 
Dacrom ftet geen bJijDecgs Detoijcs ban noDe igs. &u 
hjcrDefijn 5p.€>n.tnDat felbe binDen Dat Daec in er- 
ptejTelftftgctfatneemgs/ toanneer De jonge l^eec fijn 
18. jaer errepftt / Dat als* Dan fijn Cftcurf. <©n. De bol; 
Ie regeringc ban fftn gcüjcfcnc ©ootmnnDer fal ober; 
gegeben/ ingcrttimtentoegefïelbbjerbcnren bat al. 
leen befen aenftangin Den fclben (Cejïament gemaeftt 
bjaë/ Dat fijn Cljcurf.v©n. in bjiefttige faften met 
berfelbcc getoefene 3DootmunDec raeDfouDe ftanDc; 
len. <®aec Dan fijn jF. <3. hertog ïüicöact toeDerom 
fien ftan Dat ooft Dc Cfteurfurjï EoDetoijft ©alei-g?abe 
fijn Cftcurf. <U5n ^eer JDaDerDegulDene gullen Ca; 

(foi.j.) rolt 4.. en ^igifmunDi Sieifcren/ anDergs niet ber; 
fiaen / en ftg ooft Daer in Degs fterftomengi crtnDert: in 
boegen ban mijlen ^altö-grabc ^Joftan Cafimir/ 
ongcacfttetftjn o3«. in Der pofTeffie gemeejï iiS/ De 
meer berftaclDe gulDcne23uIlenooftanDergsnictber; 
(ïacn fteeft / geiijft met jfurfïelijften en anDere geloof; 
toaerDige ^erfonen te liemftfen igs / Dat ftp ganfcftelift 
ontjloten tö gctocefï / Den jongen Sferen / uit ftragt 
en na bermogen ftilftcr ©aDetiftftc Dtfpofttton / De bol; 
le regeringc na Den 7. lljartp / algf Den jongen Cfteur; 
furftfön 18. jaer bcrbult/ aftc fiaen/ geljjftfön 
$* »©• CD?ifrfe!iger geDagtem'ffe Daer toe oiöemb al- 

berftanDe preeparatoria gemaeftt fteeft. ftaDDet 
ooftmette JïaDenDicgelegentfteiD/ Datfptnbeferfa; 
fteooft met berftulDinge anDergs niet geDaen ofgera; 
ben ftebftcn / ban ’t gene fpfutDen algs berplicftteDic; 
naerss/ pligt en eeren ftalben/ te Doen en te raben 
fcftulDig bjaren / geiijft Dan ooft fijne Cfteurf. Camcr» 
^onftcr / Die fijn 3f.<0.boo? een ^ofmcefïet aenge- 
fienfteeft/ DereDen/ Die fpboo?geben/ niet geftan'ö 
Doen / niaer alleen fo becl gefeiD te ftcööcn/ aenfeggen 
Doet: Dat fijn Cfteurf. C5n. Der ïïaDcn DeDcnftcnm 
Dcfe faften begeert t fp Die föaDen 3ijn met anDere fa; 
ften jegenmoo’Dig Delaben/ Dat fp fo ftaefï niet beer; 
Dig fijn ftonnen. iDcmijle Dan / geiijft berftaelD igs / 
Die faften gelegen fyn/ en Dat fijn Cfteurf. Cin. niet gc- 
ttietnt met fijn erempel anDere Cfteurfurfïen eenbc; 
fmaerlijfteprsejuditio te maften. ^obaD fijn Cfteurf. 
<©n. gantó b?untlijft fijn £.45. milDc nictDicrgelüfte 
berber te moeien/fijn Cfteucf.<©n.bcrfcftoncn: toiilcn 
ooft op Den onberftoopten bal ftg reefttengs crboDcn 
ftebben / ooft De fafte aen fijne ©ertoanten cn brienDcn 
ftomen laten. Cnna Dat De Cantfeler uitgefp?often 
ftaDDe/ fetbe fijn Cfteurf. '©n. felfgs / Dat allegs toat De 
Cantfeler gefpjoften ftaDDe / toass fijn Cfteurf. <©n, 
mtl en menmge/ en berfïom fijn Cfteurf. <ü5n. Die fa; 
fte niet anbergs/ban algs Die boo?geb?agt magf/en ftaDDe 
fijn £* CS. niet met De KaDen/ maer met fjjn Cfteurf. 
Cin. te Doen / Daer bp i^ ftet Dien Dag geblcben. 

’gsjjBaenDacggsDen 3 feb?uarp/ fteeft Dc ftoogge; gaijj- 
Darftte ©altgs-grabe Sicftart toeDecom een t’famen; swoe 
fp?afte begeert/ en in pjefentie algs bo?en boo?tgeb?agt/ JJ3JS 
Ditnabolgenbe jn effect / Dat alftoetoel l^ertoge Kt* opmeu 
cftart jp.<©n, op ftet gene ban megen fijn Cfteurf. Cn. ouöten^ 
boo2tgeb?agtbjags/ antmoo?Den ftonbe/ fototloe fijn ne* 
5furdel. CSenaDen fig Docft mer mptluftige Difptt; 
tatien niet treDen / maer tot Den gronb gaen / en beru? 
jïe De ganfefte fafte op befe ttoe b?agen: offftn Cfteurf. 
C>n. ftcft niee fcftulDig en aefttetot op bolle berbulDe 
i8.jaren/ fijn5p.es. tot een ©oo?munbec of ©oogt 
te ftebben: en Dan / of ftp niet fcftulDig fp tot öp bat zp 
jaer eenen Curateur of 3CD mini jïra tor acute ncniena 
3&e eerde b?age toagsgefunbeert opbegnlben 23ullc 
cn^eifer^igifmunbi o?Deninge/ en ftaDDe meilanö 
©algs-grabe gioftan Cafimir felfgs De ©oojmunD 
feftaft uit ftragt ber gulDen ^Sullen Caroli 4. en^ 
gifmunbi aengebeertenfigbaer mebe beftolpen/ en 
bacrom begeert l|ertoge Jüicftartgs 5p. <©n. bat fijne 
Cftcurf. csn. en fijne KaDen/ toilben fig ronb / met 
neen of ja op be cerjte b?age berftlaren. <©aer op bc 
Cfteurfurfï boo? antmoo?be bebegeben/ batftpbjel 
ftaDDe getotlD Dat fjjn 5p. <0. De fafte bp ’t gene op 
terDag berftaelt mags / ban fig reefttengs erbieten / Daer 
bp ftaDDe laten blijben / fonDerinberDer of toijDer Dif; 
puit Daer ober te ftomen/ Dog bjilDe De b?age naDenfien 
cn fig Degs namiDDagö te ttoe uuren Daer op berftlaren: 
en fo fijn £.45* iet toftDergs boo2 te bjengen ftaDDe/tofl; 
De fijn Cfteurf. CS. geerne aenfto?en/fo ftonDe ftet geiijft 
bcamtooojDet too?Den/ Detoijle fijne Cfteurf <0n. met 
anDere getoiefttige gefefteften toags belaDen. 

<©aer op l|crtogeafcftart DeDefeggen/ Dat De eer; 
fleb?agein De gulDen25ulle Caroli ^igffmunöi toa* 
reberftlaett/ en fo befeftaffen / Datfftn Cfteurf. Cn. 
Daer op tocl terflonD anttooo?Den ftonDe / ftaDDe boo? 
Ditmael niet meer boo? te D2agen: fo bele Die anDere 
toagebelangDe/ ftonDe uit ^igtfmunDi 2Bul betoe-; 
fentoojDen/ Datfjjne Cfteurf. <0tt. en Der felber lan- 
Den en luiDen onDer fijn <0. algs Den naeflen bloeb; 
bertoant Curatcel en ^iDmimfïration/ tot Dat ftp Dat 

jaer berbult fteeft / fijnfouDe/fön 5p. ©n.entoil 
De flemen berftiefinge fijner Cfteurf. »0enaDen niet 
ontnemen / maer alleen ftg Der Curatele en aenftang; 
Den 3CDminiflratte onDerbangen / Dog ftet toags nocS) 
tjjD genoeg nopenDe De Curatele ftalben ftg te berge; 
lijfteu: fijn Cfteurf. <0n. tbuDe fig nu op De eerfle b?a; 
ge De (CutelebetreffenDe berftlaren/ en ban fpneSïa 
Den niet laten mifïeiDen / cn tot fjjn eigen onfteil geen 
oo^faftegeben / ooft toeltn acftt nemen Dat bp Éep; 
fergs ^tgiftmmDt 25ulleeenflraf ban 1000. marfe 
Couosf oen genen toerb opgeletD/ Die Daer tegen 

fOltï 
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fouben panbelen: ’ttoelb ooit De fiaben fouben b* 
tracpten. 

paDbc fpn f. 0, boo? fijn affcpept en betreffen neep 
billen aenfeggen / Dat De felbe fo Dele hernomen pabbe 
Datmen De 0ulben ©ullé in een bjeembe toerfïanö 

«Ktüü ljreri ue «l uKUHum. imiiuwMu» w_.opnam: cnoftoelfpne cpeurf.0.bat 18. jaec fö^ 
Juten/ na repetitie ban’t gene Hettoge fticpart I nessouDetDomO nocp niet berbult pabbe/ Dat tjp dtp 

- - - ----- •—-.. boef) gene rutele of curatele onDecbjetpen totlDe: r$u 

J®"*6 TJgier op fjceft De Cpeurfurd namibbag tenttoc 
ffjw’ “uuren/ na repetitie Dan ’t gene Hettoge fiietjart 
«urrife DoojgeDjagen pabbe/ Doen anttooo?ben: na Dien 
£‘«°p fijn tfurftelijöe 0enabe Hettoge ©iepart ban Den 
oo/n CPeutfurff een ronDe en categojife ernttooojbe Dan ja 
anftoaoj' of neen / opDeDjage of niet fijn Cpeurf. 0enabe tot 
&“*• Dat fijn acptienbejaeri.öberbullct/ onberfpn furde* 

lpBe0cnabe (€utele te fpn fiep aeptet* fo berblaert 
fpnCpeutfurdelpbe0enabe Daerop bonbmitneen/ 
en ftelt aept of negen rebenen/ Daer meDe fijn neen feg* 
«cnbeDcfligt/ Die met befepjeben reepten/ tooojöen 
en intecp^etatien Der ©uilen/ ban De ïreiferen <£arel 
De Dierbe en ^igifmunbu.ö betoefen toerben / en bojen 
genoegfaem berpaelt fijn / berpalben top De repetitie 
en rebenen bermpben toillen/ toam fp allee* flrecben 
m bat betop.0 bat een Cpeurfurd tot fijn bolle 18. ja* 
ten gebomen fijnbe / alle regeringe en aDmfniftratie 
ban fjjn CPeurfutdenbom moet obergegeben too?* 
Den: en DelangenDe Dat fijn Cpeurf. 0enabe eerd Den 
5 iBaect fijn bolbomen 18. jaren fouben berbult 
toerben/ Dat felbe toojbgefeit/ is* niet toaecDtg om 
eenigbifpuitaen te nemen / Detople pet fpottelpbfou* 
De toefen fijne Jpurdetpbe 0enabe om een tijb ban 6 
toeben De tptel ban curatele aen te nemen/ en De me* 
ningebanoe gulDene©ulle iss Dat bec foube booffien 
too?Den/ bat Der geen gebjeb in De jaren fouDe toefen/ 
tn Den ttjb ban fes* toee&eriBan böo? geen defeftum in 
actate gepouben toerben. 3©ant in De tijb ban tftoeben 
toerbniemanb grootetopfpetbnocp berdant getoaf* 
fen/Daerom pebbenpter DteDffe axiomataberülecDttf* 
geleerDenplaetfe: Dattoeinig berfcpeelt/fcppnt niet 
te berfcpelen / Item Dat Die DatelijB gegojt fal toerben/ 
Dat Die gepouben toerD boo? al gego?t te toefen / en Dat 
Die gualfib Doet / Die iet begeert / Dat pp terfiont moet 
tejutiteren: Daerom fo acljt fijn Cpeutfurdelpbe 0n. 
ficlj ooB metfcpuiDtg/ fijn jfurddpBe 0enabe Die 
toeinfg toeeBen De boo?muntfcpap in te ruimen: 
befonberïpb Detople fijn jpurdelpbe 0enabc fiep eenen 
©QOjmunber en 2CDmini(lcato?em noemet / ooB nteu* 
toe Sübmimdtation/ ^egelen^ccretagraben te la* 
ten/ toelBe pp in foo Bleinenen Bo?t«i tijb / Daer in 
Doclj ganfep niet nutlicpe* Ban boib?acpt toerben / fon 

pabbe fijn «©• De faBe Doo? Ijoogbecdanbtgc lui* 
Denen geleerbert Doen becaetflagcn/ eri De felbe tjeib* 
Den bebonDen/ DatDetutéle tot in’t acijtienbe jaer/ 
Doel) De curatele in ’t 15. jaec befjoo^ö: Doel) fijn 
jpuftelijBe <0cnabe toilbe Ijet op Dit mael / Detoijle lip 
ban toegen ftoaBljeiD frjnDer ljupf-b?outoen berrepfen 
moede/ niet Difputieren/ ban proteftando fijnrecljt 
(jein boo^beDoüDen/en toat ijem en De poderitept noot* 
bmft bo?DerDe bcbenBen / en Bonbe fijn 5p. <0. DejS 
tptelö en 3egels$ / gelijB begeert / niet begeben / fonber 
geDacDteficOöec felbe tot op Den 5, iOSartn fclj?ifte* 
UjBtegebmiBen. &pne ïiaben betceffenDe/ begeer* 
DeijP batmen Die naembaft foube maBcn/ DiefulBe 
Dingen ban fjem gefepteben mocljtcn öebben: p?cfen* 
teerbe ficlj tot alle co?refponbentie en ©etteclpBe 
b?untfcEiap. 

Daerop tecdonbban toegen fijn CDmcfurdelpBe 
0.BouclpB toerbe geanttooojb: men IjaDDe al* 

Daer De 0ulDen ©ulle / in paren reepten berdanb/ge* 
UjB Detooo?Den uittoijfen / aengetogen / en metten per* 
bomen fulBen berdanb/ bebedigt/ en lieten Daer bp 
beruden / in Dien fgn 3?. 0. en anbere Die ’t bcljoojb 
Die faBe rijper en in Den gronb nabenBen/fullen fp 
met fijn Cljeurf. 0. ItcljtelpB cenig fijn. 35an alle 
aentoefenDegefanten / fijn CÖeurf. 0. in Defcr (aBen 
bpbailen en reept geben / en liet fijn Cljeurf 0. De pjo* 
tedatie opfpn toaerbeen ontoaerbe blpben enberu* 
den/ en bcDagtficp Daer tegen/ fo fön jf. 0- öaer te* 
gen ettoa.o tot pjejuDitte ban fpn Cpeurf. 0. fouoe 
toillen boo?n^men/Dat fijn Cpeurf. 0enabe niet foube 
Bonnen toedaen / Dat pp Daer tegen 00B na fpn nooö* 
Djuft fpn bebenBen bePielD: 3egelen tptel betreffen* 
DepaDDe fpn ipurffelpBe 0enaDe berdAen/ toaerom 
Dat fpn furffel. 0.bat niet bepoo?Dc: pet foube fpn 
3p. 0. befcpimpelpB fpn Den tptel en 3egel alleen / bpf 
toeben te gebmiben / cn toilbe 3ijn CpeurfurdelijBe 
0enaDe Dientpaiben niet intoilligen: toat De Dienaersi 
palben gefeiD toao / Daer af pabbe fpn Cpeurf. 0. UOCIJ {jdu|tij nivt uuuu-yp iiuii uuiupuvijt tuviuui / iwii" | j y * ■ _ r. r 1 

Der ttonffel niet Doen fal toillen / neffeneiDiefopaDDett \ gronb / en bonbe Defelbem fpeae tocinaernpaftma- wKtioiyrftwi i ! i / 11 fnfmwr h’untfcliau foubeöe* 
fyn3F.0. üabenban fiep gefepjeben en banficpla 
tenberluiDen/ men foube bo?t?S fien/ poe Dat pet De 
Calbinidmtot ^epDelbergenin Der $att5 foube ber* 
gaen / Daer uit fpn Cpeurf. 0n. niet anDerss bonbe af* 
nemen / Dan Dat fpn utffclpBe 0* beibe geeffelpb en 
tocreltlpB alleiS met een anber ober een poop doten 

Ben/ maerbetoplepet tot genet bmmfcpAP foube ge* 
bijen/ fo toilbe pp boo? Ditmael Dat blpben laten, g^aec 
op Hertog üSicparVfclfiSfeiDe / pp toilbe Defabetop* 
Der nabenben/ fpne Cpeurf. 0. foube ban gelpben 
Doen: Dat De aentoefenbc b?unöen en Der aftoefenbe 
gefantcnfpner Cpeurf. 0cnaDe bpbailen / bonbe fpn 

mS^ «• I «wm / ï»«,,s£2Si'Sf,ï2teSÏS? 
bcItcitubfulüeiitinDcpItchoo2iiomcn/etiïjecccljtmatf = | (jorttmtbc ’ [JS!2!£ 

fpn fjpucdel. 0enabe Dietutele noep curatele palben 
niet inruimen: en toilbe fiep Def toegen eenmaelboo? 
alleö pier meDe ronb berblaert/oob fpn boo?igen recptjS 
aenbiebenö toeDer berbaelt pebben/ met toeöerftcpt 
fpn f. 0. fal pem met beriept en aenbteben / bernoe* 
pen / en Daer ober fpn CPcurf. 0. niet berber D?in* 
pen: toantfpn Cpeurf. 0.Dacpte fiep topDerg met 
fpn 3P.0. niet in te laten/ toa£ Dieet nictemin Der 
feibcr allen ©etterlpben toillen te betonen eerbie* 
Dtp. 

onbijten gegaen/ en Daer nalo tlirpart toeDer* 
om toep getogen. 

H^ier op peeft H^tog ïiiepart fpn aftreD geno* 
men / aiet of pp ficlj toat toilbe beraben / en ist De 

préöeccft Cpeurfurd oobopgcffaen fonber na fpn f. 0. toe* 
jectreftt DecBomd te bertoacpten / latenbe albaet ttoe ban fpne 

ïlaben/ Die fpn 3p. 0. D’ooffabe ban fpn Cpeurf. 0. 
rtnae/ra toeep gaen fouben berblaren/ namentlpb Dat fpn 
bat cpeurf. 0. fiep toijber in Dcfc fabc niet toilbe inla* 

ten. Hiec °P De fabe gebleben tot Den 7. 3feb?uarp/ *03 &U 
rfjarb 
boo^üc 
lefte. 
maef 
boojt 
S?enat 

DCn 7. 3peb?uafnm««njednl/ ofben z6.3!ami* 
arp ouDe-dpl/ toerbe pet licpaembanbe 5^00?* 

lucptigen furd/ palt5-grabe ^opan Cafimir met 
groter pjacpt binnen Hepbelberg begraben m ’t Cpoo? 
best diftst ten H. 0eed/ in bpfpn ban Hertog f reberib 
©altj-graef bp Den 0pn en erfgenaem best Cpeurfurd 
©alt5/ 00b ban Hertog iStcpart |palt3-gcaef / $r. te 
dimmeren/ Hertog Zopanen Corel gctooeocr.öen 
©alt3-gtaben/ (fc. totEtocebmö/ De JHarb-graef 
ban vHurlacp/ Heeren 0eo?-ge 0^abeban Crbacp/ 
beibe De J'urden en SönDtgraben ban Heffen / aio* 
Dobici ban jBarpurg/ cn0eo?gii ban Carmdaö/ 
en meer anbere 3futfren en Heren legaten en 0efan* 
ten. ^e©alt3-grabc gjopanCafimir/ofpntoelbp 
fpn pupfbjouto Clifabet Hertog 2ïugudi Cpeurfurd 
ban paffen <©ocbtcr een jonge ^oon en Djic ^oep* 

Dat fpn Jp. 0.toeDerom aubientie begeert/ en Doo? teren gepjocureert paböe/ fo 3pnbe D?a eerde tun 
fpn Cantfeler Dcbe aenfeggen pp pabbe fiep bebacpt , Deren jong gedotoen / fo Dat met ban een cent 
entoare toillen^ getoeed fiep Daer op te berblaren/ ge DotPter <©o?otDeagenaemtinPct leben toa.ö/ ten 
Docp nabemaelpet Ditmael niet bonbe gefcpteöen/fo itpbe fpnss obetlpDen.0/ fuirbatbp geb^B ban man* 

IV. Deel. fff u,lie 

6of 

fti fijne 

iie. 

35catui 
tooo?bè 
i)au bc 
>£ï)CU!V 
furftdiji 
fie Cia’ 
ben. 

(Fol.e.) 

©c 
jaaltj' 

gjofjau 
CflfUnfï 
öfgra», 
üen. 



öo8 . Het Negenentwintichfte Boek 
$9*.' 

irrcïieïi& 
erft fte t 
ge&ecïte 
in be 
apaïtï 
üai 

Sttan . 
Cajimic 
qjelsoft 
ïjabbe- 

Igertog 
itSirijarö 
ttan 

ïiifie erf, op i^riOg f reberiB ©altsgrabe begepede 
erffenijfe bes ©alt3 geballen fjs/ fo bat op be boo?= 
noembe jonge Cpeurfurft 3freberiB tui bat gepele 
ïanöbes ©alts/ geljjB fjet toijlenben ouben ©oo?. 
lucptigen CBeurfurjt -jfreberiB in poffeffte gepab pato 
be/ geBoment'S* 

TT€rtog föicparb ban dimmeren ©afograef/ nfet 
-“-^jegenjïacnbe be boo2berliadbe panbelinge/ perfi. 
jtcerbc noep pertnecBelijB bat pp be tutele ober ben jon¬ 
gen Cpeurfutfi jprebertB niet alleen tot oen * $Bartp 
toilöe pebben: maer ooB bat pp be abmtnijliatte o. 
berbe ©alt3tüt fijn 2^ jaren toilbe gc&juiBen / en 
liet opentlijBc ©laccaten in bate ben 9. 3peb?uarp ou. 

55it*- Ben/ofben 19. nieutoen jïijl op fijnen name atS ©oo?. 
sraef / munöec en ber ©alt3 ?Ebminiftrator aenffaen/ baer in 
neemt en tjp öec ©altife ïïaben boen / peetaentafi entameert/ 

P',,r ” en ficD op öe^eiferfe bullen Caroli enSigifmunbi treilt be 
tatele 
ober ben Beroept/en in Bracpt öer felber alle ber <$öeurfurjle. 
jangm 
^aUj- 

IjjBen ©alt3 lecnluiöen / bienaren en onberbanen 
Bebeelt / ban niemanb anbcrS / als ban pem in be 
boo2fcl]2eben gualiteit be Cfieur-leenen te ontfangen/ 
en eenige gfcen-öuïbinge te boen / nam 00b eenige 
pïaetfenin/ en fjet fepeen bat Pet tot een fcpabeljjfie 
©culog gelopen foube pebben/ boep toerbe eintelp 
befaBeboojeemgeanüere jpuefien berb?agen / fobat 

ZlSt hertog ïStcpact uit goeben toillen pet gene pp ingeno. 
na af. men pabbe toeberom ober gaf / en fionb ban fijne p2e. 

tenfte ban be abminijïratie ober be regeeinge bes 

scabe 
acn / en 
neemt 
eenige 
pïaetfett 
ïiiöe 
#altj 
m / tsatt 

fïanö. 

I©lllem 
ban «SU' 
be / 
billies/ 
23ercf> / 
(¥c.ge* 
lioiben. 

D€n 6 gianuacp toefenbe bjie Woningen bacp/ 
iet ïtertog 3©illem banClebe/ <ïI5uliBen 25ecg/ 

befer toerdti oberlcben fn pet 7 6. jacr fijns ouber. 
bomS/ tot ©ufïdbo?p/ pptoas geputoelijBtgetoeefï 
metpetjpcöulpn 2EnnabcS SSoomfen ï&oninBS fet- 
binanbi ©ocUrcc / bp be todBe pp ttoeSanen en bier 
©oepteren geteelt peeft / onber be todBe bat jprou. 
lyn |©aria Eeono?a ö’outjïe ^ocPter acn jBarfc 
grabe üelb?ecpt jPieberib hertog in pupfen/ gepu- 
toeltjbtrö/ öettoebe <®ocpter Sïnna tö geputofpbt/ 
aen^pilip^ Eobetopb galtsgrabe bpïïppn/ Fler^ 
toge in peperen: be berbe ©oeprer froulijn |Bag- 
balena isfgepubjelpbt aen ^crtoggjopanbanèmee- 
1i:ug^alt3grabe bpiïpijn i^ertog ban peperen 
ïDg 4. ^oepter jproulyn ^ibilla igs lange tpb pier 
na aen ^eerenCaroiug lOBarPgrabe ban 25urgauto 
gepuVüdpht. ®e oittfïe foon hertog «ffarolusf igfo^ 
ber ctlfjPc jaren na ^taliengcrcif!/ altoaer pp baer 
na binnen tornen in’tjaer ifjf* ongetrout gefïo?# 
ben iö/be ttoebe fone hertog gopan 3©ilpelm/bie fjjn 
boo?noembe ©aber hertog 3©tlpelm gefuccebeert i0/ 
befdbe i0 eerji getroutot met b?outoe Slacoba H©arP^ 
orabinneban23aben: en nabesifelfö oberljjben met 
©jou sumponia l^ertoginne ban Eottertngen. <©e 
oberlcben ©ertog a©illem/ ig eenige jaren lang met 
eenc mdanholife f tnappdb gegudt getneelt / baerom 
pp tot be regeringe onbeguaem toas? getoojben/ en 
beïüabcn biebc ecgciinge bes? Btanbjsaen namen/ 
toaren meejl be ïïoomfe üeligie toegebaen: ben 10 
3©artpf)iernaté befdbe tot^uffelbo^p met groote 
pjatptenftatiebegraben. 

TZfïörto? 
tSflEO. 
pfjUug 
ï3omo^ 
Sa' ?£ïr«< 
üaffa 

T befett jaret.ö in ben $agc gePomen cenen ge? 
Anaemt^octoj tCpeoppiiust l|omobei/ aimbajTas 
beur ban be UoninPUjPe |Baje|leit ban ^toeben/ 
peöbenbe bjieben ban rrebentie aen be J^eeren Staten 

arurban ^encrad öec©erentgbe ©jobintien ban ben ^002* 
SS lutptigen furft J^ertoge Carel Crffurji ban &toe* 
&Bt* ben/lertoge ban ^ubermanten/b2oeber ban üopan 
Ocnbtr. ■" ‘ ' ■ ' ■ " ' - 
focht 
Ijter 
tEH Cïc# 
gfment 
J^töer^ 
janberg 
aen te 
nemen/ 
’ttoelfs 
^ccon» 
fenteert 
'inevi. 

ness tfeoninP ban ^toeben/ enberfoept bat Ijp alpiec 
foube mogen acnncmen een Kegiment Sebérlanbfe 
folbaten/ tot Bofte ban be ürone of JioninP ban ^bje^ 
ben/ om te gebjuiben tegen be j©ufcobpter / baer me^ 
be pp in ©ojloge inaes. ^©e ^eeren Staten <©enerad/ 
poetoelfpöaerin eerjï groote fbjarigpebenmaePten/ 
pebben eintelpP baer in geconfenteert / toelberjtaenbe 
bat pp niemanb foube mogeninbienjinemen/biein 
acmdenbtenflbanbe ^eeren Staten toacen/ ofbe# 

fdbemetaenbiebingeban groter gagten uitbe &ta« 
ten öieiift loepen: befdbe (Cpeoppüu.s l^omoöei/ pab* 
beooP particulier fcp?jjbenss ban ben boojf5 hertog 
Öard / bie alf boe in ben name ban fijnen bjoeber ben 
j&oninP alle faPen begfSjjïen Ppfonber ben <éo?loge 
genocgfaem regierbe/ aen ^ionPer JBillem ban 
©lotó gefeib (Crejlong tgeere ban ben ©tibenpoo2n 
en ©itgam getoefen ^Cömiraol ban^edanb / boe ter 
tpb bjonenbe op ’t puiö te ^toieten/omtrent een Plein 
uur Buiten Seibea/ en peeft be felbe (€Peopptlues ^o^ 
mobei/ uit Pracpte ban fönecreöemie en particulier 
inflructiegdjanbdtmetben boo2f3- ^onPer 3©illem 
ban 25topss gefeib (€reflong/ bat pp aio <©enerael ober 
een Regiment ban fijne |Baj. foube bienen / Belobenbe 
pem boo j fpn maentlijp tractement en gagie ban 1000 
Carolusf gulbeng / betoelPe terjïonb fouben ingaen/ 
mitss bat be felbe (Crejïong pem foubebepulpig toefen 
tot lieptiage ban ’t felbe bolp / gelijp pp bebe / en pefi* 
Ben beboo2f5. (Crejïong grote en ejCcefTibe Pofïenge« 
baenfototfijneeigene toecujïinge/ 00P peBBenbeba^ 
geïpr fpn fluiss en tafel bol gafïen ban be aengeno* 
menc Capiteincn en «©jficieren ban ben (So?loge / aUS 
00P ban ben felben ©oct02 CPeoppiluiS J^omobei / fo 
peeft 00P ben felben SEmbafTabeur tot uttboeringe ban 
jïjnenlafïecnige buifenöen gulbenë ban nobe gepaO 
aüjier t e 3£anbe / baer pp geen creb jjt pabbe op te licp^ 
ten/en peeft oberfupe op ben 2?. J©ep 1592. opges 
liept ban eenen ©?upn be ^fepter be fomme ban 4000 
gulben/enben 4 3!unp baer na noep ban eenen 3Jan 
<®emtf5. burger tot ©o?b2ecpt 2000 gulbensS/ en 
ben boo2fcpjeben Crejïong bertoilifgt pebbenbe/bat 
pp baer b02en B02ge foube tootben at$ ptincipad te 
Betalen/ be eerfïe fomme Binnen $ toeePen en be 
ttoebe Binnen een maenb / mito betalenbe fntrejfe 
tegen 12 ten ponberb met bePofïen en fepaben/peeft 
pp be felbe penningen ontfangen / en geimplopeert 
tot uitboertnge ban fijnen lajï en commiffie/ en om pet 
bolp ban©02ïogeobertefenben na ^toeben* Crefa 
long pabbe tot fpn <©berfïe Suitenam ban bat me* 
giment gemaePt ^lonPer Cparless ban «^toebede / bie 
baer mebc na ^toeben gereijï iss / ban be ^eerc Cref* 
long / be todPe Botge getoojben toass booj beopge* 
liepte fomme boojfepjeben / fienbebat ppniettoerbe 
Bebjpt/ en bat benboo2f3^ tEmbaftObeur Bobenfjjne 
Beloften bertrocPen toao / io in ï^ollanb geBleben / en 
in reepte BetrocPen fpnbe boo2 ben J|obe ban ï^ollanb/ 
altoaet pp geconbemneert fpnbe op te leggen en te Bes 
talen be boo?f3 opgenomene penningen met be intrejfe 
ban bienen Poften: fêpp baerna Bomen te fïerben/ 
en fijne Pinberen peBBen alle’t felbe moeten bolboen/en 
poe tod baer na eenige penningen Betadtfijn/ öoo2©ecftaef 
ajfignatieban eenige Bogelen bie tot SEmjterbamla- uanoT' 
gen / foissom befdbe te BePomenmeer onPofienge- ©o?iose 
baenöanbenontfangbanbien moeptbebjagen/ fulje Jtt0/,, 
bat be foon ban ben boojf5 Crejïong noep ettdjjBe &9au' 
butfenben ter faBe ban bien 10 pjetenberenbe. . tesengej 

Stoninfe? 
TT/f pebben tn ’t Befimt ban pet boo?gaenbe25ocB twüan 

bermaen gemaeBtban begenabe biebeföoninB 
ban ^pangien aen bie ban ,^aragojfabeï|ooft-(tab 
ban pet isoninBrpB ban SErragon betoefen peeft / toeP ^ECej 
Be|©rcpael €ptfinger fo feer pjpft/ bat pptoenfept 
bat be Igeeren Staten ban be ©erenigbelleberlanben gJgL 
be0 ^onin?: gocbpeib en milbigpeiö gelpB bie ban üan 
^aragofifa mebe berfoeBen enerbaren fouben. fflp ^>pa«v 
fullenban befaBe fo Bojt top mogen om tod teber* 
jïaen berpaïen/ en oberieggenof petbe Staten ban latiae# 
©ebedanb gerabeni^/ boo? paer en paer onberba. 
nen fuïBe genaöe en milbigpeib be0 üoninx ban gjan# 
^pangien te berfoebem Itmonio ©erej Secretaris aien \t> 
ban Staet ban ben ïionfiifi ban Spangien getoeefi cretefp 
fpnbe / pabbeboo? lafiban ben ^oninB banSpan. J.^Len 
gien/ in ben jare 1177.3lopan Cfcobebo Secretaris lopn 
ban ©on 3lan ban (©ojtenrpB besföoninr ban Span. 
gien Baftert öjoeber/om bat pp ben boo?f3 ©on ^opan ggj 
geerne geBjagt pabbe bat pp be gehangen Sepot fe Dan©mt 
^oninginnej^aria Smart / foube troutoen en Jio. 3“5®” 
nitiB pgn Cngdanb toerben/ bat be iBoninB om sjjff 

re* 



©erej 
blacfic 
na arra» 
goti In 
een ge? 

gtert 
fóloa* 
tier/ 
öaeröP 
mee ge/ 
tiocJö uit* 
genomen 
tnerü en 
na <&ara 
gofTa ge; 
boert- 
(fol. 6.) 

1592. 
rcöcne Dan «^tad niet öegéerö'e) te teegc geb?acfjt/ öat 
De boo^fcf)2et3cn SJoïian Cicobcöo / op eenen abonö na 
bnp# gacnöc ban bijf of fejaf (Crutoanten omcingelt 
ftjnöe / öoo?fteben en omgeb?agt i# getoo?öen. <©e 
|ionmlïb?efeiiöeDat öefeoneö uitnomen fouöe/ toert 
rupben öcn &oninb en $ere3 beftoten / öat bp alöfen 
öe miföaöiger# ban öe öooö ban Cfcobebo in jjanöen 
moclften bomen/ öat f)ere3öe fahe op Dem nemen/ 
cn al# een miföaöiger na SCrragon blutljten fouöe/ 
cn öat öe ikoninb boo? ontfdjulöfg fouöe gepouöen 
too?öen. Stlnibanio|ljere5 öoo? öe acnblacfjte banöe 
©?butoe en ^onen ban Cfcobeöo/ toeröe cintebjb 
öaer ober gehangen / en niet jegenftaenöe bele ftmii- 
latte ban Den ttom'nö / cn öat $ere5 öe meefte fttieben 
ban fijn betoij# fonöcr <ginbcntati# qujjt getoo?öen 
toa#/ foquam Dp in fullien perijbel öat DP ooft feec 
to?eeöeiib gepijmgt fijnöe/ merbenöc öat men tjem 
geen belofte pielt / niet jegenftaenöe öat DP met öen 
foonban Cfcobeöo baööe geacco?öcert boo? 10000. 

^ucaten Die fip fdf# uit fijn eigen goeö betaelt baööe/ 
met grotec perieul uit öe gebanbenip ontquam en 
bluctjte naer Stlrragon inö’eerfte^taö genaemtCa? 
latapnö in een ïklooftet / alöaer bP uit bet &loofter ge? 
tvobben toeröe/ niet fonöer beroerte ban öe gdjele bo?? 
gerpe / 00b ban öe <0ceftdijbbeiö felbe / öie ^erej met 
getodö toilöen berlopn / al# gefcbieöcnbe tegen De 
jg.ubilegten ban ’t felbe &looftcr: öan ©ere3 begeeröe 
fp Den ftil bouöcn fouöen / alfo bp bem met goeö reebt 
bccöeötgen bonöe/ alfo tneröe bP geboctt na ^aragof? 
fa öe ^ooftftaö ban Érrngon/ abnacr ©ere3 ijem ber? 
öeöigöe tegen berfcbdöen befcbulöigingen/ p?efente? 
rcnöe bemfelüen teontfcbulöigen/ Docbfcb?eef ban 
öaer aen öcn üoninb fcnüenöe/«t Dien einöe aen öen 
fëoninb een ban Dc trepltjbfte <©eeftclijbe perfonen 
ban SCrragon/ nameliböe |£?i0? ban 45oto?/onder? 
riebt ban öe ontfcbulöiginge Die bp ban '#&oninjc 
Danö fjaööe boo? al’t geen öat men bem op leiöeen 
boo?anöerc Dingen meer / toaetfcboutocnöe DenöO' 
iifnft fo bp bier niet in berfacb / Dat bp fouöe moeten 
fpnöefentie Doen en alle# openbaren / maer öe#$io? 
ninr 25iegtbaöcr alle# bectoertenöe/ meinenöe öat 
Dpallc Dc fcb?iftcn banfpcre3 baööe/ en öat ©erc5 
niet tot fijne öefentic meer baööe bebouöen: fo beeft 

#ew? f£cre5fi<!nöe öat bet alle# om niet toa#/ fijn toeblticbt 
oSS tot &omn* b?fcben en billetten en anöere meer 
bigden genomen/ öiebp fecrctclijb aebter gebouöen baööe/ 

mabenöe öaer bp een memo?iael ban De ftaet öec 
gebelefabe/ en öatbetfamen ineen ©oerben boe? 
genöe en alfo in öen gerechte oberlcberenöc: öoo? 
’ttodbc alle ö^bcrbolger#ban©cre5befcbaemttoer?! 
öen / fienöc öat bP fouöe gcaüfolbeert too?öen/ fo I 

banb/Dic bonöenfpecn tecljt öatalöaer genoemt too?ö ^epa? | 
öafrom ratte / Dat öe üftoninb ban öe facft fouöe afftljeiöen / 

om t felbe toeöerom te cifcbcn / behouöenöc fijn reebt/ 
öat bP metemin berbiaeröe öat bem ^erc3 qualp? 
bet geötcnt baööe 010 oit bafal fijnen ^anöö-bcere 
geöaen baööe/ toclb reebt noebtan^ tegen’tgcb?uib 
ban SCrragon toa.ö/ en öen üomnh fulr niet b?p 
ftonö/ al iiet bp feboon linöen öatmen tegen t’be? 
tops ban pere3/ anöer bctob.ö tonen fouöe/ toant 
^erc3 tot fftn ontfcbulöiginge oberleiöe onec öe yo. 
papieren en billetten bp De0 öoninr eigen Danö aen 
bem gefcb?eben / altcmael feer paruculicr/ cn öit b?a0 

tïupküiö. öen gnaöen Dieiift öie 3^ere3 öen Coninb geöaen Daö; 
öe/ öat ijp öoo? öen uiterften nooö/ na fo bele be? 
f toaartDcöen / bcrbolgingcn/ pijnigen en anöer bet; 
ö2fet / öat Ocm / fijn I^up0-b2ouüje en bmöeren 
ontfcfjuiöig aengeöacn bjaö/ bem felbcn omfcbui? 
öigöe en betoonöe öat bet gene bp geöaen baööe 
öoo? Deé J^oninr erp?effe laft en bebel / geö?ongen 
toa0 (om met $ifo niet om Den Dal0 te bomen) te 

piro ban moeten Doen. 2CI0 nu De berbolgerö ban ^ere3 fagen 
md&eu^ Dat fp boo? öe eerfte ©ierfcDare ban Den ï£ooft-©f? 
^ ficict ban ^rragon niet aen Dem*fouöen batten/ 
We om öat bet boogfte reebt iö / en gelijbe maebt beeft / 
boeit tert: om fo boel öen iüoninb alö öen ©afal te conöcm? 
Smw- mu/ Dem boo? öe €ngucfte/ in 
qms ? ’t tócib öen öoniiftï biager en HeeDtei; té / altoaer ïjp 
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bp raecc 
ban fo 

ten cn 
billetten 
ban öeg 
Confnr 

nefloOj’t 
fgnöe/ 
bon öen 
fp een 
anöer 
bont ae* 
noemt 
Jjetrecöt 
ban^>e> 
par arte/ 
nocf)> 
tan^ In 
3Crtagon 
niet 3e/ 

op bet ouöe en ttoe anöereciaufulen gceicanitnecrt 
toecöc: te bjeten öat Ijp Ijem berblijöe altTer tijöinge Sec 
uit ©?anbctjh quam/ tot boo?öeel ban öenüoninb bpijem 
ban©?anbrpb/ en Dem beb?oeföein öegoeöe tijbin? J^«enöe 
ge öie Den Catbolijben honing aengïngen. 3jtcm J,ebörae> 
DatDp in Den fin baööe na ©?anbrpb of J^ollanö en btm&en 
Eelanö te bertreeben: tuaer op Dn anttooo?öe öat ^crö?/ 
fpöocb in<©oöe0 ampt niet fouöen tceöen/ öie ai^ 
leen een benöer aller Dorten toa0/ gebenöe op Dot mettege** 
boo?gaenöe een p?oteftatie ban louter getöelö Dat ^en 
fpljem öeöentot acDteröeel ban Den Coninb: en öat “en ft, 
Det tegen alle rechten toa0/ öateenmanttoemaelge? fercibw 
oo?öeelt toerö ober een fabe/ en Dat öe €nquefte/ warnet 
obecmit0 anöere particuliere ^?ibilegien / geen 
maebt tegen0 Dom baööe/ en nocD meeröec öetoijg De/inöè 
aenbieöenöe fo fp Dom meer D?ongen / tot bennifTe 
banöegebeelebjerelt/ tot een grote beblecbinge bart “/ban 
De auto?itept fpne^isoninr/ entoare quetfinge ban «tBerma? 
Deröe perfonen en een algemepneberergeniflfe: ja Dat "tcfh/h. 
nocD meer téöatbPbrt Detopö toilöe Doen boo? een Kir 
Deröe peefoon/ öie öen Coninb felbe fouöe noemen / lUci 
infonöerbeptboo?öen 2ilert.0t)ijTcDop ban^aragop/ 
outfte ö’oeöer ban öe jBarligrabe ban 2Clmenara i 
maer öc p?efentatien toarennietaengenaem/ ennic? om8ai&’ 
mant öo?ft Dem met fpne faben beel moepen: ja nau? öeipen 
lir 3önepgen 3iDbocaten/ Die ban Deti USarbgrabeB?enaen' 
ban 3ilmenara geö?epcljt toeröen: $tctemin bonöe ^ercj 
öe €nquefte tegen# §pere3 niet tetoege b?engen/ toant fergge 
bp bonnip Der ^ebentiene ban 5Crragon / toeröe [E"£lnft 
berblaertDat De €nquefte tegen ^ere3 geen actie/ noodde 
nocD 00b Den öoninb in fulber boegen geen reebt te? öp ton/ 
gen# ben? bonöe Dabben. <©efenftacD meöe gemift "t^öaH 
3ijnöe/ toeröe nocD een anöer bonö gep?actifeert ombaat 
Dem in öe ^inquifitie ober te leberen / öoo? fjuipe ban ragon. 
balfcbegetupgenbp Den llSacbgrabe ban3Clmenara 
toegemaebt/ öiebrm öerepfe na ^ollanö/ en öat 
fip öoo? toberpe uit öe gebanbenip üart ^aftilUen 
ontbomen toa#/ obertuigenfouöe/ bantoelbe balf? 
Deiöbet ConinbrDbtoettelgbr bontfebap beeft Doen 
beleggen/ maer onb?ucbtbaerlijb/ alfoöe ^lufticier 
ban^aragop/ boo? öcn toelben ’tgetmgenip ge? 
gebentoa#/ öaer ober namael# gehangen té getoo?? 
öen: öie#niet tegenftaenöetoo?t peresbanöe 3Bie? 
naer# Der 3Inquifttie/ op Den 2+ |©ep i^pi.onöer 
'tboo?gaenöe Derelgebaelt/ b?cbenöebet ©?ibtlcgfe Sm" 
DerjBanifeftatie en anöere meer met alle fijnen recb? guginc 
ten. 2ïl#nualle.’tbolbfacD öerobinge ban öen per? a^orgt. 
foon ban ©ere3/ fonöeröatter eenig bcnlijb bónni# ön0Sf 
boo?gegaen toa# / en Dat öefe p?oceöuren ftrebten öat? Brmcm 
men ^ere3 op eenen nacbt Ddttidjjbcn fouöe toeg boe? 
ren na Caftilien tegen bare p?ibilegten en b?pbcöcn/ gJJ" . 
fo quamen fp alle tfamen in beroerte/ cn bP toert met meberom 
een algemein Stippel 4. uren öaer na toeöerömgeep? sceUcdc* 
febet/ en banöe ginquifiteur# fdf# obergeiebert in0”11- 
3ijn eerfte gebanbenip öer manifeftatie / op berbeur? 
tebanöen&erbelijbcn25an/ en <fooo ^ucatenin? 
Dien bP uute gebanbem# b?ab / toelben cpfcl) en 
toeöerleberinge metalgemeine auto?iteptgefcbieöe/ 
om Dat in öefe gefcbidJcnip alle t|eeren/ o^Dden/ antontö 
ïïiDöeren en<0eepbjbe ban alle ftatenbp een qua? 
men. ^e©icerop en eenige banöegrootfte t^eeren ?/«/? 
banSCrragon/ b?acbten Dtm toeöerom ineen boet? qmone 
fe/jae öe felföe begeerden ban bem öat bP Dem fouöe ‘wioft. 
latenfienen taften/ betbolcb riep vivaia Jibenad,vi~ 
va Antonio Perez: öe^uftitte metfommtge ban3ijn ^ 
Sieutenantenbongenöen JBarbgrabeban SClmena? 
ra/ Die op Dien mo?gen gin# en toeöerinöeinquifitie ojaue 
toa#gdopen/ en meende fjem al in Danöcnte pbben 
om öaer meöe na Caftilien te bliegen/ DP toert te boet SoS 
gelett na öe gemeine gebanbeni#/ bem bele fmaöeüjbe be gem*> 
tooo?öen gebenöe/ met fcbdöen/ ftagen en oo?ban? ne9f' 
Den/ foöattettoonöettoa# Datfppto tupben toc?^/6' 
gen niet öooöfloegen: fp riepen/ laetöen ©ertaöer geb?ac&t/ 
en ftoo?öer ban onfe ©aöcrlanöfe toetten en b?p?öafr öp 
Deiö fterben / en bp riep om genade en bieebte/ en alfo tleTZ” 
toert bp in De gebanbenip gebjaebt/ altoaer bPHini^ 
Dagen öaer na fto?f / cn alfo 
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6io Het Negenentwintichfte Boek. jcjqo. 
is hyin’tgrat geraekt 
da: hy voor een ander had gemaekt. 

33)efen Deröcn aenfïag tegen Bcrc3 fo fcp?tcïieltjïi ge# 
©ebec* mift of mtfluht fpnDe/ fopielbenfe noeptantf niet op/ 

om Pece3 °P nica *nöe oebanfoeniffe Der ^ngutfute 
fjem tc b?engen / pet toellte fienöe De <©eDeputeecDen ban 
iiorfja^'tnip/DeffotenfpDatmen 13. geleerbe fouDe Piefen/ 
Sr1 öctöetfie befien fouDen of pet tegen De p?ibilegien ban 
ssiiqii^ 'tJSpP toao/ Dat men #ere3 tnDe ^nguïfitte pabbe 
tine a> obergelcbert / fonber fyn pangenDe faPe eerfl te oo?* 
^ec t',c,fi$elen/ en of men De mantfefiatie (boo? tocifee bier* 

' fepare pp eecfï gehangen en betiept toao) moept om* 
fïaen of ter toplen opfcpo?ten. <Befe 13. geleerbe/ 
berPlaren Dat D’oberlcöcringe ban JS>ec£3 in De ^ngui^ 
fitte tegen reepten toa# getoeefï; Dan Dacr na opee- 
nen nacpt Doo? cenen Hlteutenant en ©eDcputeerOe 
genaemt San XoupO |Bo?eno/ omgePocljt fpnDe/ 
b?efenbcbatfeompalO bomen fouDen omDcoberlebe* 
nngc ban De SlnQuifitie/foo roofgetopO toegelaten/ fo 
berPlaren Die 13. geleerbe Dacr na Dat pet geDaen 
toerp ban De obedebertnge niet tegen reept toab: J^oe* 
loei pet tegen D’erp?effe p^ibUegien toa£ / bolgenDe pet 
boebbanöe rceaptlatten en ceD?e.ö ban De p?ibileglen 
ban 28rragon/ inpouDenDe Dat een Die in De mantfefia* 
tieto/ nietmacp betboerttooiben in De2flljafcria(of 
'tJ^ojf) Datöefjnquifitici.ö/ fonber Dat fpne pangen* 
De faben eerfr geoo?Oeeit fpn. 

«BeComnP gefïoo?t fpnDe/ Dat$ere5 DefaPegeo* 
penbaert paDDc boo? De juflitte / en niet fpn eigen panD 
üetoefen (poetoe!pp eer pp topenbaerDefolange ja* 
ren paDDe geftoegen/ en Dacrom fobeel geleben al£ 
berpaeltisi/ en Den üoninP noen uit 2ürcagon Doo? 
bcnB?io? ban <öotor pebbenDe Doen toaerfepoutoen 
Datppfulic fouDe moeten Doen/ peeft aeu Den CJou* 
beenenr ban Sfirragon gefclj?cben en pem geboDen / 
Dat pp |pere5 in eeutoige gebanbeniffe fouDe bepou* 
Den / of ten minflen fuibc o?b?e ftelien Dat pp nim* 
niermcec uit2üccagon fouDebomen: pier Doo? gene* 
gen fpnDe omBcre3 toeberin De 2Hnguifttiete b?en* 
gen / pebben fpboo?genomen pet felbe metgetoapen* 
Der panD tc Doen / tot Dien einDe bergaDerenDe een beel 
boir ban toapenen met beel Ifêeecen en BiDDecjS ban 
Den punfc ban De Biccrop / ’t toeiP te bo?en noit gefien 
toa£/ toacc ober De ^taö en gepeel tCrragon in be* 
roerten toa£ / aio Itipöenöe tegen pare p?ibtlcgien/ 
maer boo? Datmael berginb Dat aio een roob/ Doo? 
Dien fn t fdbc niet bo?fïen bcfïaen / paer felben niet ge* 
nocgfacm gefïerPtPcnncnDe/ Dodjbecoucagiepernc* 

öttBce* menDe pebben fp omtrent een maenD Daer na/nament* 
mérüa£l IpP Den 14.. &cptcmb?t$ paer met omtrent zooo. 
aoo'o. mannen berfïei Pt oml?cre3 in De Snqutfitie ober te le* 
mannen/ peren* &e <©oubecncur pet bolb boo? Den Datp berga* 
SIS öert pebbenDe / (lelDefe in fïag-o?D?c/ en om De bojgero 
booó / en te berfepjieben fepoten enige roerO lost / Dc merbt befet 
quetfm peöbcnDc/ befettepp 00b Dc toegen met barren en 
ffutar. fjryö^üoifi en enige ban fpn ruiterpe/ en Dacr toerD 

een binD ban Den 2lmptman gefepoten Doo?’tpooft 
Dat pet D00D bleef/ en De <H5öuDerneuc guetfle felbe ie* 
mant met fpn eigen panD/ De uure ban Den 0aeDte 
bergaDeren gebomenfpnDe/ fognamen.De Snquift* 
teurö met pare ©{fineren en pare bjieben / en begeer* 
DenDepcrfoüu bantCntonio Bere3/mttfgaDer3$3|an 
5FrancifcoJEBajo?im7Die men feiDe Dat Pcre5 op De toeg 
paDDe gepolpen ban ©aftilien na Irragon / en niet te* 
genflaenDeDatterop De felbe tpD in De felbe bierfepare 
obergelcbert bjaren enige feperpe rcgue|!en tegen De 
rjeeeutieban De felbe obcrleberinge: De Bieerop/ De 
23iffepopban€erbel/ een ïïeuitenant / eengeDepu* 
tecrDc / en tbje SmptmanjS met alle paer ©fficiersi en 
IfellcbarDierö gingen na De gebanbeniffe om D’ereeu* 
tteteaepterbolgen/ De^crtogeban Billa^ermofa/ 
De©2abenban^iranDa/ jjBorata/ «^afiago/ enbp 
jiaef! alle l^ceren en ftiDDeren/uitgenomen toeinig an* 
Dere/ en na pen bolgDe De ©ffictren ban De ^nquifitte/ 
De &ecretari^ en alle Dc refie / om ’t bolb tn ontfiep te 
pouDen. anbere <BeDcputecrDe en Slieutenanten 
blcbenin paer itacDbamcr met Den nieutden ^ooft- 
©ffttier: toant fpn BaDer ttee Dagen te bojen gefïo?* 

bentoag. ^pnDenugebomen aenDe gebanbempe&er 
manifejlatte / fo ging Daer een Eiewewam in genaemt |ca"in, 
jBicerClaberia/ meteenen<BeDeputecrDen (€urlan/ ro.©aiL 
eenen fïmptman jBerelpn/ met pare ^otartfenen «inton» 
BellebarDierO om Defe rei.ö te gualtfteeren / en Dat een 
ieDer Daer toe moept pelpen. ?De ©fficterOban De ju* jweV 
fittteen fommtge fitöDerg en UrpgOluiDen fcer toel 
getoapent lïjnDe / bleben een tople tn De «^ale ftaen / enütrt 
DeDen Den Cipier §pere3beneDen roeoen/ enDeDenDe 
ceremonie ban De oberieberinge: De luitenant fp?ab (fol ) 
alleen / feggenöeDatDe Beeren ban De ^nqutfitie al* 
ftilbeperfonen begeerDenDoo? pare bjicben om faben 
betreffenDe’t gelobe / en Dat fp Die ban Daer quamen te 
palen / mttg opfcpo?tenDe Dc manifepatie: Daer tegen 
fo beroept pemBerej op fpn pjtbilegten en reepten/ 
maer al omniet / toant pem en fpnen raeDegcfcUc b30?* 
Denelr een paer blupfïcrg om pet Ipf geh30?pcn/en 
maebten alle gereetfepap om pem 'meep te boeren. 
^p behalen Datmen Deboetfe/ omtrent Dc gebanbe* 
niffe fouDe b?engen/ om De perfoonban te om* 
fangen / ennoepeen anberom 5Ian 5fcancifeo JFja* c^rbaif- 
jo?pnoptefetten. ^aeren tuflfepenbomt pet bolb op 
De been / roepenbe b?ppeiö/ b?ppeiD/ ’t toelb pen na pa* rn 
re reepten geoojlooftig: een Deel acbetöero enanDer foeimi 
bolb/ toaer onDer fcer bjetnig getoapenDe mannen/ J' 
bielen opDefcparen/ Die op De plaetfe ban De jutiitia 
toaren: aio ’t bolb fag Dat fp geen Dooft en paDDen / en spoft/tot 
Dat pet niet alleen om De befcpermtnge ban 
maer 00b pare b?ppeDen en p?ibilegien aen D?oeg/ f,ac^tc 
quaraenfp gelopen tot eenen <Bil Dc JBefa/ enber* ü?pijaa. 
foepten pem boo? paer pooft: Defe fpjong met 14. 
labepen en fommtge muObetten/ en uielopDemerbt 
Daer De pacrDen ponDen en De meefie poop bolr met 
De<6oubccneur/ berlangenDena’tbeleiD ban Den ge* 
pele aenflag / pet bolb moeD grppenDe bjacpten ’t bolb 
ban Den <©ouberneur op De bluept/ en boepten furieu* 
felpb/ Daer toaren omtrent zoo. jongeno onDer een 
baenDel/ en liepen ober al om De b?ppeiD te befeper* 
men / een geb Die uit pet gaflpupo quam / maebte Dat 
pp Doo? ’t toerpen ban begepieenen toel ontften toerbe/ 
pet bolb floegen De bier nauplen D00D / Die jpre5 
meenDen toeepte boeren / fp gaben ttoemael bier op 
Den <Bouberneur Dan toerD niet gequeft/ om Dat fpn 
toapenen fepeut b2p toaren / en pp bergeDe fpn Ipf ober 
De gebanbeniffe tn een paerDe (ïal aepter een Deel ber* 
beno/ Daernajiabenfp petpupO Daer De Biceropen 
anDere perfonen in geblugt toaren in b?anbe / om Dat* 
feDoo? De poo?ten D^ieof biet ban’t bolb D00D ge* 
fepoten paDDen/ foDatfe Doo?Den roob en b?anb ge* 
D?ongen toaren na eengoeD peenbomen te fien/ D’ecn 
Doo? een Deur / D’anDerDoo?eenbcn(ler/ D’anDerDoo? 
’t Dab fo fp beft bonben: onber anbere to02be D00D ge* 
fïagen eenen 3ian 3loup^ JBo?eno/ Diè een ban De 
CleDeputeerDe toaeiDieDc 13. geleerbe paDDe pelpen 
omhopen/ Defe feiDe af fïerbenbe/ rbtferberecptbeer* 
Delib/toant’tgene ib en anDere tegen =p*c3 ö^öaen 
pebben / enbonDe nergens anbcrssbaninbe j|eHe ge* 
fuibertfpn. <©aer fïarf00b eenen gieter SerowmufiS 
25arDart / een ban De boo?naemfïe BaeDioi-peeren ban 
Der ^taD/ Die feer trotfelib tegen pere3 gefp?oben 
paDDe/ popenDegrote beioninge tebrpgen. CenDie 
baber toasS ban 6 of 7. bmberen toilDe Dat fp boo? 
De b?ppeib paer Ipf fouDen toagen/ enbeDe 00b felfgs 
fpn utterjie bejïe. Cenb?outoeDie moeDer toaiS ban 
een ban De rpbfie ©fficialen ban ^aragoffa/ Die maer 
eenen Ipfbjben foon paDDe/ Die ban fpn befiemoeDec 
feer bemint toa.ö / Defe riep paren foon en feiDe / neemt 
utoenfoonmünnebemeDeenfierft ïnalfulbe befeper* 
minge Der b?ppeïö. ^pnöeDit ontoeDcr alDuOober* m öfr! 
gegaen/ met De D00D ban omtrent 50. menfepenban booben 
De bpanDen Dcc b?ppeiö/ en 170. getoonben/ Dacr 
ban noeft bele ban Dage te Dage (Éo?ben / en De b?ppnD yjjgf 
mee{!er’getoo?DenfpnDe/ fotoerben alfcöe pupfenen oproer 
benfieren geopewt Die Dusf lange ban b?efe gefloten ülEtea- 
paDDen getoeefï/ uitgefonbert Dat fommtge b?on* 
toenenjongcrjS/ Dacr met fïeenen en regelen uit ge* 
too?pen paDDen/ fo fonbenfp tcrflonb jlpotelen bol 
ttoebab en berberfepinge en bleflïpen ‘met topn/ 
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ptrej 
inccö uit 
Se g e> 
uanito 
niffe St' 
laten. 

Itèefa 
uftSata’ 
goffa/ en 
ontfjouS 
Jiem op 
«enen 
Berg. 

en öc bêfló éti meedoböö?€Hl beiBefa en anbereboo?* 
danbetjS ban Baet ©aberlanb/ tot een teBen ban blijb* 
fcBap en bicto?ie. Sïl.sfbe bienaerjSbiein begeban&e* 
mffe maten / merBten bat Bet fo f toaet afliop / en bat 
öe bjpöetb meeder toetbe / begonnen fp fjen te onttoa* 
penen en oin een goeb Deen bomen te fien / toant fp fa* 
gen bat Bet bolb Oen na be gcbanBenifife toenbe/roe* 
penbe $cre3 / en begeetben fijn petfoon te fien: be 
btenaetiS begeetbenop Bom batBP Bent boo?’t Bolb 
foube bettonen/ om ’t bolb te bolboenen te boen ru* 
fien: Bptoepgerbenteentoyle/ uit b?efe baneenigen 
fcfjoot/ nocBtantfbebeBp’t etnbelob/ begetenbebat 
men Bern eerd be Blupdotp af boen foube / ’t toelB tet* 
Itonbboo? ben Sieutenant gebaen toetbe/ enbaben 
Bern bat BP öotB uit be gebanbeniffe gaen toilbe/ toant 
Bet bolb toilbe be beorop&?eBen / $etej toetgetbe bit 
fioutclijb/begerenbe bae^ 9Bcte af/maet baet toaö © f* 
ficiet nocB ilotarip / en eib focBt toecB te bomen / ein* 
belijb bebe On ’t / en be Cipier openbe Ijem een blinbet/ 
op bat niemanb befcöabigt toetbe en Bet bolb Baten 
toom mocBtc (lillen / en nitbomenbe met bloten Ijoof* 
betot eentetfienban banbbaetBeib/ tooubeelbnae(l 
bp Bern gaen / (uit bat Op fijnen acfem nauljjr bonbe 
betöalen: bobenbien toaöfjjnBooft met blote toape* 
nen bebeftt / tot een tciben bat Bern een pebet toil* 
be befcljetmen/ en Bern ten Bupfe ban ©on ©lego 
Crebia gebjacljt Bebbenbe/ fo gingen fp oob fjan 
5pcancifco |©apo?ini berloffen / ntaet alfo fp baet 
nocD<©fficict nocB Cipier bonben/ btaben fp bege* 
banbcniffeop/ en lieten allebe gebangentfuit/ bien 

JlK felfbenabonbbettrob $ere3uit<§arago(Ta met©il 
m ie beJBefa/ met nocB een goeb b?ienb enttoeSaBei* 

jen / toecbenbe met een gtoten Doop bolt een guattiet 
ban een uute betgefelfcBapt en uitgeleib / bie Bent 
met groot geroep en feggcn goebe teife toenfcfjten. 

reif be negen uuten lange ben toecB na Cinco ©il* 
laö: en om fcbet bebenben Biel BP Bil op eenen ©erg/ 
en bleef albaet b?ie bagen/ fonbetbat BPtoatctBab* 
beom teb2inben/ ban alleen 3©ön-tmt bie Upbpge* 
balmcbe genomen Babbe/ en bie fo lange bup^be: en 
fonbet anbersï te eten al^ b?oob. ’$s,$acBtSfging BP 
omtoatette foeben/ mant baegst Btolt BPBom Bot* 
fto?gen: albaettoetbBp bettoittigtbatBombeCSou* 
betneut na jaegbe / Boe tocl te toagen en blobelijb 
om be alteratie en moeiten bo?en berBaelt/ bectbe 
berBalben boo? raeb ban een goeb b?ienb toebetom 
binnen «garagoffa/ Bern albaet 40. bagen bp een 
goeb b?ienb berbo?gen Boubcnbe/ om’teinbe banbe 
fade te bcttoacBteh.Cn Ijoetoel be ©icecop fcBoon 
ban accoo?b liet boojgeben / ’t felbe toas om te berne* 
men toaer ©ete3 fcfjuilbe / gelijb bleeb bp eenen gein* 
tercipieerben b?icf ban eenen ^Inguifiteur/ bie tot bien 
einbe toaett-gclb gaf/ Bopenbe boo? alfulben biend een 
acettfbiföom te bébomen / betBalbcn bleef $erc3 nocB 
al toacljtcnbc/ om te hernemen ofbaereenige Bopo 
moefjt toefen: baegsf te bo?en eet Bot Cafliliaenfe 
3©?aeB leger binnen ^aragoffa foube bomen/ fo pab* 
te lip Bom ban baet na ’t gebergte / altoaer BP Bom in 
befloonrotfenenBolcn berbergbe/ljom mettoateren 
b?oobgenetenbe: einbelijdguam Dptogallen/ fijn* 
bcb’cerile ftontietban 3Cttagon/baeronbetBiolljP 
Bom eenige bagen / en baet gaf men Bom b?iebcnban 
nieu en onbeBoo?Ujb aecoo?b/ boo? b?ieben ban ben 
©ceBcn ban ^aragoffa/ fioubenbeaen ©onjtëar* 
tijn be la jf©u3a: tettoijlen be faben albuö (lonben en 
batttoe menfcBcnnict toclbetbolen bonben bUjbcn/ 
bonben Ijp en ©ii be iBefa racbfam te fcBoiben / alfo 

m be bettoog ©ii be j©efa na ©?andrijB / en nam een b?ief 
ban ©cre5 mebe aen JBabame Catüarine fufiet ban 

banbnn öcn ban ©?anbrijb / om te bep?oeben of Baot 
en bomt ^oogljeib/be berbolgbe onbet Baet befcljetminge toil* 
metste- öe nemen: brijgenbe baet na abbertentie batmen fijn 

petfoon berbolgbe / bettoog ’tfnacbtg ben 24 |gobem* 
b2tge / metttoe mannen na ©?anbrtjb/ en guamte 
5^ao / baet lip <5il be !IE5e3a binb/ met amtooo?be ban 
jBabamc CatBatlne/bie Bern onbet Bate befcBetmim 
ge nam / metb??Beib ban fijne Religie. €n bpBaet 
floöomen fijnbe / Beeft fp Bom foot tooi ontDaolt/ en ge* 
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toont alle Belceftljeib/gcburenbe ’t toelb men Bom met |,arc &s, 
accoo?b focBt te bcb?iegen/alö 00B fijn leben om geib te 
berftopen/alsi uit be b?ieben tot bien einbe gefclj?eben/ "«"sc 
geblelien iö/ en uit Bet betgift ’t toclft men bp een ge*nfftn 
bangen Sdttagonnopö gebonben Beeft / en albermeefl 
uit eenen brief ban ben ©iretopbpben felben gebon* 
ben/ enuitbe conbemnatie oberfuifs feit bebonben/ 
Boetocl ben mifbabigen ’tfelbe boo? gratie ban jBaba* 
me Catöatine/en ’tboo?bibbcn ban ©crc3 bergeben iss 
getoo?ben/ na ben toelBen men eenen anberen tot ’t fel* 
be feit berfocljt fjeeft/bie 00B gjan jptancifcoHSajo?ini 
te bergeefsf baet toe met grote beloften gefocljt te b?en* 
gen/ bie ban gelijBen gebannen ist gctoo?ben: bocB be* 
binbenbe batBP op ben iFtnnfen bobem niet b?pen 
onbetbolgt Bonbe blijben / iö $ete3 einbelijBin€n* 
gelanb getogen / niet jegenflaenbeBp in bepatboenett 
ban ben ConinB begrepen toast. 

<©e ConinB ban «Spangien be gelegentBcib bet fa* ©e ff* 
Be ban tfirragon betnomen Bebbenbe / tefolbeetbe bit 
feit rigoteufelijBteto?eBen/ fonbet aenfienbetp?ibi* gfrn Dort 
legicnbpBem folemneliB beftoo?en: Bobbenbe ban «n 
lailgegében ^on?(llonfo be ©etga.ö/ be toclBe bp JJösj- 
tijbe ban <Don 5Ian b’2iu(itia oBenetael ban be tïui* itn 0m 
terpe getoeefl toasf/om eenen ïeget te iicfjten te paet* tce ©on 
been te boete/ban omtrent 10000. man/enonber’t 
betel ban be felbe te fenben tot Bulp ban be Hligourg 
in ©2anBrijB: bit Seget toetbe op be 5??ontieten ban 
Cajïilien gcBouben/ tegen ben 24. (§optemb?ist / 
om©cre5al0ban fonbet f02ge te berbocren: maec 
alfo befelbe na bc betlofTinge ban^etc3in ^trragon 
guam ballen/ fo toerben baet terfionb regueften ober* 
gegeben uit ben name banbc<(5ebcputcerbebanBet 
ConinBrijB en alle be Staten ban bien / ten einbe be 
giu|ïitia/bolgenbeBaetoubcp?ibilegien/ be toape* 

I nen toilbe in Banben nemen / om’tgetoelb ban ©er» 
gaötetoeeren/ bolgenbe Botttoebetecljt/ Degene- 
ralibus Privilegiis Arragonum: illflOUbcnbC batnie* B^*uan 
manb b?eemt bolB in ^Irtagon mag boeren / nocB mraaon. 
mette getoapenbe Banb teefit plegen / nocB «ios 
manb bangen / nocB befcBabigen/ nocB Piot een©* 
lijftaB bettooeflen / toelfi tecBt bpbe boo?leben Conin* 
gen ban 9fittagon/ en bp ben CatljolöBen ConinB 
©on $Bilippustbe ttoebemebe beftoo?enist/ fijnbe 
alle be felbe bp ben bo?f gen bebefligt / onbet feet poge 
beflraffingen. ©p toelbe teguedon (eerdolpB toel ge* 
tecBtelijB op alle# gelet fijnbe / en gemaeftt alle acten 
en’tgeenintecOtenberfocBti.ö/ enfommige beben* 
Bingen alleen fcBulbig ten opfien ban ben üanbst Boe* 
re/ooBbetoijst gebaen / bat Bot Seget/’ttoelB©on 
^Ulonfo boctbe / guam tot fcBabe ban be SJrragonnoi- 
fen/en [onbet anbeten batBP Bet Bnjgsi-Beit Babbe 
boen aenfeggen / batBonalleö b2p donbteplonbeten 
entebertooeden/ atofpten minden be Cloodctsïen 
&erBennietanraeBten) einbelijB fo?melefententiebp 
beboo?fe(be uitgcfp?oBen toetbe: bat be gjudiüa of* 
teïgoog-ïfïicBter ban 3Crragon fcBulbig toaiS ombe t(,e^"öe 
toapenen in Banben te nemen/en bat Bet ConinBtijBe 47cragon / 
Bern beBoo?be te tudon / om ben intocDt ban Bot Ca* bat De 
diliaenfeüepctetoeeren/ Biotbeneben toerbbe^lu* 
dttiagetecljtelijB becfocBt/ om ato’t^ooft banljot 
ConinBrijB op te trecBen/ tet ejcecutie ban ’t gene bet* fcfxUDuj 
Blaetttoaö: Bp nam’t 00B aen / enp?efenteerbeBom 
toillig en bereib tot be betbullinge ban ’t felbe. (Cet* <t, |an. 
dom begon BP met Bet ConinBrijB alle be bedelenen ben te 
ampten ban ©o?logen te noemen en uit te beelen/ bie* Rfnisa 
men in een tecBtfcBapen Bept getooonlijB i0 te Beb* 
ben/ toelBebe ^eerenenboo?naemdo iïibbetsiaen» 
namen. |©en fonb boben boo? ’t geBele KijB / om te 
berBonbigen/ ’tgumbpben gerecljte banbe5Iuditie 
bedoten toasf. JBen bergabett bp een Bet förijgstoolB 
ban ^atagoffa en uitbe jutifbictie ban bien / een *■> 
goeben Boop bolt uit be ^§tab. |©en Baelb be blaggen 
ban gjojfó boo?t / ’t toelB be blagge ban ’t ConinB* 
rijd toao / ingedclt / bctoacrt en uitgebeelt boo? bier* 
gelüBe obettrebinge. ©e l^oog Ricfjtet toog feet dfl' 
telpB en in fïacBoo?ben uit^atagoffa/ met alle Bef 
bolb batmen Bonbe berfameien/ met allebe Zeereu 
on ben ©belbom bie te biet plaetfe toaren: maer al* 
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fö na ttóe sagen Dé ©oof Den paren ConinP owftenöe 
allcnfPeng teecpö?open/ ö’een pier d’anöer Daer/ 
’t tóclb bp öe leden en foiöaten gebolgt toeröe / fo öat 
pet licpacm laag fonöec Pooft / fondet armen / en liep 
eenieder ftjng toccgg/ toaer meöe pet ganfcp bcc? 

^Ct^^!?r0ütoccöe: pettoelPenietbjeenutoag/ alfofpgcs 
ragonfe noeg alg betraden toaren / öooj bele oogöicnaerg ban 
»3L*?tc«f öen Coninft/ enmcefï öoo? een ^nQutfitcuc bogen 
DEuoopt. jjgCjjafit / öetöelöe Den ConinP fcljjiftelpb berblaer* 

öc/ pocbeelbolppet Comn&rijlibèrgaöeröeenront- 
om&aragoftïi bp eenpaööe/ tegen pet Cafiiliaenfe 
3£cger: noemende öe Capitetnen / Roofden en <©ffï= 
deren bic ’t Coninbrijlt geboden padöe / en ried öat 
fijne jBaicffen Den &rijg Ijaefr aenbangen fouöe / eet 
öc ücragonife al ijaer madjt ban £to?loge bp een l\U' 
gen/ Defenraeöen cnöerrtcpcingebeeft öen^paen* 
fen ISontnb feec aengcnaem getoeeft/ en pp fcljjeef 
bcrfepeiöen gcftnPerDe b?ieben aen öe (©eöeputeer- 
Den / aen öe «©emeengntannen / aen öen ©ertoge ban 
©üIa©crmofa/ aen öen <f3?abe ban SErondacnam 
Dcre ©eecen en Btööerg. ©an geltjlsen öeöe oob <©on 
SElcnfo öe ©ergag / Dat pet Cafiiliaenfe jüeget/ tot 
geen anöer einde fircPte Dan om na ©janbryfi te 
trctïtcn/ dat pp op paer reepten/ b?ppeöen / noep op 
gecnöinl? Dat tot acptcrdeei ban Dien ofban ’tfelbe 
ByPmocpt toefen / niet öorljt aen tereepten/ öat pp 
meer 2lltragong geftnttoagy alg alle anöete/ en öat 
Ijetn C3oö boo? fulje bepoeöe: na toelPe bjieben pp 

srtaifo binnen ^jaragojfa guam / bangenöe en fpanncnöe 
hem** öc géncöte pp met fijn gcfuiPerde toleden bedrogen 

ftomt paööe / deer na ooP Éö'uoeaten/ Jtootureurg en O0e* 
%em'üi meengmannen félfg toaren niet top/en not!) bed bier 
rftmra* niger öe «gedeputeerden ban Sjet ConinPrp en <©ees 
goffa/ en feljjPen/ ónder DetoclPe een goeö CanomP ellendig^ 
öaU uL Qbam te fietben / o oh toecdenöec toouteeu geban* 
m#. ' gen/ piernabangtmenooP Eietuenanten/ fïcüenöe 

Die gene in ©fficien en Staten/ öie tot fuljc bp ’t €o- 
ninbi'üf» onbequaem geadjt en geconöemneect te aren 
geteeefi/ om feec gctotüjttge oojfafien / iïredtenöe 
’tfelbe tot guetftnge banöeg Comtte autocitett/ en 
tot bdc grote inconöementen/ alfo ijaec berbiefinge 
tegen reepten ïg/ bepalbenöatfe inbabnl fijn/ team 
be gene öie tot luitenanten mogen mtgebo?en hyop 
öen / beDojcn uit pet getal ban Dien te toefen / öie bp öe 
bergaöcringc ban öc Stoten opgctoojpett en goeö ge- 
bent fpn/ en fo öoo,2 afiibtgijeib of affettinge enige ban 
öe luitenanten ontb?aben / fo beeft öc ^ufïttt'e madjt 
öpeperfonen te noemen / enöeConinb een ban Dien 
te Piefen: men corififgucert oobgoeöeren/ tegengöe 
ppbiiègie ban SErragon/ niet alleen ban mang/ macr 
oob b20utocn / öaerenboben f gnöer bele ban alle ^>ta? 
ten mannen en b?outoengeblttept / en uit Daer goeDe^ 
rengeraebt/ enonöec anöcren eenen luitenant / en 
öat uit b?eéfe öer ftrafljeiö en öeg uitgelaten ontoc- 
berg. 2öoben al toecöe <©on 3ian De ia 
ftitiaban 2tlrragon gehangen / en toagöit oncecpt- 
beeröige bonmffe aen Ijeni ter ererutte gcfteit fcer 
öeeripï! / te toeten öat men pcm ijet pooft ïto?te / met 
een fcijanöeltfPen naem en uittoep Dternen oberbem 
bede / ban öat tjp een bcrmöer / en een bergaeröer Dcg 
bol?/ enöeg^ontnPrpbtoag. ^tiiröat aiieöefege; 
bangeniifen/ ter Dooö bjengtngcn/ en berjagingen 
banöe45eöeputeeröen/<0cmeengmannen/J§ertogen/ 
<0?aben / l^eercn / Hiööeren/ <5ec|telnben en ban fo 
bele andere perfonen/ uergeng anöerg om fyn ge- 
toeefe / Dan om öat fp öe gereditdijfte refoltJticn en ge^ 
bcöcu Dan pact* opperfte reeptergy fijn gdioo?faem 
getoeeft / of Ijebben nullen fpn. löbocat cn/ 
ïurettrg om öatfe geraden pebben / darmen De toape- 
tien tegen pet bjecmöc lirpggpepr/ boigenöcr pcnlte# 
Der pdbiicgien / motpt en bepoo?öe te nemen. %e ge> 
Deputeerden om öat fp ban plicptö boegen cn’t gene fp 
gcpöüöen en fcpulöig toaren/pet berfceP der rcgue(lcn 
boo2ö?oegcn / öetedPe Pen öoo? öe ingefetenen Dcg 
ïtp? boo2geö:agcn toerden. <De iTuptcnantcn om 
Dat fu oosöedden na öe toetten cn reepten Dcg €o^ 
ninPrijï/aig toefende iteepcerg die op Der acröen geen 
Hecpterg Pennen/ in’t gene berpadö tg / Dan alleen 

flirt 3Ian öë 
tU- laj^uja 

3 

Pet ComnPrijP/of bergaderingeder bier staten ban 
Sürragon. ^oog-Kecpter om Dat pp cjcecutceröe/ 
’t gunt fpn ©ierfepare/ De opperde toaracpnge/ en 
ggrccptlijpc ilcfpter fijnDebanDitConinPrijb/ ber= 
hlaeröe. €n op öat men toete poe Dit gefcpieöe: 
öe ^ufiitia/ uit Den gctooonipfjen iüaeö ban fijn ioTg 
©ierfcpacr quam / toeröe pp ban een partieulier Ca? ïiic^ec 
piteinbandon ^ilonfoöe©ergag=iarijgg bolh/ ge- 
bangen/ cn ban die placefe ging pp ten pupfe ban <Bon bun %v 
SBlonfo öe ©ergag/ bic met tiem at / en pem onöcrt fa3°n 
rnael fmettegenfïaenöcpp DienöarP (lerben foude) S^j,, 
niet anöerg toe fp2ab: alg öat pp foude gacn ten pups 
fe ban gian De (€o?dlag / toelfi pupg met noep anöcrc 
gejidt toag tot een gebanPeniffe (nier tegenfiacGöe 
Dat in ^Erragon geen particuliere gebanPeniffe macp 
toefen) boo? den genen die fp fouöcn gacn bangen: 
toefende pet fdbe een groutodyPc faPc / toant alg jes 
mand fpn 0200D dood pact/ toat fal dan ’t meg doen i 
©Oöjtoaer men toil feggenin pïaetfeban morseftia 
olla (De ÖOOÖ tg in Öc pot) mors efi: in prandio, ( dat 
ig/ de dood tg in De madtpb ) Of de la vida, una comi- 
da,batig: ’tleben oleet/ boo? fppg men eet. ®er 
gcildderplaetfegePomcnfunde/ namen fp pem ter? 
^ond ban daen / cn onder toegen quamen pem lBons 
nieben en ander e ban dat gefdfepap tegen/ die op pem 
ponden toacpten/ cn blommen op pjn Poctfe / om pem 
aen fijn dood te pdpen; een faPe Die noit gefien ig/ dat 
öen ©fcelitbaöcr ban den geittfiiceerden/ De Dooö 
banden patiënt eerder toect / dan pp feïbe: alg fp nu 
bp pem fjuamen/ Bootfcpapten fppcni dat pp moft 
flccbcn: toaeropde ^uffitia/ Dod? natup^IpPe bes 
toeginge feiöe/ Poe öat •? toïcïgöe Becpter ban dat 
bonmffe^ toaer opfp pem anttooo?bcn/ deContnP 
felfg: op ’t toelP pp repliceerde / feggende dat fp pem 
de Sententie fouöcn tonen: fuljc toeröe gcöaen / en fp 
toonden pem fommige regalen met öeg Coninjc eigen 
pand acn ^on ?llonfo De ©ergag gefepjeben / toelPec 
ittpQuöaibugltuöe: 

€totfangende öefen/ fult gp ^an De ïa ipuja/ 
foog Scepter ban ^rragon bangen/ enDatf&itm §35 
merg fo rafep toeet ban fpn dood / alg ban fpn gebam ia j^uf» 
geniffe: gpp fult pem terfïom pet pooft Doen Porten/ J"®*; 
en ïaet Den uitroep alDuglupöen: Datisdeluftitiedie jf, 
den Conink onfen Heere defen Ridder gebiet te doen, fHtta 
als eenen verrader, en tïamenroeper des Rijx, en om 'baatn01f ^ 
dathydenSrandaerttegens fijnen Conink opgeheven gegeben. 
heefc: hy gebiet dat hem’t hooft gekort worde, en 3>' 
fijn goederen geconfifqueert, en fijn Cafteeien en huy- „ 
fen ter neder geworpen : die fulx doet, die fulx betaelt, ,, 
cnDcfcnOjtef toag ban memanbalg banDenComnP „ 
önöertePéttt. 

3©aer uit men fienPanöen beöjoeföen flaet ban 
een ConinPcpP / alg de üianög-peceen alfuipen ampt 
op Pun nemen / öatfp’tbloedbonmg met epgenDec 
pand fepjijben. ©ebbende nu den armen berfïagcn 
Bidder dit bonniffegelefen/ fo feiöe pp / poe dat^ nie^ 
mant Pan mpn Becpter toefen noep nip ter Dood bers 
toijfen / alg bolle ©ergaöecïngen/^öninP cn ^oninps 
rijp / eo pp feiöe noep bo?Öer: ^0 pclp mp <©od / die 
^tanöacct tg ban outg afgetoeben en gebo:duurt / 
cn opênbaetlpen öetoaert tot fodanige toerben: laets 
men den ^tandaert cerfi berbieden/ dan menden 
genen Paflijt diefe gebjutPt: deg niet tegenflacnde 
boerden fp pem boojt naer ’t fepabot / en niemand in 
der iétaö topt alg fp pem fagen boo?tpaïen ter dood / 
toieöc gene toag/ die Daer fouDefïcrben/ tot bat fp 
Den tmrocö poosöen/ en dat pet pampter’ttoelp ift 
betpacltpeböe/ op pet fepabot gelefen toeröe/ en 
Daer toeröe anöerg neen DefcpulDigtnge noep ont^ 
fcpulbtgtnge gcöaen Dan berpaclö ig/ cn foo tocrö 
pem pet pooft afgepagen. m Cjcecutie toag de bela^ 
ftirige: poetoel niemand bolgende de reepten en toet* 
tenban’tComnbrjjfi ban ^rragon/ endeeerfte in* 
jtellinge ban ’t feïbe ampt / fpn Bccptcr op aerden / in 
tijdUjfte faben moept toefen / alg ContnP en ConinB* 
rpb: ’t toelb fpn Hand bergaöermgen gcrecptelijPen 
berfamelt / en poe toel niemand / bolgende ’t <©oööe* 
lijpe reept / ban <3oö ïngcjtdt/ en onderpouöen in de 
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obertreöinge eebfïen menfcBi# / geoo?becit of ber* 
toefen macij too?ben fonbec Oefcljulbiginge en om* 
fc[)utöfgtnge: maer Dier i# Bet ïtecljt en Auditie ter 
Doobbectocfcn/ engcrecljt getoc?beit/ fonbereenige 
befcBulbiginge tc boen of beranttooo?binge aen te ne* 
men. 

<Den 19. SCugufli 159 2. f0 in ben ^age gcBo* 
mcncenen pacobjptanfe boe terttjö een jongman 
toefenbe / toienö Daber 5pcangf ï?epnerf3 ^eurtoaer- 
ber banben J£obe ban ^oilanb in ben Jgagc in ’t^uit* 
enbetooonbe/ toelBeion&matt omtrent 2. maenben 
te boten uit ^pangten geBomen toa0/ Bebbenbein 
^pangien gebtent en getoootubp een J^ebeof^im 
jïerling ban ooti Biego be Crebia / baer ban top bo= 
ren berfjaelb fjebben bat 2Cntonio $ere5 bp be <0c* 
meente al0 BP uft be ginquifitie toa0 berlod/geb?acf)t 
toae? ten Bupfe banOonOiego be Orebia/ <0?abe 
ban 3puente0 in m*ragon (tot bifïinctie ban ben <0?a* 
beban 5puente0 in Oallitien / bie Bier te Eanbegc* 
toeeft te.) &u befen boo?noemben.üacob jpranf3. 
berftlaerbe batfip binnen ^aragoffa getocefttoaö/ 
en albaer i*. Doof ben ban<©?aben en bibberen op 
fta&en Babbe fien (iaën / toelBeter oo?faBe ban bat fp 
Barep?ibilegten / tegeng be0 Coninjcban ^pangtenö 
abfolute macijt Babben toillen boo?daen / en l)ere5 in 
fijn reefjt Banbïjouben/ albaer gefet fpn: Bet eerfïe 
Booft feiöe Bp (ïonb buiten be $oo?te bie men na 25ar* 
celona gaet/ en ig ’t Booft getoecd ban ben boo?n. 
<©on <0iego be Crebia / onber toienjef Booft in een 
marberen deen gefcö?eben ffonbtoteeutoige fcDanto 
Web ban fijn gefïacBte: Efta es la Cabeca de Don Die- 
go de Eredia Conté de Fuente in Arragon, que fac 
eor tada por averfido traidor del Rey, fa Sennor, ii to¬ 
dos fas bience confifcados, bat i0 i bit i0Bel BOOft 
bandon <Dtegobe Crebia <0?abeban dfuenteöin 
3Crragon / ’t toclb afgeBotttocn i.cf om bat BP geteecji 
isieenberrabetban b en öottinB fijnen Jgeere/ ftjnbe 
alle fijne goeberen geconfifgucert: feibe nocB bat Bet 
Booft ban be ^Uujïitia met 13. anbere binnen be^tab 
boo? be poott ban be Cantelartefionben / met bierge* 
ïijbe tafel ban marber onbet ’t Booft ban be gjufiitia. 

<©iti0be genabc/ grote goebBeib en miibigBeib 
besSföoninr ban ^êpangien / bie BP öie ban Arragon 
fietoefenBeeft/ boo? batfe BaregerecBtigBeiö enp?i* 
bilegienmet recBten Auditie boo?gcflaen Babben/ 
biebefen naicBiel €ptfinger foBoog isf lobenbe/ en 
oti0 acnp?ijfenbe om fulBe genabe/ gocbigBeib en mil= 

/poi 9.) öigBeibbeg <Honinrmebete berfoelienen te ber&rij* 
gen/ genoegfacmberfebert. <0ob beBoebc be inge? 
fetene ban be 3£eöerlanben cn be Staten ber felber alg 
boojftanöerébanbe recBten en pjibilegienber Ean^ 
ben boo2fuïhe genabe / goebljeibenbe^paenfe mil- 
biglieib / bie fp alle met Baer leben / bloeb / goeb / bal? 
linBfcBap cn berltco ban be p?tbilegien en gerccBtig^ 
Beben berEanben fouben moeten betalen / alöbe ar^ 
me Hrragonnopfen Bebben moeten lijben en betalen 
boo? Bare getroutoigBeib / cn toat genabe en goeb; 
Beib fouöe bod) tc bertoacBtcn fijn ban ben genen / bic 
be <3luftitiefelf0 fo fcBanbelijfc en ongeliootb boet eni; 
brengen en becmoo?ben / tegen alle recBten en pjibile^ 
gien. 

XT/g toillen toeberBerentotbe^eberlanbfefaBcn/ 
v v öe ï^tnee 3jBauritiu0 ban kaffan / in ben boo^ 

ton * leben jate bebonben Bebbenbe/ bat Bet oplengen 
j^affau ban be confenten en be fcBaerfigBeib ban ’t gelb bele 
ffiomn/ becBinberinge gcbaen babbe tn fijne erploicten/Beeft 
tien tian boo? Bem genomen bacrombe p^obintien ban fijn 
ftinöam <0oubernement te befocBcn/ op Baer Eanbbagen/ 

en be feibe te betmanen tot goebe liberale en beerbige 
' contributien/ i0 berBalben uit ben 3|age naer atrecljt 

ga*ei(l altoaer Bpöen 7* 5Peb?uarp nieutoe Jïijl met 
fjjn bpBebbenbe bolB na mibbag toel aenge&omen i$/ 
en fijn albaer terftonb bp Bem geBomenbe <0ecom^ 
mitteerbe ban be Staten en ban be ^teben ’0Eanb0 
ban atrecBt / alö boe bergabert toefenbe op be rcBe^ 
pingen banbe bomeinen banëtrecBt/ baer boe ab^ 
minifïratic ban Babbe S©<\ Willem ban Eamf toeer^ 

bc/fijn CrccIlentietoeUeBomcnbe: jegenööenabonb 
ontfing fyn €rcell. coppeban een b’ief ban be J|ecren 
ütaben ban ^tate oen be ï^eeren Staten ban 
tcecBt gefclj?eben/ inljcubcnbe batfe geen f toarigljcib 
toilbenniaBen Barebaenbelenban 130 ljocfben/te 
berfterBen tot 150 Ijoofben/ten langden Balf^pnl 
gerect te moeten fijn / en bat in minberinge ban Bare 
confenten: be0 anberen baeg0 Beeft fijn Cxcell. be 
l^eere fjacob ban Cgmont J^eerc ban kenenburg en 
3Jofjan ^auli bie mebe gccommtttecrt toaren ban 
toegen be gecommittecrbc fiïabcn ban be Staten ban 
l^ollanb/ fellere pjopofitien te boen / inoebergabe* 
nngeber Staten ban HtrecBt gefonben/ altoaer fp 
Bareb?ieben ban creDemic obergelebcrt Bebbcnbe’/ 
Bare pjopofitfen gebaen Beböen / bic beóecommit- 
teerbe ïSaben cn be boo?f3 «©ebeputeerben fcer toaren 
bebanBenbe ban Ijace goebe affectie en fojgbutbig ^ 
Beib / en feiben op Bet eerftc poinct bat fp jplotiö 
^eermael al gefonben Babben in be bernoberiuge 
ban be Staten v©cnerael / met bol&omcn la(ï/ cn oofi 
üebel bat BP Benlutoen foube laten toeten / fo ijaed 
alffer enige ban be anbere p?obintien acngcliomen 
toaren / op batfe ban nocB enige neffen^ Bcmfenben 
fouben. <Dp Bet ttoebc poinct bat fp luiben toel tn be^ 
ben&en geBab Babben/bat be berobérbe plaetfcn grote 
befettinge&eBoefoen/ enbatfp baer na ooBBencon, 
fentgebjagen Babben / en Bare s0cbcputcerDc toel ge^ 
refolbeert Bomen fouben / boclj Babben in Baer com 
fent gefitpuleert bat bic ban <0clberlanb cn «Ober - 
ffffelfouben berBoogttooien/ enop5tlejlc nagelen 
gemBrib ber feibe. €n belangcnbe Bet gene fijn €r 
cellentie gep?oponeect en be ïïaben ban ^tatc ge^ 
fcB?cbenBabben/ beroerenbc be benïcrBtnge ban bc 
baenbel0 / toaren fp feer toel genegen / ban lieten Ben 
bebunBen batfjet gualpB foube bp bertfcrBihge bal 
len / maer beter bpliclitinge ban nieutoe bnenbcl^/ 
bocïjfp Baööen alle beCapitetnen baer bcfcl)2eben / 
om Ben ’t feibe boo? te Bouben en tc ber jlaen / of fp Ben 
toilben fïccB maBen / en Ben baenbel^ tot 150. rjoof- 
benberfïerBen: fp Babben tot ttoe biberfe reifen eni^ 
ge p?opoo(im metbe Capiteinen geBab / enbp ben 
Capitcinen boo?geflagen fijnbe/ bat Bet bp ben Capt* 
teinen gualijB foube Bonnen te toegc gcb?acBt toerben/ 
obetmitjs feer bele om pafpoo?t of berlof ncBomen 
toaren/ bat fp be Capitepnen bp acte Babben moe. 
ten berbteben geen pafpoo?ten jemanb te geben: baer 
opBrn geanttooo?b toerbe/ batbp itcfjttngc banbe 
nieutoe baenbetë/ beel 00B al pafpoo?ten fouben be- 
geren / bie men guatijB fotjbe Bonnen toeigeren/ obcr> 
mït0 men ban meer Affineren foube moeten fjebben • 
en beel al onber öcjcel ban Ben tc berbeteren / cn om tot 
Officieren te too?ben geemplojcert/ pafpoo2t fouben 
begeren / 00B bat be nieutoe licBtinge meer Bofren fom 
be / ten regarbe ban bc nieutoe Officieren/ban be ber- 
fierBinge: be Capiteinen gefp?oBcn Beöbenbe/ fou>- 
benbe^eeren Kabenban ^tateban aiicss abbertc^ 
ren. 

^Baer na Beeft fijn Ojtcellentie bie ban Ober-pffei 
boen berfcfj?ijben tegen ben n 5pcb?uarij tot Se'I‘ 
bemec/altoaer fijn OjcceUemie mebe feer aengefjou^ ©»«- 
ben Beeft om toilligljjB en beerbiglijB te contribueren/ 8fT*i 
en 00B tot berflerBinge ban ’t boetbolB/ onber Ben re? 
pertitie/enlicBtinge ban een Compagnie ruif eren: 
öie ban ^tooi namen op Bet Itcljtcn ban een Compa^ 
gnic ruiteren rappo?t/ en fouben be bergaberinge tot 
Ocbentcr fo lange continueren/ en Babben belooft acn 
fijn Cjrcell. anttooo?be te laten toeten. 

©an baer i0 fijn Crccilentic met fijn gebolg niet 
fonber grote moeiten obermit^ ben guaben bofen toeg 
ban be ©etutoc/ boo? I&upfen ben 12. feb?arptot naSS. 
j^tmmegen geBomen / altoaer fijne Cjrcell. met b?ie betten*, 
baenbelen bo?ger0 feefidijB ingcBaclt tg/ cn toaren 
baeg0 tebo?enb?tcben ben 6. jpcb?uarp binnen 23?uf? 
felgefcB?ebenna<0?oentngcn geintcrcipicert / onber 
anberen meefï al inBoubenbe / bannen grote moeiten 
geBab Babbe / om o?b?c op Baren jlaet te dellen/ maer 
bat Bet niet albaer Bonbe gefc Biebeit / en batmen baer * 
omin^pangten Babbe gefonben / cn bat Oerbngo 
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felYja: öaer tod ba&bc begeren te reifen/ öan öat bP 
Dacr toe geen oorlof baöDe bonnen brtjgen / ooft öat tjp 
tegenö Oen tjjö met tooeg genoeg toeöcrom fouöe beb* 
ben mogen toefen/ DatljpDefabe ter Ijerten fouöe ne> 
men / en fo On fcïUcc fcbrecf metbolb en genoegfame 
nüööelen liaer fouöe bonnen fecouceren / öan begeetöe 
tctoetenof men fjemoob fouöe accepteren / Datmen 
Deftg toaö om bet bolb tot jSurö/ 25crb en meer plaet* 
fen te itcijten/ tot fccoursS ban <©?octttogen / en öat 
©eröugo csouberncuc ban <0dDerlanö gemaebt 
toasS/etnöcltjb fobermaencöe <0?abe ban JlBanfbelt 
öat fp Oaec fouöen beneerfitgen Ijaren becteojben 
roem ban getroutoigöetö / niet te berltefen / maer Dat 
ter contrarie ban Ijaet getuigt mocljte too?öcn/ Dat fp 
tot Den emoe in De.ö Contox geljoorfaemljeiö gcbleben 
toaren. 

DCn 18. feb?uarp/ toefenöeBingOöag beeft De 
iQeere Cantfeiaer Eeontnusi inp?efentie banfün 

Oèrcell. en De J^eeten 45eDeputeetöe banöc ©robintia* 
ten Uïaöe / Die banöc lanöfcbap boo?geöouöen / Den 
nepafTeeröen en tcgentooo?Digen ftaet ban <0elöer* 
lanö / en toat tot bo?Der reö?e0 ban Dien / en om top* 
Der te bomen tot De bo?ige tujie / tranquiiliteit en tod? 
flatid ban noöc fp / toijciuftig boo? ogen gejlelt / en tot 
Dc miööelen öaer toe |trecbenOe/boo?nemcUjb tot goeö* 
toiiUaenfpocötg confenteeren tot contributie/ gdijb 
bi> anöcrenabuurlanDen gefcbieöe/ bcrmanenDe / en 
bp Den Ctoffter ban Den JgobeboorgdefenfijnDe/ De 
boo2nacmfte ftueben en arnculcn Daerop De tegen* 
tooo2öige Sanöoag Dienen fal. Baer na fo to öc 
itaeDS-ljeerc ^cbaftiaen Hofen met brteben ban ere* 
Dentie ban Dc i^ccce fiaben ban ^tate binnen gcftacn/ 
rn na boo?lefinge Der felber/ beeft bP Cie ban öc 3lanö* 
fcbapbcrblaringegcDaen ban IjetDeboir engoeDtoil* 
ligljciD Der $abuur-$?obintien/ tcnöienfle ban De 
aianöen in’tgemein/ en fonöerlingc tot affiftentie 
DcöfurftenDonto <0dce en*©?aeffcljap0 gutpben/ 
öaer infp begeren tc continueren / berfoebenDe Doo? 
Dien Dat Die ban CSdöerlanö bp tegentooorbige con* 
juncture baer €. oob Deboorbjben totlDen ebertueren/ 
en baer felftf toelbaert met berboginge ban bare miö* 
Delen ban contributie ter betten nemen en bebojDecen/ 
boorgebenöc Dat Die ban 45elDerlanö bp probifie en ex* 
traojDtoartobajitoilöen te toege brengen en tot bate 
Betalinge nemen D?ie of ten minflen ttocCompagnien 
paeröen HtancierjS/ elitban ioo booföen/ Diefou* 
Den mogen beblccö toerDcn met Bfftciecsf uit Der 
lanöfcbap / en betaelt ter maenöe ban *8 Dagen. 
OpöefeEanööag toboo?eerjl bantoegen Decontri* 
butie belc te Doen getoeeft / met Die ban ©ommel / De* 
tocle berblaecDen öat fp Ijaer bielöen alg geaffocieer oe 
ban^ollanö/ en öatöerbalben ’t felbepoinct tjcnlui* 
DenmetenconccrncecDe: öaer op De quactieren ban 
Dc Êanöfctjap fuftineecöen’tfelbe ecnfabc te toefen 
banquaöexconfcquentie en ban grote p?ejuöitte/ en 
hebben eenige geöeputeert ombefefabe tecommuni* 
ceren met fbn Cxcell. aljs ^taöbouöer / en met Cam* 

mueme fdaer enïtaöen/ en te berfoeben öatfön Cxcell. bp 
tuffcöen toterpofme ban fijn autoriteit fouöe gelieben De boo?* 
K'r'L fieningeteDoen/ Daermeöe öe^taö ban 2öommd 
lanb en en f^accti aenblcef Datelijb aen bet jpurftenöom <®d* 
saom» Der onöcr bet $immcegfe quartiet toeöccom mocht 
ÏWe|- too?Den geboegt / conform Den laetjïen tot Herntjem 

geöouöenen ïanööagö affcbetD/entoeröenljiec toe 
geöeputeert ^irb ban 25?abel toe Der 2lee/ en De 25ur* 
gcmeefler l^cnrib ^toartbamelin’t^immeegfe/ De 
ï^ecrc ban <©02t/ enCoufijn ban Dc^cl in’tEut* 
Pbenfe/ cnCarel ban2fiecnbem en Der HanD-rente* 
meejlct <©elDcr in’t Sfiecnljemfe quactiec/ DiemeDe 
booröragen fouöen/ öat bet geprctenöeccöe accoorö 
temporeel fp / en Die ban 23ommelniet en ejctmeetöe 
ban De contributie ban <a0elöerlanö: maer ban De 
gurif Dictie ban Cantfeiaer en ïïaöen en Die ban De 
Oebenbamec/ b?eeöcr blijbenöe bp öeg gemelten 
HianöDaegöreccö / ’t todb Dc <t5eöeputeeröe met baer 
nemen en fijn Crcellemte op uieuto fouöen Doen boo? 
lefen. ^?et©eDcputeerDe tocöer gebomen fünöe ban fijn 

Cjccellemte / rapporteeröen/ Dat fgn OcceUemie baer 
toefegginge geöaen baööen / Die ban Stommel boo? 
Oem te toiilen befcbeiöcn/ en met toeDoen ban De $|ee* 
ren Cantfeiaer öaer tjeenen onDerricbten / Datfefou* 
Den toiilen berjïaen tot Die nuDibmael berfoebte re* 
Ductie aen’t5pucflenDom/ en’t gene fpn Crcellentie 
met benluiöen fouöe gebanöelt brbben / fouöe bP De 
Eanöfcljap Doen berflenöigen/om beröero te Doen Dat 
beljoorlijbfp: miöDelec töDbegeerDebP/ Datmen tot 
anöere faben fouöe boortgaen. J^cere ban Éeucn* 
burgen 3Joban^auli<©eöeputeeröe ban toegen Die 
ban i|ol!anb / bermaenöen Die ban Jöommel Dat fp in 
bare tnflructie belaft toaren benluiöen aen te Dienen/ 
Dat fp bet gemeen befte onDerbet Deed ban affociatte 
niet fouöen toiilen berbinöeren / en Dat fp ato geaftoci* 
eeröe ofte aio <G5elDerlanö beboo?Den te contribueren / 
$c. Baer op fp boo? amtooo?De gaben / Dat fp ben in 
’t contribueren ban bare quote niet fouöen acbterbou* 
Den / enöatfp met öe ïïaDen ban ^tateberöragge* 
maebt bnDöen / en ober ba« Eanöen en bare heeften 
coniribuerenDc toaren/ ennocb tebreöen toaren aen 
Den Cntfanger 03enerael baer quote op te Brengen/ 
maer nietonDer Dieban<0elDerianD/ Die tmfeb^nen 
eennieutoemanierebanregeringeop teftellen/ Diefp 
niet goeD bonDen/$c. Cnna bele toooröen ober en 
toeöerober fcbeiöen fp met fulbe anttooo?De / Datfe ben 
in De contributien fo fjoopten te quüten / batfe De <©e* 
neraliteit contentement Doen fouöen. Baer naber* _. . 
ftonbenfpluiöenDatDieban 55ontmeIen(€iel anDerjS{ y:14 
genen laft in De bergaöeringegeopenbaert baööen/ 
öan om teljoren en rapport te nemen. i§ijn Crcell. 
met Cantfeiaer en SiaDen bebbenöe Die ban Rommel 
boo? ben ontboöen / en gecompareert fünöe / bebe fijn 
excellentie en Cantfeiaer enfcaDen Ijen befte om Die 
ban 25ommel te inöuceren tot De berfoebte reDuctie te 
toiilen berftaen/ Daerfün bele grote Debatten ober en 
tocöer ober geöaen/ omgegaen/ Docböie ban25om* 
mei Deöen berblaringe genen laft te bebben / baer Dien 
aengaenbe tojjbec in te laten Dan op Den iaetften 
3£anööag gefebieö toao / Dan öat fp niet te min bacrjs 
^taöo contingent in De contributie Die men tegen* 
tooo2öig ramen mocljte totlDen open aennemen/ Be* 
boubelpb Dat bet BeleiDDer felber niet fouöe ftaenBp 
Die ban <0elDerlauD / Dan Bp confent Der Sf eeren iSta* 
ten <6enerael/ ofgelyb Defelbe fouDen Belieben te Dif* 
poneren / en Dat De afgefanten fouöen toilien Doen 
Projecteren enBp gefebrifte ftellen eenfge articulen/ 
öaer op fpluiDen / na Dat Diebp fijn Cxcell. fouDen ge- 
bifitcert fgn / met Die ban Der tlanbfcöap / naöer fou* 
Den mogen accoröeren/ öaer ban fp aen baer princi* 
palen fouöen Doen rapport. 

DCen xx. 5?eB?uartj/ fijn begeer ban kenenburg 
en ügoban ^auli / gecommitteert ban De <©ecom* öuiiantt 

mitteevDe SaDen ban öe Staten ban ^ollanD en 
ï©eft-©?icfïanö/ na berfoeb ban aubientie / in De ber* 
gaöeringegebomen/ ennarecommanDatiebanbare tewOen 
principalenenobergebtogeban bare Briebenbancre* 
Dentie/hebben fp in effect boo?geD?agen/ Dat Die ban ^^1*, 
De anöere $?obtotien öebomfte banöieban<©elDer* 
lanö toacbten / berfoebenDe baerom fpoeöige refolutie 
op bet geproponeeröe. €en ttoeöen Datmen goeöe o?* 
D?e toilöe (lellen op [jet punct ban De contributie fo o?* 
Dinar# aljS extrao?öinari£f / ten platten lanDe en in öe 
^teöen / aengefien men ober öe ao baenöelenfolDa* 
ten fouöe moeten bebben tot Befettinge ban öe plaetfen 
boorleöen Corner bp fijn Cxcell. ingenomen: en om 
öaer toe tetoilliger te toefen/ Datmen in beöenbinge 
ftellen fou / Deo bcclcDen jaerei gepaffeeröe bicto?ieufe 
exploicten / en öat Die noefj tegen Den aenftaenöen töD 
boorbanöen fijn / meeft fijn (ïreebente tot booröeel batt 
Dieoan <©elöcrlanö. ^temöatöe paniculire licen* 
tenen anDere impoften bp eenigefteöen ingeftelö en 
aenftagen/ fouöen mogen bomen tot profijt ban De 
«generaliteit. 

Be fjonberen in 23ommcler en CijelretoecrDen Be* 
blaegöen Dunfeer op Defen 3fanDö-Dag / om öat men 
niet toilöe hebben / Datfe onöcr contributie ban Den 

bpanö 
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©pand fouten mogen fitte» / en fepöen inölen fulr niet 
fouöe mogen gefcfjtcöcn / Datfe atföan niet fouDen Som 
nen contribueren. 

<De ©aerfbjaget ban ^luper berfoeftt batmen pem 
boo? gerecommanDeert totlDe pouben/ alfo pp noefj tod 
80. RuptecS onder Ijem paDDe Die op Den bienft 
toacftten/ en als pem bermaent loerde Dat fuift gefel? 
fepap te feee tons gebebauepeert/ fepDe pp Dat De 
moettotllicpde al bp Den ©panD obergdopen toaren. 

«iBrc. 
rrpft na 
be quacr 
tieten 
ban 
SBja» 
band. 

D€n ïij.feDruarpouDedül/ ofDen 29. nieutoen 
dijl / alfb rjet een frpjicftel gfaer toas / pebben De 

guartieren bate refolutten op alles ingebjaept / en 
boozts geöeputeert De gene Die in De Staten <©cnerad/ 
RaeD ban &tate en aiDmiralitept/fouben befbtgneren/ 
en bnfonöcr ptelDen Die ban *3dDcrlanD aen om De 
reductie ban ©ommei Deur bequame miDDelen 
te mogen te Uiege bjengen / om bele confuffe in De re? 
geringe toeeft te nemen/ Daec op fp berfoepten bat 
3ijn Crcelleutic fijneautojfteptfoube toillen iutecpo? 
neren/ alfoo anDecS onmogelift toast een egalen boet 
ban regeeringe en contributie in ’t toetft te (lellen. 
<©aec op 3ijn excellentie aengenomen öceft 3pn De? 
boittefullenDoen/met alle bepoojiijfte manieren en 
na gelegentöept / mitst Dat Die ban <©dberianb niet 
in gebjdie fouDen 3ijn/ om miDDeler t«b ftaer Deboit 
in alles te Doen/ Dat tot DenDiendban’tSlanDid’t 
generael en fjaet particulier toas berepfepende. 

NH Dat 3ijn excellentie batt .©tmtoegen gefepep? 
Den toas/ iSPp gerepfl naer ©jeDa/ en quara 

Des ^onbaecps ’sacptec-miöbaecps Den acbtflen 
jjBamj/ in De ^epanfe ban ^ebenbergen/ Daerpp 
Des nacfjts bleef / bes JRanendaegs mtDDacp guam 
Ijp binnen ©icDa / Daegs te bo?en tuaren Daer te fepeep 
ban 3®trecljt eenige baenDelen folDaten loei aenge* 
bomen/ De Compagnien ban ©jeberoobe/ ©eene? 
belt/ianbbelt/ en45iddles/ toaren Daer omtrent 
ooft geftomen / Defgdijr Den ©berden ©eer / De J§eere 
ban ©otits guam mebe met eenig paerD en boetbolft/ 
©?edecobe met De baenDelsguamen Den 10. in ©je? 
Da / boo? De toelfte men proforma btilctten DeDe ma? 
ben / alsof fnDaec ingarnifoen fouDen leggen/ 3ün 
ercell. bdade gjopan ©auli Dat pp boo? D?ie of 
bier Dagen bjoob fouöe Doen bacfte» en baeSbopen 
booj pet ©olft bat aengefiomen toas/ en noep bec? 
toacftt inertie/ en Daec toerden bele toagertS in Der 
bacil op omboben/ niemant toid toat spn €xeU:in 
fin paDDe/ pet toaS bupl tegenacptigtoeDer/ en Pet 
toatettoaSfeer pooge/ Docp Daer toetdc toepniep op 
geacpt / Die ban ©eerttupdenbecge meenDen Dattet 
paer gddenfoube/ endacctoerbe oob boo?geflagen 
om <0eertrupDenbcrge te blocfteren / Docp 3ün ercell. 
fufiineerDe bat pp fonbet pioniers niet bonDe Doen/ 
Daeropgefepttoerbc/ men fouDe Die genoeepbanbe 
^ojpen Daec omtrent in Der paefl bp Den anDeren 
Inrijgen/ Docp 5ün€ cc. fepDe pp mofle Die eecdfien/ 
cnöaerbanberfefterttoefen/en opzijn toeDerbomfle 
toilöe pp Daec bieebcr op letten. ©ie ban J&oocpficaten 
toaren oob beb?ee(l Dattet 3ijn €rellentic op pen ge? 
munt paDöe / en ftcegen mettec pae(l noep loo.^upt? 
fen tot Paer berfletftmgc in / De bjoutoen en Paer 
bagagie paböen fp naer ^nttoerpen gefepibt. %ijn 
<Srcellcmie is Den JÜScert metpetpaerbebolben 
boetbolft en omtrent 70. toagenS / Die De 5^0?? 
pen Daec omtrent leggenbe opgebjaept paDDen/ ban 
©?eöa bectoogen / pet bolb Dat pp bp pem paD? 
De toas feer fepoon bolb in goeDer o?D?e / toaren 
flerb omtrent 4.000. fotepaerbealSboetbolb/onber 
Den ©beeden ©eer/ ©otliS / ©erfter / aöfooj / 
<£Dmonb/ïtpnhe/ Eefptne/ ^onft/ en^eraugie^ 
re / ©jeDerobe / <©tdel/ Eanftbelt / ©arnebelt/ 
a©iingaerDen/ Hper/ <©?oenebelt/ ©utp/ ©erb/ 
De ©eereban^famamet 100. en Daer toe noepban 
©?eöa / <0pfelaec / Appelman / en Du ©opS / en De 
<£5ouDcineut ban ©?eDa toaS felbe ooft in perfoon 
meöe met ?o CarabimS en ?o upt 30^ baenDel. 
èöu Wrtïemle paDDe©auUboojn. bebolenbjoobte 

Doen bacben / en feaes te Doen bopen / Dan Daer guam 
niemant om Dan Djie Cngelfe baenDelen / ais ©eer / 
CUffojten3CDiep/ en paDDe 3pn Crceilentfe alleenltb 
memepte ban bjooD mebe genomen / om oft nooD toa^ 
P on°fc tongen De «folDaten te Doen Diflribueeren / De 
ojie €ngdfe Compagnien ontfmgen 900. ponDen 
ojooD en4fo. ponDen baes/De j&eberlanDfcpeCom? 
pagmenom DatmenDebibjespenbojt/ guamenom 
geen bibjes: De eerde tpDinge Die men te ©?eba bres 
ge/toaer Dat Defen toept ban 3ön;Crcdlcnt;e fouDe toe? 
fen / ontfïng men ban ïiarreDjübers upt pet lanb ban 
3lupb/ aiSDatspn Crellcntie toas getogen boo? bp 
©eer/ tot grote «op / en boojtsnaipaeddcpt/ fa 
De tpbfnge liep eerft/ Docp meer upt gifftnge Dan upt mtm> 
febere toetenfepap Daer bp te bonnen feggen / en toilDenrff^ an» 
Dat pet fêber toas Dat 3pn Cjccellentiebertoaerts toas 
getogen: Docp Defen aenflacp Die feer toelaengeleptocicèt 
toas/ en3pn€rellemie niet aen ttopfelDe/ faelgeec? 
De / en guam tot geen effect / Doo? Den groten regen en 3eeftïl 
bonberpept Des nacpts / toaer Doo? fp faelgeerben / Den 
aenbalop ttoee plaetfengelpbte Doen / gelpb beflo? 
ten toas/oobtoaren De dojmlebercntoat tebo?t / en 
toas oob Denaenflag onDebt/ fo Dat Die ban binnen 
al toaren berabberteect / in boegen Dat 3tjn Crcellen ? 
tie raetfaem bonD af te treeben / mette rnïnfle fcpaDe / 
acpterlatenbe eenige toepnige perfonen Die DooDble? 
ben/ en eenige geguetfïe/ Die fp mebe namen/in’t 
toeberbeccen namen fp ©ergpepb in De dempen in/ 
Dat fp flerbten / terbDöIcn 3pn excellentie op Den 
toept toas. T©iebanC5eertrupDenbergetoetenbe Dat? 
ter geen «upterpe binnen©?eDagebleben en toas/ 
gnamen altemets met eenige paerben omtrent ©?e? 
Dab?abeeren/fo Diept onDec De ^tabt Datmenfe met 
een doteling toel fouDe bonnen berepbt en gefepoten 
pebben. €ec i^epDe pebben fp oob getoeed/ metee? 
niep boetbolb en pebben eenige fepupten op De «ibie? 
re genomen / enbebojDer fcpaDe geDaen. 

C Hn Crellentie toeDerom gebomen 3önDe toaren 
u noep eenige Die pem rieben <©eertrupDenbecge te «Jg- 
beleggen of ten minden teblobgueren / Dan pp bont Siano 
fulr niet raetfaem /eenfbeeis om pet guabetoeber en 
onbeguame tpD/ en anDerDeelSDat Derefolutietoas 
genomen/ fo bp De Staten <©enerael ais«abeban 
&tate / om «^teentopb aen te taden / en Dat fulr De 
©jobintien ban ©jieflanD «n <©bec-^ffeltoas toe? 
gefept/ en contrarie DoenDe / Dat pet ban De anbete 
©jobintfen feer gnalib genomen fouDe toojDen / fo pp 
DterefolutteberanDert paDDe op 3pn epgen panb / is 
Daerom (’t bolb in garmfoeu gefonDen pebbenDe) 
gerepdna^lanD/omDe^tatcnban De felbe ©?o? 
bimietebjengentot een beerbige refolutie cn confeuc 
banbe contributie en anDerfins/föne pjopofitie geDaen 
pebbenDe /namen fprappo?t/en fouDen toeDerom bp 
Den anDeren bomen/ Dit DupjDe lange/fulr batpet- 
al berbe in J©ep liep / eer Dat De confenten ban alle De 
©ereenicpDe©?obintien obergebjaept toaren/ en De 
fommige noep al met limitatien en conbitieu. 

^pn Crcdleutie toeDerom in l^ollanD gebeert 
3ünDe/ peeftmenterdontpjeparatiegemaelit/ om 
te belbe te treeben/en ^teentonb te belegeren: Docp 
eer top ban bebelegeringe pandelen / fullen top eenige 
andere faben noep tuflïpen tijden gefepiet berpa^ 
lert. 

DC feoninb ban ©janbrjjb paDDe ïiouaen feer man be 
darb belegert/ gelijft top in ’t boojgaenöe ©oeb ee? jgjwjj 

niep bermaen af pebben gemaefit. ^De föomnft toas bc^iu# 
beel deefter ban bolb Dan pp opt getoeed PaDDe / ae ban 
toantpP bp pem PaDDe/ boben De grote menigte ban 
Den 5pranfen2fibel/ en fcanfe Regimenten/ De pul? 6egtan? 
pepem gefonDen ban De<©uptfe©o?den/ onDcrDen be# 

©o?(i CP?<d»afn toan Senpolt / Die ban DeCngelfe 
onDec Den erabe ban Cpfer / en De ^toitfers / Daer 
bpoob geftomen toaren De ttoee Regimenten Die De 
Staten ban De ©ereenicpDc ©eDerlanöen Den fóo? 
ninb toegefonben paDDen / onder pet bclept ban be 

<©?a? 
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CjabejPmipgbatt Bajfau / toefeitöc tien öaen^elea 
J^edeelandfe/ en tien ijaendelcn ^cfjotfc foldateii / en 
fiadde den frontoBfiet beleg dan föouaenfotoelaem 
geleit/ datmen oordeelde Dat fiet felbe fo goed tioop 
niet foude outfet too?Den / ban tiet Eeger ban öe %U 

iFoL11) gcutsi/ alg f>anjg aeöaen toag/ niet tegenfïaenöe 

geconbopeert ban 500. paerden/ onder bet beleid 
ban ©on Carlog Colomna / na Nederland benrofis 
feen iö / omficfi tegaen boegen bp fijn KegimcntDat 
al aen ’t marcheren toag na B?teffand toe/ Defe föup* 
teren ontmoeteöen in fiaer tosdetBeeren een Com* 
pagme$!rguebufiergtepaeeDeban DenContnfi / De# 

fiet felbe oofi feer flerB toag/ toant befialben be Jpran-! toeiBcop fiontfcfjap gereden toag/ Diefptn routege 

Mat 
Jaolft öe 
^e«eg 
Uan 
jDanna 
tip Bern 
ïjaööe- 

SSeraeto 
nagüise 
ftatt 
©araa 
en %i> 
gcurg 
SrfjOlt* 
öeu om 
SSouacn 
te oiu> 
fettcn. 

fe onder Den Hertog ban iBapnc/ fo toaren ooft be 
3fo?tën onder de fiulpe bie de$aug gefonben fiadde 
onder fiet commandement ban ©on 3praiicifco 
^ptonbato Hertoge ban. jjEontc lilarttauo / tïegs 
iïaugnebe/fïcrfi 6000. J^toitferg/ 1000. 3[taïia? 
tienen omtrent ioco paerden/ infeer goebe o?b?e/ 
feertoeï getoapent/ en toe! geoefende foldaten. ©e 
Hertog ban #arma/ fiadde in befen tocöt bp fiem 
denjpnce isepnutio fijnen foon/ Den i®arguibbel 
©aflö Capitein ban De ïtuiterpe ban IlSüanen / met 
za CdelUtiden aboaturierg / toe! getoapent en te 
paerde / en belc anöere ptaltaenfe fóidöeren/ bie 
Den Hertog bolgDen/ gclijft alg toaren flBarcb po 
De ^iaboja pinte ban JBafcIo / jf rederico ^pinola/ 
be C5?abe ©intentio C5uerrterp/ en andere: ban 
^pangiaerdenbofgdenben Hertog/ Deptnce ban 
38fco!i/De Coïondlcn ©on ©iego pmentd / ©on 
SClonfo Eu3su / en ©on ^ancfjo De Eepba / en ©on 
a$cd?igo pgno en Eafo / bie fiem ooft ’t boo?ledcn 
^acr gebolgt fiadden/ fn fiet ontfet ban jDarijsf/ en 
ban ©on ©iego d’^jbarra / Detoelfte latende d’ander 
affairen baren / totroe ficfi bp Defen tocfit laten dim 
ben alg een fol&act/ niet minder om raeD te geben 
alg om De raden uit te boeren met fijn perfoon Het 
Regiment ban ©on Eoujjg be ©clafco/ toag feer 
bermindert ban bolft / D002 ongemaft en ftoube / daer 
fp feer gualtjfi tegen mochten/ ft» moefjten in afleg 
rfamen flcrfs toefen ober be zoooo. man/ b?abe 
fbibaten/ Bet paerbebolft/ baer onder gereftent De 
25endcnban©2donnatien/ Die bp fiem toaren/ baer 
ober commandeerde be pince ban Cfiimap lïerfi o* 
bec 3000. Cnfict Sfranfe paerdebolfi beliepen ober 
syoo. man / toefenbe een ban be b?aeffle Eegerg/ 
Die ftt dien tijde geften fijn. ©e ©elb-jlSaerfcöalfi 
«©eneraï ban be jprance mag mijn ban ïïooï 
ne: jlong be Ia jBotte/ Die gemaeftttoag *©?abe 
ban €berüegue / toag <£5cncrad ban De 2£rtiUerpe/ 
en tommanDcerDe ober ’tboetbolft banöet^paenfe 
leger alg fiaet ©dt-iBaerfcBalft generad / De Com* 
mtffariö ©enerad 2|ojge23a{!o commanDeerDe O; 
bet De ruiterpe. 

D€n Hertog fdjeiDe Den 19. ganuarp ban^a^ 
ö?ccBii/ en na Dat Bpeemge Dagen te ©wtfeenla 

5Fere (toelftc ^tadt fjem ingegeben toag) ff tl gdes 
gen öadöe / guam Bp etntleiijB den leffen ^annarp in 
’t Seger / ’t tocift bindende Bp JMe / ig BP gaen lege* 
ren in de «^jtad / ïjier üegondemenin fijnen KaeDte 
bifcoureren/ Boe men ïfouaen beguamdijrt foude 
Bonnen ontfetten / toact op berfcBdöen opinien toa« 
ren / en onder Bun <J3?abeCarelban JBangbelt (de 
toelfte den %ctog tot daer toe bergcfelfcljapt BdJben; 
De / toederfteren mofi na pederïanö / om fijn Bader 
<©2abe peter €rnfï ban iTOangbeit te afftfferen alg 
luitenant ban fijnen Bader in de faften ban der 
©odoge) toaren ban geboden / bat men met Bet leger 
tttofï treeften op Habee De <82ace (een fiad ban De %U 
gue/ Daeröerebtcre Dc ^dne in^ec balt) en ban 
Daer De rebtereoptoaertg treeften aen Be tedjtcr-fiand 
op CauDebefi toe / om Bet nodige bolft en BjftocBt <« 
ïïouaen te toengen / Daer den Hertog niet feer tegen 
toag: andere enparticulierUjfi be Pmiceban^fco* 
lp en ©on ©iego d’^Ibarra mette^paenfe Colonelg/ 
Bidden Bet boo? een Difreputatie Dat men met fo een 
macötigEeger eenigen anderen toecBfouDeirceften/ 
Dan Die Denaefie toag naden ^ontnït ban B?anft- 
riift/de faften aen allen fijden ob,erf eggende/ Beeft 
Bet Heger fdtere Dagen fiifle gelegen te ^onöarnu/ 
üertoaefjtcnDe berfferltingebanboffi uitdebpleggen# 
Dc garnifoenen / en gttanmett ban p?obifie ban btb?eg 
enamomtic/ ban toacr ©on $lonfo Be IBendofa/ 

«Feit 
öTomga» 
ante 
cuUEr^ 
tan Dc 
CctlitiS 
in ïj ute 

fiagen Bebben / eenige Doodt blijbende en eenige ge> 
bangen nemende / men bernam ban fien Dat De Mo* 
mnb gerefolbeert toag Bet leger ban De Eigeurg te ‘n'\u1 
Bomen befoeften / en Dat tjp tot Dien einde alrede alle J5J,. 
3fjn HlDd op ontboden BadDe en betoyfinge gedaen Dat 
Bp totlDe fiag leberen/ ban Doe aen marcheerde Bp 
boojtg in fiag-o?D?e / fendende altoog eenige boo? uit 
om BontfcBap te hernemen/ De Hertog IjaDderpDinge 
geftregendatde Koninft alleen na Bem toeguammet 
4000. ruiteren fonder boetbolft/ met begeerte om dc 
ruiterieban deEigeurg eenig affront te Doen/ fo Bp 
DieBonde antreffen/ afgefcBeiden ban BctboetbolB: 
docB den Hertog geloofde fulc niet/ en fond toeder* 
om nieutoe BontfeBapperg uit met lafi fjem aüe ogen= 
bliB tijdfnge te fenden / daetentuffcBen marcBeer- 
de Bp ojdemlijB met Bet geBede leger om geen occa* 
fie te geben ban datbaneentefcBeiden/ doel) befeos 
ninB toog Bem tegen met een fcBoon leger / ban ruitc* 
ren en foldoten / toant den jprancoifen 5ldd menen¬ 
de dat men eenen fiag fiaen foude/guamen ban al* ^c8ccV 
len 3fiden bp den föoning aengdopen: daer bïden mmrm- 
eenige fcBermutfelen metdeg Conto?boo?tocfjt/die wm? 
Ben ober Bet toaterbegebenBadden/ defe leedenccni^ kV 
ge fefiade en moffen retireren/ eenige ban de Bare tfonfoü 
achterlatende: dit gaf oo?faeB dat de ^paenfe den |fföe 
Hertog ban jparma befcBuldigden/ alg dat BP 8e»^. 
doe fijn geluB berfuimde / doo? Dien fip De ruiterpe 
ban DeEigeurg geen berlof toilDe geben om op Den 
Coning aen te ballen / alfo Bp eeneimp?efiie Baööe/ 
dat Den üoninB tegen fulBenb?aben leger niet guam 
fonüer boetbolB / maer dat BP defdbe op fijn boo?? 
deel bedebt Bidt / gdijB Bent 00B doo? feBec gebam 
gen Capitein gefeit toag: toatteraf fp de ^paenfe 
enjprance fch?öüerg contrariëren Bier in den ande? 
ren/ toant De ^paenfe fcf)?ö&en/ dat in Dien de 
Hertog ban jparma ficlj afljier fo gerefolbeert getoont 
Badde / alg t’anöeren tijden / fip foude datmael een 
einde hebben gemaeBt bande ©o?loge/ en de ^ran= 
coife fcfi2öberg feggen dat de l^oninB fiende dat r» 
ma geen fiag toilde leberen / gaf fip een goed getal ^ 
ban De CDclen confent om te mogen fiertreeben / (|crt0!J 
Den Hertog ban parma nani Daer na De ^taD Jleuf- fean 
CBafiedin/ en Daer tra ooBfiet Caffedbp berd?ag/ JjJJJ* 
en liet Daer tot ©ouberueur ©on ©onfalo franco 
b’üpala/ Daer na toog fiet leger na öue/ Bier Beeft «i&afteï 
BP fijn BranB bolB/ dat fip feer beel fiadde/ uit de “jg . 
omleggende ©arnifoenen bertoifidt/ fiet fio?f feer Jn. 
in fijn leger ban den b!octloop/en daer f!o?ben niet mbck, 
alleen bele armefoldaten/ maer 00B eenige ©fficie- aeitstw 
ren en €dden / ondertuffdjen ficcftfip demoerafiige 
plaetfen en graefiten omtrent Uue doen builen met0fErp- 
bele mutfaerden en taBBeboficBcn / en ig aen de 
muuren geBomen om die te beBiimmen: maer die 
ban der ^êrad fiebben een fintfe geopent / en daer doo? t, 
ficttoater infietEand gelaten/ toaer doo? de mut? 
faerden en taBBebofifcBen toegö?eben/ en berd?onBeu 
bele ban de bdeggerg: fp hadden 00B een out ïtaüe? 
lyningeitomen/ dan Die banïlue fiebbenfe DacrooB 
toeDerom b?omelijB afgefiagen/ en alg ©armaban 
De belegeringe aftoog/ biefen Die ban Kue in fijnen 
fitoDertogten fioegcnDacr eenige ban D00D/ Bregen 
eenige gebangeng on eenen reDeiijBen buit. 

D€ Hrrtoge ban ^arma met den p?ince 
nuiioftjnenfoon/ toederomberg bolBberfamdt u>3b«n 

hebbende/ ig Den 17- 2üp?iiig toeDerom ober Dere^ 
biere^ommegetogen/ Doo? De ondiepte Die öe rebie? nberbe 

iremaeBttufïcBen Crotopen ^r.©aUerp/ en dat op «wctc 
| een €bbe / toant fip berfionD dat Die ban ïlouaen feer 
benaut toaren / en Dat ©illarg fiaDDe laten luiden fo naCto»' 
BP niet ontfet toerde binnen [eg dagen/ dat Bp de e^cor. 
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^taöt fouöe moeten obergcben/ bier toaren hele ftoa* 
rtgbeöcn/ toatttöe ^toitfero boo? öe grootc derftc 
bic onbec [)un toas? muptineecben en toilöcn bectrec* 
ben/ ben Hertog baööe belemoepten met !jen/ en 
genoeclj te boen bat bPfe baec toe bifponeerbe/ om bet 
Eegec te bolgen / en bent niet te begcben in fulcben 
occafie. 55e Hectoge ban parma oberbe^omme 
5Ünöe/baedeftcbfeec entoocb tuffcfjen 3pn toagenen 
toel bectoaert dcar naer Uouanentoe. 55cContnb 
toaö te bier tgö naer ïlouanen toe. 55e Coninb toasS 
te bier tijö naet 55iepen getoogen/ om €marum Ca* 
dunt/ bie bootelicb branb toast te befoeben/ ntaec fjo? 
rertöeöe bomde ban parma met fulben baed/ beeft 
bem tectfont na bet Eegec geboecbt/ en 3ijn bolbin 
be belegering berce en toijt berfp?ept lagen bp ben an * 
beren gerubt ben zo. aip2ti / en boo? alle bingen boers 
befjp bet gefcijHt ban <®erbafb ©oltoetb en Tjet 
bcijgb0bolb ban <©ecbafij 25oltoerb / cn> 3ijn 
bcijgöbolb uit &. J&ebeci boo?daöt af / baec na 
maebte bP boo? «ginte Catbacine 25lobbups$ een 
dacl>o?beninge. 55e Hertoge ban parma toast in 
groten ttotjffel/ toant niet tegcnflaenbe bp menicb* 
te ban föuptersi om bontfcbap baöbe gefonben / bon 
bp ban ’t boo?nemen ban ben &oninb niet hernemen; 
’ttoelb een groot bebenben gaf/ becoo?fabenbe in’t 
Eegec ban panna gcoote fufpitien / bat be&oninb 
fttbtotten fïacb berepbe/maer ben fëomn&bjnge* 

©e» fcbut en amonitie gefalbeert bebbenbe / bont geraet# 
Comnft faem gebeel te bertcecben na pont bel SCrcbe / geben* 
ML öe ben hertog ban 25uIlton / bic bP bonst tot een 
setiioo; JPaecfcbalb ban ©?anbrijbgemaebt babbe/ hem/ 
«ou» bat bp in ’t aftrebben ben laetften Doop foube boeren / 
toaenop. gebenbebembaertoenocb 800. paerben/’ttoelbbp 

00b met alle neerfligbept en gantfcb gelucbelijbnac 
quam. 55en 3f!ömitael ©illatst berfeberbe terlïont 
ben Hectoge ban parma boo? bpfticb paerben bie bp 
totbem|fonb/bat bei&oninb getjeel opgeb?oben/en 
na pont beEacbe getogen toas?» 

55en pertoge ban parma en be^paenfe toaren 
ban opinie ben Coninb te bolgen / om bem te (ïaen of 
eenicb boo?beel af te nemen / betople bp fijn Uibel niet 
öp bem Oabbe/en bp nu op ’t ftoabde ban ’t bolb toag/ 
bier tegen toast ben hertog ban IBaine/betoelbe boo? 
beft oojbcelbe bat men be ^tabt ban üouaen toe! 
boo?fien en berdecben fouöe/ enbe^teöeban Cau* 
öebebop be fiibiere^aine/ gelegen op be paffagie 
ban be Eeebaben Hable be <©?ace / toefenbe met 
boo?raet ban p?obianöe en amonitie toel boo?ffen/fous 
be fienintenemen/baet met men bie ban Slouaen 
boo?fien bonöc / anberss toare bet gefcbapen bat niet 
alleen bie ban ïSouaen / maerfplupben felfst/ baed 
groot getoeb ban bictualie fouben bebomen/ befeopf* 
nietoerbe gebolcbt. 

m nu* €n z4 5Cp?ili(! Eteger onber Caubebeb gebo^ 
ton tan men/ en ’t eerde batfe bejïonben / toast batfe be 
tSn bie be Sïibiere betoaerben / bie 30. in getale 
caube» toaren/ boo? bet gefcbut beben bettrecben/ en bit toets 

be booj ben ^eete be la JBotte/ <0enerael ban be mts 
tillcrpe fonber ftoaricbept Oefcbibt / onbertuflTcben be 
hertog ban parma toillenbe öeficbüoen toaer men 
be artelerpe bed planten foube/ bergefelfebapt metten 
P?ince fijnen ^§oon / en met bele anbere / ist bP boo? 
upt gereben met p?opo?tio fpnen ingenieur en be 
Capitcpnen pegnuela / en 55iego be Cfcofrac / oube 
en erbaren folbaten/ bie ban binnen beben eentge 

(Foi.ii,) fcbeuten op bcnlupben/eene ber toelbec trefte ben J$ets 
tog in fijn recgter arm/retljt in ’t mibben tuffcben ben 
elboge enbe ’t geto?icbt ban be banbt / be fcbeut bab=» 

©e be fijn bracljt al toat berloren boefe quam / foo bat be 
J™09 feoegel tuffeben be ttoee arm-ptjpen bleef fitten / bet 
$atma toast ban nobe om be boegel upt best ^ertogst arm te 
jjj****» balen / bat menbaetbjie gaten in modmaben/ baer 
Rffi* toe jloecber een boo?tfe/ nietemtn men liet baerom 
redtec niet bet bede te boen / om t&aubebeb te toinnen / ben 
««»• boigenben nacbt be trencbeen gemaebt en bet gefcbut 

geplant/en eentge fcbeuten baec opgebaen fppbe/bet»; 

ben bet <©arnifoen be moeb bertiefenbe beginnen te 
parlementeren/en 3ijn be^ anberen baegst baec uit ges 

| togen / met baec getoeeren bagagie / en baer 3»jntot öcn^cri 
! gacnifoen binnen getogen b?ie Compagnten3P0alen/ 503 ba« 
en be ^paenfe/ ban ’t Regiment ban 55on ElouyO bc rf ™ 
35alafco/ban ben kapitein Eintonio Caballero be %5 mem 
bara/ bcntoelben bet goubernement banbe plactfe 
bebolenW/ altoaer binnen gebonbentoert een g?ote 
quantiteptban boren en anbece p?obifien/ albaecgc’ 
fcbibt tot onberboub ban best Ikaninr Eegec / ban 
’t toelbc een groot becl tot douanen geb?acljt isf. 

paulir babbemen benj|ertoge binnen Caubebeb 
(baecbP binnengebomentoaö om 3ijn gefontbeit te 
berfo?gen)beberbemaelberbonben/alsffpbaerbetp^ «öfe tjen* 
öingcbcegenbat be fóoninb met fbnen ‘Hlöel becderbt atEibtCï' 
in aller bitje en naecdigljeit aen guam marcheren met aeböcuöe 
een grote menigte ban paecbebolb en boetbolb/genO' fiomt na 
men uit be iiaeffe^tebenen <0arnifoenen / beljalbcn 
noebbetuitbeemfe/fobatmen feibe bat bP bpficböab» 
be meer ban 7000. paerben en 13000. boetbolb/befc 
tijbinge beeft merbelpbe ftoaermoebigbeib beroo?? 
faebt in ben Hertog / boo? bien bp facb üattet bem ons 
mogelijb toast felfjs in perfoon baer bp te toefen / gelijfe 
bp altjjb tebo?en gebaen babbe/en blaegbe bat bem nu 
gefontbeib ontb?ab / ten tijbe bPöie meed ban boen 
babbe / toant bet bem onmogelijb toast bet H^P? t* 
gieren ofte paerbe te dpgen: biecombeeft ljpgeo?bis 
neect/ bat alle best Koninjc ban ^pangien ferpgstbolft 
ben p?ince fpnen ,§oon geboo?famen foube alst fgn 
eigenperfoon/niet fonbec grootejaloufie ban ben Her* 
togbaniBafne/ betoeibebie eere toel boo? fijn eigen 
perfoon begeert babbe / alst bebbenbe tituiPaa ELuite* 
tenant banbe brooneban ©?anbr0fi/ maecljp beeft 
bet gebiffimulcert boo?föneboo?ficbtigbeit/ men 02* 
bonneerbe be plaetfe om bet ïcger te berfeberen/toant 
Parma bebbenbe beel fiebbolb bacljt geen fïacb te 
toagen/ en betroube ooft be jprancopfcn niet bolftomes 
Ipft / baecom bP bet ïegec foebt toel te retreneberen / 
toant be leger-plaetfe ban bie ban beEigue lag op 
eenen feer bequamen oo?t / |cn bebe op bc felbe plaetfe 
een jpo?t maften / baer op b?fe balbe ftartoutoen geleit 
teerben/ tot berfefteringe becfclber plaetfe: 55e &os 
ninft quam met fijne troupen bad aen / en legerbe fieft 
omtrent toat minber ban een fcanfe mijl ban bet Êe* 
gec ban be Eigeurst / be ttoee eerde bagen gedbieben* 
ber eenigefcbermutfelen/ toaer toebe ,§paenfe niet 
toegelaten boerben eenige uitbanen te boen / maer als 
feenlpb be 5pranfe bie men niet in bouben ftonbe. 55en 
berben bag fmo?genst foebten fp bet leger bec Eigeursf 
te naberen / jagenbe eenigboetbolb tot op be plaetfc 
baer opbet^tlag/enom febere beggen te getoin 
nen / ’t toelb ben belet toerbe / boo? bet bliegenbe fqua - 
b?on ban be Eigeurg/ ’t toelb bun ban baer joeg / met 
eenige febabe. JPeiniguren baec na fagmen/ batbe 
Jjoninb opb?ab / om een beter Eegec plaetfe te biefen/ 
en treebenbeboo? bp bec Eigenrsi Eegergeen balbe 
mijle fpatie tuffeben belbe latenbe / bier babbe bp toel 
een quabendaet mogen ontfangen/ ten toare batmen 
ben tijt be?quid babbe met te beraetdagen eene pericu* 
leufe en bpna onmogelqbe maniere ban regeren/macr 
noebtan# noottoenbiginberefolutie biebp genomen 
babbe ban bet Eegec te dellen in be banben ban fijnen 
,§oon / biensi jonge jaren fulften ejrperientie niet bab* 
benalss bier becetfcbt toerbe. 55e-Hertogfonb mettet 
baed ben Capitein €fcobar / ombiebenbo batmeu 
ben binbertogt ban ben l^oninfi foube acnballen / 
bp albien betfo toasf / bat (gelgb men fepbe) in biep? 
neo?b?etoasf/ en ber mengt met Dagagie: be Hertog 
fieb boenbe baer na in een SiofDaec b?agcn / maec 
tuptben bet gaen en bomen toaö allesf inbesi Iftos 
ninr Eeger toeberom in gefcbibtöeib geb?acbt / 
fo battec niet en biel ban eenige liebte febermutfes - 
len/ in eene banbe toelbe ben25aron be la Cbadre tmu 
bomenbe om ben Hertogeban <©uifete fecoureren/ amte 
gehangen toerb / beböenbe fieb ie biep onöec be 
troupen ban ben föoninb begeben. 3 ‘ 

^enp.oninö lege,erbeficbbenfelben öag met3ön 
Hepl 
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een toeinig minder dan een balbemijlc ban bet, 
Stigeurfe Steger/ tneen quarttet ’t tusllt geljeel feec , 
omcingelt töaef met firutoelten en flooten / en een toet* { 
niguoo: dennacljtgefchiedender eene (cfjermutfelinoe 

©appere tegen deg Üigeursf jfranfe böetbolb / ’t toelb fuijt toasf 
önt fjet niet beel en fcbeelde of men foude ter octafie 

f' ban Dien tot een flaclj gebomen hebben/ toantdeStt* 
geuc^ moejten een goet Deel boetbolr nemen/en st felbe 
in De Ijeggen leggen / omde&OHinhfe afted2pben/de 
toclhc met fijne eerfte furie al te nabp quam. <©e eerfte 
ruiteepe/dte ficlj in öe toapenen begaben op ben alarm 
Die in ’t leger ban be SttgeurjS gegeben toerde / toag be 
tuoupej ober be toelhe <©on Catoiuö Colomma com* 
mandeerdc/fijne Compagnie/ en de ttoee ban 25lonfo 
De itëendofa en Cajtellano Clibara / gecegeert bp ba* 
re Stieutenantcn: terjtont quanten oóh die ban 3llnm* 
bal Söcntiboli en eene anbere ooft ban Standers* met 
een Slieutenant / detoelhe obermitö ben hertog nu 
al in het Steger toajï geb?acï)t / be toacht ÖP Bern bad* 
Den/ metten toelhcnoob den $?inceföeinutioinper* 
foon gebomen i$/ <©on Carolob en23enttboli toil- 
Den eirbcn booHOdjt hebben om niette Coninbfente 
treffen/ ben cerien om bat hpecrfi bp gebomen toa@/ 
Den anberenom datbPbe toacljt Ijabbe/ ben$?tnce 
ongerefolbeert 3ijnde/ quant ben <©enerael <©eo?ge 
25afra/ en bebe be uitfpjaeh in fabeur ban 25enttboU/ 
Detoelhe aentrefte met een hletnfquad?onbet Cngelb 
uoetbolb/ maec methonnende baer pieben doo?d?tn* 
gen / in het ombccren tb bP met be ftfjeut ban een roer 
ocqueft geto02den in 3ijn hiel / en 5ijn Cornet doodge* 
plagen/ boetoel bat be Cojnet ntetberlojen toerdet 
5©on Caroloö ibilbe oob aen ’t treffen bomen / en met 
item <©ott vDiego be SUbila / Calberon met fijne Com* 
cagnieen bic ban <©on©ctabiodem*ragon gecom* 
mandeert bp sijtt SLicutenant C>ab?iei Kod?tqueg en 
anbere troupen / be toelhe al] bp gebomen toaren/ 
jnaer ben $?ince ïiicufc te rugge mettet rapier 
fin be hanb / mant hem / |Bonb be la jlQotte / <S3eo?gc 
sèalta/ en <©on «©lego be ^bara / be toelhe tot ben al* 
larm gebomen tataren lieten hebunben battet berme* 
telhcit toa<$/ alleenlijbmct be miterpeltet boetuolb 
aen te ballen / het begon al bonberte too?dcnaisi be 
ïtoninb 3ün troupen retireerde/ met bcrltcsS ban cent* 
gc perfonenban qualiteit/ cnban ’tboctbolb bleben* 
Der dood omtrent Oonbert/ bande3ijde dcrSligeursi 
blebender biel foo beel / en beel anbere maren gequefï/ 
onbet be toelhe toaö ben €>;abe ©2atio Cfcoto/Cdel* 
man ban beef finten Carnet/ tteboeUie5fjr» arm in 
fïucben gefcljoten toaö: be $?incc en ttoee Capitctnen 
toerden baer pacrdendoodgcfcljoten ban detf ijontnr 
bolb. 

DC.ö anberen daegtf nam be tftomnh toocg in ben 
mo?gcn 3000. maiitcboet/foCngclfenal$Sle* 

Dcrlanbcr^/ en hun ban achteren bolgenbc met alle 
fijn boetbolb en ruiterpe/bebal hp hem batfe be heggen 
oftrenfeen acngrijpcn fonben/ <©2abe ^htbp^ ban 
33afTauen bcColonnel©eer/ bdeiberci banbefelbe 
naden/bielenber op aen / met een blocbe couragie/ 
acn een pïaetfe bic betoaert toerbe ban be Capitctnen 
^on rubato Cfono / ^r>on mouijö 25?abo be ^icug* 
na / &on vütiego be jBebina / Cfpinofa / en iCntomo 
Cionfaleé/ altemaelban het ilegimcnt ban «©on 
tonio be Suniga / betodhe hloehen toeberflant beben / 
met be boob ban bdc ban heibett 3ijbcn / be boo?fs. 
C>2abc ban ^aiTau en be Coloitd ©eer/ftem 
be bat het albaet niet toiibe na haren ftn gaen/ beilben 
het bolh in ttoee hopen / en toomtenbe ttoee poincten 
ban betrcnchcc/ hoetod meer ban 1 ooo» fch?eeben 
ban ben anberen bcrfchetben ftacnbe / betoaert toefen* 
be bp 23ar!otte een ÏBalfe / en (Crcmblecouct een 
dfranö Colomtel: be ^pangiaerben begonbenbafl 
ban achteren acn te ballen / ban toterben niet gebolgt/ 
om hun te fccoureren/Camtlla Capt3uca onber toien^ 
rommanbement het blicgenbe fqabjon toast / en repte 
ficlj mebe nier / en bat om batfe fetben battet hun niet 
ödafltoa^/ hier blcben bde ^pangiaerben / alte* 
maduitgelefen bolh en bele banöe gerefojmeerbe I 

«Officiers? / en baer toerter bele gcquefl/ onber anberen 
be ©aenb?agersi ^fintoino jprno be f onfera / tfilonfo 
©afque0/^uatt <©on3aleg/ en anbere: ban ben Capt* 
teinen bleef baer niemanb ban Cfpinofa en tocinig 
ban be anbere natiën/ ombieftoille batfe niet lange 
toefden met het retireren/ bljjbenbe het abbjjsi ban ben 
ï^ectoge ban ^arma geapp?obcert boo? be uithomjie 
en fijne boo?ftchtighen grotelpr geacht toefenbe/ber* 
mito hP ftcD bertoont habbe fcherpfïetefien/ hoetoel 
hp baer berfte ban baen toasi. 

jBet bit goet fucccts toerbe ben üoninh bertocht 
aen bten bag {lach te leberen / en berhalben quam hp 
fo na bat het ban nobe toa.ö/ het geheele Steger ber %U 
geursi uithaer plaetfete nemen / beltaltoenbe ^toit* 
fersi biebaet blebentn (iag-o?b?e / en een bed ban be 
artillerpeombegenetebefchutten bte aen be fpitfe gc* 
logeert toaren/ en bier fïuchen te planten aen be linhec 
handt/ toacr mebe men groote fchaöe honbe boen on* 
ber beg tSoninx bolh / fonber bat be EtgeujcjJ ban best 
fóontnr gefchut Defchabigt toerbeh/ om bat het op 
fulhcn gelegen plaetfe niet gejtelt toast/ befen bag toa# 
best hertogen ban ^armaperfoon in ’t Steger banbe 
Sttgeurö tod gebjefc/ bie baer boe niet toefen honbe/ en 
baer toertbdetöD berquift met hem banbeniïaettc 
bertoitttgen/ mitstgaberUDe irrefolutte/ toaer mebe 
men onöemtffchencommanbeerbe/ toantbe p?ince 
fteinutiusf best hertogen ban parma ^oon toert niet 
gcrefpccteert banbejfranfe/ noch^paenfe omföne 
jonftheïö/ enbe ialoufiebie eenige ban be p?tncipale 
hoofben op hem habben/öe ^?ince ban Chimap com* 
manbeerbe oberbe 25enben ban C?bonnantien/ hP 
hlaegbe bat hem Dien nacht ober De 300. smiteren 
ontlopen toaren na Strthopsttoe/ Daeumebe OP hem 
focht te ontfchulDigen / en be Commtffari^ «©enerael 
(6eo?ge 25afta/ feibe/ battet meer ban joo. üchte 
paerbett uttgetogen toaren; om te gaen foe&enetett 
enboeragte boo? hun poerden / toaer ban mengcoot 
geöjehicet. 

Den ïsonfnh bond niet goet aen te ballen op de 
(©uartieren methetboetbolhöefet/ en de Com^ 

mandeurst ober het Steger ban de Stiseurst hiel* 
den hen binnen /en bonden niet geraden baer Dutten 
hacr Defchanftngen te Degeben / maer in baer boojdel 
te Dltjben leggen/ en baer Slegerplaetfe te conferbe* 
ren / en alfo heide de Stegerst fiiii blijbende / groeteden 
fp den anderen met het gefchut/ maer deden den ande* (Foi.14.: 
rende meefiefchade enafDjeuh mettetoetsten muf* 
quetten/ fo na toarenfe al den tjjdDp den anderen / en 
dit duicdentoel achtupren lange/ totdat den nacht 
aen quam/dat den Koninh fijne troupen begonte rett* 
reten / den nacht gebomen 3ijnde / berliet den Koninft 
dietngenomenetrentheen/ alsf de toelbe hP niet bon* 
debehonden/ fonder groot pergbel/ toaer in hptoof* 
Ijjb en b002fichtelöb handelde. 

H €t Steger bandeStigeucö bleef alhier tot f be* ö («»jj 
» „ top noch ttoee dagen fonder ban plaetfe te berau* ™ 
deren / delioninbbertoonde hemtelben/somh^n tot mar^ 
den flag uit te loeben / dan fp blebett in baer böojdeel / acan-. 
dog contuneerdett fp de fcherntutfelsf/en alle dage ber* 
Iteper bele ban de Sttgeurst St eger / om den ercefftben 
honger endojfï diedaer geleden toerde/ toantaihoo 
toel het geen mijle ban de Kibier toas?/ nochtanst golt 
daer een ftoop toatersi een broon / en een bletn bjoot* 
gen bier realen / de Éoninb dit toetende / hoopte dat 
hp defe Cto?ioge nu haeft tot 3ijnöm: ccren foutts tot êoii 
einde bonnenb?engen/ daeromhPhetEeger.derstt* 
geurg te minder met fcbermutfelen quelde/alfo Op ge* 
nen ttoijfelffelde aen ’t gene hP meende berfebert te 
3ijn. toflöa» 

)C^ertoge ban ü)arma / ftendedat het Steger 
met langer den nood boude berdjagen / entoee* »pf„8 

tde dat al fjetbolb berlopen foude / i£ den 11 IBep b?cnet 
0 nachts met een (ttlle tromme opgetroeben ban «|* s« op 
top / fonder datmen het getoaer toerde / en 10 tot op Ètr 
ttmeet danecnbierdelmij^ ban Cau^bebende fiattft 
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iSibiere be fijne / innemend een fcctr flerPe 
en berpeben Eeger-plaetfe/ omcmgeltmetfïrutoel? 
ieri/gdijPccboo?gaenOinbatEanD3tjn / Dat gepee? 
ie quactiec toao omringt met een natup?lijPe beltin? 
ge feer Diep en D?eet/ De toelPe Pomenbe ban De flin? 
fierltanpt ban be Eeger-plaetfe / en latenbe boo?en 
een Pleitte alacm-plaetfe/ Die be felbe en be reepter 3ij? 
bc geljecl beftte / tot batfe berfamelbe met eene moer* 
afacptigeftePe/ betoelbe ban baer boo?tO tot be RU 
bierctoeflrecPenbe/ Petgepeele Eeger genoegfaem 
fepeen te berfePeren. <©e gepeele ïluiterpe ban be %U 
geuro logeerbe in be Dellinge / om batfe fiep feer ber? 
minberten berftoaPtbonb: Den CommiffariO gene? 
rael ooP boob P?anP 3pnbe aen be pe(ie/ en be paerben 
uitgemergelt boo? ben geftabigen nrbett en geb2ep ban 
boecagie/en feber moeplpPe regent bie i j Dagen lang 
bielen. ^eniioninPtoaOgeenfino bebommert ober 
befe beranberinge ban quartier/ Die pet Eeger Der 
EigeutO gebaen pabben / latenbe fiep baflelpp boo?? 
(iaën/ bat be noob Dun be felbe in Danben b?engen fou? 
be / gelpP ooP fonber ttopffel foube gcfcpiet3ött/ten 
toarcpctCtobfulrnieten belief be/ en bat boo? DeO 
hertogen ban ©acma boo?ficptigpeit ’t felbe gere? 
m Meert toaergefoo?ben’. 

3De licljte töuitecpe liggenbe in be boo?noembe 
bdlinge/Debbenbe atDter paer bc 31>uftfc0e ruiterO en 
bemannen ban toapenen/ be ufterfie Compagnien/ 
’t toelp toaren bie ban be ^paenfe EancierO / met be 
Compagnie SCrguebufierO te paeebe ban <3[uan be 
Contrerao / maren toat afgefepeiben ban be anbere/ 
en ontbebte Daer 3Öbe / en Poetoel <©iego be 3fibila 
Calberon / <©on 3Clon30 be Eerma en <©on CaroloO 
Coloma ft toelp alle be Capiteinen toaren bie fiep bp 
alle becompagnien bonben) bp fBonO belajjBotte 
aenDielben/ bat pp eenig boetbolpfenben foube/ om 
bat quartier/’t toelp fo feer op ben aenftoot lacD / te 
DecPen: noeptano bolcDben baec op niet / fo ter oo?fa? 
fee ban De grote confufietoaet mebe Det Eeger gere? 
geert toerbe/ ter oojfafee ban be quetfure ban ben 
i|ertoge / aló öni bat men acDte bat bat Quartier 
qualiPDefcpermtPonbe toerben,- uit toelPe oo?faPe 
geo?bonneert toao/ bat men fiep gefiabelib Douben 
fouoc met be bagagie gepabt/ en op pegelpp alarm 
bier gemaebt toerbe/figbateliPBegebenna be alarm 
plaetfe / en bat be Compagnien baet eitje be plaetfen 
fouben nemen / bie Daer in be felbe geafligneert toa? 
ren / pet toao fulp toeber battet niet op pielt ban re? 
genen/ toaec boo? bctoegen foogefïelt toaren / bat 
(jet onmogelib toao be toageno bp be refle ban be 
bagagie te bjengen / om batfe eenen feberen peubel 
moeften opbaren / betoelbe met bat toeber onge? 
touiPelijP toao. <©e 3koninPquam bit alleo te toe? 
ten / boo? miöbel ban fgne ,§piono / en beffoot be af- 
gefepeiben Compagnien/en betoelbe bloot lagen boo? 
bat perijPel / een affront te boen» 
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d; €n i8|iÉep toefenbe ben 2 pnrterbagfmo?? 
'genö fonben De ^paenfe Capiteinen/ Jprancif* 

cob’Cfpaba Eieutenant ban ^on Caroloji/ met 
uitgelefen ^olbaten/ ombontfcDap te nemen/ be? 
toelbe te tien upren op ben barD toeber beerbe/mebe 
b^engenbe 14 5f ranfe gebangenss / en abbi# / ban bat 
be grote troepen Kuiterpe guamen aen mareperen/ 
poe bat pètlanbbanCaur be^ibierebe ^epne na^ 
ber bomt/poe pet al hrommer loopt/ en groter peu? 
beien fojnieett / late-nbe een genoegfame plaetiS baer 
en tuffepen Öeiben / lanr betoelbe toe! een groten poop 
boir&ebebtelib ban aenbomen/gelnb boemaeljS ge? 
ftpiet ps.. 

J^et toaö ohurent ben mibben ban ben batp alg be 
öoninfe fiep bertonenbe met3tjn gepeele Eeger aen 
befpitfebanpetEeöerberEigetiriS/ be hertog ban 

iet etn 25iron met 1^00 Curaffiero op pet quartier ban be 
Suiterpe ber Eigeurö aengetrotben in/ en fonber ban 

t ban befdbe gepoo?t ofgefiente 3pn befelbein ffacpo?b?e 
r %i‘ geflelt peefr/en boo? be p?incipael(ie abenue bie op pet 
nr£* ^êpaenfe Quartier aenquam iöaengebomen / en alle 

be ^rancoifen fiep bp een geboegt pcbbenbe / in eenen 

icon 

Diepen toeep / begon 25iron fo beele bolcr ald pp bon< 
be boo? feber peggen te boen paffeeren/ en be Daga? 
gie ben pao af te fnpDen / bit maebte een grote b?efe / 
fobatter bele omuitpetperpbeltebomen/beblucpt 
namen / en om een goct peenbomen fagen/ Eucasi 
IBartini Co?net ban be Compagnie bie <©on 3ilonfo 
be ifêenbofa gepab pabbe / toert gefepoten en lietet le= 
ben/ en be Co?net toerbe gebregen/ fpbregenom? 
trent io toagenö met bagagie/namen 00b eenige treb- 
paerben/ enbeleüuiter-paerben/ baer bleben om* 
trent bpftig^pangiaetbcn/ baer onber 00b beCa* 
pitein l|enmnbo ©enero/ bie fiep toat teïibericp tos 
nenbe om p?pO te bepalen/ begeben pabbe buiten feber 
Diept boOben/ boo?fcp0ten toerbe. Cintelib peeft 
fiep 25iron teeneniael geretireert / fonber bat pet 
bliegenbe €fquab?on ban Camillo Capi3uca oit bol? 
bomeltb aen quam/ toant fo bie aengebomen toa? 
ren aio fp bepoojbe/ 25iron/ bie fiep tebermetelift 
begeben pabbe in eene plaetfe baer men pem lieptelife 
foube pebben bonnen befepabigen / foube in groot pe^ 
rpbel getoeeft pebben / maer be b?eefe en omqbeninge 
toao groot in pet Eeger ban be Eigeuro/ boo? be fieb* 
te ban ben hertog ban ^arma bie branb lacp/ ban 
fpneontfangen quetfure/ enpetbebbepouben moe* 
(le. ;©e ^ertoge ban iHSepne 00b boo? een oub geb?eb/ 
bat Pp een toijle niet feer gcacpt pabbe/nu 00b niet toel 
te paffe 3pnbe / be ionge ©?ince ban ^arma föepnu? 
tiuo Pabbe bp pet b?ijgObolb fulben aenfien niet al# 
3ön ©aber / en be 3Francopfen aepten pem niet/ fo bat 
pet in pet Eeger ban beo Coninbo bpanben feer 
qualib (lont / en alle faben onojbemlib boöjt* 
gingen. 

DCn hertog ban $arma alleo berffaenbe peeft man» 
met ben ^ertoge ban Jtëapne raeb gepouben 

toat fp boen fouben in befe periculeufe gelegcntpeit/en toffen 
bonben boo?’t beffeen raebfaemffe/ pet brpgobolbban 
ober be^epne te b?engen/en douanen toel te beefebe* 
ren/ en bat met be meefle (lilte bie mogelibfoube ne om 
toefen / bp bat be Coninfe / bie pet iicptelib foube bon* %e* 
nen beletten / niet foube getoaet too?ben / Duo toert be {£ 
fabemet toeinigegecommunireert/gemerbtbatbiene te ; 
pope ban fulbe refolutie toel uit te boeren alleenlife be? boeren*» 
(lont in pet fecreet blpben/ albuobenraeb beffoten 
3pnbe / toerbe beffelt bat binnen ïlouanen in albec 
paeffeen (lilte eenige b?uggen gemaebt toerben/ en 
aen beiben 3pben Deo Cebero eenige fepantfen of bol? 
toerben / bie met eenigbolb befet toerben/ om ben 
Coninbteberpinberen/ inbienpp beoberbaert toil* 
be beletten: nabien nu alleo baerbig toao / toerben be 
b?uggeno ben xz |©ep aengeb?acpt / en’t gelubte fa 
toel / bat al eer be Coninb fuicr getoaer toerbe / be 
hertogen ban parma en |©epne met pet gefeput/ 
munitie / meeffe 0utterpe en 5000 ^olbaten al ober 
pettoater gebomen toaren. ï©e Coninb fonb eenig 
bolb en mufquettieto om eeniep belet te boen / en bie 
B?uggeaftetoerpen/ maer pet toao te late / b’toelb 
be fóontnb merbenbe / fepibte pp boo? pont be Ear? 
epe eenig bolb/ en bequamen eenige toeinige bie in 
een t!£o?p gebomen toaren / en in eene fóerfee / bie be 
©oeren geffeept Dabben / bluepten / baec ban eenige 
notabele boobgeffagen/ en eenige gequetfl toerben/ 
ónber bie boben io getoeeft 3&on francifco Cer? 
bellon. 

<©e l^èrtoge ban ©arma paeffe fiep / b?efenbe bat ©e $fï:, 
beöoninb bero bolb fenben foube/ om 3pn moebe rog &an 
en afgematte brygöluiben te oberballen / en quam in 
ttoee bagen bpbe 25?ugge Clcobalbi/ bie bic ban 
©arpoonlanr tebo?en afgeb?ant pabben / om bat?ruifn 
fe ban pet <©uarnifoen ban <§t. <©enpo / niet befepa* % 
bieptfoubetoerben/ boep baer toerbe in alberpaefl 
eenfcpip-b?ugge obergemaefet/ baer pet PrpgObolfe ne9rC 
obergeboert toerbe / en alfo ontquam pp gepeel pet 
groot perpfeei en be ftoarigpeib baec in pp fig te bo?en wa9’ 
gebonben pabbe. 

55en eerflen nacpt aio Pet bolft ober be 0ibiere ge? 
troefeen en bp ben anDcrcn gebomen toaren / be Her? 
tog ban ©arma en bc ban llBapne be poofben 

ban 



I 

6'iö ' Het NegenentwintichfleBoek. 1302, 
iwn’tilegeï te farn^n ocröepcn ïjeööcnDe/ toeröc ge= 
lianbelt tn laatfo?nie menSSouaen laren moeite/op 
Dar öc fcontnliftcb baer ban geen meefrer maliën fou» 
öc/ mccgctoeiö of met intelltgemte/Dcmcejïe benben 
gocö bar ben hertog ban iBapne öaer tn treeften fou» 
öe / öaer ïjp obcrmttg fpne tnöifpofitte / toei toe geftm 
teag. 

3i>cn hertog ban parma bcïjaelöc bp allen ccbaren 
f-u-ilgöobefften ccncn gioten lof/ ban öefen fecr perïctt» 
lofen aftotljr/ten amfienban fttlöen machtigen bpanb/ 
tn fier obertreeften ban een fo grote rtbtcrc/ poe toel het 
fommtge ben name ban blttcljten gaben/ en anöcre 
ban noottoenötghctö. ©c ijotunft toccö ooft ban öe 
fommtge befchulbigt ban al t e groten b er ju mi en feil/ 
bat hp ftilfien geftoahte eh bp na ban honger bergaem 
befmjgöheer/alfoonbefchabtgt öerlbtere liabbela» 
ten obeitreclicn/ ’t tocllt hP met toetntg ruu.erpe foube 
hebben bonnen beletten / of in ben obertocht fonber 
grote moeiten haööe bonnen jlaen / bochbe &omnït 
toenbe tot onfcfltilö boo? / bat fjet niet goeb toag óen te 
grijpen een leger bat öcfperact toa# en berobltgeert te 
beebten/ niet alleenlifiboo? fpne eece/ maeroobboö? 
fjaer leben. 

ken <Den üoninfi bebe Canbcbeb belegeren / öe Capi» 
coiimit tetn 3Sntljomo Caballero/ na reflfïentte ban bier ba» 
©Ank» $cn 08f ober / en trof* öaer uit met fijne toapenen 
ruil en bagagïe/cn toejt met babbelt na mouaen getracht. 
nermt 
SüöSei T^€n hertog ban parma Bleef ö?te bagen tot 
d era in -^jDanjsi / en fjet $egljer tn be omgelegen plaetfen/ 
ia. tot batter een tougge gemaeftt 3pnbe te Cfjarentoh/ fp 

öaer ober getrochcn 3tjn in ’t lanö ban 25tpe / en bleef 
<F°i-*f) einöelib (lil leggen te €Oaiïcau(€perij/batttoaeefjp 

noch 800. man re boet «Snutfen/ a©alen/en tyo. 
£to* ^pangtaertg / en ttoce baenöelcn ban ^tmon 2Cum» 
sen oan ne3/cn<©2ego?to3lQpe0ör2;abala/öeribierafgefon» 
panna öen \ncft 0pec partjö binnen douanen / en t& öaer na 
toetreet* bootte bertroeften/fjet bollt feer ftoab en uttgehongert 
uit fijnöc/ en fjaüöen fn alle öefen tocht niet feer bele gelöjS 
® óntfangen / fo öatfc hem öefen tocht niet feer beöanb* 
J *' ten / fp toccöen hier en öaer in garnifocn betöeelt / om 

fjaer tc berberfchen. ï©p toillennu De jfranfefaben 
laten bcrulten/cn on$ toeöerom Begeben tot öe^eöer* 
innbfc gefcfjïcöeniffcn. OIBtrent öefen tjjö toagin foliant grote fpiaïtë 

ban ttoce geljutoeöe perfonen / be toelbe meer 
ban feben jaren gclmtoeübt getoeefï 3ijnöe / en geene 
binöercn&pöcnanöcrenbrijgenöe/ toilöeöe b^outoe 
om binöeren te gebrggen ban Den man bp ’t ï£ofafge» 
fet toefen: ^efeb?outoe toa0 genaemt jjiaaria ban 
25eftcjïepn / en toa.ö een natup?lijBe Dochter / ge» 
tooont öebbenöe tot gimftcrbam bp haer <6root» 
rnoeöer/ genaemt USacljtelt ^lansf/ Die haer mter* 
maten feer bemtnöe: öefe hare <0rootmoeöer toajS 
een uitermaten rtjbe toeöutoe/ geene biriöcren/ 
maer tod btm^-binöeren hcbbcnöc/ öetoelbe niet mo» 
ncnbelpen/ öatfpalö toefenbeecn baflart en geen 
echte fïtnö/ ban öe boo2fcfj?eben fjaer «©rootraoe» 
Der fo bemtnö toeröe/ öeöen haer beef fpöt^/gueftinge 
en beracljtmgc aen / öaerom fp öihtotig guafib te b?e» 
ben toasten fchzeiüe/ hlagh^uöe fjaer <©rootmoe» 
Der bat fp ban hare nichten en neben/ altpb fober» 
acht toeröe/ en fjaer bertocten Dat fp een bafïaert 
toast / ennimmermcer tot pcmantg ban Den b?ien» 
ben moefjt bomen / öe <0cootmoeöer haer trooften» 
be/fciöe/ öatfetetoeöen fouöe toefen/ toeröe fp nu 
beracht/fp fonhe tod maliën bat fp meer geacht 
foube toeröen / alö fjare anbere nichten en neben/ hoe 
rijh öc fdbe ooft mochten 3tjn / en ctuOelüft heeft haer 
boojfcfncben <©rootmoeöer befdbe |Baria <0erritiJ 
boditerban 23dtcftepn geinftitucert / eenlg en uni> 
beefde erfgenaem ban alle hare góeberen/befe btitfen» 
ben toaerbtg 3ijnbc/ opfehere conöttten : afjs bat 
alle bte fdbegoeberen/ fofp fonber echte lebenöege» 
bootte achter te laten / mocht hoornen te fïerbcn/ toe» 
berom foube öebolbcren/acn öeö bootfefneben iKach» 
telt gjaniS naelleerfgenaem ban haren üloebe. 5^it u* 
fiammtmctöecöoobbcbefftgt5unoe / 10 öe boo^fj. 

iparia<0errir.ö bochterban^Seheffepn/ achterhof» 
gcnöc haren tehanicme/tnSïugufto 1584.n1 fjutoe» 
fnficbergaöertmetceneniBirhJrühban i^obe / cm 
rijh ionhman / raaer bp be feiöe ober öe feben jaren tn 
tjutodih gelceft hebbenbe/ fonber hinberen te hrijge'n/ 
heeft fp haer gehouöen man berlaten/en een anber ge» 
trout / ’t toelh aifo fp niet bermocht te boen / heeft fp 
baer toe berfoefjt confent ban ben i$obe ban J^ollanö/ 
eneinödijhnaecnigep2oceburcn berhregen/ en fjoz 
toelöiteen parncuUercfahe to/ nochtansS obermms 
het een fahe to/öie men niet bed heeft gcfjoojt/cn öaer 
ban men op toagcn.0 en tn fchuiten geheel l^ollanö 
boo? heeft toeten te fpjeben fo heb ih alhier be fentemte 
ban ben i^obe ban l|oilanD/ baer tn befe fahc becljadt 
toert/totlien bpboegen/ öe fentemte toajs lutbeuöê 
albno’: IN der fake hangende voor den Ho ve vsn Holland, 

ruiïchen Maria Gerrits dochter van Bekellein, 
impetrante van befloten Miffives en requirante ter öcu ^0J 
eenre, en Dirk Fijk van Hove befchreven en gerequi- be pio* 
reerde ter andere zijden: In welke fake de voor- ^jjr'dd 
fchreven requirante aen de voorfz, Hove geprelentcert janü/ 
hebbende requefte ,hadde daer in te kennen gegeven, baer Qj 
en geallégeert , hoe dat wijlen Machtelc Jans. d*. gJj ïjJ' 
haer Grootmoeder , de requirante geinftitueert heb- 
bende rot haereenige en univerfeel erfgenaem, haer ©ïrh 
requirante verboden hadde, te contraheren houwelijk JÖJ 
fonder voorgaende advijs en volkomen confent van jggar^n 
wijlen Comelis van Rijk en Gijsbrecht Borren, des re- ban 53c« 
quirantes voogden en executeurs van den teftamente 
van de voorfz. teftaterffe, welk verbod de requirante j,jaect 
gehoorfamende, hadde door raed, met confent en ten inett nul 
overftaen van de voorfchreven voogden, in den Oegft- 
maent anno 1584 haer verfamelc in huwelijke met den tim/ E1| 

voornoemden gerequireerde , onder folemnele voor- Jjaer toc« 
waerden, daer by alle vordere gemeenfehap van goe- sriaten 
den,als van winft en verlies, uitgefloten wis geweeft,al te * 
op vafte hope en betrouwen, dat fy requirante by den jvoutow. 
voorfz gerequireerde kinderen procreeren, de Repu¬ 
blijke daer mede vermeerderen en ten keften lijfs-er- 
ven achterlaten foudc, dan 't voorfz. huwelijk gecon« 
traheert zijnde, fo hadde de requirante bevonden van 
haer voorfz hoop en betrouwen gefruftreert te zijn, 
overmits de impotentie van den voorfz gerequireerde, 
in der voegen dat hy de requirante noic hadde tonnen 
bekennen, waer over de requirante fb aen hem als aen 
andere hare vrienden en bekenden haer tot meermael 
beklaegt hebbende, overmits hy feide zijn voorfz im¬ 
potentie en onmachtigheid hem by accident aengeko- 
men te wefen omtrent twee maenden of fes weeken 
voor date van ’t contraheren van ’t voorfz huwelijk en 
hoop_te.hebben, dat het felve metter tijd door hulp van 
geleerden en anderen foude mogen vergaen, en gebe- 
tert worden: fo hadde de requirante daer na gewacht 
den tijd van feven jaren en een half, fonder dat van de 
voorfz beterfchap ietgevolgt was, maer ter contrarie 
was het voorfz gebrek ongeneesbaer, en buiten hoop 
van eenige veranderinge, in 't goed, mits 5c welk de re¬ 
quirante begerende moeder te werden van echte kin¬ 
deren, (indien God Almachtig haer die verleeoen wil¬ 
de) was genootfaekt haer toevlucht te nemen, aen den 
voorfz Hove, verfoekende ootmoedelijk veniam a&en 
dijen dat het voorfz. Hof gelieven wilde te auchorife- 
ren een of twee Commiflarifen van den fel ven Hover„ 
om den voorfz gerequireerde, ’t fy by befchri j vinge ot 
anders te doen compareren, in perfoon , of door fpeci- 
ael gemachtigt, voor hem of henluiden, en aldaer te 
verantwoorden, opalfulkencifchen conclufle als fy 
te rade foude vinden tegens hem te doen en te nemen. 
Op welk voorfchreven re kennen geven cn requefte, 
de requirante by den voorfchreven Hove al voren ver¬ 
leent zijnde •venïam agendi1 was de gerequireerde by 
fekere miffive van den fel venHove ten fijne voren ver- 
haelr, belaft ende geordonneert, dat by gerequireerde 
offpeciaelgemachtigtvanfyncntwegen, tot fekeren 
geprefigeerdendagecompareerenfoude, voor fekere 
Commiflaris daer toe geordonneert, dien achtervol¬ 
gende de voorfz partyen voor den voorfz Ccmmif- 
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farisgecom pareert fijnde ,h*ddede voorfz. rcquirante 
by de middelen inde voorfz. hare requefte verhaek,ge- 
condudeert, dat hec huwelijk ruïlchen haer rcquirante 
en de gerequireerde gecontraheert, verklaerc foude 
worden,geweeft te hebben, en te fijn, nul, egeen en van 
onwaerden, en de gerequireerde gecondemneert, hem 
daer van te verdragen, of ten minften dat her felve by 
den Hove te nietgedaen, enhaerin allen gevalle toe¬ 
gelaten foude worden, van hem te fcheiden ,eeuwelik 
te bly ven , en met een ander in wettig huwelijk te ver¬ 
gaderen ,en de gerequireerde gecondemneert, ’t felve te 
gehengen en gedogen,mitsgaders ook mette requirante 
procederen tot feparatie, divifie dn reftitutie, van alle 
’tgunt haerrtarechte, nopende hare goederen en de 
vruchten van dien,verbeteringe en anderfins behoorde 
te vólgen, en gereftitueerrte worden, of tot anderen 
fuiken fijnen en cortclufien als ’t voorfz; Hof bevin¬ 
den foude , de requirante oorbaerlijx te weifeh. Waer 
jegens de voorfz. gerequireerde voor amwoorde hadde 
doen allegercri, dat hy van zijn i y of j 6 jaren af, hem 
altijd fo gevoelt hadde, dat hy wel geneigc en bequaeni 
was geweeft tot cónverfatie met vrouwen, gelijk an¬ 
dere mans perfonen, en oyerfulx was hy altijd van me- 
ninge geweeft hem totten echten-ftaet tergelegender 
tijd te begeven,tnaef dat hem gerequireerde onlanx, te 
weten, twee maenden of fes weeken voor date van’c 
huwelij k, by herrt mette requirante gecontraheert, een 
gebrek was aengekomen, dathy hem felven in ’t giint 
voorfz is, gealtereeft hadde bevonden, fonder noch¬ 
tans datmenaen fijnlichaemeenige veranderingehad¬ 
de konnen ofalsnoch foude konnen bemerken, daer 
mede’t voorfz gebrek met uitwendige tekenen gefien 
óf oök gevoelt foude konnen worden, *t welk den ge* 
requireerde metten eerften oorfaek hadde gegeven,om 
re vermoeden dat het voorfz. gebrek,als accidentael 
zijnde, metter tijd Vergaen, ende hy wederom tot fijn 
oude difpofitie komen foude, en was mits dien mette 
requirante in huwelijke ftaetgetreden, inSeprcmbri 
158+. nadar het felve by huwelijxe vöörwaerden in 
Augufto daer te voren was gefloten, met vafte Hopè dat 
'c voorfz gebrek ceflerende, hy gerequireerde by de re¬ 
quirante kinderen verwecken foude, die na fijn overlij¬ 
den fijn erfgenamen fouden wefen , en in fijn goederen 
fuccederen. Dan federtde folemnifatie van ’t huwelijk, 
en gedurende de mntuele cohabitatie van hem gerequi- 
reerde ert de voorfz requirante,hadde tót fijn groot leet- 
wefen anders bevonden, en dathy de felve requirante 
noit hadde konnen bekennen noch haer debitum conju¬ 
gale perfolveren, hoe dikwils hy ’t felve hadde verfocht 
om te doen : ’t welk hem gerequireerde een grote fu- 
fpitie gaf, om te prefumeeren dat hem iemant maleficio 
ali^uo foude hebben onbequaem gemaektjom mette 
voorfz. requirante te converferen, fonder nochtans dat 
hy daer mede iemant in’t particulier foiide Weten te bd- 
fchuldigen ,en veel min’c felve tebewijfen, uit Welke 
redenen de gerequireerde bekennende ter goeder trou¬ 
wen, den inhouden van des requirantes requefte, en 
prefenterende ’t gunt van fynent wegen hier voren ver- 
haelt is, indien ’t nood ware by eedete fterken. Con- 
fenteerde in des requirantes voorfz cortclufie , welyer- 
ftaende dat hem gerequireerde infgelijx foude volgen 
fijne goederen mette vruchten, en verbeteringen van 
dien, fulx als hem narecht bevonden foude worden te 
competeren. Welke verklaringe van den gerequireerde, 
de voorfz. requirante gehoorthebbende, feidedatfy 
accepteerde de confeffie van de felve gerequireerde daer 
in gedaen , mitsgaders ’t confent by hem daer in gedra¬ 
gen, verfoekende dien volgende rapport én condemna- 
tie, mits dat fy infgelijx te vreden was, voor fo veel het 
nood ware te affirmeren,by eede het inhouden van hafe 
voorfz. requefte waerachtig te wefen. En na dat van 
wegen de voorfz. gerequireerde infgelijx verfocht was 
rapport, en de voorfz. Commiflaris rappörc aen den 
Hove gedaen hebbende, fo was de fake niet bevonden 
in ftaet om eintelijk te werden getermineert,en daerorn 
by interlocutoire fententie geordonneemdat de voorfz. 
partyen of haerluider Procureurs fouden compareren 
voor den voorfz. Commiflaris, die henluiden openen 
foude fekere poin&en, maken van haerlieder gealte- 
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geerde proces verbael, hem informeren, wacr ’t nood 
en den Hove wederom rapport doen, om daer na ge- 
difponeert te worden na behooren. In conformité van 
welke interlocutoire fententie, de Procureurs van de 
Voorfz. refpedfcive partyen gecohipareert Zijnde, voor 
den voorfz. Commiflaris, wasby den felven Com¬ 
miflaris geopent, de navolgende poinóten van offitie. 
Te weten dat partyen fouden verklaren of iy eenig* 
Medicijns gebruikt en géconfuleert hadden ,om’tge- 
allegeerdè gebrek van den gerequireerde, gerertiedieert 
of weg genomen te Worden: en wat oordeel dat de 
Voorfz.Medecijns daer van hadden gegeven,wiedatde 
voorfz. Medecijns geweeft waren, hoe lange dat ’t fel¬ 
ve geleden was, fen dat de felve Medecijns by den 
voorfz. Commiflarisgehoort fouden worden; Welke 
poinften van officie, by partyen voldaen , en fekere 
Medecijns, die de felve partyen op het voorfz. gebrek 
van de gerequireerde gcconfuleert hadden gehate by 
den voorfz. Coramiffaris gehoort zijnde, hadde lijn 
befoinge geftelt by géfchrifte, en ter ernftiger verfoek® 
van beide partyen aeri dch vqorfz. Hove, wederom t 
rapport gadaen. ’t Voorfz. Hof gefieö hebbende de ' 
voorfz. requefte van dc requ irante, ’e verbael voor den 
voorfz. Commiflaris gehouden, inhoudende d’antr 
woorde, met prefentatie van den gerequireerde, 
gaderj de acceptatie van dc felve prefentatie, en ander® 
ftuckcnen munimentendaer bygevoeght en gehoort 
’t rapport van den voorfz.Commifïaris, mitfgaders de 
affirmatie van de voorfz. requirante cn gerequireerde» 
dafer by zy byeede verklaert hebben : Te weten ,, de 
voorfz. requirante, dat zedert fy haer ten huwelijke 
heeft begeven mette voorfz gerequireerde, van den (el¬ 
ven gerequireerde rioit vleefchlijk is bekent geweeft. 
Ën de voorfz.gerequireerde,dat hy de requirante ftaen» 
de ’t voorfz huwelijk noit vleefchlijk heeft bekentj, 
nochre vleefchlijk heeft konnen bekennen, mitfgader* 
d’affirmatie ran Mr». Reynicr van Amftdredamiem 
Francois Vrank, Advocaten, en Adriaen de Jong® 
Procureur van dc voorfz. requirante. En van M1. Cor- 
nelis vanCuyken Cornclis Lucq, Advocaet en Pfd- 
curtur van de gerequireerde, daer by (y luiden refpedlio 
velijken mede by eede hebben verklaert;noit anders uit 
monde van hare refpedlive Meefterflecn Meefter ver- 
ftacn te hebben, dan de felve hare MeefterfTeen Mee«3 
fter ,hier voren by eede hebben geaffirmeert, en dag 
de voorfz. Advocaten en Procureurs overfulxin defeo 
ter goeder trouwen hebben geprocedeert. Verklaert KeÉ 
huwelijk tuflehen de voqrfz.requiranteen gerequireer¬ 
de,gecontraheert geweeft te hebben,en te fijn nu!,egeeii 
en van o* waerden,eondcmneert de gerequireerde herii 
daer van te verdragen, admitteert de requirante van de 
gerequireerde te fcheiden, eeuwelijk te blijven, en mee 
een ander in wettig huwelijkte vergaderen. Condem- 
neert de gerequireerde ’t felve te gehengen en gedogen, 
mitfgaders ook niet haer te procederen, tot feparatie, 
divifie en reftitutie van alle *t gunt haer na rechte, no¬ 
pende hare goederen en vnkhten van dien, vfcrbete- 
ringe en anders behoort te volgen en gereftitüeert te 
worden jbehoiidelijken dat de gerequireerde infgelijx 
lullen volgen, fijne goederen mette vruchten en verbe¬ 
teringen van dien, fulx als hem na recht mede bevon¬ 
den fal worden te competeren. 

Gedaen in den Hage, by MK. Geer ar d van Wijngaer* 
den, Hcere van Benthüifen , Ambachts-Heer van Socr 
termeer,Scc. Praefident, Jerönimus van Borre, Leonard 
Cajembroot, Pieter d’lntofa, Frederik Ver korft: , Gerrit 
Doejfz, Francois de Conink, ‘Jatob Paul/,en N/claei Cr om- 
hout, Raedsluiden van Holland. En geprönuncieerfc 
den 24. Aprilis ico2 In kenniffe van my, 

* F. C R I E P. 
boojfj jBarta ban 25f>befïi?pn/ të feberèn tjjb fff&L 

baec na getrout met eenen jong 3Hbbocaet/ ban tame* fiefiepn 
löfeemtöbdon/ gcnaetnt na*. jliclaeg banberölft/ 
tot bertoonberinge ban beien / bat een pefcfoon ban 
foobanige mtbbelen tjemftiet foobantgenb?ou-pei!:ï jterft 
foon/ bfc nfet geheel onbefp?oBen toasf/ tn fjutoes 
Igbe begaf /boen ÖPisf lange jarenboo? Baergejlo?# KC 
ben/ fonber eenige btnberen bp öaeï: tepjotceeïdi/ 0^- 
einbelpb tft fp oob fonbec btnbeten «utiteic te laten 

ö g % êtiw* 



6i 2 Het Ne^enentwintkfte Boek. 159-51, 
ftrft oberteben. 3Mrfi ƒ ijfi ban üobe te 006 «nige ^arcn/ 
ÏJfite na bat fm ban öe felbe mam Mefïijn gefcRetöen 
ba« na toaö / toeber geliutoeübt / en tjeefc namaelö bp öe (eb 
oafi mui be een 3^ocRter bertocRr / Die lip Daer na Dp 3ijn tefta* 
benbalr »nem/ tot 30n uniberfeel erfgenaem geinflituem 
iTHarfa Reeft. 
Dan ïBc< 
?nmo" T® Deffcn'tijD / Rebben De €bete HoocRgeïeetöe üeete 
CtfCCt A^ölian Dan Der 3öoeö %cre tot Boojttoöb / mitö* 
«« gaoerö 00R De €. lg eeren 2öurgerniecfierö Der ^taD 
©oc&tee- $(,iöen/ fljjf namentlRR gieter «Djiaenfj. Dan Der 

3©erff / 3an ^janf3. Dan 25aerfDo?p / Oacob (€Ro- 
maf*. engiarob3©tllemf5.DanDer 25urg/ alöCu* 

s» mav rareurö Dan De öntberfttett Der ^taö Xeiben / beroe* 
ncrnö pen tot pjofeffo? (CReologie / in De boo?f3* aniberft* 
Sf’ 'telt tot Eeibcn/ 3©arnerum ^elmicfiium/ alö 
S Doe ^ienaer Deö <©oDipRen tooo?Dötot^elff/ ten 
itant rot toclben einDe/ en om ’t felbe bolgenöe Rare goeöe mee* 

ninge/ te toegc te toengen/ Rebben niet alleen net-' 
Kuca fcRetöen peri’onen gcfcRiRt aen Den boo?noemöen ï|el* 
teu^ miebiurn /aen De Burgemeefierö en Slegicrberö Der 
5“" 'l ^taDt <©df/ en aen Die Dan Den üeiRen-raeD aiDaer/ 
St rot maèröaet toeooR aebautöt De autRo?ttett en’tboo?* 
neiöct JfhjijDcn Dan De gecommitteeröe üaDen Dan De^ta* 
5^Lp/" ten Dan èo;ianD/öaee na 00R Dan öe lieten Staten 
fbr m felfö / ooit Dan m toeUemte / fonDec Dat alle ’t felbe 
oiom'e pet RiDDe bonnen bobberen/ of Dat De boo?n. ban 

^elfeabDen bonnen bjecaen betoeecljt/ tot afftant 
j4t. Dan öaec boojnemen/ bp De toelRe De felbe Raüben 

Dairten bemeten / en jtaeiiDe RouDen / Dat De boojfcR^ 
DenëcitmcRiuö aen Raer cn Rare ^teöeberbonöen 
toaö / en Datje Defelbe / fonDer quetfe ban De gerufïtg* 
Reit ban Dien niet en boften Decben; cn Roe Doel De 
boaofcli’ebcnCneatenrbim’l onöemcöt Doaren / Dat 
Debooen. ©. i|élimcljiuö niet becöer aen De Veelte 
al <aer beepudjt toaö / Dan tot j^ep / begeerben ban 
Rem re Hebben cacagortjft anrtoowö / of Rp De boo?f5. 
pnofelfie acuter lUepbcgectDe aen te nemen / of niets? 
Rem m confciemtc mbeDenRengebenDe/ of Rp toefen* 
De een «©ienaer Deö «BoöödRRen 5©oojöö/ rotter p?o* 
feffte opgeboet en bequaem / aen ntemantjï Dienfl Der« 
pltcbt/ maeclOjSenD^p/ De öntberfiteït cnfulr De 
ÊerRen Defec ïansen in ’t gemeen ter nooD fRnen 
Dtcnjl Ronfte of beRoojDc te Doeigeren / en of Rp Rem 
fclffij niet gcooteiijr befboaren / laöienftbaer mafeen 
fouae/ inbienRp fijnen DienftalDaet na’t einDe ban 
fpacn pltciit bleef boUicrDcnDe/geü^uibenDe Dele anö?e 
reDenen oan tnDuctie / om Rem tottet aennemen Dan 
De peofeffie te be negen / pjötcfterenbe meDe/ Dat 
tomen ree falie Dan Defen taeigetinge en Dat fp DerRal? 
Den genootfa :Rt modjten DoecDen in «©tiitflanD of eU 
Dcrö buiten öefe EanDen Ren toeDludjr te moeten nes 
m n / en Dat ter falie ban fobamgen beroepinge /’t ge* 
meen ïfnnb / cf De lietlien eenigen onbtenfï mocRten 
Romen te RjDen/ Dat fp Dact ban cnban Retbo?Dec« 
guaeD/ ’tboelRöaerüit eetugfinjS fouDe mogen ont* 
ftaen / dooj 45oD en De 5®erelD DoilDen ontfcRulDicR 
gcRouDen toefen/ alö Die om ’t felbe te booromen 
genoeg gebaen/ Run felfo bcRoo?lijR gequeten RaD* 
Den / en bn öe genen / Dact fp ’t meeft geRoopt en be* 
Roon RiDDen te binDen / minft geRolpen / maerDer* 
laten toaren getoeeft. ^terop^elmicRiusf3nnberaet 
genomen Rebbcnöe / Reeft cinDeltjR boo? antbooo?De 
gegeben / Dat Rp Rem aen beiben 3RDen beRiemt Dom 
aen b'cen fjjDeDan’t inconDcnientinbe aniDerfitett 
(fa ’t fcReen) üp 3ijn toetgertnge / en aen D’anoer $tjbe 
Doooopfpoaefieni toarigReiD inDer^erReban ©elff/ 
D002 5ijn aennemen/ maer alleo oberlelt/ Dat Rp 
obertoogen RaDDe / De gclegentReit Der öerRe ban 
^Delft / bebont Rn Rem beftoaert / alleen op ’t fonbar 
ment ban fijne b?pReiD / met ergernijfe en onluji / te 
fcReiöcn uit een plaetfe / öaec Rp Doel toast / en fijnen 

-•j Dicnft / foobet^berReib/alSDec ÖetRe aengenaem 
bebont/ cn met toift of eentg b?ienD Rem bat fouDe 
bonnen raDen: ia bat Rem in Der hoaegfcRael ftellen 
fouöen / ban anöerc üedten en perfonen meDe De* 
frlRilbigt te toerben / inDien D002 5Rn bertreR/De -Kec* 
Re Dan ^elfteemgemerRelpefcRaDe of nabeei ober 

qtiam/ ’t DoclR Rp op 3tjii eigen otnöeel geenftn^ gera* 
Den RonDe DinDen / Dat Rp Dan om Dier ooofaRe Dn He/ 
Doo?catagorRRamDooo2be/ nietanberö Ron feggen / 
DanDatRpDoo? Defen tijb/ DebcroepingeDanDep?o? 
fcflïe (niet tegenfraenbe 3ijn DjpicReit) niet RonDe aen* 
nemen/met Dele meer anDerreDcnen te lange te Der* 
Ralen/ bat 00R De pooteften niet bielen tegen 31311 per* 
foon/maer Dat DienietbeRoo?Den te gefcRieben/aan ter 
plaetfen en aen Deperfonen Daer ’tbefjoo?Deen D?ucRê 
RonDe gefcRfeDen/tot De meefte ftisRt inge en geruftRelt 1 
DanDeconfcientieDergeneDie’t aenginge/ biDDenDe / 
DaerentuffrRen be ^eeren Curateurg/ Datfe uit oo?fa* 
Re banbefefijnetoeigeringe nieten toilben na laten / 
Raer goeD Doornemen te berbolgen Dan een anber be* 
quaemperfoon uit DcfeHanDen te beroepen / aio een 
faRegeReel en malle manieren nobig sijnbe/ tot be* 
Roo?lijRebo?Detm(feDer ^tubemen/ bic tot Den fèer* 
Ren Dienfl geoeffemboetDen/ hoant fp Dooopemants? 
anbersi ban buiten te beroepen/ Die niet alle# met Defe 
fóerRen eentg boare / Der Éntbecfiteit of Der gemeens 
faRe ebenboel geen DoojDeel of pjoföt fouöen Doen. 
CinbelijR öe ï^eeren €uratuecgt bebanRenDe / ban öe 
eere ötefp tjem gebaen fiaööen / en biDöenbe Rem fan* 
DerOtn’trefpectallee»ban’tgemeenmofüt Doel taïte 
lig 5tjnöe) öe felbe toeigeringe op reöenen Doo?f3. en 
itieeranDeeegefonbeett/ te goebe te toillen Rouben/ 
toelRe anttooo?öe be boo?f5. ^eeren Curateuro met 
ben anbere en 00R met ^onRReer ^CtoaRam Dan ?l!l* 
monöe meöe Cucateuc in beraetfïacö geleit 3ijnöe/ 
enRonöenmet öe Doo?n- anttooo?öe ^elmicRR/ 
neen genoegen nemen / maer Defelbe niet anöerg Der* 
flaen nocR Rouöen/Dan boo? eene gebeele toeigeringe / 
en DerRiaerDen öaerom DatfetnRereerDen en aenRfel* 
Den op Raer p20tefiatie / Die fp RieiDen boo? gerepe* 
teert /DerRaelt en bernieut /DotR^. ^elmicRiusf cn 
Die Dan ^elft perfïfteerDen en Ret bleef Daer bp/ en 
toaren ober fulr genootfaeRt naer een anber te fien/ 
om te Ro?en en aen te nemen. 
TB 2fiP2iil 1591. Reeft Den CReurfucfi banCeulen 
x$2iiue Dan %uöiR aen De ^eeren Staten <£3enerael c&eut» 
gefonöen feRere fijne «öeöeputeerDe / namentlRR fmft 
^cancoiO De HoucRin Heere ban flemale / <©ouber= J"ukn 
neur ban Ret Cafleel en De EanDen ban &tabelo / en ^tnce 
iprancoisl De 25?ugesS met b?teben ban creöentte/ *** 
DanrDatebem?Sanuarp ©efeRebben Den 10 
of 113Gp?il auöientie geRaö /en Rare biieben ban ere* fantcn 
Dentieobergelebert/ en Rare 3f)?opofitte Daer na ge* oenöc 
Daen/toaer bp fp geremonfireert Rebben/Roe Dat tegen 
De occupatie De Coelfe fleöen/op De jijöe Degi genogen ïaH. 
Dan $arma/en Dat boben geloof en beloften 31311 Roog* 
Reit/ftcR DerfeRerenDe Dan De goebe toille Der Staten/ 
RaDDe feöec RrijgöbolR te toege geb?acRt/ om öe Coeï* 
fcRe «^teöen te befetten/ inplaetiSDeb <©armfoen^ 
DacrinliggenDe: €noberfulr Den P2incebankar* 
ma fo lange na getogen / en bp Den felben fo inflamig 
betbolgt / Dat etnoelijR De reflttutie Der boo?n. ^teben 
gearrefleert i$/en Commiffariffen öaec toe D02en ge* 
o?Donneert: alfa Dat nu Dien aengaenöe 5ijn ^oogRetb 
genoegfaem berfefeert 5tjnöe/RaDDe afgebeerDicRt Den 
feeeteban EoucRin ban De tnaenD Bobemb?i af/ 
om inalDerpltebertoerbenooR DerfeReringe ban De 
l^eeren Staten <6enerael / De toelRe befïaen fouDe in 
ttoee puncten / Rier na bolgenöe. 

€erfleltR/ om te Rebben DerRIarfnge en DerbanD , 
ban alle goebe bjlenDfcRap en nabupefcRap / fonDer te 
Doen Run RnjgflutDen tegeDogen/ eeniggetoelDaen 
jijn ^oogReit / Den &taten ofte «©nöerDanen ban 
Coelen/ maer Ren te refpecteren alö anDere ittma* 
ten Deö Reiligen Sijr na ouDer getooonten. <£>m alle 
’t toelRe te p?efteren/De Staten Ren fouDen te berbin* 
Den Rebben/Runne troutoe en eer/met berboD aen Run* 
ne folDaten ba» niette attemeren ter contrarie. <6e* 
lp fijne èöogR^it op 3ftnoer 3ijDe fouDe toillen onöer* 
Rouben alle goebe nabuirfcRap en b?ienDfcftap/ bol* 
genbe Deö heiligen Bpr o?öonnantien / gelijR alle an* 
bete B?i°wn / fonDer eetiigc panialiteft. 
(Cen t Dat geöu?enbe’t benoog en uitfiel berreflftu* *r> 

c(e Deö^incen ban parma/bp 3Rn ^oogRetD in aller 



1592. Vervolg der Necler/amlfè Oorlogen. 
róamérêrt DeatDeit too^tientje / fjettmibe Den Staten 
Mtebenljaei: ferijgfbolff t’omliouDen ban allebpanb* 
ïthljett/bte noclj Dagdjjjc op be arme <DnDeröanert bab 
ien/ tegen bec Staten berblan'ngc cnmeemnge: en 
toaec Doo? noclj bc Staten gefterfet / noclj De ©patb 
ben geftoa&t bonnen too?Den. 

“r\€n io.3Bpdl ïjeböcn beboo2f?.tieren <6efanten/ 
•^of öeanbere/alss namentlijh i^ecren SJrnolt ban 
25ocbl)olt Canontb ber CatljeDzale fóerbe binnen 3liP 
bib/ €belman banbe Camere/ en ïïaebban fpne 
l^oogliett / j^icolac# be palmpa/ ^eere ban IlSelrop/ 
en Pnlippe be balnet «êfpdt / 25o?germee(ier ber 
ffebe Euölft/ noclj eene p^opofttïetnbe Staten <©e; 
tierael gebaen / en ban toegen ben boojfê. 26t|Tcöop 
ban Ceulen en p?mce ban Ülübib / aenbiebenbe be 
Staten <0enerael aüe naüupdpe b?fentfcf)ap en 
neutralitept/ berfoebenbe 00b (iraffe obeteenfge tp 
ceffen beb?ebeny ban f)ct bolb ban <©o?loge / in be 
boojfcffêeben 31 anben/ o?b?e tegen alle bojDze excefifert/ 
baringeban b?penabigatie/ tuflTeöenbe3lanbenban 
ïubib en be ©ercenigbe ^obintien particuliere paf* 
poo?ten boor tiet bolb ban <©02loge / bomenbe in eem* 
gc ftcöert ban ben 3£anbe ban Subib en anOerg. 

©e Hoeren Staten <©enerael bet ©eceemgOe p?ö* 
bintien/ gel)002t ijebbcnDe Debépbeboojnoembepjo* 
pofittcii ban befe <©efanten/ en Daerop in’t lange en 
rppeJijbgelet/ IjeDbenbefelbe fcffêtfteltjfiaffepept ge* 
geben / in befet manieren t 

?8nt< T\* ^raten Generael van de Vereenigde Nederland • 
SboojDc -*-^iche Pro vinden,geboorten geexamineert hebben- 
bp öe de/r gene uit dert name van fijneHoogheid vermogens 
Staten twee brieven vancredentie.Deeerftefprekehdeopdeh 
45ene> Edelen Erentfeften Francois de Louchin, Heerè van 
tacl ge* Flemale, Gouverneur van het Cafteel en landen van 
6enetl Stavelo,en Francois de Bruges, van date den 13 Janua- 
lieren rii, anno 1592. En ten tweeden fprekende op den weer- 
H<yefan* digen Edelen Erentfeften en feer difcreten Heere.HeC- 
èwi re Arnout van Bokholt Canonik der Cathedraler kerke 
fcf,op Binnen Ludik Edelman vim de Kamera en Raet vart 
ban fijne Hoogheit,NicolaescleSalmyr Heerevan Melroy, 
ene©un* cn FhilippedeSaindt Efprit Borgemeefter der Stede 
ce ban Ludik,van date den l 3 Novembris 1591. opden 10 en 
Xnöik. zo Aprilis Iaeftleden,by den voorfz Gefancen refpeéti- 

velik in hare Ed. Vergadering^, mondelinge gepropo- 
neert, en daer na rijpe deliberatie daer op gehouden. 
Voor eerft fijne Hoogheid van de gedane aenbiedinge 
hoogelik bedankt, verfefcerehde fijne Hoogheid, dat 
henluiden niet liever, waerder noch meer ter herten is, 
boven deconfervatie en befchermenifle van de Verce- 
nichde Landen en den goeden tngefeteiren van dien, 
jegens de hovacrdlge en tyrlnhice heerfchappye van de 

emeeneVyanden, en alle onrecht en geweld vanan- 
ere , dan met alle Potentaten Vorften Heeren en Re- 

publijken ,en fonderlinge met hare goede nagebureri, 
te houden vriendlijke nabuerfchap, eenigheid en cor- 
refpondentiemiet willende twijfelen of fijne Hoogheid 
lal’t felve mettertijd fo wel als andere hare nabueren 
Potentaten Chüeren Furften, Heeren en Republijken 
Volkomelik geloven. 

En al is het fo dat by het volk van Öorloge in dienfte 
en befoldinge der Heereri Stateh Genérael wefende, fo 
in’t vervolgen van hare Vyanden als anderfints,eenige 
ongeregeltheit gepleegt,en fchaden gedaen mogen lijn, 
in den Geftichten van Koelen en Ludik,fo kan ’t felve 
voort aen gericht en geremedieert worden, in dien ful- 
ke voorfieninge datelik gedaen wort,dat den gemeinen 
Vyand (wiens comportementen mits fijne grote macht 
en voorgenomene generale heerfchappye over alle 
Rijken en Landen , fyne Hoogheit gelijk andere Prin- 
cen , met grote redenen wel ter herten heeft te hemen) 
door de inlatingeen beholdinge van Steden en Sterk¬ 
ten, inlegeringe, en bevrijdinge van geheele Regimen¬ 
ten Ruiceren en knechten en anderfints, in de Landen 
onder fijne Hoogheids gebied ftacnde, boven de rede- 
neen oprechte neutraliteiten niet werden gefavorifeert 
ofgeaflifteerr, nochce die van de Chrifteliikê Religie 

IV. Deel 

boven de conftirutien van den heiligen Rijke, biet 
meer als onder andere Princen van den feiven Rijke,in 
de voorfz landen , worden befwaeft Pochte bedroeft. 
En dat degene die onder de proteélie van den voorfz 
Heeren Staten geleten, of der felver bekende vrienden 
en verwanten zijn (onder den welken fpecialik mede 
verftaen worden de Doorluchtige Hooghgeborene 
Emilia Palfgravinne Cheurfurftinne by Rhijn wedu¬ 
we, &c. De Doorluchtigeen Hooghgeboren Hertog 
en Hertoginne van Bouillon,en de Hoog en Welgebo¬ 
ren Princeflfe van Cnimay,Houdik,Gravinne van Me- 
gen , Sec. En de Welgeboren Gravinne van Nuenaer, 
Meurs, &c. als vrienden getradfeert, niet verkort,maer 
datelik in haer Rechten,Heerlikheden en goederen,die 
fyluiden refpedtivelik in den geftichten,Koelen eh Lu¬ 
dik hebben, gemainteneert werden, metafweeringe 
van alle violentien en datelijke occupatien ter contra- 
rien. En ten leften, dat tegens het krijgsvolk van defett 
Lande , niet fo rouwelik, wreedelik, en buiten forme 
van juftitiegeproeedeerc , enden krijgsvolkevan deti 
gemeinen Vyandjby conniventie of anderfints al toege¬ 
laten werde dat hem belieft. In alle welke poindten tot 
noch toe feer grote gebreken gevallen zijn, en het volk 
van Oorloge(d’welk ordinaris niet feer politijk noch in 
fake van State of Rechten eervaren isjfulke proceduyi 
ren fiende,en daer van horendejlaten hen lichtelik dun¬ 
ken dat defelve meer adfce van hoftiliteit als van oprech¬ 
te neutraliteit fmaken, daer uit dan altemet by confufie 
eenige exceffen veroorfaekt werden , hoe wel defelve 
den Heeren Staten leet fijn,die over fulx daer over me¬ 
nigvuldige ftraffen, ja wel caffatie van geheele Compa* 
gnien gedaen hebben : maervindeh grote fwarigheden 
in de continuatie en vermeerderinge van defelve ftrah» 
fen,’tenfy in de voorfz poindten (fekerlik tegensdé 
oprechte neutraliteit ftrijdende) niet datelik en worl 
verfien. 

Syne Hoogheid en allen den Stenden van den heüia1 
gen Rijke is kennelik dat de Heeren Staten (niet tegeti* 
ftaende fyluiden met grotegewichtige en wel gefoti* 
deerde redenen mochten houden ftaertde) dat den ge* 
meinen Vyand , wiens geweldige handelinge alledft 
wereld fufpedt is) eerft behoorde te ontruimen de 
plaetfe by hem inden heiligen Rijke tot offenfie niet al¬ 
leen van defe landen, maer felfs van den Rijke geoccu- 
peert, willende metter daed betoonen het behoorlik 
refpetft, de welke fyluiden deKeiferlijkeMayefteit* 
Cheur en Furften, en anderen Stenden van den heili-: 
ligen Rijke zijn dragende, dacelik hebben ontruimt,al¬ 
le Steden, Huilen en Sterkten * die fyluiden tóet groo- 
te koften van den Landen , ja met het bloet van hare 
onderfatett, en vrome krijgüuiden , den gemeinen vy¬ 
and op den Rijx-bodem ontweldicht hadden,en de fel¬ 
ve (fonderyec van de gedane onköften als noch geno¬ 
ten te hebben) den Vorften,onder de welke die waren# 
vry in handen geftelt hebben, alles öp vaft betrouwedf 
dat de gemeinen Vyand van gelijken foudé doen,of dat 
volgende de vafte toefeggingeen verklatinge van den 
Heeren gefanten der Cheurfurftelijke, Furftelijke^ 
Rhijnfe, Over-Rhijnfe Nederlandfe Weftphaelfeert 
Nederfaxife Creitfeh den Vyand daer toe met de daed 
gehouden en gebracht foude worden, hoe nu defelve 
toefegginge by den gemeinen Vyand en adherenten is 
geilludeert,en tot noch toe vruchteloos gemaekt,is im¬ 
mers alle de werelt meer als kenlik,en de Heeren Staten 
houden voórfeker dat hy van de felve plaetfen de min- 
ftediehy tot fijnen voornemen , om den Vereenichde 
Nederlanden,en den Heiligen Rijke t’oftenferen dien-vi 
ftig achte,niet t’ontruimen lal,ten ware daer in nieuwe 
volk van Oorloge geleic werde, daer van hy hem nifit 
min verfekert mag houden, als van de gene dié hy té* 
genwöordelik daer in beeft,en daerofn hebben de Heé* 
ren Staten Generael redenen hen feer te verwonderen 
dat degemeinenVyand henluiden fo liegt en onervaren 
in fijne handelinge,praétijken en proceduren hout, dat 
by onder d’autoriteit van fijneHoogheid noch meer by 
vordering van nieuwe beloften hen foekt te befpotten* 
wie en weet niet dat de H.Staten (die haer fijken gèfun- 
deert houdenjvoor al op de gehadige en krachtige hand 
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van God den Heers almachtig, met Vertrouwen dat 
fijne Goddelijke Majefteit ,om defelvé rechtveerdige 
ftke ftaende te houden', metcer tijd aller Cbriftelike 
Potentaten,Chuer en Furften, Heeren en Republijken 
herten tot haer affiftenrie, en refiftentie van den ge- 
meinen geweldigen en machtigen Vyand , en deffelfs 
ambitieux voornemen, daer van fo lofrdijkeexempe- 
len, en vruchten, alreede gefpeurt worden) fal bewe¬ 
gen en difponeeren, niet anders toeken, dan met goede 
ordre degemeene fake in de Nederlanden , tot gemei- 
nen befte, niet alleen van den telve, maer ook tot dien- 
fte van degemeene Chriftenbeit, te belijden , en ue 
vriendfchap van alle Potentaten , Furften , Heeren en 
Republijken te vorderen , Tonder dat fy luiden in’t al- 
derminfte in andere Landen begeren te ufurperen,niet 
liever hebben als hare beloften na te komen , fulxdat 
buiten reden is, dat men van hen lieden iet meeris be¬ 
gerende als fy luiden den Septembris in den jare 
I590 den Heeren Afgefanten van de voorfz. Creitten, 
by getchrifce hebben verklaert, en geprefteert.En voor 
fo veel aengaer de verfochtc ftraffe van de voorgeftelde 
exceflèn van het volk van Oorloge, de ordre tegens al¬ 
le vordere exceflen,de vorderinge van de vrye naviga¬ 
tie tuftchen dele landen en den lande van Luik,depar-’ 
ticuliere pafpoorten voor het volk van Oorloge,ko¬ 
mende in eenige Steden van den lande van Ludik, alfo 
deHeeren Staten de vorderinge van goede vriendfchap 
en mbuirfchap metdebefteen bequaemfte middelen 
altijd in fonderlinge recommandatie gehad hebben,en 
noch hebben ,fo fal van hare zijde daer in geen mangel 
noch gebrek vallen, indien de oprechte neutraliteit van 
de ftjde van fijne Hoogheid gehouden, en de voorfz 
empefchementen weg genomen, of daer in behoorlijk 
verfien en geremedieert wert gelijk ook op ’t gene no¬ 
pende het Dorp iet begeert wert, verften fal werden. 

Wat nu roert de voorf. Weduwe Princefle van Chi- 
may, Houdik, Gravinne van Megen, öcc. De Heeren 
Staten vertrouwen dat fijne Hoogheydende Heeren 
StarenvanLudikbehoorliklettendeophet recht van 
haren 1. en op haren tegenwooordigen befwaerlijke 
ftaet, wefende door de onbehoorlijke en violente pro- 
ceduren van de Prince van Chimay, van meeft alle ha¬ 
ren eigen goeden gefpolieert,en nu veel jaren onder de 
Heeren Staten protectie genoeg in miferie hebbende 
gefeten,en dat na Godes bëiligeWoord,en alle rechten, 

lentie geopprefleert wort, en alhier is miferieus le¬ 
vende: So begeren de Heeren Staten feer vriendelik 
dat fijne Hoogheid en Heeren Staten van Ludek haer 
1. dies aengaende mede van’t gene gedecreteert en ge- 
termineert is, willen doen hebben prompte executie 
van de fententie, en nopende derefte, ook redelijke 
fatisfadrie, of complemente van juftitie. 

Insgelijks begeren de Heeren Staten nochmaels feer 
vriendelik,dat fijne Hoogheid de voorfz. Welgeboren 
Gravinne van Newenaer, Mours &c. hare Hcerlikhe- 
den, Gerechtigheden. en Goederen, in de geftichten 
Coelen en Ludik gelegen, ’t zy of de felve by den Offi¬ 
cieren van fijne Hoogheid oft ander werden geoccu- 
peert, datelik wil doen reftitueren, op dat haef i. in ha¬ 
ren bedroefden Weduwelijken ftaet,niet langer boven 
recht en redeq geopprefleert en befwaert blij ve, aenge- 
fien fy luiden anderfins niet ledig fullen konnen ftaen, 
haer voorfz luiden tegens de continuatie van de voorfz 
oppreffie(alle rechte neutraliteit comrarierendejook te 
verfien met de remedie daer toe nodig en gebruikelijk. 

Dit is ’t gene de voorfz Heeren Staten den voorfz 
Heeren Gefanten , op haer twee gedane Propofitien,in 
vriendlijke ant'woort hebben gegeven, biddende fijne 
Hoogheit defer landen rechtveerdige fake, in gunftige 
recom mandatie tc houden, en alle de voorfz en andere 
empefchementen (de volkomen onderhoudinge van 
goede en oprechte neutraliteit en nabuerfchap verhin¬ 
derende) te willen doen cefleren. Begerende ook, dat 
de voorlz Heeren Gefanten defe hare antwoorde favo- 
rabelik willen rapporteeren. 

Aldus gedaen en gerefolveert, in de vergaderinge 
van de voorfz. Heeren Staten Generael, in ’s Graven- 
Hageden i4Mey, anno 15:92. Geparapheert C. van 

Gentvt Onder ftontgefchrevert, ter ordonnantie van 
de voorfz Heeren Staten en onderteikent. C. Aerfens, 
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(~\mtcent öefentpb fjeeft be ïkomnft ^tgtfmunöusi ©ecw 
berbe itatnft ban §polen/getrout met koulijn 

tinna ^octjtec ban ben Certfbertoge Carolujs ban %i9& 
<0o|lenrtjft. ©ej*eefti$ met feer grootep?ad)t/ rere* raunm# 
momen/ trtumpöen en magntftcentie geöouDen ge. öc » 
toeeft binnen Cracou/be ^ooffiab ban Jjêt Coninftröfttröut 
banmolen. 

ïtnna 
©orftter 
llan bet 

JM be maenb ban JBep/fïarf be Certoaeröfgé pointe 
de wettelijke Overheden fchuldig en verbonden zijn, I "^^lOban <3?abeban Ul&anDerfCbept/ 25fffcl)0p ban rd ban 
gelijkegeprefleerde in hare gerechcigheit te helpen, en 
fonderlinge fijne Hoogheid ten regarde van haer 1 in 

^ttaeföutg/fjebbenöe bet 2Siföom geregeert 2 5 jaren/ 
3 maenben/ enettetijfteDagen. $afijnenDoob/beb*röfi 

haren Heerlikheden van Aygemont, metten gevolgen benDeS$eetenin’t2&?oeDet-bOf/öaecfpbeCatbOljjftC gfoöfw 
van dien , diefy van de felve fijne Hoogheid te leen is 
houdende,en on wederfprekeük,onder het opperftege¬ 
bied van zijne Hoogheid forcerende is, tegens Je vio- 
lentie en injufte occupatie van de voorfz Prince van 
Chimay,uir een nulle gifte vande Konink van Hifpan- 
gien (die immers onder het gebied van fyne Hoogheid 
geen plaetfe mag hebben) en kan fyne Hoogheid lich- 
telik(niet tegenftaende de nieuwe querele,nopende de 
furifdidtie vande voorfz Heerlikheden, die uue geëx¬ 
hibeerde ftucken wort bevonden ongefondeert te we- 

I fen) daer in verfien, doende haer 1. haer voorfz Heer- 
1 *likheden en goeden genieten,londer dat hy van de Her- 

toge van Partna,en veel min van de voorfz Prince van 
Chimay,uit faken van dien eenig Oorlog heeft te be¬ 
duchten of vrefen,gelijk ook den Heer in ’t defenderen 
van fijn Vafallen,niet behoort te doen, befonder in een 
fake by Gods heilige woord en allen rechten, fo hoog¬ 
lijk gerecommandeert, en hebben de Heeren Staten 
daerinnietgedifponeert,danna verfcheiden vriende¬ 
lijke requifitien aen fijne Hoogheid, fo door fijne Ge- 
lanten,als veel brieven gedaen. En dat henluiden daer 
op voor een eenig ongefondeert middel van refuis was 
aengefchreven,dat niet de voorfchreven Vrouwe Prin- 
ceffe, maer den Prince van Chimay met de voorfz 
Heerlikheic by fijne Hoogheid beleent was, de voorfz 
Vrouwe Princefle heeft noch verfcheiden aótien, fo op 
de landen en Steden van Ludik, op de Heerlikheit van 

Capitulacen en ^oomljeecen mebe befcöjeben bab* orabc 
ben / bod) niet en beefdjenen / tot eenen 2$i|fcI)op bet* 
fto?en ben Ifêarftgrabe So0an *0eo?gen ban^ran* b JL 
benbucg/^lotjan Jpceberift bes 2fibmimflrateuc;g tot Sfircfiop 
Ifêaegbeburgss^oon/ Detoetfteooftbpben Eetbaren *jj“L 
iftacö Der i§tab ^traefburg baer boo? aengenomen ^ 
tueebe/ befenbetftojen 25iffcbop beeft De berftiejinge fterft. 
terfïont aengenomen / en baec op eenplaccaet laeten 
ultgaen: maer be Catbolijfte Capituleren Rebben bier 
tegenö eenen anberen ©ififdjop berfto?en / namentlijft 
ben Cacbtnael ban Coderingen/ Cbarleg ban Cotte* 
ringen/ beö hertogen ban Coderingen <§oon/ fo bat^ 
ter ttoec 25tffcljoppen ban «iêtraefburg geboden 3ijn 
getoo^ben/ bieeboo? ijs een groote ttolfi en <©o?loge 
cntflaen / taant bepbe be berbo?en SölfTc&oppen De 
öeure aengenomen ïiebbenbe / 006 be toapenen aenge« 
nomen pebben/ ombe poflrefrteban pet^ifbom in te 
nemen, ©an taelbe <©o?loge iö b?eeber beröael ges 
maebtbebbe/ in mijne generale bcfcö?übinge enber* 
toolginge ban be Dronpe ban Carion / Daerom top 
0tec baer ban boo?tj{ ftoiigen fullen / en niet meer her* 
balen ban tot bet booinemen bcfeclfifiojsen bienfiig 
fal mogen toefen. 

\\7§ totllen nu Bomen totte belegcringe ban)§teen* 
W töjjB/ baer ban top bier bo?enbebben beginnen 

bedjael te maften, ©e ifeeren Staten <6enerael goeD 
Beaurijn en andere Heerlikheden by den Heere van / gebOöbenftebbenDe/batmenbei^tebeban^,teenUJij& 
Berlaymont gepoflêdeert: en aengefien haer i. by vio- * belegeren foube / bolgenbebe genomen refolutien / en 
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*5 9*- Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 
38ltf»e nu berfcheiDen opffahelen toeg genomen/fo 3ijn 
flue preparanen/5tc men Daer toe nobteb geacht heeft/ 
in jjaeften gereet gemacht / en 3ijn Cjcc. ©2tnce Höau# 
titiu0 toog utt Den if age öen 10 jBep na èïtrecljt. 

«oiffaa $&*mtffrheu fa! ift in ’t ho?tc herhalen / hoe bat 
CEceïf" .N-'icfaïSöojgec en 3ecbarenbe man Dan Cnhtiui# 
booije^ »êU' genaemt <©crrit €hertf3. fefcer tijb te bo?en ge; 
iiauicii/ toeeft toae? in^panjen/ DieDc&oninhfelbe gefpjo# 
öoar' ^en *,a Jöc / öe J&oninh hem hele goeöö toe feggenöe / 
Efti Meu t°ÜP eenigen goeöen aenflag fouDe toeten te toege te 
uc oojta. brengen / om be^teöe han Cnbliupfen aen Dcg Ifto- 

n,n*:3nöeteöoen homen/en toast foobecre baer me; 
be ge/p2ofien / bar bp Den ïkonlnh eenige mibbelen 
Öaböebooigefïelt/ Doch Daer bp geboegt/ Dat fulp 
niet en honDe te toege getoacbt toerben / Dan met 
fanhfaemheiö en met eenig gelD te abonturen/ tot 
omhopinge ban eentge perfoonen Die Daer toe fouDen 
moeten to02öengeb2inht/ enbctoijleDiefahe bolpe^ 
ryhelen en ftoarigheDen toast/ meenbe hp bat cm b2P; 
lijfeer te mogen fctmjben en hanbelen / fouDe Hiir be# 
quamdih honnen geicbiebcn onber berd ban banDe# 
üngc ban föoopmamcliap/ban »02ancn/<J3oter/ föaeö 
of öiergcujhe. &e&omnhopbefe fahegeDeliberecrt 
fjebbenbe/ heeft goeb gebonben op befe maniere ben 
fetbei! eentge penningen te boen tellen / en hem booztp 
bjieben aen ben igmög ban ©arttia mebe gegeben / 
omi^eebcrmettenfelben te hanbelen/ Die hem ooh 
bo?Der ban penningen berfien fottben / om anber Ca# 
piteinen en bolh tot fijnen aenflag tebetoegen / Doch in 
|g>oiIanbgehomen3t)nöe/ heeft Defahe aen ^hoctoj 
^rancopö jlftadjon te hennen gegeben/ om’tfelbe 
fecretelth 31111 Cjrcell. ©2ince iBauritruö ban i&afTau 
te owvtbaren /pr fentecenbe fijnen bienft tot toelbaert 
ban ben Eanbe/ en afb?cuh ban Den ©panben /ban 
bei'e,aae islange fecrerdth gehanbdt/ foo mffehen 
ite boo2fch2eben herrit Cbertfó. en ben boo2fcb2cben 
doctor tfrancons? ifêaelfbn / 3ün Crcdlentie en ben 
Sflöbocact J©r. <3lan ban ©Itenbarnebelt en eenige 
anbere/ en De noo?f5. »©errit Cbertf3. hielt co2tefpoti; 
fcentie met eenen ©ieter 3Mrrf3. onber berel ban 
ïfcoopmanfebap 3£aer 3nn beeie b2ieben ban ober 
en toeber gefch?eben getoeeft/feer bobbdfinnig en bnp; 
(ter / boo? De gene bie in befe gelphe fahe nier 3ijn ge# 
oeffent / en fcheen ooh eenen De la Jpaelge met 
befe 5pact02ie gemoept te toefen / fo ben boo2fcb2eben 
doctor 5pranconö jfëaelfocn aen ben boo?noemben 
SfiDbocaetban «Olbenbarnebelt fetoeefben ■? <©cro» 
b?is? 1^91. ftch bchlagenbe bat hp 3ijn meeningetn 
een fahe ban fulheimpo2tanric uit 31)11 gefduifte niet 
honDe berfraen/Doch fch2iift hP ih ejreufecre Ditge= 
fclmfte met a C.fichte/ nopnbeDetoefichte/hoop 
ih tod op De tjoeöe te toefen / en feit hp / ih bebbe <©er# 
rit €bertf3.gefett Dar lip Dubbelt fal houDen ban ’t ge 
nehp aen peter ^trrf3.fcl)2tjft/ om op alles? naöer 
te letten etc. eenen anDeren b:ief ban Den i\<©cto- 
ï>2iö feh2tjftbpaenbenfdbenban<©lbenüarne' 
belt berocrenDe De fabe ban <0errtt <£bert(5 / hope ih 
boo? <©oDeö httlpe fcher te gacn /en op alle fahen te let# 
ten na bdwen / bclgcnDe & €. abbijiï / en belangen# 
beeenich bolh petoerjste boen homen/ fouDe ih om 
berfcheiDen cotiftDeratien niet goeD bfnDen / maer ee; 
nigeperfonagictebeD?tegen (fofttirmet p?actijhc fe; 
feerlihfotiDe honnen gefclnebcn) fouDe ih geraetfaem 
binDen/ntetteminfalgcernehoo2en/toatbiefaen"!aen# 
bebpDep2acteftjn0 fal mogen toerben geaDbifitecrt/ 
{ipbertoacbmoclnoo pifloletten/ alfDan neemt hp 
eenst Dertoaertö te gaen/ etc. ^In Den bootgenoemben 
Ü2ief ban öen 1 ? #ctober/haDDe hp gefch?cben alDusf: 
<3errit Cbertf3 iö gifteren hier getoeefï/en heeft mijn 
berhlacrt zoo piftoletteninfpetie op De ‘üSotei ont# 
fangen te ^bben / en ineen anbere ban Den 
bemb2të fcl)2rift hp aen Den felben giohan ban <©loen# 
barnebdt / peter <Prhf5. heeft op Den 17 <©ctober 
toeDerom aen <©etrit €bcrtf3. gcfch2eben/Dat hp ber; 
toarht 3ün homffealöacr/ om haer articulentefch2i> 
ben/Daer bp boegenbe/ Dat hn al gereet isi/ en hem be# 
ftlaegtDat bc^oopmanjchap geen boo?tganfe öeeft/ 

etc. Defe hoopmanfcljap toasi befc/>6e?rtt €bertfj 
ÖaDbe fecretelijh ban Den pince auritiup De Direc# 
tic ontfangen/nopenöe ’t beletc Defec fahe/nament# 
lyh Dat Op eenige Officieren binnen <§teentoijh öaDDe 
geperfuaDeert en omgehocljt/ Datmcn ban ^teentoph 
op eenen abonbfiont eenige fchepen fouDe fenDenin’t 
beginfel ban Den jiaep / Daer eenige ban De Officiers? 
Die omgehocljt toaten op fottben commanberen / met 
eenig bolh Daer toe fecretelth alöaer geb?acht / Die fou; 
Oen De i^aben ban Onhhuifen innemen/en binnen ber 
^taDOnhhuifenfouben benban ooh openbaren bie 
hp guanfiiis? ooh omgehocht habbe/ en Ijacc alfo mee#1 
fier ban De ^tabt mahen. miö hp hen nu gefcïjjeben 
haöDe/Dat alle0 aen Defe 3ijDefu!r toas?gep?epareert/ 
Dat niet refïeerbe Dan De articulen te befltuten/Den Dag 
en upre toaer tenemen/fo fouDe Oercit €bertf3. mee 
eenige toaren en Öoopmanfchap ongcfufpecteert al# 
Daer oberhomen / en hem in hare hanDen ober geben / 
en ten onDerpanoe (tellen / hem fdfss onDectoerpenDe 
alfttlhe ftraffe alö haer felfö gdiefbe/bp alDien het niet 
tod geluhte / als? 3P 3tjne Directie bolgDe / als? hem utt 
gefetmben toaö / Dat aen haer 3ijDe ooh allc0 gereet 
toast/ Dat niet en refteerDe Dan 3ijn oberhomfte om al# 
les? te bcflupren: als? hp nu Doo? JlI5r.^cancotó jKasl# 
fon aen De i^eere gian ban OlDenbacnebdt Sb# 
bocaer ban Den HanDe ban ^ollanD alles? haDDe Doen 
oberfch2ijben/foreifDeOcrrit €bettf3 na^teentotjfe 
om een befluit ban De fahe te mahen / én quant Den 19 
30P2ilis? toeDerom tot t^oorn / bp ^hocto? ^lanrots? 
ÜSadfon / en b2acm berfcheiDen ftoarigheDen meDe/ 
Die Deneer ban 3©aterDijh / binnen ^teentoph 3ijn* 
De / en Die Den aenflach bdciDen fouDe / haDDe gemo# 
beert en bp gefcb2tfte gertdt / toelhe ftoarigheDen met 
Den boo2nocmDrn!fêadfonen Den l^eere ban 3©ar* 
rnont iflDmiradban^ollanDt/ tot Dien epnDe meDe 
tot (£oo2n gehomen 3hnDe /gecommuniceeet hebben# 
De/ en op alle De gemobeecDe 3toarigheDen/ erpeDien# 
te miDDden gebonDen en hi’m cinDdih comentement 
gegeben 3tjnDe / fulhö Datfe niet ttoijffdDen of fouDen 
buiten alle fo2ge met goeDeberfeherthept tot een goeD 
en netoenfebt einDe / ban het boo?nemen ban 3Ö« 
€rcdl. fonDerlinge Dienfl ban Den HanDe / en tot (Pol, 
groot naDeel/fchaDe en fchanDen Der bpanDengrho* 
men hebben/ ’ttodhtoa^ om alle het fdbebollh Dat 
De haben innemen fouDe/ tn hanDen en gebangen te 
hrijgen / ’t toelh 3? meenDen toel Doenlih te toefen/ om 
Dat De haben met een laeg toater D20og balt / en fouDe 
Daer op 3tjn€fCdlentieboo2rs?methet5Iegec/ Dat 
Daer toe al gereet gemneht fouDe 3ijn/ boo? ^teen# 
toijh geruht hebben / om Dat te belegeren / met futhe 
D2cigemcmen/ fo 3P Den boo2fch2eben <©errti <Cbertf5 
niet terffont hem b2p enlo0 leberDen/ fouDe bP 0^ 
le Dar gebangen ©olu en <©fficferö Daer ober com# 
manDcerenDeDoen ophangen/ of ten minfïen fulhe 
flraffenDoenlöDen / als?fp <©errtt €bertfj. fouDen 
Doen / ofD?eigenteDoen. petop is? <©ecrit Cbert# 
fen Den 27 3Cp2ilts? toeDerom ban €nhljuifen ge? 
baren/ omtrent D?(e uuren na noen / en homenOe 
fabonös? faet in De CuinDer / heeft Desa? anDeren 
Daege? fmo?gens? b2oeg het befcheit gefonDen /met een 
b2tefhenbaerbpgeboecht/ na^teentoijh/ en fouDe 
bolgcns?Die refolutie/ tot ^oo?n genomen / ontbo# 
Den3tjnDe/ hemterflontDertoaerts? geboegt hebben/ 
om henluiDen naDer en b?eeDec op alles? te onDer# 
rechten. |Baer alfo Den felben 27 5ilp?ili0 eenen 
gjngenieurban3tin 45en. <©2abe 3©illem ban|gaf# 
fau genaemt jBt.gjoofl |lSattheuf3.ban3Celfi/ an# 
Ders? genaemt ©iego Éaffe-mat / t'anDeren tfjDen 
gemeefl en geb2tiiht bp Den «©berfïen &onop / ho# 
menDeop©loc3ijl/ fs? De aenfiaenDc nacht tuffehen 
ben ifêaenDag entDingsiDag/getrochen na ^§teen# 
toijh / geaccompagneert met een ^erjant ban Ca# 
pitetn f©erDen/ en een <§er jant ban CapiteinUpbelt/ 
en een groot getal ban folDaten/uttbeiDebebaenDdsf 
genomen/ latenDc De fdbe folDaten aen het ©erlaet/en 
Ditallecnlthom Degelegentheft banj&teentoyh tebe* 
fichtigen / en is? flrar ban 25loc3ijl toeDerom na ©jief# 
lanD gevdft / todhe fahe het bco?genoemDe Deffein 

Cgg 4- ban 
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Ibifft 6p 
fcen 
P?ince 
jöaud* 
ffug 
ödegect- 

offn Crcellentte 

Het Negenentwintichfte Boek. 
toaötoeimg toarerg in/ dötb men bebont D^öacc 
al bcelatlöecg bande gemcene opinie toag getoeed/ 
en men nierfne tel öat men Ijtec topt meet: te bom 
fouöe Hebben / en fo ittljtdijb niet afloopen / alg 
mm üe ceBeninge gemaeBt Dabde / toant die ban bin? 
nen fcljeenen tod gecefolbeect te 3p om ftclj te be? 
fcljecmen / en öaöben fieO geretrencbeect binnen öe 
gracbten/öaec toerden bad aüeöage ban be beleggerg 
gefcljoten uit be fiab feben / aclit/ negen en tien/ 
fomtijögmeeren fomttitg min. ©e Jgeecen ^folian 
©ault / Beintet / en f rancoig JBaelfon / felmjbett 
uit bet SEcgec ben i43Sl,np /aen ben l^cere ^löbocaec 
ban ©löenbarnebelt bat men ben ij feec furiën? 
felp op be &tab gefcpoten Dabde/ in alg ober 
be ?ooo fcboten ban be 23atterpe / fonöcr bat 
men baei* eenige baeffe nabbe bonnen manen of gele* 
gentbeit Bonnen bctjgen / om pet metbetBrijggbolfe 
op be tfab te bo?deten / ftet BrtjggbolB baööe boo? 
fellere jlBpe bie 3p ©rccllentiebaöDedoenmaBen/ 
inbe daög gcacbt beginnen te Bomen / ban fo Daed 
fp befelbe jBijne aen’t einbe Dabben boojgefieBen/ 
toecdebebonden bat bie ban be dab onbet boo? Date 
Knallen een |Bpe baec tegeng Dabben gemaeBt/fulje 
batfe terdond op bebeleggerg fchtetenöe/ ttoee booö 
fcDooten / bacr boo? men be j(Btjne bieder mode dop? 
pen/ in boegen bat na alle appatemic befelbe (lab/ 
met lanBfamcc Danben met febabe ban ©olB fouöe 
moeten toerden berobert/en te bcBomen pn / en na 
alle apparemte fclppenfe fal met getoelb ban be 
25attecpealbtcr nietbeel uitgerecht toeröen: fclj?ij? 
ben ttiCöe öat 3p €rcellentte nocD bien bage «^pmoti 
IBepnaettg uit ben Baeb ban ^tate en Cammga of 
ïSoerda uit be ©eöeputeerde ban be ©?obnuien fouöe 
afbaecbigen aen be Igeeren Staten ©enerael / om te 
bccfoeBen bat fp ben l^eeceban^tolburcb eecllbaegg 
fouben infinuecen / tot ItcBttnge ban be xooo folöa? 
ten te p?ocedeecen / in confo?mttc ban ’t contract met 
Bern gemaeBt / ten einbe men boo? geb?eB en faulte 
ban BrijggbolB/ bet Xeger berftoaBt 3ijnöe/ niet 
benobicDt fottbe meeben alle bojbereejcploieten befeit (Fo1- *«] 
fomec na te laten/ te meer/ obermitgte bermoe^ 
ben toag / öat öefe dabt fortöer meerder berlteg bait 
bolBniet foube Bonnen berobert toerden/ begeerde 

; baerom bat ben ^eere 2®öböeaet be Band daer aen 
toag / geltjB bèrböeit tg / £>D i foube toillen Oouben / bat in be bergaberingen ban 

batten <£jc«ïl.8Mftgeöèeï8B geb?oBen/toant«©e?tit 
Cbertf5. berfïaen öebbenbe ’tgene tot 2310B3ÜI toag 
gefcDiet/en 00B ben groten roep ober gantg ©2ieflanö 
berjlcont/namentlijB bat men met denaldee eerden 
^teentop fouöc belegététi/Deeft grote ftoarigbcib ge; 
macBc om binnen ^teentop te trecBen/ b?efenöebat 
(P luiden bent alöaer fouöen bouöen/nict tegendacnöc 
ïjp alöaer ontboden toag. ©en eerden mep guam 
herrit €bertf3* booj ben mtböag toeberom uit be 
Cupnöer tot CnBDuifen / en beeft aen ©octoz JBaed 
fokbertoont ijet lede fcöbjben ban JBareröp/ bte 
bem bedfpte en toonde geen goeö contentement te 
bebben ban bat bp bem op bat fcb?tjben niet toeöer 
binnen «^teentop baööc Öegeben/alfo baer uit fcljeen 
bat fp dien roep niet aebten: maer bet baer boo? bieU 
ben en ben felfg pcrfuaöeerben/ batjijn €rcellentie 
boojnemen toag om op <0cmrutbenbcrg pet te at; 
tenteeten: en herrit <5ïbertf5.feide batbeBobe te; 
gen bem bn monde fciöe / ban oude me? / fon 
öer meet te feggen / baec uit Bp meende öat baer 
meeninge toag/ öat bP ban baer Bomen foube/ 
om ’t lede be(luit te nemen met ben anderen / al 
’£toelbe©oct02maelfonaenben boo?noemöen 2lö* 
bocaet ban ©löenbarnebelt ober fcb?eef / om met 3ijn 
Occellentte te communiceren / oftmen nocb pettoeg 
pjobifioneliB nodig aebte tot ’glantg diende gedaen te 
toerden / niet tegendaenöe na be genome refolutie /öe 
faBenoöicb toag eer afgefneden te toerden/ öoclj fp 
<£jccell. bond niet raeöfaem öat men boeber op bien 
aenjlaclj / bie Dp cecd fo feBec baööe gebouben / fouöe 
öefoigneren / en alfo liep bet felbe booetg defect / boo? 
’tgeneüp |Bc- ^ood ban meld ter banden toag geno; 
men / öoozlad ban <©?abe 3©illem / bie bit öeflfein 
ban 5p a^rellemie niet toag gecommttniceert. 

Dat ï|eeren Staten ban Rolland Dabben omber? 
fcöeiöen redenen goed gebonden / aen be genera? 

Ifteit te beefoeben / öat be <ö52abe ban l|obenlo bier te 
lande Blpen fouöe / gedurende öeabfentïe ban 3p 
€rcel. om ten diende ban ben Hanöe gclwuiBt te toet? 
ben / bp alöienöen ©pand tegen öefelben landen op 
befeguamerenpetfouöetoiUenaenrecbten of atten; 
teren. 

O ötreebt gereid en delöe op allego?b?e / om 1 bolh 
bp ben anderen te boen Bomen/ tot omtrent 6000 
mannen boetbolic/en bpöe 1000 ©aecöen/ met on? 
trent 50 beele en balbe Bartoutoen en 400000 pond 
polberg / met öe todBebPte belbe getogen tg/en tg 
baer mcöeopöen z8 jBep omtrent^teentoijBgebo; 
men / betpaeröebolB logeeröetot<©tetbo?n / en bet 
tooetböïB ober al baer ’t beguaemde toag/ ö’eerfle ö?ie 

öe Staten <©enerael / bp bte ban Rolland/ öe licB* 
tlnge ban ’t doo?fcb?eben BrpggbolB niet foube too?? 
ben geötfficulteect/ maer fo bele mogelp geaban? 
ceert. 

©en 14 gjunp / bebben bie ban be ^taö een uitbal 
I gebaen/ ban3pbanbe beleggerg toeberom binnen * 
geö?cben / achterlatende ö?te boden / ban men Bonöe 
geen gebangenig beBomen / om Dan öe gelegentljeit 

bagen öat 5ijn €rcellemie baer boo? guam / bielen pan bie ban binnen eenige benniffe te bcBomen/ men 

SBntonfo 
Coqtid 
^berfte 
Huite# 

getoelöige do?t-rcgeng/ fo bat baer anöergnieten 
toeröc gebaen ban bet S.egec tebefcba»ifen / fo tegen 
be^taö/ alg na bet belt banbupten? inbetEegec 
toag grote oberbloeö oberblocb ban p?obtanöe/ fulr 
bat be rttiterg bun iuöen Bod befieben bp öe ^oe* 
telacrgboo? feg (luiberg öaecbg/ en toaren tel na 
gelegentljeit getracteert. 

pinnen ^teentopB lagen 16 baenbelen boetbolB/ 
en 80 Buiteren / baer ober commanöeerenöe 3Bn« 
tbonig Coguel / ©berde Euitenant ban ’t Begimem 

nanttian 3©alen/ ban be ï|eere ban laiBotte/ een feec BloeB 
ïa «ot; folöaet / ban eene ber felbe baenbelen 2©alen toag 
te torn» <jjap, ^jabe Soöetop ban ben 25erg / ccn jongman 

ban 18 jaren/jónBde25?oeöec ban ©rabe Herman 
ban ben 2Serg / met meer andere Capiteinen en 
Heercn / alg mnö?ieg öe |peb?ofa / be Ifecre ban 
9©aterblict en meer anöere / alle ttitgelefen en ec; 
baren folbaten/ fo fp toel Deben DlijBen: Den leden 
jBeptoert a3?abeï©illemban ^affauban een berj 
blogen Boegcl uit öe dab in 3p rogge geraeBt fon? 
öer bloed rijdinge. ©e Eoopgcaben na be dab 
toerden gemacBt/enöe folbaten toerden geretran? 
efjeert en gelogecrt tot op be Bant ban öcg daög 
öraft / be telBs b?eet en diep toag / maer baec 

man* 
femt 
ïrtnnen 

Wjft. 

to?oCbt met xoö man öoo? öe rnpe/om De gracht met 
aerbe/ bout en anöerg te bullen/ bie men elB tien dui? 
berg öacgg gaf / ban bie ban De dab too?pen baer fo 
feer uit öat men bet foube moeten laten / tot bat men 
indrumenten ban öeelengereet foube hebben om on; 
öettetoerben/öaectoeröeooBpiaetfe ban ©atterpe 
gemaeBt/ op öe toatermoien om baer ttoee of ö?ie bal; 
be ©artoutoen te dellen om in öe gracht te fclneten/ett 
bie ban öedaö baer uit en uit De derfed? balbe maen 
Dtefpin de gracljt gemaeBt babbenteboen öeiogeren. - 
©en ïltööer ©eer alö bpbp 3pe folbaten in’tma? 
Ben ban öeloopfcbanfen dont/ om ’ttoerBte boen 
beneerdigen / toerbe boo? fp been gefcbooten/baer «të 
aen bp meed/ öe belegcringe gebórenöe/ te bed? 
be lach. boa? 3 ij te 

©ie ban binnen bielöen ben feer manneipen/ be? >en ar* 
ben berfebetben nachten uitbanen / en bleben t’elBeng wotfn 
eenige ber beleggerg. ©en ig’gnacbtgbeöenfpeenen f “jg. 
derBen uitbal omtrent 590 darB / Hebbende ober ba? 
rc BleeDeren toitte bemben: öefen uitbal toag feer fu? P 
rieug met pteBen / beüebaerben en dacfjtftoaerben/ en ^0pmau 
bielen op de loopgrabcn/baer $|opman ©Bboffmet <©itöof 
3p bolB öe toacfjt Ijtelö / en ig hopman ©Itfjoff met 
mfUtimmy met «topman üang©raB/ bie on? Zte 

öecöooi5. 



* 5 9 Vervolg van de Nederlandfche Oorlogen.- / 
I ^§taö foube mogen fenben/ om te ften of bp jjjne ttoee 

fuftetgÈ Daer uit fouöe bonnen brjjgen / Daer ban De ee* 
netoa#Dei8m#b?outoebaneenCfcpitenn Danfpga* 
ben Den tromftager boo? amtooo?be / Dat fp Daer 
niet uit begeerbe te toefen / Detoijl fp bet fcRteten nu af 
getooon toaren, 

€enen tromftager uit Dec ,£>taD om eenen ge-- <F$Jabe 
bangen gebomen jijnDe/ De toeibe men niét bebont 
gehangen te 3i)n / berblaetDe Dat<©?abe EoDetoijb 52 
ban Den 25erge DooD gebieben toa#/ Den i9^Iunp bc cn 
ö£,0^Öooftgeftboten3ünDe/ al# oob meDe Capi* 
tem 25lunDef. g“£n, 
fj2flpitein ^floRan Cojnput ban 25?eDa Die Defe nen 
^\§taD te bo?en tegen Den bpanD geDefenDeert RaD* £ƒ«»* 
De/ Rebbenöegeinbenteert feberen Routen to?cn ban S 
maften / negen folteringen Roge / elh ban tien boeten/ gebie# 
toag bierbant / en fiont op fe# raDeren / onDer toa# ö 

Der ^ijrt ©acnöel geappofneteert toa#/ met omtrent 
30 J^olDatenalDaerDoobgebieben/ennocb4° of ?o 
ftoaedihgetoonD/ De ©aenD?ager b?acljt bet baen* 
Del Daer af/ en ban een efquabje ban De Compagnie 
ban De %ere ban jpama bleben Daer meDe toel fo beie 
DooD/fgnen Huttcnant toa# ober bier nachten te bo?en 
Deerlib in De nionD gefcRoten/fo Datfjp feerpericlt* 
teerDe / Den felben nacht toa# C5ifiel meDe boo? Den 
rechter arm en aen De flinberbaiiD gefcRoten. 

<©cn zi 3[unp toerDe 3©tllem tBüfemfj. De outfte 
hopman ban bet ©?iefcRe Segimentfeerbcedih ge? 
gefcRoten / fo Dat men ban 3tjn ieben DefpereerDe / ge* 
ïtjb Rp oob ban De felbe fcReut gefio?ben i#. ©et leger 
berftoabte ban Dage te Dage / cn lag feer topt uitge* 
fP2ett om te beletten Dat geen bofb Daer binnen ge* 
ö?ocRt fouDe too?Den / Daer ©crDttgo feer na tracfjte / 
men toa# nocb fterb Docnöe om De grachten met aerbe, _______ 
te bullen/maerDte ban binnen hebben Den 16 ^Junpj'ÖP 36 boeten b?eet/ aen eihe3ijDe boben 24/boben Jijen u, 
namtDDagfo fterb met fieenen op De arbetDer# Die in 1 toaren bo?fttoeringen ban eibenplanben/ febeut b?p <aap. 
Dc grachten toecöten getoo?pen / DatfeDaer uit moe* i «gmmufquetten/elbefolDerihgemocbmenafnemen Sn?,1?” 
ften fcReiDcn. 

U $ alfo men berftonD Dat Die ban Decent/ niet 
•^egcnftaenJK het Erger boo? ^teentotjh lach / Da? 
gelijr met bele toagenen en perfonen feer fterb aen bet 
Rui# te CocberDen maren toerbenDe/ fo toerDe bp aD* 
bij# ban fijne Crcelt. Den 16 boo?noemt bp Den öabe 
ban iêtate cn De <d3cbeputeerbc ban De p?obmtfen ge* 
refolbeert / Dat aen benluiDen gefcR?eben fouDe to02* 
Den Dat fp ban ’t arbetDen boo? Den ©panD fouDen op* 
RouDen/eninbetEeger boo?,§teentojjb fenDen 100 
toagen# en zoo perfoonen orn te toerben / en Dat bin* 
nen 2+ uuren na De receptieoppenebanDenb?anD/ 
cn Dat men bare ^aubegarDen fouDe bouDen/ boo? 
gcreboceerr. BerDugo toa# perfoonbb tot CocberDen 
’ttoelb bp feer fterb DeDc maben/ toant bptoelber> 
moeDe Dat ^teentoijh getoonnen 3ijnbe / bet op Coe* 
betDen fouDe gelDen / bp haDDe Daer een fterfee batte 
Doen maben / Daer meDe bp Die b« fouDe toillen beleg* 
gen groote afö?eube meenDe te Doen/ en Detople 
Rp nu tijDo genoeg IjaDDe / meenDe bp ’t fot%e fo fterb 
te maben Dattet ontoinlib 3bn fouDe: eenige uit De 
3£?cnt gebomen jijnDe/ guamen berfoeben om De toa* 
gensf te mogen reDtmeren met geiö / alfo ©erbugo 
Raerluföen oob op Den b?anD berbotwn baDDe/ bctEc* 
ger ban 3ijn Crcell. eenige affiftentie te Doen/ einDe* 
bjb 5ijn fp met Den ïïaeD ban ^tate geacco?Deert/Dat* 
fe in plaetfebanDe 100 toagensf en 200 perfonen fou* 
Den opb2cngen4ooogulD./ De belft binnen 8 Dagen/ 
cn Dc refte binnen 8 Dogen Daer na. 

T^Ctoiile men toeïntg boo?Deelsi op bc^taD met bet 
gefchut gcDaen baDDe / beeft men feer fterb met 

mineren en graben DoenDe getoeeft / en men toag tot 

nabebeben / toasf al Doo?lucbtïg ban fparcen/ in Sacfn* 
j plaetfe ban nagelsi toaren fcb?oeben/fo bat befen to?en oentmt 
|d§cb?oebenburggenaemt toerbe / anbere noembent 
j €o?nputs? to?en na ben inbenteur / be eene fpotte baec 
I meDe/ anDeremeenbemenfoubeDaertoonbec mebe 
uttreebten / en De bpanDen gantsi ban be toallen Sou* 
ben / en’tboibop beflratenfcbieten / batfe nergenst 
bupren fouben mogen / Docb fiet toajS een boftelib in* 
firument boo? bet Eanb 1 bet toerbe ben 26 ®Junp fa* 
bont# naber aen be ^Stab geb?acbt / en eenige |]©uf* 
guettiergi opgeb?acbt/ be toeibe feboten na be gene Die 
3P op be toallen en op be ftraten fagen/bte ban be 
(tab bebben baer tegen ttoee fiucben gefebutss ge* 
b?acbt / fcRfetenbe acRt of tien pont ftoaerte / en Reb* 
ben baer fo in gefcRoten / batfe toel 5 of 6 ban be lüuf* 
quettierg geraebt Rebben / fo bat b’anbere moeiten be* 
logeren / baer toajs nocb beel out net ban CnbRulfen 
ontboben/ en men fotRt bet toeberom fcReut b?p 
te maben: ’t befte bat baer mebe uitgerecht toerbe/1# 
getoeeft/ bat ben ingenieur klooft S©attReuf5. ban 
SCeift bes? nacRtsf baer op gehlommen 30nbe / met ben 
aenb?ehen ban ben DacRgeften Reeft / bat be plaetfe 
acRter Ret <©o(terboltoerb / niet alleen ban binnen ge* 
retrancReert/ maer oob met een fterbe fiabettfnge ban 
t felbe 25oltoerbafgefneben/ en baer acbter be oube 

hoge ftabgs toa!/ aen ’t toeibe bit 25oItoerft rabclijn# 
toöfeiacR/ nocb ten beften toasf/fulr bat men albaec 
fto?menbe/ gelRb men ban meeninge toas?/ groot 
berltegibanbolbtebeb?efentoagf/ bocR bie ban bin* 
nen b?ocbten in ttoee Dagen be ttoee Roogfte folberin* 
genbanbetoo?n teeneber/ fo batter nfemant meer 
toilDeopgaen/ eenigefuftineerben bat bento?en te^ 
gen Co?nput0 abbRis baer te b?oeg boo?geb?acRt 

bier piaetfen in De beften toerbenDe / gelijb of men ge* ' / alfo fijne meeninge toasf getoeeft / bat be felbe 
meent baDDe De «gtaD in bier piaetfen aentetaften/ 
Ret toeibe een groot gciD bofte/en men met groot perij* 
bel en niet fonDer bedieö ban bolb bonDe toerben/men 
toas'Deni*. ^unpal gebomen in Ret 25oltoerb ban 
be <0oftcrpoo?re / Dan Daer toaö grote fo?ge Datfe Dat 
ban binnen onDergrabcn/ en ban De <§taD afgefne* 
ben mochten Rebben: tnffctjen Ret 25oltoerb ban be 
<©o(ierpoo?te na De poo?t toc/tot boo? bp De©oo?t/(taet 
eenpoincte/ Daer men oliermitgf Daer eenicR (teen* 
toerb toasf / niet graben bonDe/ Daerom toerDe Den 
24.^unpDesfnamiDDaeg0De plaetfe met bier (iucb* 
ben ban Dc 23attcrpe ter neDer gefcRoten/ Dan men 
moefi Daer uit fcheiDcn / obermitgi De blinDen boo? Ret 
gefchut / niet toel gemaeht / en ttoee Conftapelsf met 
ttoee jiBatcoofen DooD gefcRoten / cn bele anbere ge* 
quetft toaren. 

^tebanDer^taDRaDDen een gat inRaer toallen 
gemaebc/ Daer fp Den 23 met een belt-ftujcben Den 
eerften fcheut meDe geDaen hebben / en feer na fijne 
C5cnaDe Cteabe 5©illcm geraebt haDDen / fp Rielben 
Ren binnen feer btoehelijb en fmeeten met een fteen een 
fchamper Eieöehen uit De ,§taD. Etjn Cccell. RaDDe 
aen eenen & ter ©2ugge a©achtmee(ter tot ^eben* 
ter geconfcmcm/ Dat Rp eenen tromflagec aen be 

eerft ten Dage best (to?msf foube aengeb?ocRt too?* 
ben/ en batter alfban nfemant fn be b?e(fe noeg 
op be toal foube Rebben bonnen Dup?en / of Rem Reb* 
ben Do?ben fien laten / bat oob be Conftapelsf Ren niet 
fouben Rebben bp Rare fiucben bonnen ontRouben* 

3Ufe ban be iêtab Rabben op ben 27 3Junp fnacfitjef tsn 
eenen toagen met biertoerben ban blagf/ p eb/ fulpRer/ 
en pulber op Rare toallen geRab/ bie fp b?acRten tot eenK 
aenRetpometbanRet95oltoerb/ baer bie ban bup* 
ten in be gracRten toaren toerbenDe en mineren* ken on 
be/ meenenbe befelbe ban boben neberalb?anben* te tviu 
be te toerpen / baer be meefte arbeibersf toaren / en al* / ow 
foo befelbe om te b?engen en be mijne ftRabeloosfte 
maben/ maer bie ban buiten Ret bfer getoaectoo?* mijnen 
benbe/Rebbenbapperlibmetmufguetten gefcRoten/ 
fo batfe be toagen niet aftoerpen bonben/ en bat Ret JJf 
bier met beel pijpbenö fcRfetenbe alsf roersf baer uit tocs te/ 
bIogenenlosfgegaen3ijn / fp Rielben Ren ban binnen 
feerbloebmoebig/ en men bonben anber# niet ber* 8**W- 
moeben/ ban batfe toel gebeltbereert toaren Ret lifter* 
fietebectoacRten. 

2Clfo ging men bloebelib met Ret mineren boo?ti$/ 
baer tegen# rfepen bie ban bfnnen/Dat fpban^olba* 
ten boeren getoo?Den toaren/en in plaetfe ban Ret ge* 

toeee 



628 Het Negenentwintichde Boek. 
toeetitu fcftoppelen m fioutoden moeftenbeftgen/beg 
dacfttgtebojen toarenber ttocc uit be ftaü getoeeft/ 
beftruipenbè eene pan be ©nefe fcfiilbtoacfiten/ 
ftaenbeopbeCotttrefcfierp/ bie fp in be ftab toacB? 
ten / baer boo? men b?eefbc/bat fp ban fiet mineren 
naber ftenniffe fouben mogen beftomen / fp toaren nu 
al omtrent bcrdg boeten biep inöe mijne / onber fiet 
«©ofterboltoerfi/enbaerna ten beiben 5öben uit met 
ttoee hameren/ en men ftonbe niet gctoaer toojben 
batfe eentge comramjjne maeftten/ be ftamerg baer 
men öe mijne mebe foube boen fp2ingcn/toerben haft 
gereet gemaebt /'en met ft?uib gebult / en men bdibe? 
ceerben of men be eene alleen foube boen fpftngen / 
ban of men bertoeben foube tot bat men be mijne bie 
op be anbere piactfe gemaeftt tocrbe/mebe gereet fou? 
be fiebbcn / men fag merftdift bat bie ban binnen niet 
alleen ’t boo?ftfi2eben 2Soitoerft afgefneben en een fiaï? 
bemaenbaer tegen opgetooipen Dabben / maer ooft 
nocfi tot een anber piactfebaer-tontel fterft toaren 
toetftcnbc/cn boe tod fijn Crc.tod boo? berfeftert toast 
fioubcnbe/ of pp foube mettec tpb tod meeftcr toer? 
benban öcpiaetfe/bicgnietemt’nfagftpooft tod bat 

, . bet nod) bde moeiten/ gelb en helft boften foube / fo fp 
{ *21J alfo Dlcben opimatrcrcnöe/ gdp fiet tod fcfiecn bat? 
©c mfr fcgebdtbcreen toaim 
mn 3fig be mijnen nu gereet toaren / fteeft men in be 

si' OfOötfte mijne frmicfi tonnen bufpoebcrg in gcbaen/ 
macht tocgenbe bb be ?ooo ponben / en fo toeberom tocl haft 

toegeftopt met aeröe en booftsf met balften en planften 
geftpft /en tod ötdjtbctoacit/befgclip: toerbe ooit in 
be ittijtie onbtfÊ be <©ntnger poo?te bic fcleinber toag/ 
omtrent 1500 ponb polberg gebaen/enalfo toege? 
maeftt om bie te boen fpjingen alfmen fietoojbaer 

©e &cie< foube binben. 
gecöe <©en 19 ^imp fem Coguel eenen (Ccommeftager 
P°alen meteentoief aen 3jjn Crdlende/enberfoeftt/ bat 
m fiem modjté berftïaert toojöen / op toat conbitien 

men bem met fijne Capiteinen en folbaten toii? 
te laten uittreeften/ Crellende amtooo?be baer 
opterftom/ bat fip bc acticulen niet ftonbe feftjij? 
ben/ maer fo Det Coqud ernft toag/ pp moefjt 
eenlge Capiteinen uit fenben om te tjanbden/ fiet 
toagtamelijftlaetnamibbacfi/ aigbe boo?fcfi?eben 
(trommeftager toeberom in be ^tab quant / boefi 
fip guara ben feiben abonb toeberom in ’t %eger/ 
met fuift befdjeit / bat Coguel beg mo?geng b?ie Ca? 
piteinen foube uitfenben/ berfoeftenbe baer tegeng 
t?te <©pfdacrg. *©aec 3ön beg anberen baegö uit* 
gdtomen om te parlamentcren / be Capirepncn ^er? 
najb ban jjHcntbeeft/slMbtbbu ©al/ en Sücgujjn 
ban kanten/baer tegen be Capitdnén gieter ban 
«®o?p / uit ï^oilanbt / tfffuerug 58b?iani uit Bet 
©jtefe üegimem/ en Capitdn bu ®uïi/ €ngelsf? 
man / in be ftab alg ©ftagierg gefonben toerben / 
be p?wce jBaurirg fteibe Baer befe conbitien boo?/ 
batfe fouben uit trehben / fonbec Baer baenbdg en 
getoeer/ bod) met Baer 2öagagie/ baer toe toageng 
gepjefemeert toerben om bie aigoob Ba« getoonbe 
en Bjanite te boeren / batfe fouben fceloben in feg 
maenben acn öe ooft-3öbe ban ben ïïBijn niet te bie? 
nen / bat men Bom foubè ieberctt alle be berg? 
berboperg bie baer binnen toaren / en mebe batfe 

»et ge, fouben oberlcbercn/ eenen bie menfetbcbatSSiecBt* 
ftjztfe baber toag getoccft ban be geerccuteerbe Coninginne 
bmt af< ijan ^cBotiaub / en baer binnen foube 3ön (baer 

ban fp niet toilben toeten) fp gaben baer op boo?ant? 
tooo?be bat fulbc articulen bed te Bact en ftoaer 
toaren / bat be folbaten eer alle foube toillen fter? 
ben / ban bie aen nemen / fonber batfe nocBtang 
anbere boozftdben / cinödijb toert Bot gefp?dt ge- 
Bed afgeftagen / en dit fieerbe toeber tot ben 3tjnen. 

g&en bolgcnben natBt toaren 300 folbaten fo ban 
nfgTtjoïfs Coeberben alg uit be boo?ftab ban doeningen uit 

alle be bacnbdg geho?en / dB met een leeren farfeen 
met 1? of 16 ponben öug&mitg gefonben ober Bet 

öiaröc. H&o?afd)/ om’t fdbe binnen te toengen/ maer alg 
bc fdjilttoacDten alarm machten / Bobben fp fid) 
berftropt / omtrent tfefttg of tfebentig meenöe men 

1592, 

battérbinnenguamen/ttoee Capiteinen ^effeig en 
iStoicbd guamenber mebe binnen / baer toener om-' 
trent 100 gehangen/ en eenige in’t berbolgen booö 
geflagen. Cenige meenben bat Coqud baerom bit 
gefp?eb Babbe aengeftdt / om alfo boo? ’t berftappen 
banbe toacBt op be Bope ban accoo?t / bit boft» en 
fi?uib batfe meeft geb?eB Babben binnen te bnjgen/ 
f^ombeett toag be gene biefe binnen geleibe/ $ijti 
C^cell. Bidt baf! batter maer omtrent tuftcBen 60 m 
70 binnen gehomen toaren. 

«plagen- 

©aee 
teert ee« 

^et gefpjeh alfo toucBtdoog afgelopen sfjntze/ ©e mft- 
toeröeraetfaemgebonbenbe mijnen baerbtg te ma? ««“»»«. 
hen en te boen fpiingen en baecnabeftabtebefto?? Jee”3^ 
men / be grote mijne bebe geen grote operatie tot acB' maeüt 
terbeelöan beftab/ en baer bleef ooh maer een man/ ®w « 
en baer toerben geen grote ftuhfeen ban be 3©al toccb JJJ" a 
gctoo?pen/maer een groufamen b?eh en ftof/ meeft en toat 
uittoacrtg/ behleinftemijneaenbe <©ninger poo?té »p««* 
bebebemeefteoperatie/ toierp een ftuh banbe toai J,1^ nfe 
toccB/en maehte een oftemng om beerden mannen 
teffengoptehomen. 

<^en .3.^ulpna batBetgofcButettelpheuprenlatl? 
ge feerfdlihgefcBotcn Babbe/fo op be bo?fttoeringe 
bie Bier en baer bcrmacht toaren/ alg op be 23oi* 
toerhen / om be ©panben bie baer met bliegenbe 
baenöeig opftonben te befeBabigen en platter te fcBie* 
ten / alg ooh op be ïjerhtoscn baer uit fdjabe gebaen 
toerbe / fo fcBoten ooh bc folbaten met mufquetten en 
roerg/ nabetoalien en fptegaten / baer toerbe met 
bit fcötet^n ooh grote fchabe gebaen / toant b?ie 
©aenbddig/ bie be een in b’anberg plaetfe traben 
toerben gefcBoten / baer onber Hopman Ctto ban 
^üanteng foon b’eerfte toag / jÜBonfeur ban Clft 
©enb?icB ban ^abe 5f?eberih ban ben 2Serge / toer* 
be metBetbenbeimeteen Cartoutoe hloot toeg ge? 
nomen / be <©berfteng ftonben elh met Ben bolh bat 
fto?men foube gereet / op Baer geo?bonneerbe plaet? 
fe/enbertoacBten maer Bet tehenbatgegeben foübo 
toerben om ben fto?m aen te bangen / en toaren feec 
coragieug. 5^(e ban binnen toonben ooh gene ber? 
faecBtBeit / fcBoten aen allen sijben baer fp meenben 
fcBaöetehonnen boen/ 3fjn feincelijhe Occdlcntfe 
jHauritiug imllenbe te na beften toat operatie be mij? 
ne Babbe gemaeht/ toert ooft met een berblogen ho^ tom 
gel boo? 3fjn linfter Binnebacften gefcBoten tot op be foo? 
tanbentoe/ bocB toag een bleefcB toonbe/ en Baeft gj" 
toeber genefen/ Brt BinberbeBemmeeraenbe fp?as sffc^ 
ftealganbcrg/ toant Bp liet baerom niet te befoinge* «n. 
ren / na ouber getooonte / ban be fp?aeh biel Bem 
toat ftoaer / öe «©ebeputeerbe nan Hollanb Bobben 
in bebd Bent öagdtï te hermanen/ om Bem niet 
te perfclueren / ban Bp toacBte Bem Bieg te min. 
Sonher 3©illem ban Colond / eenijtg getoeeft 
3ijnbe Söaliu ban i©e(flanb en ^cBout ban ^elf/ « 
op eene trjb toerbe in’t bift ban 3tjn been gefcBoten/©^ 
baer aen BP öeg anberenbaegg gcfto?ben tg/ baer oen 
toerben meer anbere ©?iefe Capiteinen gefcBoten z®0?*» 
en geguetft / ben fto?m ging ebentocl niet bco?t / 3ön ®jn 6een 
Crcellende liet ficBbebunften/bat fiet boo? bienbag sefes* 
genoeg toag / bat fiet «tDofterboltoerft ingenomen/Kn* 
en met ttoce ©ftefe baenbden befet / en baft be? 
fcfianft toerbe/ en bat op be <©mnger poo?te ttoee 
baenbden Cngdfe toaren /fien boer ooft baftfetten? 
be / en bebaenbdg toerben op be beftingen ber ftab 
geplant. Cogud tod ftenbe Datret geen fioop ban 
ontfet/ norfi ooft om te fiouben toag/ feht toeber? 
cm befelbe b?ie Capiteinen uit om te Banbden / be 
ttoee baer ban gequetftsön&e. Eijn Cïcdlentie en 
€»rabe 3©iüem ban kaftan/ Babbe niet geerne tot 
Banbelingeberftaen/ nabien fp bc ^tab genoeg in SS 
Baer maefit fiabben/ombe reputatie toille/baer te? 6p ap- 
geng toaren beHabcnban^rate en <8ebeputeerbe 
ban üe^obtndeu/en fonberlinge be<6ebeputeecbe SJL 
ban ©ueftanb/öetodhe meenben men beBoo?be Degenen 
bpanben niet tot be uiterftetoeemoebigfietb te toen? 
gen / maer eer eengulben b?ugge te maften / om te 
bmreehen/ einbdiö 3önC)i:di.bergunbe fien /batfe 
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fjsngetoéiïc étt töapctien met be ©aenbeics baer laten.- 
be/mer tjaec rapieren en 3tjb-getoecc fouben mooen 
bettreeften/ nu'tjtf eerfl ecö boenbe Pan in fejS maenöcn 
«iet te brenert aen be oofojjbe ban ben föftjjn/uitgenoj 
men be laetfïe ingeftomen folbaten / bie fouben toe* 
berom&pftacr ©aenbelss mogen gaen baer fp uitge* 
nomen toaren/be SÉjercftberftopergenobcrIoper.ë fou* 
ben in bit contract niet begrepen 3ön/aIIe gehangenen 
fouben ontflagen toefen fonber rantfoen/ betalenbe al» 
ieenlift ttoaelfftuiber.öbaegftsïbanDun ftofïen/ men 
fotibe ben ftonberttoagen<SboenfteObcn om bare ge* 
gaetffe en 35agagie te boeren/be gequetjïe bie bet bec* 
boeren niet fouben bonnen berbeagen / mochten baec 
binnen blijbeu / tot batfe genefen fouben 3ijn. j§jjn 
Crcell. ficcfr uit beleeftBeft ben ©oubeeneur/ JBatec* 
bpben be öuiterpebarepaecbengefcbonben. 

©enbijfüen 3Julp 3ijn be «©oubeeneue CogucJ/ 
mctbel|eerebana©atecbiib/ Capitcincn en folba* 
ten baer uit getogen / fterb 3Önbe 57 6 boofben gefon* 
be/emtfjgequetfte met 41 paerben/ en baec toaren 
omtrent ? y o perfonen/ gebucenbe be belegeringe baec 
in boobgebleben/ bocb be J^eere gjagueis ban Cg* 
mont/ gjoftan pauli/ Meinier Cant en ©r. iP^ancofgs 
UlSaelfon/fcbmben ben fefïen uitbet Êegec battec 
om'rcntober bexoo inbe belegeringe fouben geble* 
ben5ön/en<i£berartbanüepbe fcftnjft/ battec om * 
trentfoo in boob gebleben 3pn. ^ijnCjcc. beeft baer 
ftpp?obifieboen fntrecbenfpne Compagnie ban ©* 
bec-ffffel/ en be Compagnie ban ben i|eece ban 2$?e* 
becobe. ©en ©bccfïen ©o?p toerbe ben febenben bïn* 
«en ^teentoijft begcaben/ be jgtab toasf feec befolaet/ 
gccuineertenontflucftengefcftoten/ be Buffen toaren 
be Dac&en af / be tooeen en herben feer qualift gedelt/ 
tnbeBuifen enmuerenboo?ge(ïagen. ©efe ^tab iet 
belegert getoeed gecebem ban ben bag bat 5ön Crcell. 
baec boo? quam tot bat be belegcrbe baer uit teoeben/ 
38 bagenih abef/Bcttoageenebanbe jïer&fteplaetfen 
(uitgenomen doeningen) bie in alle bie quartiecen 
toacen. 

©e ïgceten Staten ©enerael bebben ben feflen 
^ulpuit ben l$age aen 3ijn Crcell gefcB?eben ben 
nabolgenben 25?ief / baec in fp Bem ten BoocBfien ban 
3bn goebbeboiC3ijnbebanbenbe. 
T\ Oorluchtige Hoodigeboren Furft, wy zijn feer 
•*-' verblijt geweeft, te verftaen dat de Stad Steen wijk 
dooru Excellentie goet devoir, grote neerftigheit en 
wijs beleitaen de Generaliteit geredimeert is, God den 

_ Heere voor fijnegenade den Lande daer inbewefen, 
r^rI “en ten hoochften bedankende, en uweExceil. voorden 
5gn <Qf(. arfjejt cn moeiten die de felve gedurende de belegerin* 

ge met pericule van zijn leven daer toe gedaen heeft, 
verhopende dat zijn Goddelijke MajefteitU Excell. 
vordere viótorie in fijneaenflagen (die hyna fijne ge- 
woonelij ke voorfichtigheit in tyden en wylen na de oC- 
cafien en occurrentien fal mogen voornemen) lal ver¬ 
kenen , ook u Excell. perfoon altijts by wefen en con- 
ferveren, datdefelveingeen meerdergevaer en nood 
fal vallen, gel ij khy in het ongeval van u Excell. quet- 
fure genadelijk begonft heeft te tonen, en dat dc felve u 
Excell. hem ook foo vele mogelik buiten nood noch¬ 
tans met confervatie van fijne reputatie de periculen 
vermijden fal, voor oogen nemende den dien tl van het 
Land, en hoe vele den felven aen u Excell. perfoon ge¬ 
legen is,’tfelveuExcell. ten hoogden recommande¬ 
rende, mitsgaders dat hem gelieve een weinig tijds hem 
in de meefte ftilte te houden, ten refpedte van het aen- 
ilaende fayfoen vandeHontfdagen , als wanneer alle 
quetfuren ’t periculeufte zijn. En alfo u Excell. uit de 
eevoegds advertentie van de Heeren Staten van Ze- 
land fal verftaen, dat den Vyand metpaerden en v oer¬ 
volk föude marcheren na Vricüand, ongetwijffelc om 
Zijn geleden fchade en verloren reputatie te verhalen : 
verfoeken, en begeren derhalven dat u Excell. gelieve 
op alle circumftantien en gelegentheden fo voorfichte- 
lijken te letten, datter voortaen niet worde voorgeno¬ 
men , daer mede niet alleen de verkregen reputatie 
yan ’t land en u Excell., maer ook den ftaet felver in 
pcrijkele geftelc foude mogen worden, bedenkende 

£29 Vervolg der Nedeilatid/è Oorlogen. 
toedien einde mede, hoe befwaerlijk en koftdijk de 
lankdurige belegeringe van Steenwijk den Lande ge- (Fo1 la ) 
weeft is, en dat apparentelijk andere plaetfen van gelij¬ 
ke fterkte en bclettinge welende, mede lullen willed 
opirmrreren. Ofmitfdien voor defen tijd niet beter, 
bequamer enfekerder foude zijn arte (dat is, met prac- 
tijke) te werk te gaen, als aperto marte (datis, mee 

opentiik geweld) dewyle ook alreede ce'n tamelijk 
aental van volk in de voorfz belegeringengefpile is, 
fulx ons verfekerende,fullen defen eindigen, den Al- 
mogenden biddendeu ExceJJ. Doorluchtige, hooch- 
geboren Vorft te willen bewaren, in zijtje heilige hoe¬ 
de^ . 

Uit’sGravenhage den 6 Julii, Geparaphefcrttr. van 
Nijevelt Vt. onder ftont gelchreven : U Excell. goet- 
gunftige vrienden, de Staten Generael der Vereenigde 
Nederlanden. Ter ordonnantie van de felve onder¬ 
tekent, C.Aerfens. 

’t Opfchrift was, Aen Zijne Excell. 

JRcMl' 
lm Dan 
De G?rc» 
ren 
Staten 

fclbcn bage Bebben be boojno^ntbe l^eerert 
*"* graten ©enerael gefcB?eben aen ben Rabè ban cen^té- 
^taten/genoecBfaem in fubftamiealesbenbJtef aenfcu 
fgn Crcel./ Bebben baer beneffensf obergefonben ben^Xn 
geece ban JIBatBeneffe/en ben SSaebssOecr ^ebafïiaen Den ytn 
l.ofen/ aen ben boo?fclj?eben fSabc ban $tate/ metten « tan 
ïtaetsiBcer 25oblcp / be felbe meöe gebenbe febere ab» 
bectemie ban be^tatenbanEclanb/inBoubenbein Deïiaetf» 
effecte/bat be Colonnel lEicBtel Caulier uit ïillo aen fleer 
Benlutbcn gefcBjeben Babbe/aisi batfe 00b abbectentie 
Babben ban cenen getroutoen Coopman uit %ut* S“c 
toeepen/bat ben bpanb alle 3ün macBt / fo ban CabaL Dan 
lerpe algf boetboib/ toel(lerb7ooo mannen bebe ^tar.eftJ 
maccBeren na ©«eflanb/ tottetontfet ban ^teen^ K;' 
to0b/met7« (iucbengefcButst( BoetoelnocBtanjJbat 
anbece fepben/bat Bet foube toefen om Ijet Cafteel ban 
JDefterlo te befcBieten) fijnbe ’t felbe 00b bebefiigt ban 
wn folöact / Dc toclcDc feomcnöc Dan CatwrtD/ paffee 
renbe boo? ac{jt Compagnien/ tuffcBen 25apame0 en 
2tcca0 / betoelbe marcBecrben en 00b fepben na 
©?ief!anb te gaen / batmen baerom op allejs toet 
foube letten / en niet nieug aenbangen / baer boo? ben 
«©taetbaift fanb in gebaer foube mogengeraben/ en 
Jatter uitterlpb niet foube toerben boo?genomen 
fonber eerfïte boen een generale rebeue ban ’t bolft 
ban <Do?logein ’t Steger toefenbe/ op bat men febec 
mocBtgaenen toeten/ toaecopBemte funbecen/en 
op alleji fulben boo?ficBtige ooge en confiberatie te ne^ 
men / alsf benbienft en becfe&cctDept ban ben lanbe 
berepfcBenbe toa& 

©efabenbu.öflacnbe/toecbenbefïecben gemaebt ^teen» 
omtebeflebcn be reparatie ban bevallen enbefïen/ ^pft. 
en befo?tifieatie bec felber ^tab/ en toerbe geo?; ce 
bonneert/bat be J^upfïupbcn fouben be loopgraben en 
Catte fïecBten/ be gebulbe gcacBten oprupmen <jc. 
baec mebetoel b?ie toeeben toegcb?acBt toerbe/ on* 
bectuffcBen biel be berabinge toatmen boo?t^ ter Ban* 
ben nemen foube / be bifputen bielen biberts toacc bet 
3leger Benen foube bertrec&en / en toerbe bp fijne 
cellentie/enfijn <©cnabeC5?abe iDillem/^ecren ïüa* 
be ban ^State/ cn alle be aentoefenbe ©ebeputeer? 
be ban be anbec $?obintien (uitgefonbert bie ban 
^ollanb) gerfolbeert/ batfpnc Crceilentie met Bet 
Êegec na Coeberben foube treeben. ©ie ban i^ollanb 
becblaccben bat fp goeb bonben/bat men ben fïaet ban 
alle beBoeften eerfï foube boen maben/ en bie p?epare* 
ren / en batmen be finale refolutietoaert Êegec fou* 
begaen/ foubeopBouben boo?eenigcbagen/ temeer 
obermitjS ftj naber abbpsf ban Bare p?mcipalen toaren 
bertoacBtcnbe/op ’t bo?ber furniffement ban be Booft- 
penningen en anber.ö / bie op be quote ban ^ollanö 
opgeb?acBtfoubemoeten too?öen/ baer op be i^eeren 
Staten ban ï^ollanb alföoe tcgcntooo?belüben in ben 
^age bergabert toaren fouben refolberen/ baec ban fp 
in feo?te bagen nabe? abbpjs toaren bcttoacbtenbe / en 
bat bjn Crc.Bem mibbele? tjjt op be plaetfe of pa jïagie 
mocBt info?meren/ bie fp bcrfïonbcn ooft te toater cn te 
lanbe bifffcöl te toefen/inboegen bat inbe ©ecBt eenice 

fan# 



U-
> o Hec NegenentwintigBe Boek. i 

föiïïsên toaren / bic maer een boet toaterst pabben / en 
Dartct toelfant toast Dat terfionD toeDec todiep/fepoon 
gcöiept 5ijnöe: mettodBaDbpst/poetodfpberpoop? 
ten Dcrefolisricecnige Dagenoptepouben/ foto men 
ebentod bacr mebe Dooigcgacn/ Daec na pebben fp 
beginnen ban De miDöden te Difcoureren / en onDer 
anöeren Die ban ©dcilanD/namentlpB Camnünga 
en EïODa gebjaegt 5pnbe/ óf paer ttoeeDe 30000 gul* 
benst fouDen gccect toefen/ fo pacfï pet ILegetbooj 
CocbecDen fonDe toefen aengeBomen/ enoftfaBetoa? 
re / Datsijn excellentie / met 5ijn <©enabe/ en anDere 
ftrpgó-Oberfïen/ niet DoenfiB bcnDen De bdegccin? 
ge te Bonnen Doen / en continueren / obeemitst D’ort* 
ödegentpeit Der piaetfen om pet gefeput te planten/en 
öat in fulBen geballc pet Eegcc boojtst na een imDer 
plaetet / Daec omtrent guam te marepeeren/ of fp Dan 
Bacc toe De boojfepieben penningen niet gelpBetoe! 
fouDen laten bolnen / en De BrpgstlutDen uit ©jieflanb 
öacrtoetegetoiiïBen / pebben Öaet op geanttooojt/ 
ntctanöerst te Bonnen Doen / Dan in confojmité ban 
ö’acte / Daer op De C5eDeparcerbe ban ^ollanD feibeiv 
DatöicluiDe: fo IjadlpetSegecboojCocberDen fal 
3»'jn acngcBomcmpebben Daer op berBlaect Dat te bec* 
(ïaen/ battctalDaecmoefïblpben/ enbatfppetgle* 
ger boojttrecBenbc fouDen paer quota trt De ertraoj* 
Dinartfe confenten ban De 90000 ponDen furnerenDe / 
Daer aen Bojtcn't gunt fp PaDDert Detaelt/ Dat 00B in 
fblBcn geballe alst inert CoeberDen niet Bonöe beBo* 
men / Depélft ban pet BcpgstbolB uit ©jiefïanb qe* 
Bomen/ toeDec Dectoacrts? liet martpeten en met 
boojtst fouDc mogen trecBen na anDere piaetfen / al 
toaert fcljoon na <©lbenfed. tpaer $ijn betfcöeiben 
bifcourfen gcbjulBt / en onDer anDere Dat 5ijn Crcell. 
nietgeraDcntoaremet fo Pleinen bolB boojt te tree# 
èen / en Dat pet Eegec in fitlBen geballe te Codsecben 
öegelegentpeit binöcnDe / om niet tc mogen Die plaet* 
fe beroberen / toeDerom fouDc moeten Bceren / fonDer 
elDerstboojtinbie quartieren tc mogen gaen <©aer 
®P 3ijn Crcell- bccBIaerDe in fulBen geballe fulr te fou* 
Den moeten gcfcptcDen / Dat fp Pp pare boo2gaenbe 
pjopoofïen en reDenen gebleben / fonDer Dat fpne <©e* 
naDe Daec op cenige reDenen peeft gemaeBt. 

T& PeDöe beeie bjiebett uit pet Soger boo? ^teentopB 
^gefepjeben gefien / ban De gene Die Pp De bifcourfen 
Diealö.aerfoöp Den ïïaDe ban Staten alst tuffcBen 
De anDere pjobintien en Die ban ©nefïanb en ^ol- 
lanDgeballen toaren / tegentooojöicp 3pn getoeeft/ 
maecgeenegclefen/ Dat De Staten ban HollmiDin 
bollen getale Den ^jince jBauritiuö ber maent fouDen 
Ijebbcn/ ficpaenDie bictojieban ^teentotjPte laten 
genoegen / en pet 3legcc in garnifoen te berbeelen / 
etc.gdpBifi noeptanst feec toeet binDé gefepjeben te 
5ijn/ iB meenooB gene reDenen bp Die ban j^ollanD 
boojgefïagcn 3tjivban Dat ©acma uit ©janBrnB ober 
Den Cöjijn Bomen fouDc / bele min Dat De Jgollanberst 
De ©jiefen pare toelbaert en bolBomcn bebjpbinge 
fouDen pebben mifgunt/ en Dat De lollanDeró bipben? 
De bp pare meeninge / geene miDDe'en onberfoept lie¬ 
ren / om ©nntst jnaauritiuö ban bojber belegeringc 
inCtoec-f jfdofbp ©jieflanD aftoenDigtc mahen: 
iB ineene Dit en De bojber bifcourfen Daer op gemaeBt/ 
meeftenbccl berftert / of uit feBcre partpfepap fo bjeet 
en becBeectberpaelt toojt: ^et ies tod toaer / Dat niet 
alleen Die ban i^ollanD / macr 00B De l^eeren Staten 
«©enerael /mitgsD’abbertentieDie ban allen Banteft 
quamenban’tbergaDeccnbanDen ©panD/ aen 30n 
excellentie en isaben ban ^tate aenpielDcn/ en te be; 
DenBcn gaben/Datinalle.ö boojficptigpcitfouDe ge^ 
bjuiBt toojben / op Dat De bertoojben reputatie ban 
Den ïanDc en ban 3pn ercdl. niet toeber berlojcn of in 
^ccpltcl gcbïacpt foube toojDen/ Dat oöB óm DeftoaB= 
peit ban ’t Ecgec/Dat in Defe belcgecinge feec geBcenBt 
en gemtnDert toaci/ cerltrebenue ban pet bolB ban 
<©o?!oge gcbaen en op DenoDige Boften oberflacp ge* 
macBt fouoe toojDcn / op Darter geen inconbenten 
fouDen ballen / DatooBop Dctocgen/ aenboeringe 
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toant Die ban ^oUanb moeffen De meefte penningen / 
fotodtotpetojöinaci.óaló ertraojDinarió bepoeften 
en onBojten berfojgcn / en fpne excellentie ging nier 
geernetebdöe/ 'ten toacepp ban Die ban IgollanD 
berfcBert toare/ Datfe pare ojöinarifeen ertraojbma? 
rife geconfenteerDe quota fonDer faute fouDen op 
b2engen / Daer op pp pem Dan berltet en geruft fielDe / 
fotoaftDan ooBgeen onreDen/ Datfe op aüejat lette? 
Den / en met goeDe en todgefunDeecDe reDenen alle 
ftoarigpeDen en inconbenienten beDacpten en oberlei* 
Den / fonöec eenigfinó pact naburen toelbaert en bjp? 
maBinge te benpöen / iB gelobe 00B tod Dat De ©jie? 
fen f De faBe ban CoeberDen tod toat lieptee boo? (iel* 
Den / aló pet anDere pielDen / immecó paDDen Die 
ban <23dDerlanD en <©ber-ff ffd meDe pare üeDenBin^ 
gen / Die niet alleó in De totnD te flaen toaren / Daerom 
Den DifcoureecDer fijne oifcourfen toat te bjeet uit* 
meet/ Docp Detople pp langeoberieDen ijs/ toilien Daec 
op niet al (eggen Dat top tod BonDcn Doen/ maec boojr 
baren met ’t becpael Der faBe na toaerljetD enDe De bp? 
boeginge ban De befcpeiDcn/Daer uit De 3leferó ban De 
toaerpeiDpiec Bonnen bcrfefieren/ooB peeft Den tjjt 
geieert / Dat De ^taten niet te bergeefó pare ftoarig? 
peiD pebben gcpaD. D€n acptienDen ^Julp peeft 3pn excellentie eene 

generale 3©apenfcpoutoinge ban alle pet boet* Sf 
bólBin’t$.eger 3pnDe bebolen te Doen / gelijBïB uit tn*t %et 
pet fepjpben ban een perfoon ban qualiteit / Die allest 
gefien en opgeteBentpaDDebebonDenpcbbè / aen Den 5"1 
l^eere ban «©IDenbarnebelt gefepjebeh te 3tjn / alle oaen. 
’t bolB uit De quartieren getrocBen 3pnDe / fcpjpft pp/ 
pebben BaecgefteltmfebenfïagojDerenof batalliensf/ »> 
bp naefl birBantó aerDenó/ ban De todBe De ©jicfe 11» 
baeriDelen be Djie batallienó maeBten / Daer aft eerfle » 
in’tpooftpaDbe 76 mannen/ en ttoadfin De lengte/ » 
pet ttoceDe 68 mannen in ’t pooft/ en Dertig in De leng*« 
te / en pet DerDe 58 mannen in’t pooft en ix in De» 
lengte / pebbenDealle D?ie noep fo aen «Sfficieró eh » 
oberfcpietenDe feputten omtrent zoo mannen ten » 
poogjten/pctbierDebatallion maebte tien bacnDelen » 
Cngdfen / pebbenDein ’t pooft 90 mannen en elf in De >» 
lengte /toeinig oberfcpietenDe boben De <©fficiersf/pet >» 
bpfoe maeBten negen bacnDelen ban j&oojt^ollanD/ >» 
pebbenDe 8 z mannen in ’t pooft en iz in De lengte/ en » 
bobèn De <©fftcierö omtrent 30 oberfcpietenDe: pet» 
fefle maeBte? öitrecptfe ©aenDden/ pebbenDe 70» 
mannen in ’t pooft en negen in De lengte / en boben De»» 
«©fficiecsf omtrent 30 oberfcpietenDe: en ’t febenDe»» 
maeBteöpfbaenDelen ban pet Regiment ban 25?eDe*» 
roDe/ pebbenDe «ri mannen in’t pooft enDe 9 inDe » 
lengte / en boben De <©fficier;5 3 5 oberfcpietenDe. 3£e* »* 
fe bataillonó toaren geojDinecct met te pieBen in’tn 
miDDen / en op clBe 3ijDe eerfï De mufquertteró/cn Dan » 
De feputten/ en na Dat fp paer toatgeercrceertpaD?»» 
Den / trocBen toeoer in paer quartieren. Igier uit Ban ” 
men De toaeracptige nombje ban pet boojfepjebeb » 
boetbolB berflaen/ ten boojfepjeben Dagequamen” 
noep bier brienDelen boetBnecpten in’t$egec/ Die tip » 
De üoojfcp2eben 3©apenfcpou nietgetoeeft toaren/aljï ” 
ban 't iüegiment ban 25?eDeroDe / $?upt / ©pep /en 
^epaef/ en ban ’t öitrecptfe ï©iflem (Cponif?. ©p 
Denabonöquam toeDec in ’t 3lcger Den l^cere ban re ban 
Jpamaró / Die met 9 banen föuitercn na CoeberDen #amac$ 
getoeefï toaó/om De toegenen gdegentpeit te befiepti* JJJjJ 
gen / en rappojteerDe Dat Den toeg tamdpBcn goeD begenen 
toast / Dat men ’t gefeput meDe fo na fouDe Bo* &e aeie* 
nen te toatee opbjengen alómen begeren fouDe/Dat {JK 
00B pet belD omtrent De plaetfefeer bequaem toasS/om beeben / 
een Steger te flaen/Docp Dat alle Difftcultcitconfifïeec* én fön 
Dein petDagelir natioecenenaenbjcngenbanbibjesi/ 
en ammonitie ban ©ojloge/ Die mitst De lengte ban De 
toeg/enDenateban <©oer/€nfcfieDe en <©lDenfeel/„ 
tdBen een grote of topte ban Conbop fouDc moeten n 
pebben/bp naefi een gepeelen Dag en naclit/ toaer,' 
Doojgefcpapentoaö/Dat’t bolB toonDerlpB gemat?,, 
tert fouDC toerDen / en fulr mitst De nootlpbe toacpten „ 
gepeelonbequaemtoefen/ om cenige merBdpBe ap 

'bangefeput/amonitieen bibje^ gelet fouDe toerDen/ pjoepen te Doen/ toaer Dooi bp beien gepjefumeerc" 
toer* 
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„ toerDe / Dat tjet öeter toace <©?oIle aen te tafien/ Doclj 
„ De naöutren D?pben fjet beleeft ban coebecDenfeer/ 
„ aijS ftacr öe meeftep?offteefionnenDeaenD?engen/to0t 
,, Derefoluttetötoeettft niet / ntaer fal’t Megec gefteel 
3, op mo?gen bertcec&en. «Dit té aifo ban een peefonage 
„ ban gualite uit ftet Eegec boo? ^teentop gefcft?e* 
», ben/Den 19 ^jjulp/anno 1592. D<£ BaDen ban Staten en De <i5eDepute.erDe ban De 

©?obintien alöaer / omtrent ^teentoijb toe; 
fenDe toaren gerefolbeert met De belegecinge ban Coe* 
toecDen boo?t te gaen / niet tegenftaenDe De reDenen bp 
De «öeDeputeetbe ban ^ollanD geaiiegeect / ïjebbenDe 
tot Dien einbe Die ban Den BaDe ban ^tate / De refolu* 
tic obecgefcft?eben / en om Die goeD te binDen / ftebben 
fp De igeecen ban iBatftenefiTe en Eofen / aen De ^ta* 
ten d3enerael na Den Jgage gefonDen / om De Staten 
<©enerael en De Staten ban ^oUanD / fulje aèn te Die.' 
nen / en te berfoeöen / Dat Die ban J^ollanb tegen Den 
to 31ulp/ 200 toageno na ’t Eeger fenDen fouDen/ Def* 
gelftjc fjeeft 3tjn <2rceUentie Den 2Surgemeefier ban 
SDmftecDam Beiniec €ant gefonDen aen De heeren 
<0etommitteerDe BaDen ban De Staten ban ^ollanD 
banfönenttoegen aen te Dienen fe&ere poincten/ al0 
top tec gelegener plaetfe fullen betftalen. Dgie ban liolianD aengeDient 3ftnÖe/ Dat bp De 

btieben ban Den 7 ulp/ban De boo?fcft?eben Ba* 
De ban ^tateberfotftttoerDe/Dat Dfeban^ollanD tc* 
gen Den 20 Der felber maenDuitJ^ollanD in fjet Ee* 
ger fouDe gefcftiftt too?Den ttoee fjonDert toagensf / en 
Dat uit De pjopofttfe Der ©ergaDeringe ban De J^eeren 
Staten <0enerael Den to Der felber maenD geDaen bp 
De J^eeren ban JiBatlfjenefTe en Eofen / De Staten ban 
^ollanD berffaen ftebben / Dat na Die beftoaerlgbe be* 
ïegeringe en beroberinge Der &teDe ban ^teentoftb/ 
3ön<£jccell. en BaDen ban &tate/ met De <©eDepu* 
teerDe ban De ©jobfmten/ in Den Eeger toefenDe/ uit* 
gefonöert Die ban ^ollanD/goeDgebonDenfjaüDen/ 
Dat met een goeDen trein ban gefcöut/ en anDere be* 
ïjoeften ter <©o?loge / en Den geöeelen Eeger boo?t£ te 
lanDetnaertsi in/ na CoeberDen en in De Ctoerite fouDe 
tootDen getogen/ en ’t felbe alDaet geb?uibt tot berobe* 
ïingebanDefleDenenflerHten/ bp Den bpanDen al* 
Daer geoccupeert / té na rijpe Deliberatie bp Den CDe* 
ïen en alle Den fteDen berftaen / Dat ’t felbe boomemen 
boo2 Den toelftanc en reputatie ban Den EanDe/ 
eenfamentlftft boo? Den perfoon ban 3ftn Cjccellentie 
enö’anDere^eeren enbolbeban <Do?loge/ ban ful* 
ben inffcftte en confiDeratie iö / Dat niet tegenftaenDe 
b’o?Dinariö Directie ban De <Do?loge/ 3ön <£ïcellen* 
tie en anDere igeeren ban Den BaDe ban «^tate 
is bebolen / De Staten boo?noemttenreft)ecteban 
ftare beroeptnge in Defe EanDen / nieten mogen leDig 
flaen / Daer op njpelib te letten/De commöDtteften 
fegens De incomnioDitciten / De fcfjaDe jegens ba* 
te / en anDere poincten Daer toe DienenDe / rppelib te 
obertoegen/op Dat geDaen of gelaten mag inojDen/ 
’t gene boo? De EanDen befl / en De mintfe pertcule 
boo? Den toeljïanD ban Den EanDe en Den perfoon ban 
3tjn <£rcellentte fubject iS. 

3©aer natotmeermaelalle De reDenen / DienenDe 
fo boo? Den boo?tgan& ban ’t boo2fcö?eben boo?ne* 
men/aló DaertegenS/rijpelibgeeramineert 3ijn/en 
De felbe tegens Den anDeren getfelt 3fjnDe / is eenD?ag* 
telib berftaen boo? Den toelfianD ban Den EanDe/ ert 
boo? De reputatie ban Den felben / en ban 30n €r= 
tellentie / niet geraDen te toefen / te confenteren in 
Denboo2tganbbanf)et boo?fcf)2eben boo?nemen: en 
Dat tot Dien einDe met goeDe reDenen/ fo ten öpfien 
ban De grote boften / en ban bet bermogen ban De ge* 
D?agenconfenten/alS bet apparent pericule/ in bet 
boo?f5boo?nemen gelegen / aenDenBaeD ban i§tate 
faltoojöengeanttooö?!/ Dat men’t felbe boo?nemen 
niet goeD ban binöen en Deberfocfjte toagenS.en anDe* 
re öeïjoeftenDaertoefenDen/ gelpb geDaen is na in* 
ïjout ban Den ©?ief aen Den BaDe ban .State/ b«r 
nabolgenDe. EDele, ^rentfefte,Hooghgekerdëj Vrome, Wijle 

en Teer Voorüchtige Heeren 3 Wy hebben omfan- 
IV. Deel. 

o>f * f 

. . ... ., 
gen U. £. Miffive van den 7 delès, es daer uit. mitsga* 
ders uit de openinge, ter vergaderinge van de Heeren 
Scaten generael ,gedaen by de Heeren van de Mathe- Staren 
nesen Loten , U. E. medebroeders in den Rade , ver- haniiot» 
ftaen dac tot vorderinge van feker voorgenomen ex- 
ploidt van Oorloge, by U. E. aldaer een grote menig- öenflats 
te van wagens, trekpaerden, en andere behoeften tot gate¬ 
den trein van deartilleryeen vivres dienende, tegens 
den 14 en 20 defes refpedtivelik uit verfcheiden Pro- 
vintien befcheiden zijn , en onder ander van ons 109 
wagens, waer op wy U E. voor antwoorde wel hebben 
willen voegen, dat onfe Gecommitteerde ter vergade¬ 
ringe van de Heeren Generale Staten op huiden aen 
ons volgende den lalt henluiden opgeleit, rapport ge- 
daenis, beide van ’t gene fyluiden nopende’t voorfz 
voornemen hadden verltaen, en ook van de redenen 
en confideratien, die by de gecommitteerde van de an¬ 
dere Provintien ter vergaderinge der voorfz Generale 
Staten, daer op uit verfcheiden ad vertentien wgren ge- 
moveert. Wy na rijpe deliberatie otri twee principale 
redenen niet hebben konnen goed vinden, dat met hec 
voorfz voornemen fal werden voortgevaren,en dat wy 
overfulx tot het fenden of beftellen van de voorfz wa¬ 
gens en andere behoeften niet konnen verftaen, als in 
den eerften, overmits de extraordinaire kollen, tot den 
voorfz exploidte beraemt, feer groot en exoribitanc 
zijn,daer in wy tot veroveringeyap de Stad van Steen- 
wijk, fonder den ftaet van deconcributien deler Lan¬ 
den verre boven de gedragen confenten te befwaren . 
nietfoudenkonnen treden, byfonder niet, overmits 
als noch by de Vereenigde Provintien geen confent ge¬ 
dragen is tot de 200000 gulden, tot betalinge van da 
kollenin den lopenden jare gedaen, en noch te doen 
inde aflillentievandeConinklijke Maj. van Vrank- 
rijkfdaer toe wy alrede leer veel duilent ponden uit 
onfe gedragen extraordinaris confenten, volgende de 
befprecken der felver, verftrekt hebben , en dagelix 
meer verllrccken moeten) nochte ook tot het onder-, 
hout van het Regiment van den Heere van Stolburgh, 
’twelk van nieus gelicht word. De tweede principale 
reden is, dat nu den Staet van den Lande met feer gro- 
re kollen, moeiten en perkulen gebracht zijnde in re¬ 
delijke goede poindten , tot fonderlinge reputatie vaii 
den Lande, zijn Excell. en andere Heeren,*c bcleit van 
de regeringe der Landen bevolen, de felve met grote 
forgvuldigheit en fo fekerlik als eenigfins mogelik is , 
behoort in die poindten gehouden te worden, fonder 
defelve irieenigeapparentic van gevaer of perieul te 
brengen: welk gevaer en perieul wy (niet tegenftaende 
de redenen by de voorfz Heeren van Mathenesen Lo- 
fen,en anderen alhier verhaelt) met bet voorfz voorne¬ 
men niet anders als groot en apparent konnen achten : 
want nadien alreede een goede tijd in ’t veroveren van 
Steen wijk isgepaflcerr, en dat de gemeene Vyand o ver- 
lange wetende dat men in dien quartier d’Oorloge 
voordicjaertebeleidenbedochtis,foisniet te twyfe- 
len, of hy isgerefolveertom ’t felve te fecunderen, fy- 
nc verloren reputatie by middele van dien te verhajen, 
en de reputatie van de Landen en fyne Excell. te ver¬ 
donkeren eri fwacken. 

Wy hebben wel gelet, dat noch onfeker is* of de Vy- - 
and fulx fal willen doen,direótelijk komende ter plaet¬ 
fe , daer hy zijn Exc.en ’t Leger fal gecampeert vinden, 
of indiredtelijk by diverfie, aentallende eenige Steden, 
Forten of plaetfen in Gelderland of elders gelegen. Wy 
hebben verftaen, dat aldaer gedelibereert is, op de re- 
traidie die men (des nood lijnde) foude mogen nemen, 
maer nademael den tijd van den Jare verre verlopen is, 
een goed getal van ’t volk van Oorloge van defe landen, 
fo aldaer als in Vrankrijk gebleven,of tot den dienfton- 
bequaemgemaektis, en den Vyand 10 lange te voreii 
van ’t voornemen van dien quartiere kennilTeheefc 
konnen hebben,en daer uit alle quartieren advertentien 
van fyne preparatien alrede gekomen fijn, fo achten wy 
beter en fekerder voor de confervatie vin den ftaet van 
den lande, voor de reputatie van defelve, voor de per¬ 
foon van fijn Exc. andere Heeren, en ’t volk van Oor¬ 
loge, dat (tot fonderlinge eere en reputatie van den lan- 
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deen fijn Exc", de fake van Steenwijk, na vele difficul- 
teitenfen gewenften einde gebracht zijnde) by aenne- 
minge van nieuwe exploiden fulkc pericülen gefchout 
fullen worden, en dat ter gelegender tijd weder by de 
hant genomen mag worden,’tgene na de occurrentien 
en gelegentheit der faken bevonden fal worden fonder 
apparente pericülen doenlik te wefen. Wy verfekeren 
Ü E. dat wy allegelijk, in feer groten getale,na rype de¬ 
liberatie, in defen gevoelen zijn , ook na dat wy in drie 
dagen alle de redenen ,tercontrarien voorgeftelt, wel 
hebben gaexamineert.En daerom is onfe begeerte, dat 
defe antwoorde niet anders als totter Landen dienft en 
werde verftaen, en dat men van ons geen ander gevoe¬ 
len en eoncipiere, dan dat wy fo in ’t ftuk van de con¬ 
tributie , als in ’t beidt van de Oorloge (beneffens de 
andere Vereenigde Provihtien) altijd fullen continue¬ 
ren , onfen goeden y ver tot vorderinge van ’t gemeene 
befte, by de fekerfte en bequaemfte middelen. 

Hier mede Edele, Erentfefte, Hoochgeleerde,Vro¬ 
me, Wijfe en feer Voorfienige Heeren&c. Gefchre- 
venin den Hage den elfden July, iyjj2. 

ïiefolu» 
til' 110’ 
peuDeöe 
Oclcse? 
ringe 
ban 
Coebeiv 
ben. 

rr,Cniact(lenöcbüorfcBreben faïsc/ op’tmïfconte* 
-*■ ment ban bic ban ©rtcglanö/ en eenige anöere 

Probtmien cn apparentdijh meöc ban 3ijn Cxcellen* 
tic/ öcn j^ecrc ^taöBouöer ban ©rieglanö cn ben 
ïïabc ban ^tatc / nocBmaclg in öelibccatïe gelcit 
3ijnöe / tsS alg noch bp öc boorfch?ebcn refolutie geper ? 
fifïeert / en igniette minbecfïaen/ bat om öe 3D?o- 
bintien cn lieren beter contcntcmcnt tc geöen/gecon* 
fenteert fouöc mogen toojöcn / bat nabemacl bic ban 
©rieflanö betfilaren/anöerg met Bet bolB ban ©rïeg* 
ianö in öc boorfcOieben fahe te fullen proceöercn / ben 
boo?fc0jcben ïgeere ^taöBouöct ban ©rieflanö bp 
ben ïftaeö ban ^tate en 3ijn excellentie/ fo beel 3Ün 
<0oubccncmcnt aengaet/alg <©enerael obex Bet boor* 
feBjeben boornemen fouöc toeröen geftclt / cn bat öaer 
toe boben ’t bolft ban ©rieflanö / acBt of tien Cornet* 
teniiiitcccn / cn tien baenöelenftnechten/ bijf of feg 
tfuchengefcButgbanöc generaliteit/ met een reöe? 
iijfce partpe bruit / fcïjerp cn anberc behoeften / benef? 
feng ’t gene öie ban ©rieglanö öaer bp fouben toillen 
boegen / onber goebe oröre / bp bc generaliteit tc ma* 

(rol. 24) feen/ fouben toeröen gebruibt/ en bat baer toe gearbeit 
fal tootoen / bat 5ijn Cxcell. met öcn geöcclen jRaeö 
ban^tate Bern begebc in een beguame ,§taö / cn 
öatöercflcban’t gefchut/en behoeften öaer toe bic? 
ncnöe/met fjctrefiercnbcbolb ban Worloge/ in een 
anöer berfehert guartier ter beguamer plaetfe fal met 
ben eerden tooröcn bergaöert / op bat bc bpanb in on? 
feiterlidt en beöenhen gcfjouöen / en op öc boröeringe 
ban öeg Eanög öienfle öeg tc feberöer bp fijne Cxcell. 
cn bcHöcbban ^tatc gelet mocljte tooröen / en ig 
öien conform in bc generale Staten refolutic geno? 
men en öcn boojnoemöen ï^eeren ban $BatBeneg cn 
Eofenmcöe gegeben. 

en bat BP.'nocB breeöcr tijbingetoag bertoachtcnöc/ 
ban Bet gene öcn ©panö foube toillen aenbangen / om 
öaer ban infgdijbg 3ön excellentie cn gare €ö. tc 
toaerfcöoutoem 

DC Staten ban Üollanb toaren in öeeg työ berga? ©e <s?a 
öert / en op becfcöetöen poincten befchreben: §n JJgJj 

D! aHerentuifcBen bat öc Ijeexen ban SfêatBeneffe en 
Eofenna’tEegcrrcigöen/ fo berftontmen bat 

3tjn excellentie bcrfcB fchrijbeng uit 25?cba ïjaböc 
, ontfangen / öattergene bergaöeringc ban ben ©p?, .... _____, 

anögemadjttoerbc/ ijoc toel noclitanjO Charles öc1 tuffcïjen 3ijn €ïcellcntie en3ön <©enaöc bebinben 
wastere leraugierc €>oubernctir ban ®?eba fclmjft acnöe j fouöc te beDojen/ en toeröen een ban öeCöefen/-— 

öefe bergaöeringe isi berfcBenen / ben 3©elgebo?cn texm 
<©?abe ban ^oöcnio / öe toclüe bertoontöeeftfpne nrnöen 
ianiiöurigegetroutoe blenden / öcnHlanben in’tge? 
meen/ rnaer befonberlib ben ^ranöcn ban ïgoUanö brc 
cn ^elanö/ fo bp Bet leben ban 3ün €rccllenttc Boogt, graten 
geöacBt.en öaer na geöacn/öe mcnigfulöige com? gjlanl 
mijften en acten/Bern öaer ban gegeben/ en bat i)P bECroor 
altijb bpbiebanl^ollanö en Eeelanö / ooh bpujben 39» nu 
ban ben «0?abe ban jüpcejïer/ niet tegenfïaenöe öe 
grote p?efentatien en aenbieöingen B?w geöaen) i$ 
gebleben/ en noeg te bltjben geöeel gcnetcBt/ bat 
op’tbertreb ban 30n excellentie öe J^eeren Staten 
jijnöer Baöben beladalïjierte blpben / om Bem 
te geb?uiben tot öer lanöen öienlie / ingcballe ben bp? 
anö tegen befelbe / gcöurenbe ö’abfentie ban 3ijn 
ercellentie pet foube toillen attentecen / bat nu ge* 
beurt toa.ö bat öe Sleten «Staten ban^eelanö aen 
fijne %, gefc0?ebenBaböen/omeenigeCompagnïen 
BnecBtenBen toegefonöen te too?öen/ tot reftlientie 
ban öe bpanöen in öien guartiere / en bat öe <©ecom* 
mitteeröe ïlaben ban öe ^eeren Staten ban i|ollanö 
baer op met 3önber E. gecommuniceect Bcbbcnöe/ 
goebgebonöen toaes/ öatter b?ie Compagnien toe* 
gefcijifit fouben toojöen / en bat Bot felbe gerefolbeert 
3ijnöe / aen öe felbe Compagnien öaer toe patente 
gefonöen toajS bpöe <0ecommittcerbe Kaben/ fon* 
öer öat30nöer Ë. öefelbe patente Boööe gegeben/ 
geltjb eertöösS geb?uibt toasf / bat 3öuöer %. ber* 
jïaen Bobbenöe fulcjc gefcBieb te 3pn / bolgenöc 
boo?gaenöe refolutie ban be Staten / öaer op met 
be <0ecommitteerbc Kaöen boo?noemt niet goeö 
gebonben Baböen in öifpute te Bomen / macc Bom 
felf0 tc aöö?efTeren acn öc ^ccrcn Staten fijne 
j^ccrcn cn jBcciïcriS / begerenöeöer felbe gocöc mcc?» 
ningeöaer op tc bcrftacn / met berfilaringe/ bat Bï* 
fulje niet bojöeröe om mceröer autoriteit tc toilleu gc* 
b?uibcn/ alsS öc Heeren Staten bclieföc/ cn öatBP 
fulr 00b niet fouöc begeren/ten tóarcBPto boren fuir 
gcBaöengebruibt paööe: maer bat men tod bonöc 
beöenben/öat fuir met fijnöer eere niet bonöe befïaen/ 
allegercnbcBct exempel ban öe ^ecretariö be ï?ecB* 
tere: bat ingcballe Bp öc brteben ban be J^eeren &ta* 
ten niet meer onöertebenöe/ fulrfonöcr fijne oncere 
niet foube berfiaen tooröcn/ en biergelijbc propooliem 
Cn ’t felbe geöaen 5ijnöe/ oberleberbe 3i jnöer %. ber* 
fcBeiöen originele Commitfien en bieten/ begerenbe 
bat öie gebifiteert/en opalief gelet en geöaen mocBt 
toeröen na bcïjoren. 

<©e Heeren Staten ban ^ollanöBieropgeBoorf 
BcbbenöêbeCö.^eeren Bare ^5ecommitteerbc fia* 
ben / hebben na lange öeliberatie Bier op gerefolbeert/ 
bat ter naefïct öacBbaert baer op foube tooröcn boor* 
fien na behoren/ cn fulr alg men tot ’g lanög bienfïc eit 
tot eenigljeiö / bricnbfcjfjap en goebe torrefponöentie/ 

bontin? Staten ban i^ollanb öengo^iulp/ batöe©panöbp 
ïXan bcröracö ingebregen Baöbe öe jporten ban (CurnBout/ 
fcöjijft cn ©ergeph / toacr ban öe Commanöcurg (fcBröft 
mi oe jjp) Baer ecrlijhcr Dabben gequeten ban bic ban |©cf? 
^[f£cn terlo/öaröoorrgöc©panö/nabat óPöricofbicr ba? 
•ijeiiaiit*. gen tot (SumBout toatblijbenfeggen/ boortg getrofi? 

Den toag na Bet ®orp ban Cocl / altoacr Bp alg noch 
toag / met 21 Compagnïen ^pangiaerben te boet / 
cnbijf of feg fjonöert <©uitfen / en bier Cornetten 
ruïtercntnien feit(fcB?hftBP)Datfe marcheren ful? 
ien na ©riefïanö/ en onber toegen fich bp anberc trou* 
pen fouben boegen/en Baer toel jferD bïnöen 6 of 7000 
man te boet / en 17 of 18 Corncttenruüeren/toaec 
ban Bp ten feiben öage (fcïjrijfr |p) 3ijn €rceüemie 
mu eenen expreffen 2$oöe coh bertoittïcBt öabbe/ 

cm 
ban ^orörecljt / een ban ^aerlem / en een ban 
^©clft gccommittcert/ om 3ijn Clonaöe ’t felbe te ber? 
blaren: todbev©ebeputeeröe rapporterenöe bat 3ijn 
<©cnaöc öc Staten bcbanbtc/cn bat BP nietanöcrg 
begeetöe / alg ‘t gene öe Eanöen öienfiig toag. 

refolutie in bc ©ergaöerïngeban öc^ceren 
Staten <©enerad genomen 31'inöc / op ’t ber* 

toog ban bc graten ban l^oilanb / 3hn bc boornoem* 
öe fêceren ban !©atöencffe en Eofen / gefonöen na 
Bet Ëcgcr aen fy-iie excellentie cn <0cnaöc / om öc* 
fdbc fulx een te feggen / cn Beeft men alle gereetfehap 
beerbiggcmaeftt / om met (jet Ecger te berrreeben. 

Wen 2 2 fjuip breebt Bet Eeger boor ^teentoffR 
op / cn öeg anöeren baechg flfuanwn w in ’t ampt ban 

©0L 
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^illenfto /en ban öaer togen fp boo2t# bp ^tooi/öaec 
belleren föaöen ban ^tatc binnen togen /en Den j.6 
giiam ftet 3t ?ger boo?t# gefteel bp Coeberöen / eenige 
Dagen te bo?en fijne €rtell Oe meeninge en tefoltme 
ban öe l^eeren Staten <©enerael geftooit en berftaen 
ftebbenbe / geeft go goeb gebonöen eene ban fijne Sla; 

mms neffensftemgecórrttottteett /namentlijft öetniec 
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U3 “ent Cant / te fenöen na Igollanö / om öe H&eeren <fl5ecotri 
öen t?ce> mitteetöe föaöen ban öe Staten ban l|ollanö ban fiL 
te i&ev nent toenen feftere faften boo? te D?agen: öetoelfte 3ijn 
«Int na retfe fo be!e gebo2öert geeft al# gem öoenlift ma# / en 
Den ïjaHjeeftDcni^ülPöefelbe bp monöe boo? geö?agen/ 

en öaer na bp gefcft?ifte obergegebcn ’t gene Ijier na 
bolgt. 

Vlijn Heerén, ZYr.e Exc. verftaen hebbende uit het rapport vati de 
Heeren van Mathenesen Lo(en,derefolutieby den 

Heeren Staten Generae] genomen, op ’t gene men met 
het Leger voor Sreenwijk optrekkende voorts foude 
voornemen , is terftont bereitgeweeft hem daer na re 
reguleren tb veel mogelijk en den dienft van den lande 
foude komen te vereifchen. 

Dm overmitsdefelverefolutié onderanderepoinc- 
ten verftaen worde in te houden , de meeninge van de 
Heeren Generale Staten te weten , dat fyne Exc. mee 
het geheele Leger foude marcheren na Coeverden , en 
aldaer voor eenige dagen vertoeven, om het krijgfvólk 
tot veroveringe der felver plaetfe gejeftiheert: te verle- 
keren.en dan voorts het vorder inhoudert vande voorfz 
retblutiete achtervolgen,ib heeft fijne Exc hem niét 
het Leger den % j defer van Swol derwaens vervoecht» 

den , en gemerkt de 6ooo gl, by die van Vriefiand ge- 
accordeert, niet beftant zijn om die te vervallen,om de 
groteonkoftendiemennufalhebben tedragen tot le¬ 
ningen van de wagens, trekpaerden enanderfints, be- 
jhalven de extraordinarife traólement van de Officiers 
in den Leger zijnde , fo fal uwe Ed. believen hier op 
regard te nemen , en met den eerfteneen fckere lom- 
me penningen , tot hetextraordinaris , nefFens d’ordi- 
naris betalinge van den Crijgsvolke , tot lafte van Hol* 
land ftaende, derwaerts tefenden, ten einde alle incon- 
venienten , defordreen confufïefdie by faulte van dien 
daer uit fouden mogen in den Leger ontftaen) verboet 
en wech genomen mochten worden. 

Aldus overgeleverrden zy July ,anno 1591. 
ï^ier op i# bp öe «Becomnmreerbe öaöen ban ïgoï* 

lanö o?D?e geftelt en terftont eenig.gelö na ’t i.eger ge* 
fonhen en ooft amtirtifteen bin?ee?» H€ti£egee omtrent ^tooi geftomcn3ijnöe/töaL 

öaer toeöerout eentge ftoarigfteit boo2geballen / 
namentlijft Dat (€ftoma# Buölp üïacö ban «State »™cn 
ban toegen öeConinginne ban CngclanD/berfocBtbanm 
Dat öe föiööer Beer met ftet €ngelfe bnja#bolft iftt nopmof 
ftet 31 cgerber treeften fouöe na tien guarntfoen/ om 
on öe eerfte berfiMibinge met ftet €ngelfc regiment ban 
na ©janftrijft of B?ttannien te bertreeften ï Dït ma^ft* coctiew 
te bjp toat ftoartafteiöei/öetotjlebet 3ï>gerftoaft enöfn 
bet regiment ban Stolberg nog niet gemonftert InasS/ (fo1* 
öoeft toeröen De _€ngclfe Daer na toeöerom ontboDen / 
afsf men berftont Dat öeftulpe Die Beröugo gefonDen 
bjerDe / aettqnam ï Dacrentuffclienbocrmenmet öe 
belcgérmgebanCueberDenboo2t, ©iti#een plaet* btröei^ 

en mim met brieven van credentieafgeveerdicht, om feDie ban naturen ftarft t#/al# liggettöe tUffCften tfcoec örlear 
. ' _ ..... ° . _/•**  n.^ v*   . _^ _1... 1.i.Ai rinap r 

den Heeren Staten van Holland en uwe E J. van wegen 
fijne Excell. vaftehk te verfekeren, dat fi|ne Ex ell. 
(blyvende in terminis van de voornoemde refplutie) 
hem fal gereet houden, om des verfocht of befchreven 
2,iinde,hem met eenig krijgsvolk re laten vinden ter 
plaetfe daer het tot wederftant van den Vyand ten mee • 
ften dienfte van den Lande, bevonden fal worden no* 
dichften dienftlijxt tewefen. 

Siine Excell. heeft wel gelet op de fwarigheden by 
de Heeren Staten g^confidereert, om het voorfz eX- 
J)loit op Coeverden of andre plaetlen in dien quartiere 
verre van de iftroom by der hand te nemen , maer aen- 
ger'en by de voorfz refolutie tot difcretie van fijne Exc. 
ïyne Gènade Grave Willem , de Heeren Raden van 
State en Gedeputeerden der Provintietl, wa^ geftelt, 
of men d’Oorloge in dien quartiére foude connhue- 
yen, en dat de fake in deliberatie geleit, en allecircum- 
flantiengeexamineert zijnde, eindelijk na verfcheiden 
communicatien goed werde bevonden ,dat het Leger 
voor eerft derwaerts foude nvreheren, fo heeft zijne 
Excell. hem de felfde tochten voor eerft nietkonnen 
ontrecken : te meer, overmits geraden was het voorn 
huis Coeverden eerft aen te grijpen , om redenen hier 
nafommierlijk verhaelt. Namentlijk, de commodi- 
teiten die men heeft bevonden, om lo wel d*artillerye, 
munitiën, vivres, als andere behoeften te water en te 
lande, aldaer aen en ofte voeren , befonder, overmits 
men van wagens als doch ten vollen niet was voorfien. 

Item de importantie van de plaetfe, in voegen dat 
4efelve met Gods hulpe bekomen zijnde , vaftelijk re 
i^rhopen is, dat alle de andere daer omtrent lichtelijk 
Tullen volgen , als het meerendeel (fo men genoeg ver- 
ftaet) gerefolveert zijnde die teverlaten. 

En ten derden, de grote apparentie om het voorfz 
huis te bekomen,door den groten fchrik federt het ver¬ 
overen van SteenWijkaldaèrverrefen, geaügmenteert 
en beveiligt by een fchrijvens, ïnhoudendefekere pre- 
fentatien en den voet om daer toe te geraken, behalven 
dat defelve plaetfe verre van den Rhijn is gelegen, en 
feer bequame retraidle, en feer quade accefïen geeft 
voor den vyand, om het Leger të konnen befch ïdtgen. 

Voorts overmits dat in aenfien van de grote extraor» 
dinarife onkoften voor Sreenwijk gevallen, en die vor¬ 
der in dien quartiere gedragen fullen moeren worden, 
vaft vele opfpraken zijn gecaufeert, dat by uwe Ed ge¬ 
ne penningen daer toe extraordinarie zijn overgefon- 

IV. Deel ö 

moj.iffen/öaec ban Dc eene loopt feiS rtnjlen toeecDO 
lanft tot aen Den ^ullart/ ’t anöec toefttbaect^ ban br gCfs7 
na gelijhe lengte tot aen De^utDec-Zee/ befliittenDe 
Defe tbjee moecaffen geheel ©2te(ïanD/«©mmelanöen/ 
öe denreen een ftnft ban <©ber-^(Te!/ öaet^teen? 
tnijft en ©ollenljo in lelt / fonöer Dat Doo? be boo:< 
noemöe ttoaelf mijlen lengten eewn fteröeti pasf i.ö / 
Dan öoo? en ötcljt bn Coeberöen / altöaeé eenert janö- 
toef ft ts? tuffr (jen betöe öe moeraftTen / omtrent öuifent 
treoen b?eeö. ©eröugo ftaööe Coebéröen feer ge< 
fterftt/ert alöaer in guarntfoen gelaten <©?abejf?Ci> 
Dertfi Dan Den Berge / met Öe ï|opluïöen €bert en 
^ernjanban Cnö gebjoeöers / ©afguejS een ^pana 
gtaert/ enCftalon een foon ban^alamcDe^/öie een 
baftort toaöban ïiene öe Cftalon tn sijn leben ^2tnce 
ban (©rahgiem boben Dten ftaööe ©eröugo öaerhoclj 
tn gefonöen ftonöert ^paenfe ruiterenteboet/ ober 
ftet moerag uit öe Banen ban JBenDo en ©on 
flh^ De Hlepba genomen / fo Dat men fjtelr Darter cm* 
trem negen ftonöert of öuifent ftloefte én b2abe folöa- 
ten tn toaren. ©e I&fnce jBaurittusf boo? Coe^ 
beröen geftomen 3tjrtöe / fteeft ftet Regeren beleg ge^ 
(lagen / en öe ap2öcftten begonft / en fteeft ftet Üegee 
boo2MS gelaten onöer ftet gebieö ban <B2abe UBtllem 
ban ülafTau / ^taöftouöer ban ©2te|Ianö/ fijnen 
be / en lip tö met een Deel ban ’t $eger ert Ö2te ftucftett 
gefcinuö boo; <® etmaerfum getogen / ’t toelft öen %e* 
ger feer nut toao / om öen paöboo? öe p^obtanöe te 
öeb2pöen. 3Cionfo JlBcnöo Suttenant ban Bcröügó 
lag öaer binnen met een baen tutter# / en ïgopmatt 
Ctoifftelmct een baenöel boetftneeftten / ftp plants 
met grote beeröicftett ftet gefefjut öaer boo? / en öeöe 
ö2tefcfteufenöaerop/ ftet guarntfoen berftaenöe De 
acnftomfte ban 3ftn Crcellentfe/ iö öaer met grote 
b?ec*e rerftt boo? öe belegermge uttgetogen / ften öaer 
tttntettoillenöe laten bcfiutten/öic ban binnen fteb * 
ben terftont fp?aeft begeert en De ^taö oöergegeben/ &W tiu 
op öe felbe conDitien al# ^teentoijft. ©e l^eere Cftar- 0ena‘ 
le«( öe üebtn l^eere ban jpamar# <0enerael ban De mfn‘ 
^rtillérpe toerbe alftter Den Demgften 3Julp Dooö ge= 
fc ftoten / fonber Da tree perrtam anber# Dooö bleef / ftet jpama 
toaoeenftloeftmoebtaen b?oom €Delman/ ert ftaö^ tocrö 
DegeftaDig De toapenen ten öienfie ban öen Eanöe 
geö?agen/ ftp toaö eene ban öe <0eöeputeerDen ban öe 
<göclen getoeeft / Die anno 1166 öe eeguefteaenöe 
^ectogtnne ban parma ftaööe gep?efenteerh 
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CljarLc# bc LeVlIn Is V002 <©etMöerfen doodge» 
fCtjoten / 

Söaeï: boo? 5ün V?oV en ginder djVChïCD Lm 
genoten. 

« %?£ 
öcrr. 

<©e ©jince ï©auritiu# reet Daec na booi Olöen» 
fccl/omöegelegembeitban Dien te befiebtigen/ die 
ban binnen bïden met bare kuiter# uit / Doel) fp töer» 
ben tcrfloM toederom ingcjaecljt / cenigc tochtige do» 
ben aciuerlatende^ifn Cxcell. nteemnge toa# Ditmael 
niet «Öldenfeel te belegeren / nabemael Dp ©ctmarfen 
In gebregen Ijadöe / bat bent fecc toel te paffe gnam / 
om ben pa# booj be p?odianDc tufTcljcn <ètooi en Coe» 
toerden tebeto?ijben 

3Den Icjïen ^ulp quant $ijn Crceilentfe toederom 
^ïccit. 11002 Coeberden/dacremuffcljenbadbe 3ijn genade 
Serom <©?afae JBillem ban Jlaffau fecr gebo?dett met de 
tii t He- loopfcünnfen / defelbe begonfl achter een herhe buiten 
afröaec-' {jet bieb ftöenoe/ en defelbe boo?t# ban De iterhe na 
SIP” pet bieb toegeïeibet/ bit toa#aen de 3uidfijde;aende 
&?au* nö02d3i)de na iDjent liet DP een befïoten ftbanfe op 
rotera niafien/dae? ttoe bacndelcnfineefjtenintoahen moclj* 
JJJfTau *cn/ ÜU1 öen bpanben den pass na doeningen te belet» 
ie&oop. ten. t©c ^opluiden Ijadden de eene ^tjde befer fcljanfe 
^caüen pan *t Cafïeel afgebeeit / een.ftuh toeetb# open öela» 
frnfc?^/DU1 u!t cn *n tc Qaenv mccnenöc dat De ©nanden 

niet beel uitballcn doen foudért / ben laeflcn ^ulp op 
ben reéljtcn middag bieleit bie ban pet Caflecl uit/ 
niet 300 man / befelbe meefl de fcljanfe boo2bp 
leidende/ tegen ober dcopeninge (die doennoef) moctit 
toefen ban omtrent acljt of negen boeten) in een beid 
nut fóojen bedeht teggenbe/defefeboten getfadig boo? 
Det gat of opemnge bco?fcD?cbcn / be andere liepen 
be fcljanfe aen/en beflo?mden de felbe/bettoee Ca* 
pitcincn daer m leggende toeerden Den mannelib / en 
floegenfe toederom ban ben toal af / maer ban be 
fcDoten uit fjetCojen bomende / bonden fp paer niet 
bebjpen. kapitein BDillcm 2£enrijcf5. hunding/ bleef 
aïbaer bood met 3ün ©aendjieb / en ben Sergeant 

®un.' ban pet felbe bacnbel / met 3 z folbaten en nocb meer 
teinj gcquctfïe/ onder toe toclhe be Huttenant ban <ü|an ban 

€o2tenoo:t toa#/b’ander Capitcin (Ciardt g|anf3. 
5Bedcrfpan / babbetten of ttoaelf boden / niaer beel 
gctoondcn/bpfelf#toa#ongetoont/ maer gebertoet 
met Det bloed 3?jnOer ©panden cn ban 3ijn eigen fol* 
baten / en bede grote toeer tegen de ©panden / die al» 
temaelepde toal quanten/ en toederom afgeflagen 
toerden/ cn fa die ban Ijct grote Sleger paer niet te buL 
pc toaren gebomen / toe ©pand foude meejier ban de 
fcljanfe gctoo2deu fjcbücn / maerftende defelbe aen 
bomen / toesften datclib af / acliterlatende bcle doden/ 
en daer onder ttoec ©acnd2agerg ban 't regiment 
ban ©erdngo / floljan Hlopej ^pangiaert en jBon» 
fieur de üuplpcen 3©alon: De0 anderen daegstber? 
foctit <©2abe 5f2cdenb be boden ter öegraejfenijfe / 

toclb Ijeni bergum toerde. 

Hftbal ■fca.i be 
beiegeej 
öc. 

pitUn / 
cn 3i}n 
3^aen< 
bjtffj 
fetijucn 
JtóOb. 

bond fuljc. geenfinsi te rade / fujïinefrbe bat men 
albaer geen ruiter# bonbe miffeh / 00b bat pet periru* 
Jeu#foude toefen/ toant fo be ruiter#daer mocljten 
geflagen toerden / foude Ijet geljeele Hleger.in bangier 
3ijn / cn 3tjn Crcellemie meende men befjoefbe bc ©p» 
and daer niet te foeben/ alfo men getroofl toaoben 
fclben albaer te bertoacRten / leggende albaer fecr toel 
getrancljeert en op Daer boo?dcel / fo toel tegen bc 
fierbte al# 6e aenhomeude bpanben / bic fp Den lieten 
Dedunbch / bat Den ban opinie tod fouben beranberen 
met Det rcgenacDrig toeber / toant Det regende daer 
feer continuclpD / fo bat bc loopgraben feer na dp in ’t 
toater begonnen te bomen/ en toaren Date adbenuen 
htcèft al bolmaebt / uitgenomen Det qtiartier ban be 
ruiter# bat aenSloDan ban ^teentoöjc Dut# too?be 
gegraben. 

^cn ccrffen ?5uguj!i quanten be belegger# iit be 
toaüen ban Coeberden daer fp in begraben lagen / en 
fappeerben al boo?t# fo bele ben tijd lijden mocDte/ cn 
Doe toel bie ban Det fon feer furieufeJib fcljotcn/ fo 
toafTermaereenin’t logeren ban de toallen gefcDo» 
ten. ^ijn €rcellentie debe bie ban Det 3fo?t opeifcDen/ 
maer <©2abe5p?eberib ban ben 25erge gaf boo? ant» 
tooo2be/ bat Dp ttotten uiterfien boo? ben Coninb 
brilde Donben/ men foude ober een fjalf jacc toeber 
fïomeft/en to02en Doe DP fio öan bedacfjt foude Debben/ 
toant Dp Dielt ficD geDeel berfefeert ban ’t ontfet / cn 
baeromfP2aDDPOoDte boender: 3ijn «ïcrcell. Dabde 
aen j©onfieur ©eer gefcDjeben / en Dem berfocDt dat 
Dpmctter €ngelfebrög#bolb daer toeber mocljt feo» 
men boo? eene bleinetpbt / daer op befelbe ben biet* 
ben3f!uguftieen€delmanaen 3tjn Crcellemie font/ 
en Dem öeraöberteerde bat DP ntet3ijnbolb terfïont 
marcljeren foude / daer in fpn Crcellentie toel te b?es 
ben toa#/ hebbende 00b töbinge geb2egen bat be <23?a» 
be ban J^oDenlo Det regiment ban ^tolburg gemon* 
ftert Dabde/en bat fqn<©enabemet3ön ruiterpe en 
Det ^toilmrcöfe regiment flerb toefenbe omtrent 
800 man goet brpg#bolb (öan Daööenbeel 3©ötoen «n 
hinderen bp Denjacnguamen. 
. ^en 19Cug. breeg 3ijn €rc. ttjbinge/ bat toen ©p* 
anti öie ober KDön gebomen toa#/fo ^uftfe/^paen? 
fc al# 3©alfe/ flerb toaren omtrent4800 man/ fo 
ruiter#al#boetbolb/öatfeeenigeöagen niet Dödben 
totllen marcDeren fontoergelb/ entoatöeéSpaenfe en 
3©a!fegelöomfangentoaööen / en toe Nimfen toa# 
belooft toatfe tot <©?ol gelto ontfangen fouben / en ber* 
(lont daer na batfe nergen# na fó flerb toaren al# ben 
roep toa# gegaen / toant daer toaren baendelen tole 
geen dertig ja geen ttointig flerb toaren/fo bat ©erbu? 
gofiendedatbP daer mede toefnig uitrecDten foude 
bonnen / een beel ban dien binnen €5?ol/en een beel 
der felber binnen ddenfeel bede treeben / bertoacD*1 
tenbe meerder fecour#: bacrentuffcDen ginb men boo? 
Coeberden feer flerb boo?t met graben en fcDanfen 
en alle be abemie# te berfo?gen / fulr bat fp toen 
ttoaeifflen ‘Sluguflu# op toe gracDto öoo? öe contre 

: 
€mn. 

&et 3Po?t 
ban 
öloebct» 
öcn op. 

‘ 

©erdngo D^dbe fecr lange gcfoHictteert aen ben fcDarpesjjn gebomen / en berDoopten/mit# degrO^ 
<52abe gieter Crnfl ban |©an#belt (betoelbe gene; 
rale lafi Dabde al# *JBouberneur Cencrael in alrf^ntte 
banbel|crtogeban©acma/ betoelbe al Ijoetoel Dp 
toederom uit ©?anbrtjh gebomen toa#/ docD niet toel 
te paffe sijnöc / Dem noclj fonberlinge de faben niet 
aen nam en 00b na Det ;f>pa oercifl toa#) om fccour# 
ban bólb en geld te Debben / dan Dabde luttel geboo?# 
geb?egen / boo2 dien DP meende op eenen anderen 
Iiocb op de frontteren toat aen te bangeny om der 
Staten Hlegcr te diberteren / en Debbenoe een deel 
boir doen bergaderen/ fo Daöde HDontdjagon de ^ui» 
fenof Cafldenbaa iBeflerlo /Bergciben ®urnDout 
ingenomen / maer dctoijlc men niet geraden bont 
öaerom Det 1 eger te fCljeiden/fo i# ©erdugo eenig fe» 
tour# geacco?deert / en 3ijn Crcell. b?ecg tijdinge datj 
fc omtrent Den EUjijn gebomen toaren: de Staten 
<0enerael fcDjeben aen fijne Crcell. om een gedeelte 
ban de Huiteren te fettden na ben ïiljijnbant / om ben 
topanö Det oberbometi te beletten/ Dan 3tjn Crcellentie 

ted?oogDten/ Det toater toel eenDatoeman# lengte 
af te mogen laten/ daer toef? toen 13 alle p?epa« 
ratien machten / om ben boIgenbennacDt’t toatec 
fcDot te geben / en af te Iepen uit be graften ban Det 
Dup#indeoiibegraftenban’tbleb/ en ban daerbe^ 
neben inderibiere/ toaernamen meende boben Det 
5po?t mede een ^am in ’t toater te f!aen/en daer medé 
te beletten batfe geen ander toater inde gracDten fou* 
ben bonnen bebomen / men öebont 00b bat ’t Dout bat 
fPin be3©allengeto?ocDtDabden/ niet fo lage lag/ 
of daer onder toa# nocD Plaetfe om te mogen rainerert 
en fapperen / ’t toclb geacDt toerde bat een groot boo?* 
beel geben foude. *®eti felben 12 dito beeft <0?a* 
be Willem ban ^affau met een (CamBo?tjn in ’t 
5f=02t gefonben eenen geintercipieerben b?icf ban 
<©on Stlonfo ^abelo# (daer 6p Dp beftoaerlib blaegs 
be / Doe toeinig macfjt# men Dem gaf om Det 
3Po?t ban Coeberden te ontfetten / en bat feben 
Compagnies ruiteren Dem met gegeben / nau< 
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ifr rfó paerDen mochten tnrtnengen) gingen alle De 
folDaten ban binnen met oob De©?outoen op De 25o?g* 
toeringe gacn / Dacc tttt men bermoeöe Dattec confu* 
fte binnenmoeft toefen/en DatfcDaerom tod geerne 
opgeeifcfjtfouöetoillentoefen: tenfelben tpDen gua* 
men ooft acht baenDelen ban ’t Regiment ban <6?oe^ 
nebelt in ’t 3[ egec / latenDe een baenöel met bet ïzcgi# 
ment ban 25?eDcroöe DeneDen aen Dc fcgepe ban ’t toa* 
ter/ men begonbe boft Den fdfDen i % ^ulp een 3po?t op 
te maften in’t EutDoofien ban CoebcrDcn in ’t moer* 
affe/omfobcdDoeniihtoaöDemocraffe/ in get oo* 
ücn te flupten / en Die ban binnen te benautocn/ aen 
toeib 5po?t fo fcct geatbeit toerDe/ Dattet gcnoecg in 
ttoee Dagen bolmadu toas*. 

D<£n 11 Sütigufïi is* Slogan ©auli ïïaeb neffens* 
3ijn <£rcdl. / Die boo? een tijö uit bet Slegec toas* 

getoeeg / in Den ïgage om gelD boo? bet Eeget te 
berfo?gen / en ooft tot i©o?D?eegt om fijne eigene affai* 
ren/ tocberomtot^toolaengebomcn/ DetoelbeDen 
21 <3IuIp fcg?cef/ Dat Daer een Conbop toas* gebomen/ 
te toeten/ bet galbe baenöól ban De i^eere ban 
©otlisfmetDe bane ban De ïïupteren ban ©eer en 
©oelp/en Datmcn allegereetfcljap maebteom bet fel* 
be tuficgen Den n en z 3 toeOet af te beecDigen / Dat 
3tin€rcel[, fcbzeefomnocbDnebeltfturbenet/ en 3 
of 400 fcgerps*/ en Dat 3ijn €rccllentie oobfcb?eef 
aöbertentie te ijebben/ Dat Des* ©panD3 meeninge 
toas* ober te bomen / Dat gp Daerom Den <©?abe 
ban ^oïjenlo gefcg?cben gaöDe / Dat bp met De % 
Cotnetteïtuitërenen ’tbolbban ^tolburcg (foo De 
©panD De Éïibieren paffeert) bp gem in ’t E^gec 
bomen fouDen/ alfo bp toas* geDdibereect Den felben 
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Crcellentte op Den 2? get fo?t toeDer boen open 
fcgen / aen bet rabdtjn boo2 De b?ugge leggcnDe / bacc 
op <©?abe 3P?eDerib ober De toaile boo? anttooo?De 
baDDe gegcuen Dat 3ijn €rcell, notb een maenD of 
ttoee bertoeben en Dan een trompetter toeDer fenDen 
fouDc / en Dat bp Dan fouDe fien toat IjP te Doen babi 
De / toaer na men met ttoee balbe <ffanons* begonbe te 
febieten op Dc b?uggc en met Djieljeden op’t jpo?t. 
liföcn begong meDe De graegt te bollen in’tnoo?D# 
toetten/niet topt ban Dc Cattc/ Die meDe feer ber* 
boogDeen boo?tging: ten felben Dage toerDc met een 
(teen in ’t booft Dapper geguetfi / ©ittis* ban <£am* 
minga <ö5ecommitteerDe ban Die ban ©?ieganD / Dan 
’t toaöfonDerperbBel ban fterben. 

<©en 14.SCugugi toerDe ^fonhbeec üjacob ban €g# 
monD^eereban föenenburcg in De trenegee boben „ban 
3ijn gtnher bo?gDoo?get osfurculse in bet booft De ©enen» 
juncturen penetrercnDc na optoaerts* gaenDe gefego* 
ten/foDatterDen aDemDoo?guam/en get loot Daer Sin" 
nocbintleef/ niet fonDer groot pergbel ban 3ijn foiuc 
ben/Doeg is* Daer ban einDelib buiten Ijope genefen / P“?f,l/Öf! 
fo De Cbprurgijngten iBeDicjjns* felfs* Daer toe guaDe £8“ 
moet IjaDDen. bentic, 

53en 1 Tfcpoten Die ban binnen’tjpo?t ban Coeber^ 
Den Doo? een nieu febtet gat/ bp ben gemaebt/ met een 
fturbcngefcbut/opDe<©alDerpeDiein gaer graegte 
gemaebt toerDe/ en fegooten een Deel ban Dien aen 
fiucben/ ’ttoelb eenigfin^ De toerben retarDeerDe/ 
maec toerDe Pan Die ban buiten Daer na fo in Dat 
gat gefcDoten/Datfe Daer uit niet meer fegieten Do?* 
(ten / ofbaer gefegut moeft geDemonteert3tjn: ban 
gelyben fcgootmenDe balb?uggebanDe b?ugge ban 
’i jpo?t af / Daer Doo? ntemant meer ober De b?ug- 

te bertoaegten/ get toater teasï nu fo na uit De gegaenbonDe/DefenDacggroeben Die ban buiten fa 
grachten Darter tnaet omtrent ttoee boet toatersf feer Dat 3P buiten ’t Kabelyn omquamen in Dc 
én moDDcrst in toaö / en Dat men goopte Dat get} contrefegarpe/ aen feber gamepe in’t ooften ban’t 
fcboontoebcrbatfelbefeecfouDebocnDjogen/Degrafs 5Fo?t (taenDe/. Die Die ban buiten terftont bltnöen/ 
ten toarenbeftcet te bullen / eneengalDerpe Daer on* i en toierpenDaeraerDetegensf/ om gaer Daer te mo? 
Der te maften / om bcDcbt Daer onDer tot aen De toal te gen beDecben / eh ban De brugge af te fmjDen febere 
gaen /fcgootb?p boo? een mufquet / en Dat gemaebt i ttoee balbe maenbenjïbp Den ©panD in ’tnoo?Doo|ien 

<©rlc* 
sciUtjelt 
ban ’t 
3Lcgcr 
bangóti 
«Efcell. 
en laat 
fioo? 

te5ijtt binnen tien Dagen: noeg gaDDemeneenCat 
bejïeet te maben tegen get l^upö / om tbeDe binnen 
tien Dagen gereet te 3tjn: men fcg?eef baft al om gelD 
Detoijle De ertrao?Dinarife toerben fo beel bogen / Dat# 
ter naulir betalen aen toag / De Igeeren ban ï^e# 
nenbureg / Iteness ban Der 2fia / Camminga en ïïoo?i 
Da fegjeben aen De üïacD ban j§tate/Datfe toilDen tgD# 
ïgb bergaen / Datter geen geü2dt ban gelD moegt 
toefen / op Dat om een bleintgen geen grootc fcganDe 
nocb fcgaDc moegt toerDcn geleDcn / bet b?ooD toaffer 
gualirtebebomen /eenb?ooDban loponDen bogen 
Daer 11 guiberjo in ’t 3leger / Dan get bier toaffer re* 
Delir ftoopö en tod te bebomen. 

TDen 2 6 toert uit get Eegcr gefcb2eben bp De l^eerc 
5pffcad ban ’t Steger / Dat bet toater uit Dc grachten 
ban ’t 3?o?c / fo laccg afgelcit toass / Dat ban ’t 3uittocg 
boltoerb af boo? bp ’t toeg boltoerb tot De potnet ban’t 
noo2ö boltoerb toe De gegeelc graegte D?oocb lacg/ niet 
ingebbenDeDanggb/ en gier en Daer eenige putten 

cocbctK of poulen met toernig bupl toaterg/ Dat men me* 
SrrhV öc ,l,ertct gwben en Ddbcn alom fo boo2tgegaen 
tercöp. toaö öat wen op een galbe fpieffe lengte nagebo* 

men toaö aen ’t galbe maenbenbp Den ©panD ge* 
maeftt in ’t noo2boogen ban ’t 5po?t/ in De contrefcgcr* 
pe/ en om Die ban ’t5fo?t nautocr te begutten/ 
gaDöe men tuffegen Den 23 en 24 Deg nachts in’t 
tnoerage in ’t noo2Doogrn opgetoo2pen een fcgan£* 
ben / en obermitgs men alDaer fo?gDe boo? eenicfj 
mufet/fotoajSmeDe Den fdfDen nacht opgetoo?pen 
ccntamdijbefcgantfe/ reegt op Den toeg bati €me* 
iiebent/ Daer Den ©panD/ fogp bomen toilDe/fouDe 
moeten pafferen / boo?t$$fo men eenige batterien ge* 
P2cpareett baDDe op De graegten ban ’t 5po?t in ’t $uU 
Den tot ttoee gueften/ om op De b?ugge te mogen febie* 
ten / en tot 4 guftben in ’tfuiDtocgen om op Defaufe# 
b2cpe enpaliffaDetemogen fegieten / geeft men Den 
felben nacht Dacc D?ie galbe Canons ingeb?acgt / 
en Dit alles* alfo gcp?eparecrt 3önöc / gaöDe 3gn 

IV. Deel. 

en oogen in De contcefcgarp gemaebt en in gegou* 
J Den: gier tegen DeDen Die ban binnen tegen Den abonb 

berfcgetDen uitballen / óm Die ban buiten ban De gal* 
; be manen te betD?gben / en te beletten Dat men 

gen aen De gamepe niet bergerbte/ ofte De gamepe té 
becb?anDen / Daer toe 3? D?anDenDe pebcepett Daer 
aen toierpen/ Doeg toerDe belet Dat.De gamepe nteé 
geel bonDe b?anDen / in Der boegen Dat fp Daer bleben/ 
Des*natgt0 toerDe opDeboetbanDegracgt/om ’tra* 
belgn IcggenDe eenige fcgans*bo?ben geplant / om 
Daer gefegut te mogen b?engen of De graegt tebul? 
len/ om fo aen Dc toaile te bomen/ Doeg Die ban bin* 
nen fienDe ’t inconbenient pericule/ bedieten Dcfeti 
nacht bctbc De boo?fcg?cbcn haïbe maenbensf en 
’t rabdpn/en bertroeben alfe^ binnen op ’t 5po?t/b?an* 
Dcnbe een Deel ban De b?ugge boo?t af / nocgtoo?De 
Defen naegt in ’t oogen een fcgan/Sben gctoo?pcn in 
’t moeraffe / Die ban binnen gaben op een ban 
gaer Catteneenbierop/ Daer tegens? een groot gub 
toeccg0 buiten toeDer een bier gefien toerDe / ’t toclü 
men bermoeDe ban een uitgefonDen boDe te 3gn, 

<©P Den 26 boo?fcg?ebcn toerDe een generale re# 
beuebanDeCabalcriegeDaen/ Dieinatoaen p?cfen* 
te becgtcnDe paerDen noeg gerb bebonDcn toerDcn 
ober De 1400/ bcgalben 70 paerDen ban 25alcn tot 
<0etmatffen3tjnbe/ en 30 ban ©utli.^tot’^^ecren# 
berge/ noeg geeft3ijn €rcell. omtrent Den mtDöag 
toeDerom ’t «po?t Doen opeifegen/ Dan gaf <©?aef jpre* 
Dertb boo? anttooo?t/Dat men nu De toatlen fo fouDe af# 
fegieten als* ’t ï^uis* / en een go?m of ttoee acnfenDen / 
en Dat gp Dacc na noeg tgDs* genoeg fouDe geb* 
ben / om een tromtnegager uit te fenDen: boo?tef 
ging get bullen ban Dcgraftoob tod boo?t/ en toas* 
men nu al 40 boeten in De graegt / en toaren oog 
Die ban buiten alom in Dc contrefegarpe begraben. 
^ocb gom poft dato, Dat De craegt op gupDcn/ 
Dattoa^Den 27 Des* abonDs* tod ober 10 boeten ober 
De Delft al toas* gebult / en fuljc tod 65 boeten/ 
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afö Den ©panD al guamcDmonfe bib?c0 te occupe; 
ren/foBelibentopDcn toecUban iBcppel en ^jteen? 
toijti nocf) open / Daer Den ©panD niet bomen ban Dan 

cpoi. 27) boo? (iet i^up.ö te 3©cDDcbp doeningen om / toelbe 
eenen langen ö^aep tsS / enfpDacc5ijnbe/ Hcööen Den 
toecl) na JÉïtool toeber open / etc. 

(Crjbiti# <©tt teerbe ooit gcconf irmcctt bp D?teben ban gio» 
sc om fjan ©auU Raöe neffenö 3ijn Ccccllcmfe ban Den z ?/ 
auDö^y' en z8* ugu(ti /Die Daecbp noclj anDetpartt'cula- 
iuiniite metten boecljt / nopenDe Des* ©panbss Bomfte / om 
o:u€oe« coebecDentcontfcttcn/cnDat De ïiaDen ban ^tate 
icoiiu 3Ö« ^ïcellentte ijaDDcn berfoefit om eentge Ruttecen 
fetten. tc fenDen na Den Rlnjn/om D’obcrbomlïe bc<S ©panbsf 

te berOtnDecen / en Dat fp 00b 3i)n €rcellemfeDaet toe 
feif^becfocDten/DatbpDacc nteDe fouDc toiïlen Ito* 
men / Doel) Dat 3(jn «èjrcellentte / oSenaDc / en ï^eeren 
na bele DffcourfenDaeroptnftjnepjcfennc geljouDen 
’tfelbe DtjficnlteecDen/ en aen De RaDe gefcljteben 
ïjaDDe / geen paccDen utt Oct Eeger tc mogen mtjïen / 

- bat Dp 00b gecnftn.es gccaDcn bont om eentge feparatte 
te Doen of anDere aparte becgoöcrtngc te maben / 
maec gccefolbcert toass Den ©panD aiDaer te bec* 

sïtfom toacDten/bat3ijn€jCcell. bele exempelen allegcecDe 
tte ban jja£ jjCt fcbetDch Den lanDctt altijt naDceltg getoeejï 
sn'lttn &W ÖP bed oojbaerlijBer acljte Ijct Eeger te ber* 
«iBuiabe Herben / en Den ©panD Daec tc bcrtoacljten Dan Ijem 
-sörabe &aer te focbeti 1 en Dat men ipct fouDc bonnen beletten 
ton tc jketfem-toaert ober te bomen / en fo bic trottpen Dtc 
^‘ iTau/ men öaer fonD gcflagcn moefjten too?Den / Dat Dan De* 
om öe fe trotspe 00b al in groot bangier 31)11 fouDe: Dat fijn 
tornde (SJrellcntfc Daerom 00b aen Den <©?abe ban J^oljenlo 
iDccbugo gcfdjecbcnijaDDe/DatfoDcnBpanDDen RBijn paf* 
aibacctc feerDe/ Dat Ijp Dan met Dc€ngclfcenljetbolbban 
w.rItrn. Den ©bergen ^toibitrdj rneDe bp Bern in ’t Eeger bO; 

men fouDc. Eijn Ctccllentte ïjeeft 00b aen Den 2£bbo * 
tact ban l^ollanD gefcïfêcben / goet te binDen Dat men 
nocö eentge baenDelen fouDe fenDen op ’j3 <©rabem 
tocert / of tot «^tool/ met De ruitere ban ben Ritmees 
fier <©onbe / om Daec te berfeberbee te toefen / en om 
Degnooö sijnbeDefelbetot beffeberinge DesS Eeger# 
te bonnen gebjutben/ toant De fabe fo gelegen toast Dat 
ïjp aen ’t beroberen ban CocbccDen geen ttoijffel 
floeg / Bp alDien men continueeröe met bet graben en 
Delben/ en Dat men Den ©panö toel getrooft toasi/ 
Dat Bp bet niet fouöc bonnen ontfetten: ter contrarie/ 
fo men Bet Eeger fcljeiDe en berbcelDe / Datmen niet 
alleen bele tijDst en grote boflenbcrlicfcn fouDe/ maer 
allessoob in bangier en pcriculc (lellen. ^oBan ^an= 
li fcbdjft 00b Dat 5tjn €rcdlentte b2teben ban Den aa- 
De ban ^tate ontfangen IjaDDe / Boe Dat fp De b?ieben 
bP3ijn Creellentie aen Den <©?aüe ban ^oljenloen 
©eer gcfcB?eben / Dabben opgeBouben / tot naDec 
amtooo?De ban 5ijn €rcellentte/en Datfc 3ijn €rcdlem 
tic nocbberfocBten/tod te toillen peinfen/ Boe bed 
Den ^taet Dacr aen gelegen toast / Dat men De fjontic^ 
ren niet bloot liet / Dacr Doo? men Den ©panD oojfabe 
fouDc gebenom eenige plaetfen banimpo?tantien aen 
te taHen/ en Dat Daerenboben De ftibieren paffabcl 
toaren: Dat De Compagnien bau ^tolburcB nocB Qi- 
b2obencnftoabtoaren/ enDatfeBacr bacnbdö nocB 
niet IjaDDcn / 00b Dat men op De fdbe geen goebe rebej 
ninge bonDc maben / alsf toefenbe men en ongeoeffem 
bolb/fo Dat fp in alless reDcne ban confiDeratic bonben/ 
Dic5ijn€rcd!.nocöb2eeDcrfouöebcrflacn uit febere 
memo?iebenbü0?f3- ^aulimeöe gegeben / om 5fjn 
€]ccell. te communiceren / remitterenbe Derejïe tot 
öiferetteban 3ijn€iccellen£ici Dat fijne €mll. inp?ej 
femieban fijne <t3cnabe<©2abe3©ii!embcm (^auli) 
ban Defe memo?icgefp?oben BebbenDe/ pielt bem toat 
geojfencóert/Doo? Dien BP Dibcrfe reifen aen Den maDe 
ban ^tatc gefdj?eben BaöDc / Dat BP gem paerDcn uit 
Det Eeger bonDe miffen / en De reben toaecom BP niet 
gcraüen bont feparatie te Doen ban ’t bolb / en nu Be? 
fonber öeö te meer / tnDien men continueerDcn/’t felbe 
fo bercc gebjadjt toasi / Dat men Dat fouDe beroberen/ 
en ’t Eeger gefeconDeert 5ijnDe / Den ©panD al guam 
S)pnocl) fo$erb/BetDooftbonöcbicben en brenbent 
‘^aernaD^öbe 3tji) €wü.lïoojDa met «^toartferts 

burg en noeïj een ban De 43ebeputeerbe ban ©tiefïflnï» 
ontboDen / en na bele pjopoojien gefp?oben/ men Den 
i5aeD fouDeanttooo?Den/Datmen ooibaerJib bonD/ 
Den ©panö alDaerte bertoacfjten / om reDenen boo?? 
fegjebén /00b men mecnüe BP be ribieren al gepaft 
feert toast / Doclj inDien Den JSaeD goeD bont Dat men 
De^teDen met Bd bolb ban ^tolburg en Die uit 
©tanbrijb toaren gebomen fouDe befetten/ Datmen 
Dat Doen mocBt / Dan Dat men De <6?abc ban ^oBenlo 
en De <£ngclfc Daer fouDe laten bomen / etc. 

«©en <02abe ban IgoBenlo te ^tool gebomen fijn; 
öc / fcï)2ccf Den 30 5Huöuftt / Dat f)t> Dien mo2gen om- ï»ebs 
tcent (?uuren getoiffe tijDinge bebomen gaDDe/ ban 
eenen Die nocB Des5 DaegsS te bo?en / na miDDag binnen 
€mmecib toast getoeeft / Die feberen 5&02ger ban Doet bau 
<£mmerib Daer (ïraje tnbomcnDe gefp?obenBaDDe/ 
Die eenige Dagen ober D’anDer3ijDeonDer Den ©panD jjgjjj 
getoeefi3ijnDe/berfeberDetoaeracBtig te toefen / Dat oanbfg 
De©panDDeni8DestnacBtstbegojl B^bDe Den 0Bi)o 
te pafferen / 00b Dat Den fdben 25o2ger Den fööpn 
met BenluiDcn obergeboraen toast / Dat BP (idb toa^ 
bierbeBalf Duifent man/ DocB niet Daer ober / Dat 
IBonst ^>2agon oberfïe toa0 ober De ^pangiacrDcn 
en felfst in perfoon Dgcr bp ober De ^uitfen / te toeten 
De Regimenten ban ?ïrenberg/25edapmont en<©on? 
3aga toast commanDcrenDc ^Drabe Card ban jjBanfc 
belt / en toaren Daer bp 6. Co?netten lïuitercn / jlerb 
omtrent 400 / Bet boetbolb BebbenDe mceH lanb ge; 
toeerenmufQuetten/en a Compagnien Carabijnst/ 
Die nieulir aengebomen toaren/Die fouDen Ben boegen 
bp ’tbolb tebojenobergebomen/ente <©?ol en <©l* 
Denfeel toaren. 

€er top b02Der ban DefenbcrBalen/toillen top al* 
Bier febere mifftbe Des? Coninr ban ©2anbrijb/ aen De 
Igeeren ^taten <6cneraelgcfcB?ebcnDenlejfen 3iulp 
i j 92. uit 5ijn Eeger boo? €fparnap/ en bp Den Sta¬ 
ten ontfangen Den 19 Stugufii/en De p?opofitie Die Dcti 
^ecrcban25u3anbalDen 28 2ïugu(UDaerna aen De 
^eeren <©enerale Staten ban toegen Den boo?f3 €0= 
m'r.b ban ©2anbrjjb geDaen Beeft/becBalen/ De boo?f5 
25?ief Dess Coninjc toa^ luiDenDe alst bolgt. 

S Eer lieve en goede vrunden, ikhebbeniet eer als 
binnen twee dagen ontfangen uwe depefche van ftoninfc 

den 2 6 der voorleden maend, en hebbe gefien, dat gy ban 
luiden wel onderricht zijnde van den getale, daer toe rj^agE[J 
gekomen is het volk, daer mede gyluiden my hebt wil- 
len affifteren , onder’t beleit van mijnen Neve Grave nrcale 
Philips van Naflau,gy hebt geoordeelc,dat ten dienfte, ^ïateiTs 
die de fel ve mochten doen , niet was te gelijken by de 
koften,diegyluiden doet tot haer onderhout, ’t felve 
hen continuerende voor hare volle getal, hoewel het 
veel minder is, het welke ik niet kan tegénfpreken,we- 
fende waerachdg,dat ’t felve volk veel is verminderr,fo 
doordefiektedie daer onder is geweefl, als ook niet 
zijnde getrocken verre van der Zee, vele hen hebben 
beholpen metdefelvegelegentheit tot haer wederkee» 
ren, tot welke de Capitainen,om dat fy felfs niet waren 
verdacht van een folank verblijven, alsfy herrewaerts 
hebben ge weeft,niet hebben willen doen alle het belet. 
dat fy wel hadden mogen doen. Om defe oorfake,nade^ 
mael ik fie uwen wille te wefen, defelve wederom tot u 
te ontbieden, vinde ik ’t felve feer goed. en doe het ook 
tegenwoordig verftaen mijnen voorn. Neve Graef 
Philips, U. E. hertelik bedankende van defe goede offi- 
cievan vriendfehap, die gyluiden my hebt willen be¬ 
tonen by de affiftentie van een alfulken fecours, t welke 
my feer wel tepallequam,en my van’t beginfel van fijn 
aenkomfte (gelijk’tookfedertisgeweeft) feer vorder- 
lik was, wefende verbonden getuigenifle te geven in 
faveur van mijnen voorn Neve, van alle fijne Capitef- 
nen, en felfs van alle de particuliere foldaten, dat in alle 
occafien, die fich hebben geprefenteert, fy luiden hen 
altijd feer eerlik en vromelik hebben laten gebruiken, 
hebbende niet alleen bekent gemaekt haer vromighed¬ 
en couragie, maer ook vertoont in alle hare aeftien,den 
y ver en affe&ie van den genen by dewelke fy waren 
gefonden ; in mijn regard feer droevig zijnde, dat ik 

haer 



2. 
haer niet hebbe mogen doen het rra&ement waerdig 
na hare verdienften,maer ik gelove ten minften,dat fy- 
luiden fullen doen rapport, dat het is het belle dat my 
mogelik is geweeft. Ik volge defelve ordonnantie in de 
ontflaginge van uwe fchepen, gefchut, en Tcherp, wel¬ 
kers opfienders ook haer dienft en devoir dies aen- 
gaende wel hebben volbracht. Daer is niet als het kruit, 
'c welk ik genoorfaekt zy, om het groot gebrek, dat ik 
daer van hebbe , u 1. te bidden my te willen laten , en te 
vermeerderen noch met dit faveur de grote verbinte- 
nilTe, die ik hebbe van defe heerlijke affiftentie die gy- 
luiden my hebtgedaen. Ik hadde we!géwénft, dat de¬ 
fe dankbaerheid hadde mogen wefen voör de lefte im- 
portuniteit, diegyluiden van myfoudetontfangen ,en 
dat ik voortaen hadde mogen beginnen u 1. niet vorder 
laftig te wefen,maer myne faken fijn gebleven in fuiken 
ftaet,dat ik u luiden daer van als noch niet geheelik kan 
ontlatten, wantgedwongen geweeft zijnde te licentie- 
ren myne Hoochduitfche Artnade, als geen middel 
hebbende defelve vorder te onderhouden, vinde ik my 
wederom althans met minder krachten voorfien , als 
ik oit geweeft ben , en zijn aen de andere zijde myner 
Vyanden preparatien veel groter, als zy oit hebben ge- I 
weeft, hebbende dat voordeel op my, dat die gene, die 
hen onderfteunen, hetfelve aen middelen niet laten , 
ontbreken,gelijk gyiuiden wel zijt geadverteert, dat de 
Conink van Spangien henluiden van nieuws heeft toe- 
gelonden een feer grote fomme gelds: dat is de oorfa- 
kedaerom ik bedwongen ben my teoppoferen tegens 
het gene fy pretenderen te doen , en rot dien einde te 
wege te brengen nieuwe macht, ben ik genoorfaekt 
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vreugt van mijnen goeden voorfgank, als ik ontfange 
van de uwe. Ik ftelle aen den Heere van Buzanval, mij. 
nen Ambafladeur, om u luiden breeder verklaringete 
doen, van de voorgenoemde fake, en ook tefeggen den 
ftaet van myne faken alhier. en om u defen niet langer 
te maken, biddende God feer lieve en goede Vrienden 
dat hy u luiden wil nemen in fijn Goddelijke hoede en 
Vaderlijke befcherminge. 

Gefchre ven in den Leger voor Efparnay, den leften 
Julii,anno 1591. Onderteikent,HENRY, en la¬ 
ger, Poitfiers. 

Het opfchrift was: Aen onfe feer lieve en goede 
Vrienden, Mijne Heeren de Staten Generael des Ne¬ 
derlands. 

boo?f, ^möafTaöeur Deö Comny ban 
©jan&njfc ©ujanbal / De boo?f 25?ief Dees Cottfnfig 
aen De Igeccen Staten Generael gefonDen Bebbenöe / 
Ijeeft bo?Dec aen De felbe heeren Staten Generael 
berfocötauDtemie/Dte öemDctgunttë tegen Den 
2Cuguftt/ ten toelften Dage Dp aen Deboo?noemDe 
heeren Staten geDaen 0eeft/ Defe «abolgenDe 
pofTftle: 

Mijn Heeren , DÈ Brieven van den Alder»Chrifteliikften Co¬ 
nink , mijn Meefter,gefchreven aenU. Edel den 

leftenjulii, bedanken U. Ed. fo particulierlik van ’t 
goefecours, dat gyiuiden hem gedaen hebt, met ul. 
volk , uweartillerye, en munitiën van Oorloge, met 
alfulk bewijs van dankbaerheid en verbintenifl'en aen u 
luiden, dat niet nodig is u luiden daer van vordere fpe- 

_ ciale verklaringen by my gedaen te worden, achtende 
myne vrienden wederom te Toeken ,ommy daer me- behoorlijk^ dat den Dienaer Iwijgt, aldaer den meefter 
de te behelpen, en egene hebbende, daer van ik my fo 
feer verlekert houde, als van u luiden, addrelïere ik my 
ook tot haer veel vryer, mogelik, als de eerfte dien- 
ften, die ik daer van alrede hebbe ontfangen,en de ken- 
mfle, die ik hebbe van de laftige faken , die gyiuiden 
voor u felfs hebt te dragen , wel toelaten. Maer de fe- 
kerheit die ik hebbe van de goede affedtie,die gyiuiden 
my toedraegt, en ook dat het goed en quaed van mijn 
fortuin is gemeen , en onfeheidelik met de uwe, doet 
my defelve confideratien te buiten gaen. Óm dieoor- 
fake bidde ik u I. my noch de vrientfehap te doen van 
te willen continueren uwe goede aflifteritie, enomu 
niet te ontbloten van ’t volk van Oorloge , fal ik my te 
•vreden houden, dat gyiuiden my wilt continueren het 
fecours, ’t welk gyiuiden my gefonden hebt gehad, in 
een Regiment Lands-knechten, van de welke de koften 
niet veel meer fouden wefen, als van ’t onderhout van 
’t volk, dat gyiuiden alhier hebt, ik vertrouw my fo 
veel op uwe goede wille, dat gy luiden my dit verfoek 
niet fult willen weigeren , niet meer als gy hebt gedaen 
de andere voorgaende verfoeken, van alle dewelke de 
jegenwoordige is de meeft importerende,gelijk ik ver- 
hope dat die fal wefen de alderprofijtelixte of gewich- 
tigfte, fo verre fy haer efFed heeft, en dat ’t fel ve mach 
promtelik gefchieden: want in fuiken gevalle make ik 
my fterk , felfs het eerfte geweld te gebruiken, aleer de 
macht, die defelve gereet maken , te famen lal mogen 
komen. Ik gebruike met uluyden niet vele grote cere¬ 
moniën, om dat my dunkt dat goede vrientfehap die 
onder ons is, ’t felve niet vereifchet, en ook dat het 
befte argument is, omu luiden te perfuaderen my te 
helpen,dat ik’t van doen hebbe. Ik fal u luiden niet feg- 
gen van myne verbintenifte, daer mede ikmyaenu 

[Fol.z8) luiden hóude verobligeert,’t felve uitftellende, tot dat 
God fal believen my te geven en verkenen eenen bete¬ 
ren ftaet, en ’t felve te bewijfen met de vergeldinge,die 
ik daer van lal doen, altijd lo gewillichlik, als ik ul. 
vryelik vervolge te continueren my totul. te verbin¬ 
den. Ik refervere voor ’t einde van defen, my met u lui¬ 
den te verblyden van het innemen van der Stede van 
Steen wijk; gelijke be!eeftheden,die ik u luiden mits de¬ 
fen betone, onfangeik van mijne andere vrienden,die 
wel weten, dat dit geluk my is gemeen met u luiden, 
der welker rechtveerdige fake fiende dat God favori- 
feert, is een goed reiken , dat hy ook allo doen zal de 
mijne, en dat ik wel haeft u luiden geven fal gelijke 

fo klaerlik fpreekt. Ik kome dan tot ’c gunt meeft im¬ 
porteert , en dat my meeft nodig dunkt, u tegenwoor¬ 
dig voorgehouden te worden, om u 1. particulierlik te 
doen verftaen,d’affairen van zijn Majefteit, ’t welke ik 
fo veel te liever doe., om dat ik te voren gefien hebbe, 
dat de kennifle, die u luiden gegeven is van onfen ftaet, 
is geweeft een goede remedie tegens de inconvenien- 
ten en accidenten, daer mede de felvegedreigt wort. 

Öenkt niet, mijn Heeren, dat dé Conink, die uwe 
troepen weder fend, de lelve min van doen heeft als te 
voren, doe gy luiden defelve hem leendet. Ter contra¬ 
rie is ’t gebrek federt vermeerdert, fo wel door het ver¬ 
trek Valide uitheemfe Duitfen, die fijn Maj. te voren 
in zijhën dienft hadde,als door het geweld,dat den Co¬ 
nink van Spangien tegenwoordig verdubbelt tegens 
Vr ankrijk. 

Maer fijn Maj. heeft liever willen voldoen ’t geen hy 
u luiden nadde belooft, het welk was, van u luiden de 
voorfz troupen wederom telenden, als gyiuiden de fel¬ 
ve weder foud ontbieden j dan de felve op te houden,era 
hem daer af langer te laten dienen, als by avontuire u- 
we goedigheic hem foude hebben geaccordeert, fo 
verre hyu luiden levendig hadde doen remonftreren, 
hoe feer hy defelve van doen hadde. 

Enomu luiden kortelik tefeggen, in wat ft:2et d’af- 
fairen in Vrankrijk zijn, moet gyiuiden weten : dat ten 
zei ven tijde de Paus en Conink van Spangien fijn eens 
geworden ,om te doen procederen rot de verkiefinge 
van eenen nieuwen Conink, en datfe affigneren plaetfe 
en tijd, van allen Tijden den genen die eenigfins van de- 
fe faélie fijn om te beginnen defe ontrouwe handelinge, 
Waer toe eenige Gedeputeerde met den Cardinael van 
Sens hen hebben laten vinden tot Spa, by den Prince 
van Parma, ten einde alle middelen wel fouden mogen 
worden overleit, om de verkiefinge te doen vallen op 
den Conink van Spangien, of in gevalle van fwarigheid 
op fijn Dochter, defelve uitheilikende aen een van 
den Huife van Lorraine. 

Om te beginnen dit grote feit, dat fo latlgen tijd by 
den Spangiaert voorgefiagen is , en dat met de tninfte 
moeite, en meefte authoriceic, maekt alle gereetfehap 
aen allen zijden > om te fenden een nieuwe armade in 
Vrankrijkjomtcdoen buigen den genen die tegens fijn 
voornemen hen foude willen ftellen. Daer wort nieiï, 
volk gelicht in den Coninkrijke van Napels, en Mila- 
nen ,’t welke men feit te wefen wel tot 6©00 hoofden.* 
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$ Het Negenentwintigfte Boek. 

Hy heefc doen komen nieuwe forcen in Bretaigne; en 
de Priaee van Parma vordert ook mee alle mogelijke 
diligentieeen verfche armade,om daer mede in Vrank- 
rijk te komen in ’t einde van September. 

De Paus fel Is concribueert daer coe de beralinge van 
1200 paerden, en van een Regiment voetvolk,en men 
heeft advercentie , dat hy ’t eens is met den Conink van 
Spangiemom te geven authorifatie tot dc electie die hy 
hoopt te doen op fijne Dochter. 

En wie en liet n iet klaerlik uit de vierichcit die fylui- 
den daer in gébruiken , wat voordeel fy daer uit verho¬ 
pen ? En hoe fouden fy groter en apparenter daer uit 
konnen weni'chen, dan alfulke, die daer uit apparente- 
lik volgen foude, te weten, dat fy fulieri een partye van 
de Francoifen,die de hand fnllen gehouden hebben aen 
defe elcdlie,maken irreconciliabel voor haren wettigen 
en natuurlijken Conink ,’t welke den raed is van Achi- 
tophel ^ om Ablalon execrabei te maken voor fijnen 

vader David. 
Dat ift, waerom de Alder-Chriftelixte Conink meer 

als oit te voren benodigt is,ordre te (tellen op fijn affai¬ 
re» , en alle fijne vrienden en nabuiren veel heftiger te 
roepen tot zijnder hulpe, en henluiden na te doen fien 
het uiterftedangicr,da: hen openbaert,om te gronde te 
doen gaen niet alleen het geen dependeert van fijne au¬ 
toriteit , maer ook den ftaet van de nabuiren ; ’c welk 
de Spangiaerts op ’t lefte referveren. 
Ift nu dat fijn Maj. eenige nabuiren en vrienden heeft, 

daer af hy ten aenfien van de voorgaende weldaden be¬ 
hoort te verhopen een gereet fecours, dat ’Z.ijr gyluiden 
mijn Heeren. Waerom hy hem te vrymoedigertot dien 
einde aen u luiden is addrelTerende, en u luiden ver- 
foekt, dat gyluiden in fijn dangier wilt aenmerken het 
uwe , en gemerkt principalik in fijne mine gefogt wort 
de uwe, wilt daerom hem affifteren van uwe middelen, 
teneinde hy mach ontgaen dit onweder hem over 
^ hooft hangende. 
Sijn Maj agt,dat uwenffcaet niet fal worden befwaert, 

maer eenige verlichtinge genieten door den voorn 
dienft tegensden Vyand,ift dat ul. belieft hem de mid¬ 
delen te prefteren , om te lichten en te onderhouden 
een goed regiment van 3000 Voetknechten, voor fui¬ 
ken tijd,als gyluiden fultoordeelen,dat denjegenwoor- 
digen nood van fijne affairen fal vereifchen, en uwen 
ftaet mogen lijden. Seker mijn Heeren,ift da; gy luiden 
met eene oprechte fchale overweegt, hoe veel ü luiden 
gelegen is aen de behoudenifle van den Alder-Chri- 
iftelixten Conink, en hoe veel dat importeert het ftuk 
van de gepretendeerde eledtie van een Conink, dat de 
felve mag werden gefcheurt. Ik weet wel, dat ik eenig- 
fins kenne uwe goede wille tot fijne Maj. en uw goed 
oordeel, om de voorfz fake wel te overwegen, dat gy 
niet fult bevinden dat dit verfoek gedaen word fonder 
redene en buitens tijds. 

Én boven de vruchten die uit defe affiftentie fullen 
genoten worden , (ie ik nog andere rijfen,die niet klein 
zijn, het principael is, dat door defen exempele andere 
Princen fullen worden opgewekt,om zijn Maj. te hul¬ 
pe te komen met alfulken fecours, dat geduriger en 
vafter fal wefen , dan ’t gene dat fyluiden tot noch toe 
hebben laten volgen. 

Deonkoften van ’t voorn Regiment, als ’t felve 
maer foude wefen van 2500 mannen , foude bedragen 
12000 Cronen alle maends, door dien onfe betalingen 
veel hoger zijn, dan van defe Landen; en dat fonder de 
avantagien , die men foude moeten geven , fo in ’t op¬ 
lichten als voor de wapenen. Zijn Maj. fal daer van 
trecken defe commoditeit,dat ’t voorn Regiment altijd 
blijven fal geheel by fijn perfoon, en door de betalin¬ 
gen fal gehouden worden in fuiken ordre cn difciplij- 
ne, datfe fal wefen befet met de befte foidaten , dieje- 
genwoordig in Vrankrijk fouden mogen wefen,die hen 
daer onder geerne begeven fullen , ten aenfien van de 
goedegeregeltheit,enop hope van daer onder eere te 
behalen. 

Ook, mijn Heeren foud gyluiden zijn Maj. tor geen 
bequamer tijd afliftencie mogen doen, als tegenwoor¬ 
dig ; want hy ontbloot i$ van alle fijne uitheemfe Duit- 

fe Armade, en aen d’andere Zijde iiïèr alfulke armoede 
in Vrankrijk, door de continuatie van der Oorloge, en 
de fcheuringen , dat fijn Maj. de middelen met heeft te 
mogen onderhouden een ordmaris Regiment Fran- 
coifen. 

Defe occafien fchijnen den Vyand fofchoon , dat fy 
hier op een fekere hope gekregen hebben,te mogen ko¬ 
men tot haer luider voornemen , doende verkiefeneë- 
nen nieuwen Conink, prefemerendealrcdeden Co¬ 
nink van Spangien fijnen grijfen kop, om daer op defe 
prone te ontfangen ; en laet hem voorftaen, dat fijn 
Dochtershooft Iterk genoeg is,om defeive te dragen,by 
gebrek van ’t zijne : door de fwakheit, d ie hy prciu- 
meert te moeten fijn in den ftaet van den Alder-Chri- 
ftelijkften Konink. 

Sulx dat mijn Heeren hem daerom moeten diverte¬ 
ren meer alsoit, om hem te doen verliefen dele hope : 
en in ’t verfterken van fijne Maj. moet men alle de we- 
relt bekent maken de lwarighcit,dewelke fal hebben de 
gene, die hem fal willen belaften met defeambitieufe 
entreprife, en den felven doen verklaren de felve woor¬ 
den van eertijds den ouden Antigonus, feggende : O 
Kröne swijlmen hoe fwaer gy -weegt, geen perfuon foude kent 

willen vervorderen u van de aerde te lichten, en zijn hooft 
daer mede te verderen. 

Als wy dit jaer fullen gewonnen hebben,dat is,dat wy 
den Vyand ’t felve hebben doen verliefen,fo ifler hope, 
dat God het daer na anders fchicken fal, wanthy is ge¬ 
woon zijn goetgunftigheit te bewijfen den genen , die 
hen behelpen, en in fijne vreefe liberalik alle bare 
middelen tot defenfie zijnder fake employeren. 

Gyluiden moet daer in, mijn Heeren,fo veel te vye- 
riger wefen uit fake van uwe weldaden , fo voren be- 
weien aen onfe kroone, excederende byna alle d’ande¬ 
re, die defeive hebben gefecoureertin defe lefte hecef- 
fiteiten, fo tot confervatie van alle uwe meriten en wel¬ 
daden , als tot behoudenifle van defen Prihce, die niet 
na laet fijn leven in alderhande hafarden te exponeren, 
voor den vrydom van de Chriftenhëid, en by alle mid¬ 
delen fal foeken te erkennen fo vele onderftants en fe¬ 
cours , als by van u luiden heeft ontfangen. 

Dat is,ir ijn Heeren, een van de poinóten die ik had- 
deuluiden voor te houden van wegen zijn Maj. Daer 
is noch een ander, ’t welk ook niet is van kleine confi- 
deratie , dat is, dat gyluiden voortaen uwe geweld van 
wapenen fulx wilt difponeren, en wenden 't gefichte 
van uwe Armade in (ulker maniere, dat den dienft, die 
daer uit fal rijfen , mach welen generaelder, danfe tet 
noch toe heeft mogen wefen , op dat den Vyand daer 
uit mach gevoelen meerder incommoditeiten, als uwe 
Vrienden fullen gevoelen meerder foulagement. 

Want nadien den nood en natuire van der Oorlog , 
inde welke wy alle zijn ingewickelt, ons daer roe heb¬ 
ben gebracht, dat ons goed en quaed , tegenlpoed en 
voorfpoed ons gemeen zijn, en dat wy tegenwoordig 
niet zijn dan een lichaem, dat wy eenen gemeinen Vy¬ 
and hebben, en dat hyaentaft die partye, door wiens 
verfwackinge hy verhoopt eer te komen tot den onder- (F0I.25 
gank van alles : moeten wy mede onfe middelen, die 
God de Heere ons in handen heeft gegeven,doen ftrec- 
ken fo vorderlik en favórabelik , als doenlik is, tot on¬ 
derhout van ’t geheele Lichaem. 

Laet daerom ons geweld d’eeneden anderenader 
komen , als tot noch toe is gefchiet, laet ons mede onfe 
Raden nader voegen, en niet letten waer wy meerder 
vruchten fouden mogen doen in’t particulier (want dat 
foude ons haeft ontgaen, ift dat ’t felve niet gemaintc- 
neertwert, door’rgenerael) maer daer wy den Vyand 
de meefte afbreuk fullen mogen doen, en te meer 
fcheuren de commoditciten van fijne aenflagen, en de 
treinen van fijn voornemen. 

Ift dat gyluiden delerefolutie neemt, mijn Heeren, 
fo heeft de Konink mijn Meefter my belaft u 1, te ver - 
fekeren,dat by fal fchicken deforeen,diehy heeft in Pi- 
cardie onder den Heere van Longeville, om te vallen 
in de Landen van Arthoys en Henegouwen; en zijn 
Majefteit approcherende mettet meefte geweld van 
fijne forcen in die quartieren , zal d’aehfiagen hel- 
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pen vorderen, die aldaer (uilen mogen gemaekt wor- 
den. 

En twijfelt niet, dat indien deSpangiaert hem eens 
yint belemmert, om te defenderen ’t gene hy meent al- 
derverfekerfte te houden, of fal haeft beginnen te def- 
pereren van fyne ydele imaginatien van de gepreten¬ 
deerde Monarchye, en dathy fal gedwongen wefen 
fyne handen tetrecken van de Staten , daer hy niet 
aen heeft ;’t welk lal weien de verfekertheit van uwe 
liberteit, en’t avancement van de lieffelijke vrede, 
daerom gyluiden tot noch toe fo lange hebt gearbeit. 

Legt daerom,ift dat het u belieft,dele fake in rijpe de¬ 
liberatie,houdende altijdsdefc maxime voor oogen,dat 
door de onderlinge dienden vaa de partyen d’een aen 
d’ander, het geheel z.ijn wefen en behoudenifle trekt. 

Gedaen in den Hage den 28 Augufti i y 92. Onderte¬ 
kent , Buzanval. En overgelevert ter vergadennge van 
deHeeren StatenGenerael,den 29 Augufti,annoi^i 

a©otBteropemdihbpbcnlgeeten Staten <©ene? 
tael gccefolbcert i?S / (uilen top Ijtor na ter bequamec 
plaetfen bethalen / toant be faheban be felbe Staten 
toaren te befer ttjb in fulhen (late/ bat fp genoeg te 
boen tjabben aen allen hamen o?b?c te (lellen. 

ïjootr.1 1 ^ tjC)-c maenb ban Sdugufïö toaë baer cenen fcD?fc- 
SS lhelijhcnb2anb te ©clfëBaben / fo batbcecne3öbe 
m tn genoegfacm afb?anbe en grote fcBabe gefcBiebe. 
[ollanb. t - 

j aerdich^ 

In 3CVgV(ïo Verb?anbe ©eLfë-BaVenëeen3ilben/ 
©acr beVrVcdMenfCBcnraeChten inbjVChlCïj 

Liiben. 
altman XXT $ billen toeberom heeren tot be belegeringe 
urn VV banCoeberben. ©en<©betden©ecbu30 / be? 
irrert- tucl&c boo?gaenë feer Babbe aengeBouben / fo aen ben 

SKttoge ban ^Bacma alë aen ben 43?abe ban IBanë- 
ien te belt / om fecourë/ om het jpo?t ban Coeberben bat Op 
mtfee» fcec getoelbig (lerh Babbe boen mahen / te ontfetten / 
en* bertoonbc bat heel ©ncfïanb Bier acn genoegfaem 

toaö liangenbe/en bat doeningen fonber <£oeberben 
niet honbe boo? ben Contnh betoaert noch betfehert 
blijben / Beeft ten leden fecourë behornen, te toeten/Bet 
regiment ban lBonë be la CBapelle/ toefenbeeen 
regiment gruihenacen/ met een regiment Italianen 
ban ©on 45afïon ^pïnola / en Bet ff?fcUe regiment 
ban ^tanlp/ en ooh eeniac <£ompagnten paerben/ om 
öer Bet beleit ban ©on Élfonfo ©abaloë. ©erbugo 
hrecg bit boïh fonber bat fiem eenig gelb baer bp ge? 
fonben toerbe / baer boo?Bp feer begeef! toaë bat Bp 
ontoilltg bolh hebben foube mogen / en baec toeinig 
uitrechten foube/toant beBalben bat fp geen gelb mebe 
brachten / fo toaren be regimenten en bgenbelë feer 
ftoah / bocb baer guam noch meer fecourë / nament? 
lijft een regiment ^angiaetben / onbec ’t beleit ban 
©on 2Clfonfo be jÊenbofa/ en een goebe quantiteit 
mitecpe/Bier mebe en met be gene bic ©erbtigo te bo? 
ren Babbe en bo?berë gelicht uit be garnifoenen baer 
omtrent / toaë BP tod omtrent 4000 te boet / en om* 
trent toeinig min alë 1800 paerben derh / toant BP 

ÜfrDuao Babbe l!em ccn «Oiment ^pangiaerben / een regi? 
ment Italianen/ ttoee regimenten ©tiitfcn banbe 
<j3?abcn ban Sücenberge en 25arlemom/ een regiment 
ffren / be Euihertoalen / en <5oo man bie met <5?aef 
lierman ban ben ©erge fo lange in be ©oo?dab en 
omtrent doeningen gelegen Bobben / en baer toe 
Babbe Bp gelicljt alle Bet hrijgëbolh bat men eenigfinë 
honbe miffen uit be garnifoenen ban <0lbenfeel/40?oJ/ 
25:eboo:t/1tingen enanbeteplaetfen/cnmeenbebaf? 
tcUjh fijn €rcell./al bleef [jpfcBoon in 3pn boojbeel 
lengen / tocl te obertoelbigen / of te boen bertcechen. 
Eijn €rcdl. h?eeg gedabig ban alleë goebe abbecten? 
tie/ en delbe op alleö goebe o^bie/ niet alleen in ’t %t* 
gcc boo?£oebecben/maerooh op ben 3©aert boo? 
©oejSburg / boo?^utpBen / ’js <0?abentoeert en eL 
ïjetsf / men toerhte feer neerflig om alle be guactieren 
te omgraben/ en fcBatifen op alle abbenuees te mahen/ 
toaren ooh feer derh grabenbe in Bet boltoerh ban Bet 
dlpo?t/ en meenden bat men in ttoee of ö?ie öagen ’t fel? 

- 

be foube boen do?ten/ bocB ben regen beracBterbe Ben 
feer in be toerhen/maer ben felben r^gen toajO ben ©p* 
anb oooh feer fcBabclth/ toant be toegen baer boo? feer 
guacb toaren om te marcBeeren/ bieë niette min fo 
marcljeerbcn fp feer erndelijh/ fo bat fp ben y barB na 
batfe te25erh toaren obcrgcfcBecpt in’i432aeffcBap te 
25entljcm tot ölfen / ttoee mijlen ban Coeberbên aen 
guatnen, ben bierben September guam Bp te «Jcmem 
cljem/ en boo?t0 bp Bet Segec ban 5ön €jccell./ tot op ®etbum 
eenbierenbeelnujtona/ altoaec Bp bleef dil leggen / u0mr 
fonber pet anbcrtf uit te rccBten ban be gelegcntBeit m«ïön 
bcjOllegersibeficBtigenbe/ en beruam baecentujTcn 
alle hontfcBap ban be belegeringe / toaer Bp bed foube ïeaer 
mogen fijnen aenbai boen / en toaer en Boe elhe natie ban MJn 
3Ön plaetfe Babbe / al£ BP öen eerden nacBt tot €me?c?:C£U' 
UcBemgehomentoagf/bebe Bp be beleger be met bier 
tehenenhennifle/ bat Bpatt>aet gehomen toagf / Bp 
BabbegoebegelegentBettom ban alle fahen henniffe 
te hrtjgen/toant fehec Cbelman/genaernt ^oljan ban 
^tecntoijh/eigenaer ban BetBumter ,§cDeere/ baec 
5ijn €)tceU. eerd gelogeeet toa^f / en baecbm bp 3ÜP 
€]ccell. fo geeert / bat BP bagelir ten berheeebe / 
en aen be rafele ban 3ijn €rcell. Baöbe gegeten / en 
mocBt gaen beften alle be loopgraben en anbere toer? 
hen bie boo?’r J*o?t gemaeht toecben/Beeft ooh henntfs 
fe geBab ban alle be bifficulteiten bie men ontbehten / 
alë necefftteiten bie men mocBt (jebben / boo? 3ijn eU 
geninbagatte/ en boo? èenigebie be grootde bp 3ün 
Crcell. toaren/met ben toelhenBP Bern Beel faintlt? 
aec gemaeht Babbe: ©efe Beeft/alë ©ecbugo met 3ijn 
bolh tot «ÊmilicBcm gehomen toaë/ op ben felben gjj®* 
mo^genuitljetSlegecbansijn €rccll. fijnen bienaer ^ceen« 
gefonben met een üefïoten b?tef aen ©erbtigo in ’t 21 es totjh 
ger/fonber boo?toeten of confent ban3ijn €rcell laf^ 
tenoesijn jongen te (eggen/ foBempemant b?aecBöe obber/ 
toaer Bp totlbe Been gaen / bat Bp foube feggen bat BP 
na j^ieutoenButë ginh/ en in 't toebee heeren ban ge^ 
Bjhen / feggenbe Bem nocB fo u ©etbugo b?aec0t / toie iC[egcR^ 
op mijn l^uiö leit' moogt feggen ben <0?abe ban 1|Oj tjeftuan 
Benlo met 3ijn bolh / en fo Bp n b?aegt Boe derh bie të/ 
moocBt feggen baec af / en anberepoincten alë gp ge> «oms? 
fien Bebt: en befen bienaer albuë afgebeeebigt neb- öen. 
benbe / të BP uit Bet Seger bertrochen na be ©?eme / 
op een anber coelmanë Butë / JSutoijnen gcnaefrn: 
3pn ©ienaer gehomen 3ijnbe bp ©erbugo/ en Bem be* 
BanbicBt Beübenbe ben b?ief / të na be leftnge ban öien 
bp ©erbugo geb?aecBt/ toie op 5ünë i|eeren Ijuiëiag/ 
baer o Bp anttooo?be be <6?abe ban l|oBenlo / en ge? 
b?aegt toatbolh bien 4B?abe mebe geb?acBt Babbe/ 
anttooo?be/ feben baenbclen boethnccBten en een boen 
rutteren: nocB geb?aecBt/ toaer Bet ruiter Eegec lag/ 
of fp getrancBeect toaren/ en Boe Booclj/anttooo?be ijet 
ruiter 2legec te leggen op 5ijn gjonherë Bof / en ’t felbe 
omtrent een manë lengte Boócij geretrancöeect te toe? 
fen: noclj geb?aecBt of men Bet toater tod pafferen 
mocBte / anttooo?be / ja: item of men baer toel boo? 
rijbenmo£Btc/anttooo?bc mebe ja / mttëbatmen’t 
nam baec be toeegen lopen: na allen befen të ben 
jongen bien nacBt tn ’t logement ban ©erbugo gclo? 
geert/ en be^ anberen baegë ban baer toebecom afge? 
baerbigt met een hletn b?iefhen gefcB?cben bp be Banb 
ban ©erbugo felfë/en met 3ijn fecreet «gegel gecaeljc? 
teert / Boubenöe ’t felbe b?iefhen ban tooo?be te tooé?* 
beaibuë. 
A/fOnfieur, Par ce ppurteur ay receu veftre lettre, zstfefs, 

vouspriant croire quen’ay nulle finiftreopinion hcnüat! 
de vous&devosadlions: demeurezhardimenten vo- 
ftre maifon , que de ma part n’auresjamais tra&ement j^etbugc 
que d’amyjteulerQencvcudróisavoir fou vent lettres de aen 
vous. Je croy que vous ne de voftre voiftn aures receu 3jonhcc 
bon traidtemenc, ne prouffit de vos holles. <E£n bJ3ë btt ^pan 
b?tefhen alleen met een F. en boo?ge(lagen V. onbec- éteen? 
teihent. tobfc. 

’(€ felbe in ©uitë. 

Mgnl^eere/met:ben b?engec befeë Beh ih utom 
toief ontfangen /u bibbenbe te geloben/ bat ih gc? 

ne fim jite opinie ban u noeB« «toe actiën ijebbe / 
blijft 



Het NegenèntVintichftc Boek. 

blijft bjp op u fjuiS/ toam ban mp fult gp altijds geen 
anber traktement tmtfangen / ban ban een b?iend / al* 
ImtliP toilbe iP tod bat gppmp diPtoilS fepjeeft/ ift 
gelebc bat gp noepte ban utoc nabup? goet tractement 
noefj ban utoe gaflen pjofgt omfangen peöt/ en toas 
onderteiPent F. V. , 

Oen jongen met 'defen ö?ief toederPomende / paf* 
feerbe aüc be toacpten ban ©eedugoos Eegec fon* 
der eenS geb^aegt te too?den / en Domende omtrent dé 
toacpten ban be Kuiterpe ban 3011 Cxcell. / en ban be 
TdDefecfcDuldigt/datppbanCmmeltcpeto ban ben 
©panben quant / beeft ’t felbe gelocpènt / én gefett te 
bomen dan 3§ieutocnDuiS en Slfen/daec na bp 5ün 
Cjccell. ontboden 3ijnde/ beeft noep baer bp geperft* 
fleert en ontPent ©erbugo geften / met pem gefp?o* 
ben ofeentge toieben acn pent ofte in spn Eeger ge* 
blagen te fjebben / doep na dele p?opooften en boo? 
Imigementen pem gedaen / peeft bebént een bejlo; 
ten 2S?ief acn ©erbugo gcd?agen te pebben / met 
pem gefp20Pen ais betpaelt is/ en een b2tef toeber 
ban pem te pebben / bie pp gcfïePcn pabbe onber 
ben banö en opjlag ban 3tjn poet «• öefen jongen 
toerde boo2 eerjï gebangen gepotiöen / en tot ben ©20* 
boo|t geb?acpt / doep boo? bertoaerlofmge ban ben 
^20boo|i ontliep pp. Epn Cjtcell. font een trompet; 
ter na bc O^ente op pet pups te Kutopiien aen ^teen* 
toijp/ en ontboot pem bat pp bp 3tjn Cjccell. bomen 
foude/ fonöcr te feggen toaecom/pp fielöe fiep als? der* 
toonderendc toat sijn Cxcell. toilbe ban Hem pebben / 
doep pp reeö mebe bp 3tjn Cxcell./ bie pem terflom 
©erbugoSb?iefboo?flelt/end?aegbcpem of pp alle 
bie ontfangene toeldaöen in ’t berfeponen ban 3ijn 
fjutsf en goéderen / in alfulPer manieren toilbe bergel* 
ben /ppbegonbetebebenentc fïamelen/fonder pet* 

(f©ï. j'6) iicdcnbigö tot fijne ontfcpulbtnge te bonnen 
Poo2tb2engen/toaeroni pp na ben©joboolï gcleit toet? 
öc / 3ijn Cxcell. pem bic faPe niet toillenbe berber on* 
bertoinben/ peeft ben $|eere jpifcael ban ’t Eeger 3)©r. 
SflmpomS Ouiö gefonben op ^too!/ om ban ben Ka* 
bc ban ^tate teberflaen/ poe en toaer3P begeerden 
tegen pem gep^ocedeert te pebben/ detoelbe niet om 
gaerneDabben/bat men pem in ben l^agc geb?acpt 
pabbe/ ban beb?eefben bat be Eandfcpap paer pier te* 
gen moepten oppoferen / aïfo toert pp boot eerfl op 
^ir.ol / en baer na op Oebenter geboert / om bp ben 
Kaeb ban ^rate op fijne faben gelet en met rijpen 
raed gepanbdt te toerden. 

\T7CbcrPercndc tot ©erbugb / peeft Pem aïtemet 
* * laten fsen / en ben feilen jf>eptemb?ig ’$ abontsS 

maebteppin btberfe reifeneenig rumoer op ben toeg 
ban^mmdicpenuegenpetguartierban be 5^oo?to 
S0ol!anbersi / om 3ijn €rcdl. te abuferen / en pet bolb 

„ , mceft baer te brengen / ban 3ijn bes? mo2gensf een uttre 
beiinjt boo2 ben bacp met groot gebrtjss aengebomen aen pet 
Setïe* quartierbangionber jF!o2iöban®?eberobe en baer 

0,111 pet nicu regiment ban ^tolburglag en fo boo?tjS/ leg= 
brceii. gcnöc bcfelbe ban pet quartter ban be $oo?d-!§ollam 
öau öcrö toel een uure gacnë / toam ©erbugo eene fmalle 

jj2Uqge öe ©eept gepa|Tccrt3nnbe/ moefi toei 
ö2ie uuren tijbö toe b?engen/ om ’t bclP in 02b?e te (leb 
ïen / cm ben aenbal te boen / $P pebben tot ttoee of b?ie 
plaetfen eenen fiirieufen aenbal gebaen/ ja fulje batter 
al ccnige ober be toallen ban bc trenepeen toaren en 
riepen ©ict02ie / ©icto??e/ baer op de nabolgenöe me^ 
be aenbtclen / aan fp toerden met fulben coucsgte ont* 
fangen en toeberllaen/ bat alle be gene bie in be fepan; 
fen toaren gePomen baer alle boobgepagen toerben/en 
be refte aftoppen moeflen / latende bele boden/ben 
alarm toaö terüom in ’t groot Ecgec bernomen/ baer 
om ’tfeibeterjlonbop öcn been toa.ö/en marcpeecOen 
baer ’t ben nood bereifcpeöe f <J32abe 3©illem ban 
kaffan / bie feer tot bit beicg geraden pabbe / reed 
baer met grote neerfiigpeib na toe / en fldbe goe* 
beosbje/ fenb eentge imiteren fo bdft be l|eere ban 
Stotlisf alö andere bic lp gereet bont uit Pet Êeger na 
be ©panden toe / om fiep te tonen of fp ter 3öben tn be 
©panden toilden ballen bie ten flojm liepen / ban be 

©panben toaren al aen ’t topeben / men fag baer een 
bed boden leggen / be todhe ais ben dag bcaonöe aen 
te Domen / aen pare bleederen toel fepeenen meep 25c* 
bdijeüberen te toefen / fp toaren al in toitte pembben 
ober pare Dlederen/fo tod petboctbolp ais pet paer* 
bebolb/om malbanberen inden builïercn te mogen 
Pennen / dorp ©erdugo pabbe bed bande bonPerpeir 
bes nacpts berfuimt met pet pafferen ban De b?ugge/ 
macrfobenbagbegonbeaen te Domen / Pondemcri 
te fePerber op paer fepieten en treffen / en pet grof ge* 
feput bede grote fcpabc onder befelbe / fp togen in re* 
belijpe o?b2e toeberom af / ais goede eerbaren folba* 
ten / onber be gene bie in be frpanfe bood bleben/ toaS 
een ^paens Capitein/ genaemt t^on 3Iopan be ©i= 
banco / bie in ben boo?tocpt toas met nocP een <©uitS 
Capirein ban ’t regiment ban 25erlaimont / bies nier 
tegenjlaenbe pp aïfo afgeflagen toas / bebeppnocSi 
eenen ttoeeden aenbal / met grote furie / geroep en ge* 
Prpt/ dorp be felbe teerde bed liepter afgefïagen/ 

j alfo alle pet PrpgSboiP nu in toppenen toas / 3ijra 
€rcdl. be ©?ince iBauritius ban ^affau / en 3tjti 
<©enabe <©iabe Jèillem ban l^affau / toonden pen 
toonberlijPen couragieus / en pebben pen feer neer* 
|ïtggequeten/en3ijnallefaPen met feer goed bdeiö 
toegegaen/ onfe ruiters pebben 3pn €rcellentte feer 
gebeden / ja met feer groten ernfl batfe ben ©pand 
als Pp af troP moepten Doigcn/ gdpp 3ijn <0enabe 
00P toel goet fepeen te binben/ ban 3tjn €rcellentie 
peeft 't felbe niet toillcnronfepteren/eenfbeeis om be 
onbequaempeit beStoecps / en anderdeels om deern* 
bufeadê bie ben ©panö op beel plaetfen feer bequa* 
mdiïf mogt leggen / en om ander redenen meer 3üs 
ne €jcceHentie beter bcPent/enp?incipaljjP om niet 
te abontuuren / toetende bat bele bicto?ïen met 
ontpbig na jagen en berbolgen berfuimt en toeber 
berb02ben 3ijn / fonberlinge en toaffet geen tpb pet 
bafïe Eeget te berlaten/ fo lange men pet p?inci* 
padfie toerP baer men om gePomen tocS/te toeten 
be beroberinge ban Coeberben niet en paddeber* 
ritpt. «©mtcent een uure na bat ben ©pand 3ijn 
cetraittetoas nemende / is ben ©berflen jft* ©ece 
met afpt baenbelen €ngelfe Compagnien aenge^ 
Domen / en be Compagnie Kuiters ban <©?abe 
l^pilips ban isaffau/ en toas ©eer noep b?ie an* 
bere Compagnien Cngelfc bertoacPtenbe / 3P toaren 
niet toel te bieden batfe folaeracnquamen/ en pad* 
ben in ’t na jagen nocP toel eentge eere meenen in 
te leggen/ ban en toert nier toegelaten: bit 3tjnfuti* 
eufeaenballengetoeefl/ men p?e(umeert batter tod 
^ooofmeeropbepiaetfeenpétbelb bood 3tjn geble* 
ben/ bocPbei|iUonfrp?pberSbanbe ©panbs 3ÜÖC 
fcp?pben ban omtrent ponbert ban alle natiën/ en 
aen be 5pbeban be Staten niet meer alSb?ie boden 
en bpf of fes gequetfle / baer onber 3ijn C5enabe 45?a* 
be 3©illem ban kaffan be p?incipael|ïe getocefl 
iS / betodPe in ben cerfien aenbal in ’t bun ban 
fijnen PuiP gefepoten is/ baer men ben riem bind/ 
en toas be Pogd boo? en toeber boo? gegaen / fo 
bat pp ttoee gaters b?ie bingers ban malPanberen 
in ben buip pabbe/ ban en toaren be binnenjle par* 
tpen ban be bermen niet geraePt / macr boo? pet bet 
gegaen j3tjn^3enabc niet tegenffaenbe be boo?fcp?c* 
ben quetfure bleef geflabig in ben firijb tot Den laetfïen 
toe / baer na bebe pp fiep in fpne tente berbinben / en 
berPlaeröen be Cpirurgijns bat pet fonber bangier 
toas / pet loot lacp nocP in 3tjn pembbe/ Capitein 
^epaef pabbe pem 00P feer baltant gequeten/pp toas 
geflePen met een fpietfe in 3pn been / ban een ban ben 
©pand bie tn be trenepee obergeballen toas/ Capt* 
tein 3©pngaerben b2oeg Pem 00P in ’t ftoaerfle feer 
tod/ fomma alle bc Captteinen en Soldaten bast 
der Staten 3pbe pebben in defen grote eere ingeleit en 
grote blptigpett getoont, (Cc befer felfber tijd toajfer 
geen b200ö tn ’t Eeger te Poop / fo bat men ^uffepute 
uitdeelde /dorp baer quam eenconbop bienfelbena* 
bond ban fBeppen / fo batter toeber b?oob toas. 

Sedert bat ©ecdugo befe aenballen pabbe boen 
bom/bleef po noeptot Cmelicftem in ’t ^aeffepap 

ban 

i 

treur joc 
t)oben 
han beu 
l&panb/ 
eucan 
6et^ta< 
ten jijbe 
nfet ban 
b?te. 

<0/abe 
JBtUem 
ban 
a^afan 
Setmetfi. 
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Uait 25mtpem leggen onbefepantf. ^en 9. ’isnacptg 1 pengefeitbathpfn regarb ban fijnen $ebe Ciabe 
onKCÈtit ttoaelf uuren bebe p p boetefelle fïaen/ en; 5P2eDerih gen foube laten paffeeën met pare bliegenbe 
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Xluitecen na gen toe / om pen rumoerig op te pouben I bagagie / baer mebe fp niet te bjeöen toaren / toouben 

cifcfien/ 
baeife 
genoegt 
faciu 
me&c 
fporten. 

en alarm te mahen/’ttoelh fpgebaen pebben/en 3ijn 
eberfulr al ben nacht in toapenen getoeeft / ert men 
ineenöc öatbpbetf negens? toeberom een aenbal op 
öer Staten üeger boen toilöe/ boepsijn Cjccellentie 
ï)aööebeöabonbeftebo?enober algoebe 02b?e geflelt 

~ÖB enbeb3agtenbecmeerbert.ï©aeg0tebo?enhabbe5ön 
«grcdi. €rcelf. een (Czompetter gefonben aen <ö5?abe Jftebe# 
boet fjet rib ban ben 23erge om pet jpojt ober te leberen: baer 
SS?'1 op ^?abc jpreöerib boo? anttooo?De gaf / bat het geen 
ben op» jpojt toaö om fo ober te geben / en bat pp bat met 3tin 

eere niet Doen honbe/maec toilbe bat pouben / met 
b)elfeeantb)oo?befpeengrootfïufe toeecpg hertogen 
3iinbe / tooien fp toeberom geroepen / en bp pet 
5po?t toefenbe/ feibe eenen ^pangtaert tegen pen/ 
batfe gebult toilben nemen tot ’0 anberen baegss / om 
batfe met be Capiteinen en ^olbaten eeeft fp?eben 
fouben/ toelhe anttooöjbe 3ijn €jtcellemieen<©ena# 
öe berftaen hebbenbe/ hebben noch eenö Dcrtoaertg 
gcfcljiht / en ütegen be felbe anttooojbe / en bat fp be£ 
anberen baegg conbitien eifcljen fouben. 
3£en i o ’$ mojgeno font 5tjn €rc. toebet bertoaertsi/ 

ban’tfc0een3P met 3ijn Crceli.gehten/ feggenbebat# 
fe bertoeben fouben tot na ben mibbag. 

Zi|n€jccellemfepabbege(taDelth met het graben 
boen uoo?tgaen / in boegen bat een grote partpe ban 
be toal ter neber |ï02te/ en fachmen alöboen ben 
poinct bie ;p baer tegen gemacht pabben / en men 
hoopte bat men met het graben ’0 anberen baeggf op 
haertoallen 3ijn foube/ men b?ocpt pet gefeput op 
be Catte en anbere piaetfen/ om beo anberen baegO te 

baer bp pebben pet gefeput en be b(b?eO / ban en peeft 
3ijn Crcellentie baer toe geenfinO toillenberftaen/ 
ben <©?ofiraertmaefcte meer tooojben ban pet Co?en 
batter op toao / ban ban paer oberleberen / baer toert 
gefeit batter beel p^obifieban Kogge pem toebepo# 
renbe op toao / b’toelhppernftigberfocpttemogen 
uitboeren / baer op 3pn Crcellemie feibe / bat pp 
fepeen meer behommert te 3pn ober 3pn Kogge 
aio ober beo Coninho j^uio / berpaiben pp pem fepa# 
menbe/ baer niet meer af bo?(t hermanen/ en fo iO 
©afgueo toeberom na Coeberben gegaen / om met 
<0?aeffreberihtefp?ehen/ bfebien nacptnocp toe# 
berom guam / infijterenbe noep om ttoee of b?ie ba# 
gen te pebben/ban toilbe 3pn Crcellentie baer toe niet 
berfiaen / en peeft pem in ben nacpt toeberom gefon# 
ben / bat pp te b?eben toao/ noep eenen bacp pem baer 
in te laten/ mito bat fp bierCompagnien ban3pn 
bolh fouben ontfangen. 

Cinbeiih io pet contract beri ti ^eptemb?to be# 
floten in beferfo?me: 

^Yn Excell. van Orangien begerende te believen 
HeereGraveFrederikvanden Berge,fijnen 

goeden Coufijn, heeft hem geconfenteert en toegela¬ 
ten , confenteert en laet toe mits defen, als ook aen den 
Droffaert van Coeverden , Capiceinen, Officieren en 
Soldaten , houdende guarnifoen in de Fortreffe van 
Coeverden * te mogen uitcrecken met haer vaendelen, 
wapenen, brandende lonten jpaerden, bagagie taet al¬ 
le’t gene haer toebehoort. Uitgenomen Artilleryeen 

fepieten. <©cn iz ’O mojgeuopeel b?0eg io ©erbugoi Amunitie,fowelvankrijg*-gereetfchappealsvan vic- 
nict alle 3tjn bolft oemarepeert na €ffenb2Ug en j tualie, tot wat plaetfe haer belieft te ttecken: ’tfelve 
Hlaertoolt / en peeft men fijne Caballerpe bicpt on# confenteert ook zijn Exc. aen de geeftelijke JufFrou- 
berpetT©oltinb2ietroupenfien ftaen/ baer fp om# 
trentbiec uuren gepouben pebben/ 3pn Crcellentie 
peeft eentgedTom^ttenrutteren baer tegen boen ftaen 
een guartier ban een mple ban malhanberen/ en toasi 
aaeröugo boetbolh in pet 3©olt / en ber Staten 
bolh in be trenepeen al in toapenen / bie ban pet 
S§ui.ötedIoeberbenftonbenpenfeet toel fien / eenige 
pabben bermoeben pp baer gehomen toa0 meenen# 
be bat 3pn dêrcellentie 5t fon befto2men foube / toant 
ppabbertentiepabbe / bat 5tjn €rcellentte best oaeg 0 
te bo?en baer een trompetter gefonben pabbe/an# 
bete meenben bat pp 3pn €jrcellentie foept uit 3tjn 
boo2beelte lochen /alépp nu facp bat 3ijn €rcellentie 
hem ftil pielt/isi pp toeberom na Cmilicpem bertroc# 
hen / ben felben mibbag toerbe een gehangen inge# 
ü?acpt/ betoelhe feibe bat 25obüergen <0ouberneur 
ban <0lbenfeel / d52nbc klooft ban ^tprum en meer 
anbere ©berften baer bp maren / en batter eenen 
^paenfen Cclonel boob geblcbenen eenen Capttein 
3pn arm afgefet toasi / en batter in be ber tig toagen# 
met geguetfte toaren ingeb?acpt. 

mx ban namibbaeg0 peb&en bie ban ’t jp02t een 
’r jFoit Crompetter aen 3pn Crceüentie gefonben / en pem 

bp gefcppft berfoept bat men pem foube toillen toela# 
brnfen'ten mct ©eröugo te fp2ehen/en met fpnen raeb te nto# 
ben aen gen uittrechen / met het gefeput / bliegenbe ©aenbe# 

len/ffaenbé trommel /met alle bagagie / amunitie/ 
etc.enöat3pn ^rceUemietoagcnsi foube gercet ma# 
hen en pen boen geleiben in ’t naefte jpojt bot ben Co# 
ninh baer omtrent habbe/ bon peeft 3pn Crcellen 
tie pen toeberboo2 ^ebenifco laten aenfeggen/ bat 
pp niet toilbe toelaten bat fp met ©erbugo fouben 
fp2chen./ maerinbien lp met pem toilben panbelen 
bat fp eenige motlittn fcüichen / baer op pebben fp uit 
gefepifit ben ^20ffaert CbertbanCnö / ben Capt# 
rein Cpeifloffcr be ©afgui/eu eenen ^paenfen Capt# 
tet'n genOemt ?ïlonfb |Bartine3 / bic toeber infiflecr# 
ben om met ©etöugo te fpje^en/ baer na om ttoee 
of b2ie bagén t’ijbss te mogen hebben / pet toelh 
of geflagen jpnbc / peeft 3tjrt Crcellentie na beele 
tooo?ben bie oen toeber$ijben gebjuiht tobben/ 

«tttjrcell. 
een 
(Crom» 
pettetr. 

wen i vrouwen, kinderen, huisgefinnen , knechten en 
maegden, der felver voorgenoemder birtnen Coever- 
den^ En tot vorderinge van haer vertrek fuilen haer ge- 
levertworden wagenen en behoorlijk convoy,oni haer 
fekerlijk te geleiden, voor de welke de voorfz Grave fal 
geven Oflagiers, tot dar zy weder fuilen gekeeft wefen 
in het Leger: belovende zijn Excell. by defen, by fijn 
Princelijk woord, dat noch den Heere Grave, noch 
eenige andere die trekken fuilen uit de felvige Sterkte, 
falgedaen worden eenige fchade of letfels en lijf ofte 
goed. 

Gedaen voor Coeverden den ii September, Anno 
1591. Was ondertekent: 

Maurice de Najfau. 3cc. 

T^Ctoplebefe beiegeringc begonnen toasf / fo peb# 
•^ben bie ban «©bcr ^ffel aen be l^eeren Staten 
denerael afgebeeebiept / be ï^eere 25urgemeeflec ber 
ftaö^tool ^octo2 Eambert terCuile/met b?ieben 
ban cccbentie en infïructie / om te bectonen pet reept / 
gececptigpeben en p2ibilegien/ bie fpluiben toaren 
P2etenberenbe op pet ©leb en Cafïeel ban Coeberben/ 
berfoehenbe bp albien <aob be genabe gabe / bat pet 
boo?f35po2tofCafieelmocpteberobert toojben/ bat 
men paer J&obintiefoube mainteneren in paer P2ibi# 
legien engerccptigpeben/enbat be befettinge en be- 
toaringe ban bien foube gebaen toojben bp 3ijn Cjtcel* 
ban <©rangien / alsf toefenbe paerluiöer ^tabpouber/ 
met pet hnjgöbolh op haer repartitie flaenöe. <©e ^e# 
rencêtaten^eneradgepoojtpebbenbe be pjopofitie 
ban toegen bie ban (©ber-^ffel gebaen/ en op alle# 
gelet/ pebben ben boo?f3 ddcbeputectben / gegeben fe# 
fiere iBfffibe aen fijne boo?nocmbe Crcell. om pem 
be felbe te bepanbigen / fo berre pet boó?fcp?eben jpo?c 
moepte getoonnen en becobcrt toojben / met toelhe 
boo2fcp2eben jBiffibe be «©ebeputeerbe na’t^eger 
boo2 Coeberben bertrochen 5pn* 

SlO nu met bie ban ’t 5po?t/nopertbebe oberfebernt'- 
gegelranbclt toerbe/ toaö men albaecfeec bebom# 
mert toie men op pet l^iiig leggen foube / bie ban 
©bec-fflTel pebben jijn ére. ben b2ief ban be Staten 

4t5ene# 

(Fol.ji.) 

SScroo^c 
bP Mn 
«éjccelf. 
acn be 
fieitget# 
'•e baii 
t£oeber<9 
ben bet« 
gunt» 



3 Het Negenenttyintichfte Boek 
<®eneraeï obergelebêrt/^jn €jrr-Wen 25?tcf aen 3ijn 
CSenabe <©rabe JDiliem ban Jlaffatt^eccmmuni* 
teert Bebbenbe/ig 3ijn <©enaöe baer mebe niet tetfce* 
ben getoeefï / öegerentse &ttefcf) (©arm'foen baer op te 
leggen/ en toag te b?eöen acte te geben/ bat Bp B*t boo? 
be generaliteit fioubcn/ en Bare bebelen oöebteren fou* 
Be / fonber pjejubttie ban be gerecötigöeiö ban bie 
ban <©ber~ffffe!/Docfj toaren bie ban <©ber-|ffTel baer 
mebe niet te b?eben / baer toerbe boo?gefïagen bat 
menombefabe boojeerfïte accommoberen baer op 
ïeggenfoubeeenbaenbelban ütrecpt/ een ©?iefcB 
baenbel / en een ban <©ber-ff flcl of üoüanb / ban na* 
mensifn Ctenabe nocB bie ban ©jiefïanb/ baer in 
geentontemement/ fooofebe anbere geen contente* 
ment baer in namen: 3tjn «©enabe feibe te fïaen op be 
belofte Bern bp 3ijn excellentie gebaen/ mitg gebenbe 
actealgbo?en/en feibe3tjnCrcell. bat 3tjn Oenabe 
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gen leggen om te commanderen , den Heefe van 
Groenenvelc, met eenige Uitrechtfe Compagnien, 
aengefien wy ons verfekeren dat fynen perfoon alle de 
Provinciën aengenaem weien lal, en Hendrik de Vos 
die ter nominatie van de voorfchreven drie Steden rot 
het Droftampt van Coeverden gecommiiceert is ge- 
weeft (aer felver Landfchap als noch aengenaem we* 
fende) in de bedieninge van ’t felve ampt laten treden 9 
mits by hem doende eed en beloften, ook ca verende 
de voorfchreven gerechtigheid en privilegiën van 
Over-Yflel te Tullen onderhouden. En ons verlatende 
dab u Excellentie hem hier na Tal reguleren. Tullen de» 
Ten eindigen, den Almogenden biddende, 

Hooghgeboren Vorft, U Excellentie te verkenen 
in geTontheideen lankTaligleven. Uit 3s Gravenhage 
den i Septerobris, 1592. En wasgeparapheert Brieven 
V(. Onderftont, U Excellentie goergunflige Vrien- 

•/ 

i)Cm flllBe acte gcgcbcn babbe met toeten ban ben j den, de Staten Generael der Vereenigde Nederlan- 
Babeban^tate/ ’t toelb bie ban Ctoet ©ffel/ bie 1 den. En lager ter Ordonnantie van de Telve. Onder- 
toat gebig toaren / toat fachtec bebe fpjenen. <©en | teikent, C. Aerffens. Noch lager ftonr, Collationeert 

JMlflte 
Jtan be 
tfeerat 
i&taten 
•iBern* 
tael een 
3Öti 
Cpcdf. 

3« tooo? 
CoeUer; 
Set*. 

fljief bie be ï?eecen Staten <©enerad aen 3ijn Crcell 
fcl)?eben in fabeur ban bie ban Cbec-ffflel / baer ban 
top mentte fyebhm gemaebt / toag luibenbe alg 
bofgt: 
“IlirOoghgeboren Vorft,Wy hebben niet mogen la- 
'®"-^-cen u Excell. te adverteren darde RidderTchap en 
Steden der LandTchap van Over-Yflel, aTgeveerdiget 
hebbenden Erentfeften en Hooghgeleerden Lambert 
ter Cuilen der Rechten Doöor Burgeraeefter der Stad 
Svvol, met behoorlijke brieven van credentieen in- 
ftrudtie, om aen ons te remonftreren hetrechren ge¬ 
rechtigheid ,’t welk het LandTchap van Over-Yflel in’t 
generael, en de drie hooftfteden, Deventer,Campen 
en Swol in’t particulier rot het Huis, Borch, en Stad 
Coeverden hebbende zijn , en van wegen de voorfz 
RidderTchap en Steden te verToeken , dat wy de voor- 
Tïeninge by u Excel!. Touden willen doen dat de voorfz 
LandTchap en Steden (’t voorfz huis te Coeverden met 
dehulpevan God verovert zijnde) in hare hebbende 
privilegiën, recht en gerechtigheden niet verkortet dan 
gemainteheerten inmtegrum gefteltmogen worden, 
en dat dienvolgende de voorTz Do&or ter Cuilen op 
heden in onTe vergadennge erTchijnende, de voorlz re- 
monftrantie by monde gedaen heeft, en fo klaeren 
duidelijk by exhibitie van vele wettige munimenten 
van den tijd af van KeiTer Hendrik, in’t Jaer duifent 
vierentwintig tot nu toe t’famentlijk gelefen, enge- 
examineert’t voorfchreven rechten de gerechtigheid 
bewefen heeft, daer wy anders uit de felve overgege¬ 
ven ftucken niet kunnen verftaen, ban Öat bc bOOJ* 
ftB?eben XanbftBap en JBteben ban <©ber-$ïflrd / tot 
Coeberben/ en in Baeriiebet berfoeft/ recht hebben 
en gefunbeert Jijn: Waerover con Aderende dat den 
welftand van de Landen in’t generael, en van elke 
Provintie ia’t particulier daer aen ten hoogften gele¬ 
gen is, dat een yegelijk in zijn gerechtigheid, recht en 
privilegiën werde gemainteneert, alfo de wapenen by 
de Landen daer voren aengenotnen , en noch tegen- 
woordelik gevoert worden , en dat ’t felve gefchieden- 
de achtervolgende de generale Unie by de Provinciën 
befworen, Tonder in eenigen tijde d’eene op d’andcren 

*t minfte yet te uTurperen of te impieteren, God 

en gevonden merden Originel accorderende, by my. 
En wasonderteikent Mïlander. 

j ^etöftoo?b gefloten 3ijnbe/fo^ ten fdbenbagebo 
boo^noembe <©2abe freberib ban ben 2Berge/met ben JFrcbetS 
^?ofl en 3bn ©joeber barman ban <ÊniS/ ©afgueo / 
Clifllon/ 5Jllonfo J15artine3 / met noch een Ccvf'SnSw 
tein met bltegenbe ©aenbeliö / barnenbe ponten / en trecsw 
alle Stagagie baer uit getroeben. €enen hopman 
ffibam genaemt/ toag in ’t Cafieel ban ’t grof ge* 
fcöut boobgebleben: Ö5?abe JBillem niet tegenfiaem 
be 3ijn guetfure / toasf te paerbe gefeten / om Bet bolft 
te fien uit treeben / baer togen uit 500 gefonbeper* 
fonen/ fieBalben befieben/ baer toerbe op’t Huig 
gebonben negen flueben gefefjut en baer toe amunuie 
genoeg/en omtrent bierBonbert malber JSogge: 3jjn 
€rcellentieen3ön<0enabeBebben ben Heere ^5?abc 
^?eberibban ben Söerge goebe ciere aengebaen/ en 
fjabbenberfcBeibenbifcourfen met benanberen/ alg 
3önbe koeberg en ^uftergbinberen met ben anbe? 
ren / Bp beblaegbe fig ober be anbere Capiteinen en 
«©fficierg bat fp oo?fabe toaren getoeefi ban Bet ober* 
gaenberplaetfey fufiineerbebatBrt nocB toel Bou* 
baer toag getoeefï/ en fo men fpnen raeb gebolcöt Babs 
be / foubet norB niet obergegeben Bebben. 

<Daet togen toeberom b?ie ©?iefe baenbelen op / 
namentIibBetbaenbeIban3ijn <©enabe/ ban «l?be* 
fon en tCffucrug/niet tegenfiaenbe bat bie ban ©ber- 
gffel baer tegeng oppofeerben / bocB Bet toag onber* 
minbertbegerecBtigBdö ban bie ban <©ber-gfTel/ 
en toerbe gefïelt aen be Heeren Staten Generael/ 
omopelrgerecBtigBeibteietten / en baer ban met 
feennifTe te oo?belen/gelp baer na gebaen ig: en al* 
fo Brt Huig frer omramponeert toag / ig ojb?e geflelt 
om eenige gemaeben toeberom op te tnafeen/ enbe 
toailenterepareeren/boojtgbe €rencfjeen/ Catten 
rn^cfjanfenteflecBten/ en toerbe een lijfle gemaefit 
ban alle be nootb?uft / fo om baer mebe te p?obian* 

m 
den Almogenden onfengemeine fake Tonder twijffel 
fegenen, en eene goede uitkomfte daer van verkenen 
fal: en daer tegen doende, dat daer uit meerder onge¬ 
luk en ftraffe hier namaels foude geraken te volgen. 
So hebben wy niet konnen laten tot quijtinge van on- 
fen eed, ook voor de eere en ’t welvaren van den 
Lande de voorfchreven Landfchap en Steden in haer- 
lieder billigen rechtmatig verfoek te believen, verToe¬ 
ken en begeeren derhalven , fo God Almachtigden 
Landen die genade doet, dat het Huis Coeverden 
wert verovert ,aïs wy verhopen, dat u Excellentie dc 
befettinge van ’t Telve huis,wil doen in conformite van 
de gerechtigheden , en privilegiën van den voorfchre¬ 
ven Lande van Over-Yflel, ten welken einde goed ge¬ 
vonden is u Excellentie voor een expedient voor te 
Hellen, dat defdve op°t voorfchreyen Huis foude mo- 

beren en boo?fien / ban alle amunitie. benige bagen «orgm 
Bier na guam ^octo? ter Cuilen / en «^octo? Sllöel 
met norlj anbere <©ebeputeerbe banCber-ff ffeï in ’t ©hcr. 
Megec / 6p be anbere bie baer te bo?en toaren/ en Biel* affei uaa 
ben Baer feergualtcfcen batter ©?ieg <©arnifoen op^“^ 
Corberbengeleit toag/ feiben/ bat’ten toare men SS 
Benluiben in Bare gerecBtigBeib mainteneerbe / fp foeuep 
niet een fïuiber fouben contribueren/ bat fp be gemee* IJ"*** 
nemibbeleningetoilligBtBabben/ ban bat bat nu 
toefen fouben: befgelijr fp?aben bie ban ©jiepanb 
mebe/en baer toag boo? bie tijö geen mibbeltoeg in 
te binben / bug moefien be^taten generael Benluf* 
ben fefjeiben / na bat fp befbe partpen op alleg gehoopt 
Babben/bocB alfo op be befettinge ban Hflff^ltöaer 
oe ©?iefen<©armfoen inBabben/ oob guefïié toag/ 
fufïinerenbe bie ban <©ber-ffffcl bat be ^tebe ban 
Haffelt buiten alle ttoüfcl toag öeljo?enbe onber be 
©?obmtte ban / en bat oberfulbg bie ban 
©?ïefïanbgeenretBf Babben baer Bare darmfoen m 
tótfouben tegeng Ba^iieöer batiBen mille/ baer te* 

peng 

s 
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(w. 31) tegens? bie ban ©ricftanbfuftineerbcn felbe te boenen 
tebermogenuit falie ban contract met eenige <©eDe* 
puteerbe/ fo ban be Eanbfepap alö ban De ^tcöc 
gaffelt gemaeftt: bic ban ©ber-fïffel baec tegen feu 
ben fuift contract te toefen nul en ban ontoaecben / al.ö 
gemaeftt bp Etebeputeecbe ten toeber jijden baec toe 
niet gelaft noefj geautorifeert toefenbe/ en 00b bp bare 
principalen noit bepoorlijft geapprobeert: enbeiam 
genbe <ff oebeeben / fuftineerben bie ban EberpiTel bat 
Coeberben met ©rente in ouben tijben een (tuft ban 
<©berp(fel getoeefttoas?/ en bat be ©roftbah Coe* 
berben pet gfanbfcftap ban ©ber-ff (fel ftoeeren en 
eeb boenmoefïe. ©ie ban©2ieflanb feiben ter ton- 
trarie/ bat De Drente een ^robintie op frcB felfe?/ 
eneertpiSeen^raeffcöap toasigetoecft/ en bat ben 
poffen eeb geen fuBjiectie itiebe bracht / ban allccnlïft 
baec toe ftreftte/ bat pp Den pas? toei betoacenengeen 
fertjgöboIB baec boor foube laten treeften tot nabeel 
ban bie ban ©bec-fJflTd/ bit ptelpen be ^ntooon* 
berjef ban ©bec-ff (fel mebe ftreeften / en geljjft ban 
outg be J&obintien ban 3©?tcfïanb / ©ber-f|(Te!/ 
©mmelanden en Drenthe ban eenen ^taDbouber of 
Oouberneur plegen gccegeert te toorben / toaec ban 
©ber-fJffel ftep nu gefcljeiben/ en met <©elderlanb en 
l^ollanb onber ’t «©oubernement ban $rince fBam 
ritiuSgeboegtliabben/enmeeranberjÉ?/ etc. CinDe^ 
lijft na bat be Staten «©enecael eenige uit ben baren 
pabben gecommitteert / eitbaet op genomen abbijg 
ban be ©ebeputeerbe ban DeXlaDc ban ,§tate/ be 
partpen geljoort pebben / foo ftebben fp Defe naec» 
bolgenbe refolutfe baer op bp probifte gegeben/ op 
3©oens?bagben 30 december 1591. binnen ^tool. 

DE fake belangende de befettinge en commande- 
ment van Haflelt en Coeverden , is afgedaen en 

be <&e> gerefolveert volgens het advijs van de Gccoremitteer* 
rommtt? de van delen Rade en der Gedeputeerde van de Heé- 

toan Igee# ren Generale Staten, en yah de Provintien, over de fel- 
reii£>ta* ve fakegcvaceert hebbende, welk haer advijs fchrifte- 
ten tot* lijk overgegeven inhout dat ’t garnifoen van Vriefland 
nopcnVe loude getogen wórden j én de befettinge 
fceuefer* voortaen ftaen tér difpofitie van zijn Excellentie, als 
tlnge rn Gouverneur van Óvér-Yflèl , cn voorts in alles de 
manbe* voorfchrevenStad blijven als een lidtvan Over-Yflel : 
ment darden Rade falbefchrijven de Heeren Staten en Stad - 

houders van Vriefland en Over-Yflel, en de Gecom¬ 
mitteerde van de Drente, om by den felven refpeefti- 
velik binnen lekeren bequamen tijd by den Rade te 
prefigeren, oVergelevert te worden , pertinente me- 
morien en deduótien van de gerechtigheid, diefyloi- 
den refpe&ivelik fullen willen pretendeeren tot het 
huis en veftinge van Coeverden, en ’tcommandement 
aldaer, metden ftucken, rriunimenten, enverifica- 
tien daertoe dienende, om op het gene alsdan onder 
den Raed gelevertzal wefen,by den félven Raed geor- 
donneert te worden na behoren , en defelve fake onge- 
decideert hangende, dat het Garnifoen in Coeverden 
dóén fal den navolgenden eed,en ftaen tot comrriande- 
menten gehoorfaem heit van den Rade, allés tot con- 
iervatie van een yders gerechtigheid, om *t voorfchte- 
ven Huis en Veftinge na de decifie van de principale 
fake overgelevert te worden , aen den genen die ’t toe- 
gewefenfai worden. ©itt$? beformulier batiDeneeb 
boorfeftreben. Ikbeloveen fweeredatik hét Huis en 
Veftinge van Coeverden welen getrouwelik zal be¬ 
waren, tor profijt, welvacrt en nutfehap der Heeren 
Generale Staten van de Verecnigde Nederlandfe Pro¬ 
vintien , en rot fuike verfekeringe van der gemeinc 
Landfchap en Steden van Over-Yflel, dat ik op het 
voorfchreven Huis en Veftinge gene vyanden van de 
Heeren Generale Staten of der Landfchap en Steden 
voornoemt, fal ontfangen , houden , of onderhouden, 
ofgedogen eenige fchadeuitden voorfchreven Huife 
en Veftinge den onderfaten der voorlchreven Steden 
en Landfchap gedaen te worden , en dat ik fal gehoor- 
iamen de bevelen vande Heeren Raden van Staten der 
voorlchreven Nederlanden, fo waerlik helpe rny God 
Almachtig. En zal op defe fake ea rcfolucie behoor- 

IV. Deel, 
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lijkeadte gedepelcheert worden, onder ftont, accor¬ 
deert mer héc voorfchreven Regifter : onderteikent 
Chr. HuygeTii. 

J5nbaLbètifgctoorpcn en afgefclioiene toallenbntt 
Coeberbcn toeberom toaren gerepareert / Ijeeft men 
becaètfïaegt of men noch pet boibersi in bien guartie^ 
re foube te IjanD nemen / De optnten sïjn btbetb ge? 
ballen / Doch alfo men Doo? het gunbe toeber be toegen 
iiietftonbe gcbruifteh/ bat ooft hctbolh inbefe ttoee 
belegeringen feer gematteert/ en bele ftoacbe en ftrati; 
fte toaren/ bót men ooft niebtoe mtööeïencn probtd» 
ften foube moeten utt l^öllanö frliicheti/ nlfobie ban 
©2ie(lanb en <Dbcc-IfjTel berftlaerben niet meer te 
ftorinen geben / cn batfe al ober gare confenten betaelc 
pabbert/ Doch ben Bïaeb ban^taten fetöenbat meft 
nietb02bcrd foube ftonnen bpbec öanb nemeti/ Dart 
met boortoeten ban be Staten «©enerael; 3ijn €rceL 
Iemiefcp2eef feifsf/enbebeooft be l^eerc ^Coftan pau* 
li fcp2öben aen be Igeere ban <©lbenbarncbeIt/3libbo= 
tact ban ï3öïlanb/“Dathpcen0 tot «§tool toilbe fio- 
men / alfo hp geerne met Bern fo ban pet b02ber boö2* 
nemen alö ban Bet leggen ban Bet <öorloge?-bolft toiL 
be fp2eften/ 31JH €rcellentie toacf feer heftommert met 
DeiSutterpe/ alfobe paerben BpftanjS tetbeftnpeuvt 
toaterflonben/ epnbelift alfo bel|eere ban <©lben* 
barnebelttebefertijb niet toel te pafte toasc enober^ 
fulje niet ftonbe Bomen / en bat ben föaeb ban «State / 
be Staten <*3enerael berfcöreben/ en bat men ber? 
(lont bat ©crbtigo be ttoee ïSegiimmen ban 25arlap> 
mont en 9Crenberg berfonben fiabbe metfepponbert 
bberben/ om benïlBÖn tepajTeren/ fo 1$ baer niet 
borbers? bp gcbolgt. ©erbugo met be refie ban öc 
paerbert en boetbolft; fo^paügiacrben/gitnlianen en 
3tui&engren bleben omtrent ©löenféel/ befettenbe 
<©rol/ <©oor/€nfcBebeenEingcn. ^ijn dZjccelleiu 
tie troft einbelift ombenobcrtocBt bepbpanbsi teöe= 
letten na ^ebentec/ ^utpBcn/ Hengelo/ ^elem/ 
©ötecum en €lten/ na ^ebentec/ altoaer Bp Bet 
ftrijg$ibolft eenige Dagen liet ruften. <©en 6<©ctobec 
fcprecfpauli bat 3jjn €rcellentte eentoefit boorljarts 
ben Babbe / en alle be tocljtpaerbcn ontüoben Baböe / 
bocB bat pp tot ^utphen ben feiben Dag boor De ^taD 
Bomende/ Bern alle De tocBtpacrDcn te gemoet 3pn 
geftomen / feggende Datfe me^ De roclupaecDen te 
©oeoburgB to aren getoceft/en Daer fcBröben ban 3itri 
€jrcellcntie beftomett BöbDen / Datfe toeDerom rij* 
ben en be ponten met pet gefeput en be ^epepen met 
be bepoeftenop palen fouben: ben 1+ «©ctober ruftt 
3ijn €rcellentie na be i^eter / treefienbe Diept bp 
medft/inecnT®orp^ornift/ albaer ftontfcpapftrtjs 
genbe bat ben©panö na ben Élpijn troft om ober te 
fcpcpen/laet ftrar blafen en reebt Den gantfepen nacfit/ 
poe toel be toegen feer guaeb en Diep toaren/met al be 
üuiterpe en be beerbjgpfte polbaren naJDefel/ in 
meeninge/ om met ben bpanb te treffen / maecbefeL 
be toasü boor een 25oer tepaerbe getoaerfepout/en toe» 
berorn te rugge getogen na ffpen of €pen in Jöaer ou» 
be leger-plaetfe/ busi troft 3pn <Srcellentie roeberom 
af/boep eerft eenén bacp bp 3©efel ruftenbe/ bie ban 
ïèefeltoonbepet bolft ban 3ijn Excellentie allegoet? 
toilligpett / Bebben be jonge <©rabcn ban kaffan ge^ 
Deftopeert enbcnJDtjn gefeponften/ en meenben bat 
3pn Excellentie baec ooft geftomen foube ïjeb* 
ben/ ban pp toogp ben 17 boort / enbcpmtbbaegUg 
op’t^upsce^onjSbelt gegeten pebbenbc/ 3ün eenis 
ge 35urgecmeefterg? uitgeftomen op een ftoetptoa» 
gen / enpebbenjtjn Excellenticbereert met een laft 
3®jjne? en 6 zamelen / en peeft pet Steger Dien nacpt 
gelegett tot <ëorni& enfprooft/ baer pet boortdbarf 
baec gemarepeert heeft na ^ebentcr/ 5önExrellcm 
ticens©2abe 3©illem boó2tj$ na3fernhem reifenbe/ 
latenbe ben <©?abe ban i^ohcnlo bp pet lcger/om baec 
ober te commanbecen. ^jn befc bopagie fobie obec 
baglj en nacht gefepiebe/ niettegenftaenbe regenen 
ontoebec / toeebe geftlaegfjt bat pet bolft feec afge? 
menttoas?/ gelijft ooft een pactpebie geteoeften toa^ 
een na Stralen/ meenenbe bat te furprenbecen/ maec 
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Het Negenennrintichfte Boek. ïcjcn. 
faeïgm-öe/öbcntu'töbteban binnen eenuure re bo= 
rené a! in toapencn toaren / Door bet pafferen ban 
omtrent iopaei ben/boincnbeonbcrftensf ban een an* 
öer oort /fonöcr ban befen tocljtte toeten / anöerg (foo 
fijn Crcell. bat pielt) fouöe Den acnflacfi boorgetoté 
gelucht fiebben : Den 18. Cctobct: abonöts? tg 
5t)ti creellenrie met fijn C5enaöe <©^aef 3©illetn 
ban jèaffau geconbopeert met ttoee Cornetten/ 
altf Kijpfoo? en Rpfioben tn Hernfiem gebotncn 
metöe^agame. 19 3ijn Die ban <£5elDerlanb/ 
l§ollanö / ïfirecfit / <Dber-§ffeI gecompareert tn 
Den fïaeö/ en na bede Difccurfen Die Daer bte? 
len/ itepen De optnsen Daer op Dat fiet Eegccfcfiei; 
nen fouDe / Docfi beuhlaeröcn Die ban «©dberlanb/ 
(©bcr-f fici en ötrecfit/ Dat fp anDecsS geen lafl 
fiaööen ban fiare principalen / Dan Dat fiet Slegec 
nocfi bp Den anberen fouDe blpen/ om te fien of De 
cccafïefjem fonDe pjefenteren orntn Die guartteren 
nocfj net aen te recfiten: nocljtansS Detoijie fiet anberg 
berflaen toeröe / Dat fp Daer tn geDnlt namen: alfo 
toeröe fiet Ecgcrgefcfieiöcn/ en 3tjn excellentie öe* 
pcfcfieeröe De patenten / bolgenbe De geraembe Ujfïe: 
Daertooröeoohoröregegeben/ Dat men fietgefcfiut 
en alle geieetfüjap neöertoaertë af fouDe laten örp= 
ben/ en De artilletpe en’tgene öacrtoebefiooröena 
<®o?örecfit / en fiet hrupt tot ^elf fouDe brengen. 

üSijn excellentie altf ijp Den 9 Cctobcrbp^eben* 
beefiülacfi/ rceD eenen Daclj met De Ctoaben JBtl- 
ïemban Éatfau en l^ofienlo ter jacfit/ aen Cltem 
berglj / en na bp Cmmericb ItomcnDe fieeft Ijp eentge 
ban De iBagifïraet berfocfit te fprcben / en eentge uit* 
gebomen 3finöe/ fieeft ijen bermacnt ban fiet uit* 
fetten Der ffcebicamen / en fiet toebet innemen Der 
Sefuiten / Dat fp Daer tn anöetg fouDen boorficn en 
o?Dre (lellen / trant l;p De ^eftitten / geftro?en bpan* 
Den ban De ©ereenicfiöe f&obintien/ tot 3tjn naburen 
niet begeerDe: DeiBagifttaet ontjcfiulötgfiöe fiacr / 
feggcnöe Dat fiet met fiacr/ maerbe ©orfielijbe föa* 
Den toerb toag getocefi: Die ban Cmmericb toaren 
feerbebreeft/ forgcnöe Dat fiet Pleger Daer omtrent 
bomen fouDe: Deö anberen öaegfigberfcgencn D?ie 
ban De fiaoen integer / bp 5fin excellentie/ en 
fetDen Dat De tnfidltnge ban De ^efutten al bp Den om 
Den Borft Doorgenomen / en nu bp Den ^oon bol* 
brocfittoag/ berfiopcnbeDat 3i)n excellentie/ fiem 
alg een ©orfl Deg ïftijcbg/ Die niacfit fiaöDe (bermo* 
gengDeg0ebgtongbreDe)fobamgcn ïïeligte alg fip 
goeb bont in 3tjn EanD te boen ocffenen / pier in geen 
mate fouöe (lellen: maec beg niet te mingoeöena* 
buurfcfiap onDerfiouDen / en fouDen De ^efuiten niet 
Dan ober De ftfiolen te feggen Ijebben. I^tjn Cxcelien* 
tte anttooosDe Dat Dp Den ©orfi ban Clebe geen regel 
in 3ijn ftcgcringe noegte tfldigtc totlDe boorfcörijben: 
irtacr Dat ï\p De ^'efiuten / Die De£ €ontnb ban 
^pangtenö bcrfpteDccö toaren / boor geene naburen 
bonDc lijDen / en Dat Die ooit fiaDDen geraDen om fij? 
nen^abertebermoorDen/ enDaeromalle3tjn leben 
ïanlt baren bpatiD blijben boilDe / toant De moorDer 
Die 5ijnen ©aDcr omgebracljt öabDe/ bebent fiaDDe 
DatcengeleertmanbanDefloomfeïïeligte fiem fulr 
afgeraDen / ntaet Dat een ^efuit ban (€rier en anDere 
^[efuiten bent Daer toe opgeroebent fiaDDcn. 

JBptotHennu Defabe ban De horlogen brat laten 
berufien / en tufieben beiDen ban eentge anDere faben 

{rot. ?3) toeC|]aej maften, ^e Staten ban l^ollanD en a©e(b 
briefianD fiaDDen tn Den boorleDen jare 1591. Den 
DerDen Jüep / naet bcrfcbetDen Deliberatten gerefol * 
bcertop te reebten en tn te (lellen in De Hoge ,§c0ole 
ofteaniberfttett Der ^tab Eetben/ een Collegium 
(Cfieologt'e boor ’t eerfte ban een en Dertig jonge ^tu« 
Denten/ om albaer onDcrtnefcn te toerben/ fonber? 
Itngein ftudüs Theologie, om Daer nagebruibtte 
bjorben ten bienfle ban ’t HanD / fo Der herben/ 
ftljolen en anöcïftn# / Daer De felbe toe bequacm 
fouDen gebonöen bjorben / en bebben ’t felbe Collegie 
booj eerfl boorften en begifttgbt met acljt Dupfent 
golöen jaerls? / Daer ober gefïelt fouDen toorben 
een Regent j Subregenten Oecönomus, flllCSt bol# 

genbe De refolutie Die fiier na fal toöröen gefnfereerf/ 
en i& Daer op onttoorpenfebereorDcnnamte op De Di* 
rectie ban ’t felbe Collegie en teeg Daer aen bleeft/ 
Dan alfo De inauguratie of inletDtnge ban Dien niet 
terfiont boort ging/ maerbafi uitgefielt teerbe D003 
berfcfieiDeneboorballenbe faben / fo tg tn .geptem? 
bet Defeg jaerg op De particuliere bergabertnge ban 
De^ceren Staten ban J^ollanD en 3©e(lbrirfianD/ 
onber anDere 00b DefefabetoeDerombp Der fianb ge« 
nomen en gereftimeert fiet reDreg ban De oröonnam 
ttC/ Daer op fiCt Collegium Theologiae bOOrfCfirC5, 
ben in De gntberftteit ban BeiDen toag cpgeredjt/ en 
Defelbe epnbelijb gerefolbeert en georbenneert / Dat 
De inauguratie en inletDtnge ban Dien gcbaen fouDe 
toorben/ na Dat binnenSeiDenDen bferDacfi ban De 
gebac0tent(fe beg ontfetg en beriofiïnge Der felbec 
^tebe ban De (Irenge bdegertngegebouDentoerDe: 
en om Dat Dit fg een feet getotcöttge fabe / Daer uit 
menberfioopteDatDenlanDegoeDebtenfi en borbe* 
ringegefcljteben/ en groot nut met Dertfib Daer uit 
fouDe genieten/ foo fiebbe tb Defe fabe metfiare cm* 
(ianbigljeDen teat in ’t lange fiter toillen tn boe* 
gen. 

AEfo fiet Den ^eeren KtDDerfcfiap / CDelen en ;unW, 
«©ecommttteerben ban Den ^teDen / reprefen* ntnge ra 

terenDe De graten ban igolianD en 5©c(lbrtefianD/ 
goeö geDacljt en belieft fieefr binnen Defer tétaöt cnii/gfe 
SleiDen op te redjten een Collegie Der (Cbeologten/ tierffise* 
fo fiaDDen De 2öurgermeefteren en ïïegeerDerg Der 
boorfefireben^tebe / om in fo fioogfiteiefittgen fabe 
en Daer aen öenEanDcn fo bed gelegen toag / niet oer fiat» 
ItcfitbaerDtgfi te beginnen / maer met goeDer omfiefi* ^ 
tigfiett en aenöacfit met goetDuncben ban Den aefit* ©ctofer 
bare l^eere Hector / mitfgaberg De goDfalige / bro* 
me/ geleerbe SiafiannegCucfiltnug/ bp ben J|ee* 
ren Staten boo2noemt geboren en gefldt / om te 
toefen De eerfle Kegent ban ’t boorfefireben Collegie / 
goeD gebonben en befioten ’t felbe Collegie met foöa* 
nige bcfioorltjbe cierage en praefit aen te bangen en te 
inaugureren alg befioorlfibert en boo? De Cfijiflefij* 
beCSereformeerbeïïeligte/ niet tot argerniffe fou* 
De toerben gebuit: om ’t toelb te Doen niet alleen 
geraemt toag Den 6 Dagfi Der maenD @ctob?i0 
Deg lopenDen jaerg ifpi. maer toag Defelbe Dagfi 
binnen Der boorfefireben ^tebe uptgeroepen tot een 
bper of biDDag bp De bolgenbe aflefinge Den DerDen 
«©ctobrig / na boorgaenDe blocbcn gefiaefi ter ^upen 
af boo? Den bolbe gebaen / Daer ban De Doubelben ten 
bebdeban Den boorfefireben 25urgermee(ieren en ïïe* 
geerDerggebrubt/ en binnen Der boorfefireben jête* 
De tot alle gemene plaetfen na getooonte 3fin aenge? 
Placbtcnopgefiagen/ 3finöeban Den bolgenDen in* 
fiouDen. 

DE Burgermeefleren en Regeerders defer Srad 
Leyden, laten eenen yegelijken mitfdefen weten, 

dat op Dinghsdage eerftkomende , de welke wefen get atnt 
fal den feilen defer loopende maend van Odlober, bangen 
’s morgens ten negen uuren in de Univerfiteit alhier, jjr0".?** 
het Collegie der Theologien , by de Heeren Staten ^ esl# 
van Hollandt alhier opgerecht , openbaerlijken fal &|jeo!a<: 
werden aengevangen , begonft en geinaugureert: 8f*. 
ten einde elk eenen die ’t aengaet, hem daer by mach 
laten vinden. En dat fy om ’t felve te bequamer te we- 
ge te brengen, den voornoemden feilen geordon- 
neert hebben, gelijk zy ordonneren mits defen tot ee¬ 
nen vierdach. Eenen yegelijken bevelende hem als 
dan van alle uiterlijke handtwereken af te houden: 
maeralfo ten felven dage voorde middage Predica- 
tien zullen werden gedaen , ’s morgens ten acht uuren 
beginnende, tot fodanige plaetfen als men des Son- 
nendaeghs gewoon is te doen : Begeeren en vermanen 
elk eenen , hen daer toe ernflelyken , en met aen- 
dacht te begeven, en God Almachtich als deneeni- 
gen gever alles goeds, vurichlijken aen te roepen en 
té bidden, dat hem gelieve fy nen God del ij ken fegen 
oyer ’t voorfchreven Collegie uit te Horten, opdat 

’t lelve 
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«4 i 

By my 
y. van Hout. 

T\€n boo2fclwbenfefïen DagB geBomen toefenbe/ 
jSitd’ 5önöe^eöicarten atBtcrbolgenDe Bet belieben 
jen ten ban De geroecDe 25urgecmeefleren / fn Bet aflefen 
Fen bo?en ingelijft berpaelf / ’8mergenötenacfjt üüren 
oubm beginnend Doo? De böfgenöe denaren Dej$ <©oDDe* 
n De t»cfi?n ruoo2t£S / éccft in De ^ooft-beccöe/ Die na 
!ffr Denli|. 3dpofieI $«to gertaemt is?/ Doo? j|Br. 

ter^ac/ Die tot 3tjn teem of ceDen genomen BaDDe 
unt Den eerden B?tef tot (€imotf)eum aen ’t 4 Captt* 
tel. 

6. Ift dat gy dit den broederen voorbóudet, fo fuldy 
een goed dienaer Jefu Chrifti wefen, opgévoet in de 
Woorden des geloofs, en der goeder leere welke ghy 
doorgaens nagevolght hebt. 

7. Verwerpt de Onheilige en óude wyvifefabulen,en 
oeffent n in de Godtfaligheit. 

8 Wantdelichamelijkeoeffeningeisrtiet feer pro¬ 
fijtelijk: maer de Godtfaligheyt is tot alle dingen pro*- 
fijtelijkj als die de belofte heeft des tegenwoordigen 
en toekomende levens 

gin De f&ancraesï / Die men oocB noemt De 
I^oogölanDtfcöe Iftercfte / Doo? Igenitcum <0allum/ 
Dtetot3!in teemofteDen gnDDe genomen De bolgen; 
De plaetfe / genomen tipt Bet DerDe Capittel Des? 
ttoeeDen tytefbtot (Cimotöeumaen't tojftfenöe Bet* 
fet. 

En dat gy van uwe kindtsheit af de heilige Schriften 
geweten hebt, dewelke u mogen wijs maken ter falig- 
heir door het gelovedat in Chrifto Jefu is. 

<gnbe in be©20utoen ©ercBe (Daec ban Bet geb?ui& 
üieüanDe jPcancopfe tale bergontii®) Doo? Daniël De 
gSieliest/ ^onébanHS.€BarIesfDe ï&ieüeg/ <©fe* 
naec Der dprancoifec <0emeente tot ï©efel / upt Bet ne> 
genoe«iTapittdDeiS%^po(ïel.ei en €bangelifi |Ba* 
tBeiaen’tlaetftebecfet. 

Daerom zo bidt den Heer des óughfts dat hy arbèi- 
ïïeteif» ders in zijnen oughft uitfende. 

Mmr en smig toelBe p?eDi6en omtrent ten negen uuren 
’nmrte boIepnttoefenDê/ 51'jn De^eeren CürateursibanDec 
jtr igre. Hniberfiteit / alg De €Dele Crentfefie ï^cere 
cm Jiu. gonBBeer goDan ban Der 3£oeg / ^eer tot ,©oci?l 
üS1 / KaeD in Den Bogen aaDe / en gon&Brer ^b?a« 
Kn én Bam ban mimonbe / ^oogBB^rmraeDt ban 3&elf* 
ïisagi* ianDt / bepDe tot Dien epnDe bp 25ürgermeefterert 
Sm" befcB?eben / en binnen geBomen 3ijnDe op ’t ülaeD^ 
[epMngc Bup0 becfcBeenen / DaerooBmeDe geBomen 3tjn De 
boo?f3. boo2noemDe Cuchlinus, en üeneffense De 3elbe De 

acfjtbare ^oogijgeleerDen ï^eeren / D. Johannes 
HeurniusRedtorvandeUniverfiteit, eerfte enordi- 
naris Profeflorder Medicijnen , D. Francifcus Junius 
eerfte en ordinaris ProfeflbrderTheologien , D. Lu¬ 
cas Trelcatius mede ordinaris Profeflor der Theolo- 
gien , D D.Julius Beyma , Everhardus Brohchorftius, 
Cornelius Grotius, Gerardus Tuningius ordinarife 
Profeflbren der Rechten, D. D. Gerafdus Bontius 
en Petrus Paü ordinarife Profeftbren der Medicijnen, 
Bonaventura Vulcanius, ordinaris Profeflor der 
Griexerfprake. D. Francifcus Raphelengius ordinaris 
Profeflorder Hebreeufer fprake, D. Paulus Merula 
extraordinaris Profeflor der Hiftorien. D. Rodolphus 
Snellius extraordinaris Profeflor Mathematices, D. 
Antonius Trurius Lyranus extraordinaris Profeflot 
Philofophias, D. Henricus Brediusextraordinaris Pro- 
feflbrRhetorices ,en D. Jacbus Ramfacus extraordi¬ 
naris Profeflor Logices. 

^ijn ban gdtjcBen op ’t boo?fcB20bcn StaetBupsS tet 
felbet tture geBomen gonBDeer pictec ban Dcc ©oesi 
Schout / ©i«?c 26D?iaenf3. ban Dcc / gan 

IV, Deel. 

ncn/ HSr. ïlombout l^ogerbmö ïiaeD en $)en|‘iona* 
eist/ enganban^out^ecretari^. 

2Clle De toelcBe fuljc bergaDert 3ijnDe / $yn in Dcfeï 
o?D?e afgegaen ban’c SlaetBupD na De groote Seef* 
plaetfe in De öniberfttept/ DetoclcBe om De acte alDaee 
tetoecDengeceleb?eert/ na getooonte met tapijten 
toatf becept enberciett. 

©00? aen gingen De ttoee anibetftteitjS 25eDellen / 
Daec aen bolgBDe De «Senaet ban Der öniberfiteit / en 
beneffeng Defelbe 00B De ejctrao?Dinartre ^?ofeffo?en / 
Biec acptéc guamen De ttoec CucateutiO / tuffcBen Bert 
bepDen BebbenDe D. Cuchiinum, na De toeiebe ficaic 
guamenDiebanDen<©cterlite/ DetoelBe nagebolgftf 
toaten ban De o?Dinacife Dienaren ban Der ^taDt/ Dec 
felber BleeDeren of leberpe D?agenDe. 

€nin Defec o?D?e ter boo2fcli?ebcn groote 3leef* 
plaetfe geBomen3ijnDe/Beeft Bern eIB ter gebjoonlg* 
BerenbeBoo?ltjBerfitplaetieneDergefteIt / te toeten D« 
i^eeren 0ecto? en fo o?Dinarife alsi eytrao?Dinarife 
©?ofeffo?en/ onDer De felbe Cucljlinus* aen De 
recBterBanDt ban Den (loei / en De CurateuriS met Die 
ban Den •©eregte aen De fïtnBerBanD ban Dien. SDaec 
na De boo?f5* ^erretarië Der ^taD SepDen op Den 
Seegs-lloel (ipgenDe / Beeft boo? De gemeene fïuDemen 
en anDere toeBoo?Detcn / in groote menigte bergaDert 
3ijnDe/ eenehlepneiniepDingegeBaDt/ en 3ijnbp De 
felbe fulr DoenDe afgelefen/ en uitgeroepen Deacten 
ban (iicBtingeban ’t boo?fcB?eben Collegie/mitfga^ 
DecjS De ïlegulen / Statuten en <©?Donnantien ban 
Dien. 2fillejs in boegen BiecnaboigenDe. 

BElicvet u, Edele Erntfefte Heelch Cürateurs defer <©?atfe 
vermaerder Hoógef Schole , Wijfe voorfienige ban-Jart 

Mannen Burgermeefteren defer vrome Stadt Leyden5 
dat ik yet als een inleydinge.tot de hooghwichtige 
en noodige daed op huiden alhier voor handen zijnde, ^ètabr 
fegge ? u believen ftrekt tot my waerts een gebod, ’t Is 3C-P3?öen / 
billijken dat mijn dienftwillige vlijt u believen vol- ö"r 
kome , ja voorkome : Immers tot mijn vermogen Irpöinffe 
tbe, boven’twelcke niemand verplicht is. Ik fal my 
dan,fteunende op uwe goerjonftigheit te mywaert j 
gaerne daer toe gebruiken laten, hoe wel verfekerc 
dat den laft mijn fwakheyt te fwaer en fchouderen 
ondraeghlikfal vallen : maer in groote faken(Yeit menj 
iflet genoegh gdwilt wat meer gepoocht te hebben. 
Mijn oilervafentheit gevoeght by de ongewoonheyt 
Van dees faken te haridelen, daer by komende die 
kortheyd destijds, my naulix om daer op te denken 
vergoft, fullen my by de verftandige genoegh ver- 
onrfchuldigen. Geeft gy Almachtige eeuwige drie-ee- 
nigeGodtdat ick binnen de bepalingen bly vendej niet 
onbehoorlix, niet onftichtelix voort en brenge; maer 
yet dat de ooreh van u Achtbare, Hoogbgeleerde Hee- 
ren Redtör en gemeene Leeraren, gefamentlijken 
van u diepfinnige en kloeckverftandige Jongeman¬ 
nen, ’tbloeyfelen de eenige hope onfes lieven Va- 
derlants bevallicken moet zijn. 

Alle de gene die hem des bevlytings-lufl: aenftemen 
en doorarbeyd ert volftandigheyt der geleercheytna 
trachten, na zy in haerjeughtde Walgende letterkonft 
innefwolgert, de diftelige redenkavelinge, en wijt- 
luftige redenrijke, fo niet geheel döorwandelt, ten 
minftenin’t deel gefien en belocht hebben, vinden 
hem ftrak voor oogen geftelt voorneemlijken drie 
verfcheiden wegén, daer van deeeneleyttot een ge¬ 
durige eri beftaende deughde een ycgelijk zijn recht 
verleenende, die wel van de meefte menighte met een 
luft ingegaen, en betreden wert. 

Een andere, neemt zijn einds in de kennifle van 
kruyderen,fpruitfels en gelijke geheyraeniflen der na* 
tuyrcn gefamentlijeken in’c neerftigh onderfoecken. 

git % der 
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derzelver, ’tooge hebbende op de behoudenifle van 
des menichen heil en gcfonfligheit, en de weghne- 
fninge van de aenvechtmgen en quellagien, daer in 
2,y door onmaer en misbruyk komen te vervallen , de- 
fe vint ook genoeghfame wandelaers. Beide meed 
aengeporc en verwekt zijnde , om of hier of daer den 
wech te betreden en met een fweetende hygen, na 
de hooghde te llygen, door de eeren , (laten , rijck- 
dommen aldaer ten toon ltaende. O heylige, beter 
helfche , onverfadige goutgierigheits-luft , waer toe 
kondy ’s menfchen herten met mifleiden ? 

Een derden weg heeft zynen loop tot de eenige eeu¬ 
wige onveranderlijkekennifle des waerheids, tot het 
hooghfte goed > daer toe alle Minne-wijien pit getracht 
hebben. 

Maerieyder, door hoe weynigh lieder plant wert 
dees betreden! waer komt dogh den menlch (liever 
Godt) dees forgeloosheyt en verkeerde keur! van eerft 
tefoecken’t bekomen? ’t behouden, t befchermen 
’t geen buiten hen is, roof en plonderinge onder wor. 
pen zijnde; de tweede forge te nemen voor ’t lichaem 
en behoudinge van gefondigheyt, ’t welk of men’t 
wel voor de muordadige kny ven der booidoenderen 
metgroote moeyteeen tijd langh bewaren kan , en of 
het wel de klippen van overvloedigen drank en ipijs 
(daer aendemeefte meenigte fchvpbreuk lijd) geluc- 
kelijken ontleylen kan, nochtans niet feftep kan, ten 
moet binnen korten jaren de gemeene lchuld der na¬ 
turen betalen! 

En’t hooghfte goed dat eeuwigh en oneyndelik is, 
rechts of’t hem met acn en ging, verfmadelik te rug- 
ge te laten ? r, ' 

O blinde herten , ach ach verduifterde linnen ! 
Soude dit wel heerkomen uit den verdorven aert, 

daer in onfe eerfte ouderen ,• vermits haer ongehoor- 
faemheit, vervallen zijn , en ons al t famen uit en door 
henluiden in en aengeboren is ? „ 

En iflet niet re beklagen dat defen heilfamen wech, 
in de welke de Philofophiie fteen, daer na fo veel dui- 
fenden met verlies van have, tijd, leven vergeefs ge- 
foght hebben, alleen te vinden is, van weinig andere 
wert befocht, dan van de gene, die daer toe door de 
milde ftichtingen van Princen , Vorften, Heeren, 
werden aengelokt, verfochr, gekocht ? Daer toe mijns 
bedunkens hebben gedient de geellelijke (liften van 
onfe waerde voorouderen , met immer (o groote 
mildigheitgemaekt en gegeven, als zy te defeonle tij¬ 
den bevonden zijn mifbruikt te werden. 

Met recht dan fo hebben de Geftrenge, Edele, Eer. 
fame Heeren de Staten defes Lands en Graeflikheids 
van Hollanden Weftvrieftand , alsde welke de fouve- 
reiniteit en’t overgebied van dien (nadat die Tyran- 
nique regeringen van den Spangiaert en fyne bloedige 
heerfchingen op ’c hooghfte gekomen waren , en haer 
E. de couragie hadden genomen om met een manlik 
en ftamvaftigh gemoed aen te grijpen de wape¬ 
nen die de felye noch in handen en tot noch toe door 
den zegen Gods jegens haer vyanden lo mannelijken 
hebben konnen gebruiken , en by middel van dien 
haer vertreden vryheyd oprechten, en hem felfs van t 
fwaerwichtigh pak der ftavernyen bevrijden) in han¬ 
den gekregen hebben , en ’t felve over-gebiet dat den 
eerden Philips t’onrecht hadde bekomen , den twee¬ 
den Philips terecht was benomen, fo fegge ik heb¬ 
ben hare E. met recht onder anderen hen opgeleide 
laften, bencffens’t beleit fo van de Oorlooghfe als 
Burgerlijke faken geacht, haer ampts te wefen , om 
in de voorgaende nood te voorden, en volgende die 
voetftappen van andere Princen , Vorften en welge- 
ftelde Republijken , alhier een Coliegieder Theolo- 
gien op te rechten , om te dienen tot cieraet en vol- 
bouwingevan de Univerfiteit ,,die alhier by hoogh- 
lofFdijke gedachteniften den Prince van Orangien 
(Prince fo wijt vermaert dat alleen zijn naem gefeit 
zijnde genoegh zy) is gedicht voor ontrent 17 jaren, 
alsonlanghs na het gedenkwaerdigonrfer, daer van wy 
jcgenwoordelijken de Jaer-feefte zijn houdende. 

O lieflik, o aengenaem ontfet, foo dikwijlen als 

gy my te yoren komt met een gedenken van den ui- 
terftennood, daer wy dier tijden al t’famen in geko¬ 
men waren, en in wat gewiffer en fchri^keliker dood 
wy al te famen hadden moeten vallen , ifldien gy o lief¬ 
lik , o gedenkwaerdigh ontfet, ons ter geluckiger da¬ 
ge niet waerc toegebroght geweeft, fo dikwils geven 
mijnoogen rivieren van tranen. 

Doorluchtige Hooghgeboren Vorft , eer van ’t 
Huysvan Naflauwen, prince wiens gelijk de voor¬ 
gaende eeuwe weinigh fagh, de volgende weinig fal 
tien: kloekmoedige , manhaftige , geftrenge Ovèt- 
fter Loys van Boyfot, door wiensfoeider bevel, rSed, 
daed (naeftGod) onfe verloflinge is gewracht: eeu- 
wigh, eeuwigh, moeten uwe namen leven , de tijde¬ 
lijke dood daer in gy beide ten dieofte van ’t Vaderland 
naderhant zijt gekomen, en beeft fuiken heeriijkerj 
daed met doen fterven.de venijnigetarld des verg[eten<- 
heits en falfe niet doen derven, des wefelts dood zui¬ 
len uwe namen overleven, foude zulken heerlijken 
weldaed , de eenige behoudenifle des Vaderlands ge- 
W’eeft zijnde , en,daer mede de wijle Prince H. M.fo 
bekommert was, (dat hem defwarigheid een doodlij- 

I kekrankte yeroorfaekte , immermeer in vergetinge 
1 konnen werden geftelt ? ’t fy verre, ’t zy verre. 

Maer wac is my ? ben ik bedrogen ? neen. Ikfie,ik 
fie alhier verfchëiden van de felve mannen jegenwGfor- 
dig in regeringe, dier tyden ook aen ’t ftuur gefeten 
hebbende, door wiens mannelijk befluit, volftandig 

I gemoed , eendrachtigh regeeren , ons behoudinge, 
ons verloflinge, benaerftight gewracht is. Die de oor* 
fake geweeft lijn , dat den filveren fchild befet roet 
twee llotelen van kele met ’t roode bloed niet overtroc- 

1 ken , bedekt > bedout is geworden. Kloekmoedige 
mannen, mijn naerftigheit en heeft u doen niet onc- 

! braken, ik hebbe mijn part van ’t lyden, arbeit, 
I moeyte helpen dragen : kloekmoedige mannen u na¬ 
men moeten der onfterflikheit toegewijt zijn- Daer 

! toe indien my dejtonft, macht en tijd fo weinig ont- 
I broken hadde, als de goede wille, zy waren voor lan¬ 
ge ten hemel toe opgetrocken geweeft, en de vief we- 
reltfche hoeken bekent gemaekt. Gebrek van goede 
wille heeft zulx niet nagelaten, ’t Voeght beft dat 
yegelijk zijn vermogen met zijn eygen voet af¬ 
meet. 

Maer om weder te keeren , daer ik fcheide , en 
tot de redene daer my’t overdenken van ’t gedenk- 
waerdige ontfet af trok. 

De voorneemfte beweegende oorfake der ftieb- 
; tinge defer U niverfiteit (’t zy my geoorlofc ’t geheim 
te openbaren) was de Theologie. 

Eylaes waren de verhoopte vruchten in dien dele 
©vereen komende met de goede meeninge van den 
Godsvruchtigen (lichter defer Univerfiteit, als was 
zijn Excellentie H M. men (oude beter in de jegen- 
woordige aenperfende nood der Kercken konnen ver- 
fien ’t geklagh over ’t fchrael gewas eens foberen ougfts 
foude min wefen. 

Niet dat hem yemants de vruchten van der Univer¬ 
fiteit , en als of die door den zegen Gods niet mildelik 
genoegh gewaflen of te fober ten dorfch-yloer geko¬ 
men te zij n, beklagen heeft. 

Wie hadde gedocht dat de felve info weinigh jaren 
van fo kleine beginfelen tot fo groten wafdom hadd« 
konnen aengroeyen ? 

Wat Vleck , Dorp , Gehucht ifler , (op dat ik 
van Steden fwijge) ’t welk hem defer Univerfiteits 
ftichtinge niet grotelix heeft te bedanken; die ont¬ 
kennen derf dat fonder dat niet de barbaerheit ons 
Vaderland t’eenemael overloopen en bevloeit foude 
hebben ? 

Dat hier door de bottigheit, die men ons Hollan- 
ders’tzyinfchimp,’tfy in ernft , telken inwreef en 
voor de fcheenen wierp, weggenomen en gebetert fy ? 

Wie geniet niet deJoetelmaek der heerlijke vruch¬ 
ten daer aen gewaflen, en tot volkomen rijpheit ge¬ 
komen ? 

Wie verwacht en verhoopt daer van niet eenen mil- 
den aenftaenden oughft? 

De 
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Dehöochgdcerdeen overtreffende mannen, daer 
mede ’t gehemelte onfer regieringe, als met klaer glin¬ 
sterende robynen verciert is,geven dacr van overvloe¬ 
dige getuigenifïen , ook alle de werelt fwijgende, 
de grote hope die't land heeft, den wafdom en rijp- 
heit die ’t fpeurt, fiet, gevoelt, in fogroten menigte 
geleerde en treffelijke Jongemannen , hier by den 
anderen niet Schuilende, maer in de hooghte ten toog 
van de Werelt gefchoolt ftaende, en t’lamen geko¬ 
men zijnde, om het jegenwoordige gehandelde met 
haer by wefen te vereeren, roept overluit (ook alle de 
Werelt fwijgende)dat men de felve uit haerluider heer¬ 
lijke beginfelen oordeelende, ftftuir van’t gemeene 
befte, in tijden en wijlen onbefchroomt fal mogen 
betrouwen. 

Alleenlijken gy, o waerde, waerder ende alder- 
waerfte Theologie , gy eenig beftaende wefen bo¬ 
ven alle ydelheid der ydelheiden, ft hooft io veel 
verheffende, als de zelve van den flijm der aerden 
door een opgeblafen waen hem verheffen konnen , zijt 
fo niet geheel on voorfien gebleven, ten minften hebt 
fodanige vruchten niet voortgtbracht (om recht te 
feggen, niet in fodanigen overvloet) als men verhoopt 
hadde , alleenlijken door den feilfteen van eer en rijk¬ 
dommen ’c ftaelder verftanden vandemeeftemeenig- 
te elderswaer getrocken heeft. Hoe wel ook den ougft 
der Theologien (des u alleen Heere der heerfcharen 
den lof komt) fo onvruchtbaer niet geweeft en fy, 
menfoude ook ter nood verfcheiden treffelijke man- 

geordönneert, bewilligen,confenteren,en ordonne¬ 
ren by defen : Dat binnen der Stad Leiden (overmits 
de goede gelegentheit van de Univerfiteit aldaer) een 
Collegie Theologie opgerecht en geftelt fal vvorden, 
voor t eerfte van eenendertig Stüdenten, die na voor- 
gaertde examinatie öp de ordonnantie en iniftrudtie 
daer toegemaekt of te maken , aldaer zullen Werden 
ontfangen en onderhouden, uit de jaerlijxe inkpmften 
van acht duilent ponden van 40 groten vlaems't pont, 
daer mede wy ft felfde Collegie voor het eerfte jaerlix. 
hebben voorfien en gedoteerc. Enten einde ft voor- 
fchreven Collegie met autoriteit gemainteneert mag 
worden toe Godeseere, en ten meeften dienfte van 
den Lande, Ordonneeren en bevelen wy eenen jege- 
lijken , dien ft felve eenigfins aengaen mag, dat fy lui¬ 
den Regent, Subregent, Oeconomum, den Studen¬ 
ten, en anderen welende in diènfte van deritelven 
Collegie, doen en laten genieten alle ft guhd hen by 
onfe ordonnantie fal wefen vergunt en geaccordeerti 
en den felven daer in te doen en laten gefchieden, alle 
yoorftant,hulpe en affiftentie. Want wy ft felfde toe 
dienfte der voorfchreven Landen alfo bevonden heb¬ 
ben te behoren Gedaen in den Hage onder onfen gro¬ 
ten fegele hier onder aen gehangen : den derden Mei » 
in tjaerons Heeren iyyi. Aldus ftont gefchreven 
op de plijke. Ter Ordonnantie van de Staten, ge- 
teikent C. de Rechtere* En was befegelt met een 
rood waflehen fegel aen doublen francijnen ftaerte uit¬ 
hangende. 

nen met de vinger konnen aenwijfen, die alhier haer 
eerftebeginfel,onderhoudigvoetfel, volkomen we¬ 
fen gekregen hebben. Welke den Hollandfen kerken 
geen minder cieraet zijn dan paerlen in gout ftaende. 

’T feil is alleenlijken aen *t klein getal,ten opfigt van 
degrootheit van des Heeren oegft. 

Voorwaer voorwaer, de klachten fouden in defen 
deele minder vallen ,by fo verre die Heeren , die dc 
voorforge van dien bevolen betrout was, in de plaetf» 
daer fy de hulpfatne en yorderlijke hand verfocht, Ver¬ 
hoopt, behoort hadden te vinden , het jegendcel niet 
waer bejegent. 

Om dan , fo ver is aengeroerc, in ft gebrek defer 
Univerfiteit te voorfien , hebben de genoemde Hee¬ 
ren Staten, daer voor meteen vaderlijke forge bewe¬ 
gen zijnde, goet gevonden, en is by haer E. eindelijk 
befloten binnen defer Stede te ftichten een Collegie 
der Theologie, om daer in als in een queekhof tot 
koften en laften van ft algemcene Land, feker getal 
Jongelingen te werden opgevoet, en ft felve doende 
geoeftent en bequaem gemaekt ten dienfte der kerken, 
ft zy om daer in de eenigheit der aengenomen Chrifte- 
lijke leere te behouden, met vermydinge van alle fcha- 
dehjke fcheuringen, ft zy om de dolingen die uit 
eigen nieulgierige bewegenthedert voortkomen, of 

Fo, , door ft heimelijk influipen, en door biechtte inblafin- 
i! gen van Papen of Monicken ,en fonderlinge van des 

Roomfen Antichrifts vleyende en pluimftrijkende 
mis-bruikers van den goddelijken namejefus, veroor- 
faekt werden, tydelijke te konnen tegengaen ,’t fy om 
der fommiger overdragende heftigheit wat te konnen 
wederftaen , nederfetten en met fachtmoedigheit be¬ 
jegenen ; gelijk van der felver Heeren Staten ftich- 
tinge nader blijkende is by de volgende a<5te. 

Lcte ber p\E Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland 
|ftmi Weftvriefland, reprefenterende de Staten van 

^en feWen Lande, doen te weten , Allo wy ter eeren 
antino< Godes, tot opbouwinge van der Kerke Chrifti, en op 
icnöf be dat met goede kenniffe en eenigheit, binnen defc 
nfiiffj» Lanc^en » de Chriftelijke Gereformeerde Religie 
inge vruchtbaerlijken mag werden geleert en geoeffent 
lan tjet tetftichtinge en onderwijs van de Gemeente, en af- 

brek van alle dwalingen en ketteryen, binnen den fel- 
legie. ven landen, nodig bevonden hebben eenige jonge 

bequame Studenten te doen optrekken, fonderlinge 
injïudiis Iheologia, omdaer na ter bequatner tijd en 
plaetfe gebruikt te mogen worden,jndendienft van 
der Kerke; hebben wy bewilüght, geconfenteerc en 

IV, Deel 

gjn’tboo?der Bebben de boben berBaelbe Heeren ©lUotia 
Staten tot goetbeleit ban ft Collegie der (CBcologien nant(c 
OpgerecDtdenabOlgende Ordonnantie. gtnat^ 

Het eerfte deel belangende d'opfienders. isoltónö 

i. Tf €rfl / fal tot ’t beidt ban ’t boo?fcB?eben Col- fiitf/ <4* 
•^ïegie bp ben i^eecen Staten boorttoemt / too?* t>e wm* 

bcngefïdt engecommtttecrt utt ttoee of meet bequa; 
meperfonen bp De Curateurs ban De boojfy. Univerfi- SfJgS 
reit boo? te (Iaën/ of alfulbe andere abes De heeren oiogts. 
Staten goeD fuüen binden eenen Regent Die daer toe 
bequaem fal tooiden gebonden. o«itp of* 

i. a©tenjs ampt en officie toefen en fïreeben fal / tot «n 
diredtieban DeStudia Dep Burfalen. Cn 3Ul]C b00?nef bcrfiuf 
mentlpö om te ordonneren en bebelen / totensi leffen f»»a- 
d& een fal Bebben te Boren, ©oordet om de boorfcö?^ ^ 
ben Burfalen te oeffenen/fo in ft confereren, relume- 
ren en repeteren ban de gdjoo?öe leffen / als oob in ft 
difputeren,proponeren,declameren dl andere Seholaf- 
tique Oeffentngen en exercitiën. 

?. (€en toelben einde/ de booffcffteben Regent Hem 
di&malen in der leffen fal laten binden / 00B alle ^§on* 
dagen in de Jpredicatten / die de Burfalen fuüen Boren/ 
omopficBttenemen/ en 00b daer op te letten/ offer 
eenige Burfalen fouden mogen jjjn arfjter gcbleben. 

4. Zal ttoeemad ter toeüe de leffen tn der Theolo¬ 
gie, 00b de Jprdiicatien bp den Burfalen geBoo?t/onder 
den felbcn repeteren, en alle bondagen den Burfalen 
uitleggen den Catechifmum. 

5. Zal inallegroce vacantienbanöe Univerfiteit 
de confeffie of belpöemffe ban de J^ederlandfe <©eres 
formeerde CBdfïelijilie^erlie/ den Burfalen lefen en 
uitleggen/ daer bp oobper anderss borgende ter diicre- 
tie of befcl)eidenl)eit ban de Prof*fforen Der Theolo- 
gias. 

6. Zal ft allen tijden alö de Burfalen ffare maeltp^ 
den fbüen Houden / Hem daer jegentooordig laten bin* 
den ober en toeder ober toandelcnde / fo tod om op de 
3eden en manieren ban de Burfalen te letten / al# 00& 
OmtOeteftenOp’t regiment banden Difpenfier, e» 
of BP ter tafelen toel en beBoorlijb doet aenfcljaffen. 

7. <Cnfaibandefabenban’t Collegie, belangen* 
dedeinffellinge/ bd?deringeenboortganft/met den 
gebolge ban dien / partmem regüter pouden / of doen 
Houden. 

8. herboren den felben Regent fodanige faer* ^ - 
Igice toeddenfalUn toorden toegeboegt/al# met denfd* SJf* 

? ben 
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ben ten opftcfjt Pan 3ijn dualiteit en öienfi fal Pon* 
lien tüOJÖen geaccordeert. 

9. boojnoemben Regent fal tooien bpge* 
eftemft* boegjjt eenen Subregent of mitljuiper / tod erbaccn 
öuiper. 3ijnöeinöe $eberlanï>dlje / EatijnfcBe/ <©?iere en 

igebjeeufc talen / alp ooh tn ber Philofopbie. 
ï o+ «Detodhe ttoeemael ter toeehe / ter befebetben* 

pelt ban ÖeRegent, Onber ben Burfalen be iefTcn re¬ 
peteren fal / bie fp in ber talen / ooh tn be Phiiofbphie 
fullen fjcbbcngehoojt. 

11. €n bit al tot fobam'ge toebben / onberpout en 
beloiunge / alp ben felben ten opficljt ban 3ijn qualiteit 
en bienft / fal tooien toegebonben., 

iz. Cnftlilenüetbe/fotoel ben Regent alÖ Subre¬ 
gent, tn’taennemen ban tjare offickn acn banben 
ban bep Univerfiteits Curareurs ,(olemnelijken ftoec* 
ren (jen in ben lad / en ’t ampt Ijen opgeien en ber* 
trom / getroutodijh te öjagen / en be jeugt op te tree* 
hen in ber Religie bie nu bec tijbinbenlanbcopen* 
baer! jjh toojb geieerb / en bie in be bdijbeniffe ber MP 
öerlanbfe ChddeUjhe «ö5erefo?meeröe &erhe boo?ge* 
noemt berbatet ip / en berhlaert flaet. 

13. Ealoohtotbelcit ban’tboo?db?eben Coiiegie 
beneffenpben Regent en Subregent bpbenJifeeren 
Staten alp'Boben / toerben gecommuteert en gefielt 

tferfeie* ^dKnOeccmomusöf Difpenfier. 
fiug. i+. 3©tenp ampt toefen fal/ en Bern uttfïrecben 

tottet IjmPljonbinge: <£n fulr/ om be (Cafelen te 
boojfien/ alle be Burfalen ban befjoojljjhe momhofien/ 
alp fppp / bjanh / ijabeniffe en gemah te berfojgeh/en 
Bun mit ’t bo?ber onberïjout ban ben ïjuife te bemoe* 
pen. 

15". «©CbÖOmoembe OeconomusOf Difpenfier in 
’t boojfeibe Coiiegie, fal ïjouben ttoec tafelen / en fulje 
be Burfalen albacr traderen, aen be eerde tafel om 
Bonbertttointiggiilbenp/enaenbettoeebe tafel om 
öonbertgulbcnpiaerlijrteiifalfulrin’t goct bunhen 
öandhen Burfaei daenteberhtcfeneenban be ttoee 
tafelen. €n bit al ten einbe / inbien be 3dbe noch boo? 
tjem felfp/noch boo? goebe bjienben egeen mibbel met 
allen Beeft/be oberenbe penningen / ten opficljt en 
terojbonnamieban ben Regent mogen toojben ber* 
dreht/ tot fijne bo?b?e noottoenbigbeben / foban 
boehcnalpanbcrp: toaer ban De boo?fclj?eben Bur- 
faei t’5ijnber aenhomfie in ’t Coiiegie getjouben ip 
berhlaringe te boen. 

16 <®e boojfdjjeben Difpenfier tooit geliouben 
öagelijr aen b’eerfïe tafel te boen fcïjaffenbjieber* 
fdjeiben gerechten alp portagie / gefouten of gerooftt 
bleifclj en fjutfepot/ uitgefeit bep ^onbaegp/bat bp in 
plaetp ban öutfepot / gebjaben bleifclj fal aenrecfjten. 
€n aen bettoeebc tafel ttoee gcredjten/ alëpottagie 
en gefouten ofgerooht bleifclj/en bobenbien/ <^om 
öaecljp/^ingpbaegpen^onberbacgp/ aen be fel* 
be ttoeebe tafel 00b recljten öutfepot. 2ïl!ep te ber* 
lïaen ban fmtbbaegfjp: macr fabonbp fal OP aen bet* 
öe De tafden rechten tot booffptjp öutfepot/ en boter 
ofhaep. galniet te min ttoee Dagen ter toeben/ fo 
todfmibbagpalPfabonbp bifdj mogen aenrecfjten: 
enbagdijrboo?ben Burfalen ontbijten gefcfjafttoo?* 
ben. 3[n ’tbo?ber fa! beibe be tafelen boo?fien met 
goebtartoenbjoob. €nboo? benb?anb lebecen bier 
ban ttoee gulben ’tbar. 

17 ^ebetalingeber Burfalen momboften/falben 
Oeconomo of Difpenfier t’dben bierenbed jaerp 
toerbengebaen /opbe atteftatie en getuigenipre ban 
benboojnoemben Regent, mitfgaberp’t gunt ö«m 
in’t bo?ber boo? 3jjne generale moepten fal too?ben 
toegeboegt. SWlep ter o?bonnantie ban beCurateurs 
en 2Burgermeefïeren: fulr en in ber boegen alle anbc* 
re penningen ban be Umverfiteit toerben uitgebeert 
enberfierbt. 

18. €n om op beb02bcrmjTe banbe Burfalen te 
letten/ faltcnminffenaïle toeehe eenp/ een ban be 
Profefforen Theologise Of Artium , bp gebetirte 3pn 
toerbmoben / en hem laten bsnben in ’t Coiiegie, 
om opficljt te nemen op bc manieren / en ’t leben ban 
be Burfalen, cn met eenen toe te ften / bat ben Difpen- 
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fier hem/nopenbehet tradement, toelenbehoo?li)s 
ben quijte. t€en einbe baer in eenig gebjeh ballenbc/ 
bp ben Curateurs tijbelijh uiaglj toojben boojften. 

19. Eullen bojber be Profefloren ber Theologie Cf niw, 
Artium, tjen in ’t Coiiegie jcgentooojbig laten binben 
alpbe repetitïen ber Eeffen na een pegelijhp Profeffie 
fiïllen gefepieben. 

©an gelijhen fulSen be Profefforen Philofophia?, zo. 
Rhetorices en Mathematices, mitfgaberpban <©rieye 
en igcbjeeufe fp?ahen/ geljouben 3pn eenp bep maenbp 
in’t Coiiegie te bomen/enbe boo?f3. Burfalen te oef* 
fenen in het repeteren ban ’t gunt fp bten boojlcben 
maenb ban ben felben fullen hebben ge|joo?t/ gdeerc 
en ontpouben. 

€n fullen beboo?fclj?eben Profefioren boenbefjet 
gunt boojfth?eben ip / mogen hebben be pojtie en 
maeltüö aen bep Defpenfiers tafel. 

Het tweede deel j belangende de gifte van de beurfen 
en der Burfalen beproevinge en onderfoekinge 

Voor der felver inkomft in ’t Coiiegie. 

I. ! 

SSeta* 
ling. 

te. 

T M’t boo?fch?eben Coiiegie sullen toefen cenenber* 
^tigbeurfen/elrbegroot op fjonbert ttointig guD„ 

öenp jaeriöï/fiaenöe tótgiftebanbenj|eeren^ta* soeurfen 
ten. 

2. ^etoelhebefelbeter nominatie en op’t boo?® 
(tellen ban ben^eeren Cbelen totfep Burfalen: pan 
ben ^teben ban ^oibiecljt/ ^aerlem/ <^elf/Seiben/ 
Sfimflelrebam/ oBoube/ ïïotterbam/ eljc ttoee: en ban 
be (teben ban <ü5ojincöem / ^cöiebam / «gchoontjos 
ben / 25?iele/ SClhmaer/ ^oo?n/ CnhhuiffB / €bam/ 
jBonicöenbam /USebenblih/ purmerenbe/ elr ee* 
nen geben fullen / aen jonge gefdlen ten minden beer* 
tien jaren oub / en in be Xanjnfe fpjahe fo berre geho* 
men fijnbe/batfpbequaem 30ntotberUniverfiteit te 
gaen/en fulr be gemene lejfen met b?ucöten teho?en. 

j. ©m toaer ban berfehert te3ijn/ fullen alle be 
gene/bie met een/ ban bep boo?fC()?eben gemeene 
lanbp beurfen berfoehen fullen boo?fien te too?ben/ sambe 
hem al bo^en dellen ter examinatie, p?oube en onber* jjjg; 
foeh ban ben genen / bie baer toe bp ben Senaet ban be 
bOOjfrh?eben Üniverfiteit uit’t Coiiegie banbe Pro¬ 
fefforen , 3pn Of fullen toO?ben geeommitteert. 

4* €n baer toe ober fulr bequaem gebonben sijhbe/ 
fal hem baer ban betleem too?ben ade onber ’t 3egd 
banbe Üniverfiteit,be todBe elh eenen/ boenbe tot Den. 
bien einbe berbolg/geïjouDen too?t te bertonen/ be* ®nemi 
neffenp fjjne Requefte,en ben Staten ober telsbe* t»en. 
ren. 

y. Baer op bp ben Zeereu Staten behoodphe ac- met* 
tebanaenneminge fullen betleem toojben/ betodhe 
bpbe felbe Burfalen bertoont fullen toójben aen ben 
boo?noembe Regent ban’t Coiiegie, om bp ben felben 
obergenomenen geregiftreert te too?beninfehetregi- 
fier, bat befelbe Regent baetban boenmahen/ en 
in’t particulier hOUben fal / nopenbe be fundatie en 
boojtganhban’tboomoembeCoiiegie, en fullen be 
Burfalen met hen elt in ’t Coiiegie b?engen eenen 
buitfen 2Bpbel / met een ^falmboeh / mttfgaberp een 
bcböe/ en fo beel toollen en linnen/alp bageliw nsoö* 
bjuft fal bereifchen. 

6. ’t€ todh gebaen 3jjnbe fal elh Burfaei 0em boo? 
ben Rector banbe Üniverfiteit boen immatriculeren matricuo 
en aen hanbenbanöenfelben/beneflfenpbengetoondi*»«« 
hen eeb / bie alle anbere ^.itmatenbanbeUniverfi-3uno?* 
tdtgehouben3ijnteprxfteren, ooh beloben/ bat hP 
te man getoojöen en tot beguamen ouberbom gehOï Ceö 
men3ijnbe/hemboo? alteP’tfpïn herhelphe fahen/ uoen. 
of be fchoien en regieringe ban bien / fal laten geb?ut* 
hen / ten biende ban ben lanbe ban i|ollanb en 3©ed* 
b?iedanb/en hem fulr tot geenen tpbe aen pemantp 
Diend te berbinben / ban met fobanïge conditie en be* 
fp?ch: baer ban ade gemaeht/ ben boo?noemben 
Regent bertoont/ enbpben felben alp bo?en gere- 
giflreert3al toO?öen. , „ 

7. Sdlie’t todh gebaen enbpben Surfaei berhlaert JJJJ* 
3önbe/ óf hp 3 m onberöottt aen be eerde of ttoee* mW 

be?p«» 



5 92‘ Vervolg der Nederlandfe Oorlogen, 
öe tafel begeert/fal öen felben Burfaei De b?ucbten ban , te öaeömaer alleenlijk bcrftanöeU» ’tgenebaec ottü 
3ijn boo2nöemöe bur3e beginnen te lopen / en eer - - 

r titer; . Ai. 
*S*% 8 m boo2fcf)jcben gifte fal toefen en geöuuren boo? 

>uf«n óen tjjö ban fcg racen / en langer niet. 
4Sn bet* 5». Én fuiken berftanöe/ bat öie bp öe J^eecen 
imat- ten t’baeröcc difcretie jal mogen too?öen bcrlengt/tm 

öien öe Bu rtael op öe getmtDentflTe ban öen boo?fcb?e; 
ben Regent, mitgftekte of anöece gelijke ongebaL 
len (toeuelijke betfjinöecinge mcöe b’engenöc) 3ijn 
boo?genomen Studia niet fraööe Bonnen boleinöL 
öen. 

~rh io. jBaeclipfoberce Öe boo?fcb?cben BurfaeJ ook 
Jjt Binnen öe boo?fclj2cben feg racen tot eemge BecBe of 
jojöeis. fcljoolöienfie berfoebt / en öp öen Regent, mttfgaöerg 

bp öen Senaet ban öe Univerfueu, öaectoe bequaem 
_ . gebonöen too?t / öat Ijp öem öaec tóe geljouöen too?t 
mecee» té laten gebruiken / mitg öat Ijem in foDatitgen 

geballebolgenfal ’cp?of0t banöe refterendejacen. 

Derde deel, belangende ’t beleit der Burfalen in ’t 
Coiiegie, hunne bywoninge ,ordre, en re¬ 

gel van den huife. 

p^efe. 

Cn op 
na' 

oï^fn* 
e toet' 
n. 

©cp 
feu> 
icn. 

wo? tc 
Ten. 

i. T><£ büöjfclReben Burfalen fullen ftaen ter onöec-' 
-L'öanigt)eit ban öen boo?fcb?eben Regent, en 

tot öien einöeaen fpnen Ijanöen/ teefiont na öat bP 
in ’t Coiiegie toect ontfangen / folemnelijk beloben 
gel)oo?faèmte3tjn/ en bem in’t bo?öec te ö?agenna 
metten en o?öonnantien £jicc na bolgenöe/ öie tot toeL 
fiant ban’t noo?fct)?eben Coiiegie gemaeBt 5ön/ en 
na gelcgentireit Deg tijög becanöect fullen mogen toec- 
ben. 

2. 3©elBe toetten en o?öonnancfenelkbanöeBur- 
falen fullen too?öenboo?gelefen/ ten tgöe fp alöaec ful* 
len toojöen aennenomen en ontfangen / en jaeclp op 
öenöecöen Odobrisbpöen Regent b00?alleöe Bur¬ 
falen , fullen toojöen toeöec gelefen en beenieut.. 

3. <£lk banöe Burfalen iggebouöen fmojgens? met 
öen klokgeflag ban feg ucen te eefebijnen tec gemeene 

jmiïen plfieffe ban becgaöectnge/ öie öaec toe jal too?t>en ge* 
osöonneect/altoaec öe namen albo?en ban alle öe Bur- 
faien 9p öenRegentfullett too?Den opgecoepen/becboU 
geng ’t gemeen gebeö geöaen / en öaec na ban een 
ban öe Burfalen en öat bp gebeucte om gaenöe / eemof 
mcecCapitulenuitöen^eöecöuitfen 25i?bel gelefen 
ftillen too?öen. 

‘e'hSt +• ^cftont na öe maeltijö fo toel fmiööaggaig 
ÜSrr ’s$ abbnög / fal t elken na boo?gaenöeop?oeptnge ban 
igéen alleöc namen öec Burfalen, 00B eenige Capitulen 
adont^ U|t aen tiuitfen 25pbel gelefen too?öert / alle ’t toelB 
f°£.te t’elkeng bp öen Regent met Blace aföeïlinge en ko?te 

uitleggingentot öenCatechifmum ofLocos commu¬ 
nes uitgeleit en becBlaect fal too?öen/ en fullen öe le- 
fingcn in öen ötiüfen 23pbel fulc too?öen beröeelt / 
öat öe ganfebe 23pbd esng’g jaergtoeröeuitgeiefert/ 
fret nieuto €e|tament biecmael ’g laerst/ en öen tejtt 
öec $falmcn alle maenög eeng. 

?. <©eg a©oengöaegg/ ^ateröaegg of ^onöaegg/ 
fullen tec öifccetie öeg Regents binnen ’e Coiiegie 
ö’exercitien Deg licbaemg gebeuren/beginnenöe ftoim 
teeg een uce boo? Bet miööacbmael / en ’ss abontsi een 
uure booi bet abonömael / öe toelbe Bo?t toefen en 
een ijalf uuce boo? öe maeltijö op pouöen fullen. 

. 6. bullen boo?tsi öe Burfalen alle öagen na öe 
ittitiaeg' maelttjöen en géöane öanBfeggingen / met öen anöe# 
etTa* ren toanöelenöe een balf uure lang tjun Studia com- 
p?afte rnuniceren. • 
uitaaen 7* ^icmant en fal ï)em ’t fp öaege? of fnaclrtiS fon^ 
mg acfj' öcc öe0 Regents oo?Iof en beltclsen uit ’t Coiiegie be* 
er suf geben nocb boben öen tfjCi bem bp öen felben boo?ge' 
!r" Jon' ^elt ultb!bben mogen, 
ent. 8. ©an gelijken fal bem ntemant begeben in eeng 

anöecökamec/ tett3pöe Regenr fulp om fckece be* 
©cr8o' tbegenöc reöenen toegelgten Baööe: in toelken 
men?a' Balie 3ulk ecncn öcp tijö alöaec nieren fal mogen 
tóntfte.. obecb?engen met klappen/fpelen/of anöece onnuts 

lijf oef 
mtnge. 

Jfia' 

DP alöaec gekomen itf. 
9. <&e burfalen 3ijn ook gebouöen altijbsS onöec 

öen anöecen Latijn te fp?eken/ op foöanige peine alg 
öen Regent goet binöen fal. 

i o. ficgeiijk fal ben js abontsi na öe klokfïag ban 
negeii uuren te rufïe begeben/ fonöec öat pemanö 
buur of itcfjt fn 3ijn kamer fal mogen hebben of 
gebruiken: maec fal elk een öie fmo?genjS b?oeg bem 
begeert öec Studie te begeben / gebouöen 3ön te k'o* 
men tec gemeerte beco?öe.nöe plaetfe / en alöaec te 
ftuderen: ten toelken einöe alöaec op een puipitum 
gen caepkeng gefloten fullen leggen Bibliain ’t Latijn, 
Calepinus, Lexicon GnScum en Lexicon Hebrai- 
cum. v •_ ; ' ; 

11. 5^te eeefi uit öe particuliere fcbolenln’t Coi- 
legie komen / fullen al te famen eenöerlep leffen bo*= 
ren/ fo toel in öe talen alg Philofophip:.maec Die uit 
eenige Univerfueit komen/ Den felben fal bp Den Re¬ 
gent én Profefloren öec Theologie aengefeit en belaft 
toojöen foöanige leffen te bo?m öaec toe ben begepp 
en becfianö / bolgenöe ’t oo?öeel Der felbec fal Bonnen 
(leecken. 

U. bullen bo?öec öe 25urfaien gefrouben toefen öe 
leffen/ öie3?bo?en/afgeöaen en geeinöfcbt 30nöe/ 
fonöec divageren toeöecomna’t Coiiegie tegaenen 
ben te begeben / ’t 3P op b«n kamer / of tec boo?fcö?e* 
ben gemeene plaetfe. 

13. k elken ^ateröag fullen exercitia ftyli op De 
materie bpöen Regent boo?gc(telt/ban DenSBucfa; 
len obecgelebert en bectoont / en bp öen Regent 
Of onöec Regent gecorrigeert, en becketect toOJ* 
Den. 

14. 2dlie beectien Dagen / fal of gedkputeert of In De 
Duitfe tale geproponeert too?öcn / om De burfalen 
inöecfeibetalete oeffenen/ ’t toelk DoenDe/fullen 
öie foeken te beccpken en ban alle uitbeemfe / öafïaecs 
öeengefckuimöetooojöentefuiberen. - - . 

1 f. €’elken biecenöeel raecg/ fal bp Degefcbfrl* 
öec 25urfalen tec befcbetöenbett ban Den Regent in Der 
Theologie gedeclameert toOjöen. 

i<5. <De 25ucfaien fullen D’eecffe Decöe fialf racen 
meejl in 4udio Phiiofophise be(leöen / en nitDbelectijö 
foöanige bint en neecfltgbeit aentoenöen / bat bP ad 
gradum Magilterii in artibus macb promoveren, Op 
pene ban 3ün beuefe gepriveert te tóoiöen: toettige 
becontfckuiöinge uitgefonöert. 

17. iBaec fal (laen in ’t oo?öeel ban ben Regent en 
öe Senaet banöe Univerfiteit, Omöe promotie bOO? 
een ttjö op te bouöen en uit ftellen/altoaec’tfake/ 
öat öe 25urfael öaec toe ten boojgefielöen t0De be« 
guaem mocbtetoojöengebonöen/ enfalöenboo?öcs 
een tpö bOOjnementlgk emploieren in ftudio TheolQ. 
gi*. 

18. degene öie öoo^ traegfjeft/ lopbeit of guaeb 
regiment, bebonöentoo?t/ niet genoegfaem te bo?? 
beren/ of totöecftudie igof too?t onbeguaem/ fal 
boo?’teec|leten bebele ban Den Regent en Subregent 
geflcaft too?öen met öen kackec/ of anöecftntg t’baec^ 
öec öifccetie. <£n fo öaec uit egeene betecinge en bolgt/, 
fat bp Den ï^eecen Redor ban öe U niverfneit, en eerc 
of ttoee ban De Profefloren, op ’t rapport ban Den 
bOO?f3» Regent gefufpendeert, Ofop’tfelföe rapport 
bp öen ^eecen Staten ban öe boo?fcb?eben burfe ge^ 
beelgepriveert too?öen. , , 

19. 3lngebaile eenig 25urfaeï binnen ösfeg faren 
30nöec ftuderinge bemfelfgmet tcoutoe belofte aen 
eenige b20utoe guame te berloben of becbinöen / fal 
boben öe private ban 3tjn beuefe / ook arbitralijk ge? 
ftraft / ofanDecfing gemuideert too?öen / inDieni 
föne conditie Doo? foDanfgg belofte moebte 3ijn bec bes 
tect. ' . . x’. 

io. ^at ober öe fiekten Dec 25ucfalen geflelt 
en geb2uikt fal too?öen een Medicijn , tec o?Donnans 
tic ban Den toelken Den fieken niet alleen na ’tbec* 
eifcljen ban öec faken bccficckt fullen too?öen 
De Medicijnen tót butt géfonötoecöingé poöigB/ 
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é$o Het NegenentNfintigfte Boek. ,59^i 
rt't' laffe ban ’t Goliegie, maer ooB 3tjn fpf$ en öjanB/ 
tot tafts ban öen Difpenüer, foo berre De frifbe öe 
öagelüre portie en aenretötuige niet te Böben gaet/ 
in toriften gcbaile’t boo?öer üüB Bomen jal tot laffe 
ban ’t Collegia. 

s©af* xi* <©at Buiten Bofte en lafte ban ben Difpenfier 
fcöe». pemantban toegen’t Coiiegie faï toojöen geftelt en 

beloont/ om öet©urfalenlptoaet te reinigen en te 
toaffcDen. 

m ( 2i. ©eïialben toclBe ©urfalen ban ’t gemeen ïanö/ 
toe alle partiüuliere perfonen öie eenige ionge gefcllen 
bemUn* fouöen toillen opboeöenin öer Theologie, öe felf- 

öe ooft in ’t boo?fc&?eben Coiiegie fullen mogen Be* 
ftèlletttergeftoojfaemïjeptbanöen boo?fcb?cben Re¬ 
gent, fo betre öaesc .obenge ofleötge plaetfe 3a! 3ijn. 
jBit^bn be felbe öoenüc berfebertbeit ban öeboo?* 
fcöieben fjörtöert ttointig gulöeng / baec toe Beguaem 
jijnöe / en tnb?engenbe als? bo?en. 

®?P’ 23. €nfal5tbüo?fcf)^benCo!iegieb?p3öübanals 
&om!u?. excijXer,, impoften en anöcce gcmeene lanbö laften/ 

fo tel ban begeren Staten /atë ban be ^tab %tu 
ben :3lÊm fullen be boo?noembe25nrfalen in refpedt 
ban be boo?ft|)jebengeöecleb?pbom /toeber moeten 
berben öe bozere b&gjeöen/ ban totjnen en Bieren/ 
be anöere litmaten ban öe Uniyerfueic 3ön ge* 
metenöe. 

24.. a©eUse boo?noemöe ordonnantie be Staten 
boo^noemt becftaën en bebelen / bat in alle fijne 
poindten en articuien al$ bo^en fal too?öen nagcBo* 
men/geobedieerten acDterbolgftt/ en fullen niet te 
min be Staten befelföe t’allen tijöen mogen beram 

(Fai. 17) beren en öcmieeröert/fuljtna be gelegen tfjeit be$f tijbiS 
en noobban ber (afte Bebonben fal toojöen teöeöo? 
ren. 

«iSeöaen fit ben Hage onbec ’t groot 3egel ban ben 
Staten boojnoemt Bier aengeïjangen / ben jebenöen 
^eptemB2f0 in ’t (faer ong ^eecen im. SMöusi 
pont onüer gefcfjjeben/ €er o?öonnantie ban be &ta* 
ten/ onöerteiBent / C. de Rechtere. €n toag Befegelt 
met een groot roob toaffcBen fegel aen bouble franqj* 
«enftaerten. 

©efjalben toelBe Bier bo?en tn’t lange gelefen re? 
gelen en toetten / ben lieren Curateurs en23urge* 
meefteren/alg be toelhe be opftcBte en ’t goebBeleit bet 
Univerhteit,enfulrooBban’t Coiiegie ampt$Bal- 
ben bebolen ië / 5cöert eenige poincten 3ijn boojge&o* 
men/ aen öe onbetgoubeniffe ber toel&ec3pgeacïlt 
fjcbben öe flicfjtingc ban ’t Coiiegie niet toeinig gele¬ 
gen te 3pn (fo ftebbcn öe boo^fdjjeben Curateurs en 
©ucgecmeefteren onüer ’t goet Behagen ber ïgeecen 
Staten (teienë €. ae$ac|) 3P in befen in ’t minfte niet 
berftaen teberBo?ten) gmiaeBtïjctbolgenöe. 

Byvoegfe! en aenhangder Regulen en Wetten , daer 
na hen de Burfalen en andere die’caengaet, niet 
min als na ’t voorgaende by manier van voorraet 
ook gehouden zijn te gedragen. 

dB Regent sa! ten mfnfïenbHemaientertoelieaï5 
Snae De Bameren ber ©urfaien gaen BefoeBen. 
©atdfe tolc öêC P*t B?eeBenfal aenbeinfïe; 
6neut ren/ glafen of gclijbe getimmerten ban ’t Coiiegie, bte 
mort öe ië geïjouben ’t felbe twijnen Boften te boen Boeten, 
saeten. ^öet burfalen moet öeei ^onünegïfObe boo? en 
^?ebica na miööaegöfe pjeöicatieiUjoien/ en ben Regent baet 
S. 00 ban t’sijnen Beiieben en hermanen reBenfcgap ge- 

ben. 
gjebiip ^temant bermaco 3ijner Blceberen fnïr te laten 

Sett in maBen of b2agen / boer uit binnen of buiten ben fiut* 
weöercn ^ cenjge ecg^nifen omftaen. 

, Wtt) ©innen liet Coiiegie 3a! nfemanb b?eemt£i mogen 
narötcn ftapenofbcmacljten/fonber be0 Regents boo?gaen* 
ban öe oorlof en beiieben. 
sjieemïie. gggojgeng p00? ï,en ontbijten fst elB geïjouben jgn 

came® |jeöüe te maBen / Bamer te Beeren of bagen/ enbe 
2 büiUgljcit toeg teöiagen ter plaetfe bie baer toe gm 

gentt^ 

Hier is u, beminde toehoorders, in ’c korte geopent 
’t believen en befluit der Heeren Staten, fo wel 

nopende deftichtinge,opbouwinge, als ’t beleit van 
het dikwils vermaende der Theologien Coiiegie, re- 
fteert alleenlijken ’t felve ter goeder uren (o grote God 
des wijsheids en wetenfehaps neight daer toe genade- 
lik u aldoorfienige oogen) te beginnen en in’t werk 
te ftellen. In welke deel het den Heeren Staten 
goet gedocht heeft een fonderlinge voorforge te ne¬ 
men , om ’c lelve te doen vooifien van eenen goeden 
neerftigen wackeren opfiender of Regent, bequacm 
zijnde mer goeder vrucht en behoorlijke verfekert- 
heit te mogen leggen den grondflag en beginfelen 
van dien , wdke eens gemift zijnde, gemeenlijken 
’t geheele gebou datter op gebracht werd quaed en on- 
duurich valt. En daer op als een fake van groter ge- 
wichte met een fonderlinge forge omgefpeurt en 
bedacht wefende, is na goede rype beradinge en voor- 
aende belcbrijvinge aen de Ridderfcbap, Edelen en 
teden, na gewoonte gedaen, flaetsgewijfe daer toe 

genoemt cn verkoren de hooghgeleerde Godsvrucht 
tige Heere Johannes Cuchlinus alhier in der vergade* 
ringejegenwoordig, en in der eeren genoemt zijn¬ 
de, fo ten opfichte van zijn fonderlinge ervarentheit 
en uitgenomen geleertheit, die in hem eenen tijd 
van 14. jaren aen den anderen geduurende, dac 
hy geweeft is in de bedieninge van ’t woord Godes 
binnen de wijt vermaerde Koopftad Amftelredamme, 
meteen groot genoegen en welgevallen van de Over¬ 
heid, Kerke en gamfche gemeente aldaer bevonden 
is, als ook en fonderlinge dat hy in ’t Coiiegie van de 
Doorluchtigfte HooghgeboorneKeurvorft den Pal£ 
grave aen Rhijn, in zijn Cheurh Gn. Coiiegie des 
Wijsheids te Heydelberg, niet alleen opgetogen, maer 
ook de regeringeen’t opficht heeft helpen bedienen 
van de Nieuwenhuife fchole, om als een bedacht lootf- 
man op fodanigen haven eervaren zijnde,*tfchipin 
goeder verfekertheic ter gewenfter haven te mogen in¬ 
brengen. 

Hebbende in’t vorder de Heeren Staten den voor¬ 
genoemde Curateurs en Burgemeefteren belaft, no¬ 
pende de bedieninge van ’t felve Regem-ampt,met den 
voornoemde D- Cuchiinoin onderhandelinge tetre- 
den , gelijk gedaen is, en de aöe daer van gemaekt dat 
mede brengt: 

’t Sai u dan hoochgeleerde godsvruchtige en waerde 
Heer Cuchline,gelieven, den laft van het Regent- 
ampt, daer toe gy wettelijken verkoren en geroepen 
zijt, en mits delen door de Heeren Staten, Curateurs 
en Burgemeefteren autoriteit varklaert, uitgeroepen 
eningeftek wert, volgende’t gunt met uwer E. dies 
aengaende is onderhandelt, ter goeder uuren aen te 
vangen, en ’t felve met behoorlijke gewoonlijke fo- 
lemniteiten inaugurerende, daer op yet wijcluftigers in 
der Latijnfe fprake, daer in ghy door lange eervarent- 
heitwel vermoocht te yerklaren , als de fake daer toe 
defe dach, uur en plaetfe beteikent en geeigent »en de- 
fe heerlijke vergaderinge by een gekomen is. 

Ikhebbegefeit. 

toelB fuljc boleint 3i)nöe / öe uoo?nocmöe Se¬ 
cretaris afgeBlommen / en öe Boojf3 D. Cuchlinus 
opftaenöe / en op öen SeejSftoel Biitnmenöe / Beeft öe 
a&e BoltrotBen / en öe inauguratie BolBomen met een 
Oratie tnöe EaftijnH fp?aBe/ öetoelBe tn ’t $eöee* 
öuttfe oöergefet ti? / alg DolgBt: 

Aenfienlijke Heeren en Studieufe Josgelingen, Gratie 
fcjflti ttflt 

Ken komeop defe plaetfe niet uit vertrouwen van eertute^ 
mijnverftant, of door’t gevoelen van eenige wel- Wgen t» 

fprekentheit, maer door feer gewichtige redenen daer 
toe verwekt zijnde. Want de Edele en Erentfefte Hee- jgmt 
ren Curateurs van defe feer vermaerde Leidfe Aca- ©• %* 
demie hebben my belaft, dat ik van het Thcologi- 
fche Coiiegie, ’t welke door de authoriteit en god- ni jgen 
yruchtigheit van de doorluchtige Heeren Staten van 
HoUanden.Weftvriofland opgericht wort, voor dit 

treffe- i 
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fip De treffelijkegefelichap een relaes foude doen, welkers au- 
^aten t0rfleitgehoorfamende, hebbe ik liever dat mijne on- 
^nlgol* befpraektheitgelcholden werde, dan dat ik myn de- 
ianb en voir van gehooidaemheit niet foude nakomen Voorts 

ibzft in alie Acadcmicn een gcbrtiik, dat degene, de- 
betoepen welke daer in eenig beroep fullen acnVangen, van t 
toteeefteZelve te voren eenige Oratie doen 1 en ik hebbe 

Seene oorfake, waerom ik van die loffelijke ge- 
Co'ltesie woonte afwijken foude. Want het ampt, mybyde 
Der Doorl. Heeren Staten regens mijne opinie, meriten , 
otogte/in digniteit opgelegt, brenght mede, dat ik van deTheo- 
Verittcit Collegien ietwes na mijn flecht vermogen 

voortbrenge. Eindelik alfo defen daghfeer Wijflijk 
by de Ed. Geftrenge Heeren Curateurs gefchikt en 
geeigentfy , tot de lolemnele inwyingevandit Theo* 
logiieSeminarie, fofal dit kort verhad ons alle te Ta¬ 
rnen indachtig maken, de oude en overgrote goeder¬ 
tieren heit Godes y eerti jts defe Stad en kerke door het 
opbreken van de feer bedroefde en harde belegeringe, 
betoont, ert occafie geven , om Goderen hooghften 
te bedanken voor fijne oneintlijke goedigheit, diefe- 
deri die tijd aen dele Srad , Kerke en Scholeniet ver¬ 
mindert is^mqer alle dage met nieuwe efï grote Wel¬ 
daden vermeerdert, en door d’oprichtinge van dit 
Theologife Collegie opgehoopt en gecontinueert. En 
hoe wel felfs maer eene middelmatige verklaringe van 
defe Theologife Collegien verre mijn vermogen 
te boven gaet, nochtans alfo ik wete dat ook de begeer¬ 
te van nuttige dingen te onderfoeken by alle billijke 
rechters goed gevonden wort, en dat ik trachce met dit 
relaes de geleerde toehoorders occafie re gevërt om yec 
bundigers van’t felve te bedenken'en voort te brengen, 
fotef ik voor eerft met korte Wöordén te' kennen ge¬ 
ven, hoe oorbaerlijk, ja ook hoe nodigh dat herop¬ 
richten der Theologife Collegien fy, loomGodes 
glorie te bevorderen , en tot de nakomelingen te ver ■ 
breiden, ais om der fielen faligheit te bekomen > dn' de 
Republijke te voorlpoedigen : Daer na faf ik dén bot-- 
fpronk en voortgank der felve kottelijkaenwijfen: en 
eindelik zal ik betonen, dat nochte de ftudieder Philo- 
fophie voor een Theologant ortbetamelijk is , nochte 
om de verachrheit van de Dienaersdeswoordsyemant 
behoort afkeerigh re werden van het Leer-ampt, daer 
de jonge luiden in dit Theologife collegie toe onder- 
weien lullen worden. Ik bidde onfen Heere Jefum 
Chriftum , darby mijne tonge en gemoed , en u lui¬ 
der oren en herten rot zijns naems glorie regiere en he¬ 
fttere. U fcer geleerde Heeren bidde ik, dat gyluiden 
het verlies van een uure, die gyluiden wel aen beter 
dingen foud kunnen hefteden , geduldighlijk wilt dra¬ 
gen ; en op de goetgunftige Jongelingen begeer ik 
vrundelijk, datfy tot dit korte en eenvoudige relaes 
vao goeder herren haer ooren willen leenen, De in¬ 
tentie van de Doorl. Heeren Staten is al lange geweeft, 
alle hare deffeinen en abten te richten om de glorie van 
God Almachtig, en hater ónderfaten eeuwige falig¬ 
heit te bevorderen, en verbreiden. Want dn is het 
voornaemfteeynde , waer henen een yderin zijn be- j 
roep behoort zijn verftand en finnen te keeren; en | 
voornamelijk de gene, die de H. Schrift Goden noemt, j 
om dat fy feer yverig behoren te Welen om de godde- j 
lijkeeerete verlichten en vermeerderen. Gyluiden! 
weet dat de Sonen der Helden , dat is de Koningen en j 
Princen, by den Conink David belaft wort, dat fy den j 
alderhoogften glorie offeren, en zynen Sone küflen ; 
fouden. Gyluiden weet dat de Magiftraten van Gode 
ingeftelt fijn, op dat wy onder haer gebied een geruft 
leven louden leiden metallegodfaligheitetteerbaer- 
heit. Doch de rechte godfaligbeit is, eenen oprechten 
yver om onfen God recht te kennen en te eeren. Gy¬ 
luiden weet dat de Coningen des nieuwen Teft’atnents 
van Efaiagenaemtworden voetfterheeren der kerke, 
door dien haer ampt is de rechte kehniffe en diènft Go- 
des onder haer ónderfaten té behouden. Nu hoewel de 
Heeren Staten al voor eenige jaren (alft God den Hee¬ 
re belieft hadde het luchten der gelovigen, fo binnen 
ais buiten 't vaderland zijnde, te verhoren, en defelve 
weer in eenlighaem te brengen) defen haren Ijeiligften 
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yver feer klaerlijk hadde doen blijken, hebbende irt 
alle de plaetfen van haer Provintie het openbare pre¬ 
dik- ampt opgerichtj en ook defe Leydfe Academie ge- 
opent zijnde by den Doorl. Prince van Orangien ho¬ 
ger memorie,ert een recht vader des vaderlands; en dat 
in dien ftand der faken,doe fy met een magtig Conink, 
vijftien van de Nederlandle Provintien , mit/gaders de 
voornaemfte Steden van hare Provintie tot vyand heb¬ 
bende, fonder eenigen byftand van andere natiën, 
maer alleenlijk vertrouwende op Godes goedertieren- 
heit, en goetheit van hare fake,open bare oorloge voer¬ 
den. Nochtans hebben fy nu dat werk befloten met 
een treffelijk ftuk ,en’t welke ten hooghften nodig is 
om de kerke Chrifti te conferveren en verbreiden, 
hebbenderefolutiegenomen aengaende het Theolo¬ 
gife Collegie, ’t zelve vlijtighlijk bevordert, en nu 
(’t welke geluckighlijk gedy e, tot Gódes eere, en on- 
fer aller faligheit) ten einde gebragt. De D00H. H eeren 
Staten hebben Welgefien, niet fonder leetwefen, dat 
treffelijke verftanden , die het gemeene befte groten 
dienft fouden hebben konnen doen , mits gebrek van 
middelen menigmael verloren gingen -} en dat de gene, 
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Derhalven hebben fy alsdoen geacht, dat fy hare in- 
komften alfdan rechtveerdighlijk en godvruchtighlijk 
aenleggen fouden, indien zydie tot de behoudenifle 
en verbreidinge van den godsdienft belleden,den Hee¬ 
re van hare middelen eerden,den Sone Gods logijs ver* 
leenden ,en de kerkelijke goederen weder tot haer ou¬ 
de gebruik brachten. Dagelijx nemen toe de feer droe¬ 
vige klachten over de raerheit van godvruchtige en 
geleerde herders der kudde Chrifti, de welke fy geacht 
hebben met geen bequafner middel te konnen tege¬ 
moet gaen, dan met het oprichten van een Theologis 
Collegie, welkers confervatie zy geoordeelt hebben 
dat een vaft en eeuwig fteunfel van het predik-ampt 
foude wefen, en dat feer wijflijk en voorfichtighlijk. 
Want denodigheir en nuttigheit defes ampts van in de 
kerke te leeren, is zulx, dat men om ’t felve te bevor¬ 
deren noit genoegh moeiten noch koffen aenWènden 
kan; ’c welke alleen uit de heiiiginge van den feven- 
ften dagh , en de inftellinge van den Sabbath voor A- 
damsval , klaerlijk genoeg is blijkende. Want indien 
God gewilt heeft dat Adam , doe hy noch verciert was 
met eene alderfchoonfte overeenftemminge van zijn 
gemoet en wille, eenen fekeren dagh in betrachtingen 
en oefeningen der hemelie faken hefteden foude, fo 
behoort dan nu veel meer den menfche, nu hy verfo- 
pen is in een afgrond der fonden , en met fchrickelijke 
duifterniffe, en een feer droevigeongeregeltheit der 
affe&en omringt, door verfcheiden hulpmiddelen van 
leeringen , vermaningen, en trooftingen, opgerighr en 
beveftight te worden , opdat ten minften eenig klein 
beginfel van de kenniffe Godes en de ware heiligheit 
in hem te wege gebracht en bewaert mag werden. Wel¬ 
ke beroep van in de gemeene vergaderingen te leerert 
van den waren God en zijnen wettigen dienft, van A- 
dam begonft zijnde, Godt na zijnen alderwijften raed 
meteen gedurig gevolg onder de Patriarchen onder¬ 
houden heeft, dewelke niet alleen haer huisgefin- 
nen met domeftijke onderrichtingen in de rechte 
Religieonderwefen hebben, maer hebben ook hare 
eerftgeboorne als publijke leeraars, gebruikt, totdat- 
ter onder de Ifraeliten een fekere ftamme tot bedie- 
ningevan het Priefterdom afgefondert wiert; gelijk 
Moifes ’c felve in die treffelijke plaetfe te kennen 
geeft. Siet, feit de Heere, ik hebbe de Leviten ge¬ 
nomen uit het midden van llrael, in plaetfe van alle 
eerftgeborene, opdatzymy het Priefterdom bedie¬ 
nen. Defe Priefters bedienen haer ampt voor’t volk 
Ifraels, eenfdeels met offeren, eenfdeels met leeren en 
bidden. Defen in haer officie cefferende, of daor van 
afwijkende, heeft God de Propheten bygevoegr,op dat 
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den godsdienft niet faefoedelt foude worden met pu¬ 
blijke verdorvenheden. Het is wel waer, dat de ge¬ 
woonte van Propheten te fenden, een tijd langh is 
achtergelaten geweelt,om der Joden ondankbaerheit te 
beftraffen. Doch het is gewis, dat het Priefterdom fel- 
ve altoos geconferveert is geweeft, tot dat de Sone Go- 
des, dien eeuwigen Priefter en grooten Propheet, 
vieefch aengenomen hebbende, een opentlijken dienft 
des woords op fig genomen heeft, en daer na op der 
Apoftelen fchouders geleit, defelve door de geheele 
werelt fendende, op dat fy uit Joden en Heydenen 
een kerke vergaderen fouden, die Gode in dit en toe¬ 
komende leven glonficeeren mochte. Want Chriftus 
heeft met gewilt (gelijck fommige droomen) dat na 
fyne Hemelvaert, en het affterven der Apoftelen, den 
uiterlijken dienft weghgenomen foudezijn. Wanttot 
het einde der werelt toe lal vervult werden de belofte 
Godes, die in Eiaia ftaet, mynen geeft en myne woor¬ 
den, die ik in uwe mond geleit hebbe, en fullen niet uit 
uwen monde whken» nochte uit uws zaeds monde, 
van nu tot in der eeuwigheit. Van gelijken de Prophe- 
tien van David ,Efaias, Micha ,en andere Propheten 
des ouden teftaments, aengaende het befoeken van de 
publijke vergaderingen des nieuwen Teftaments, en 
worden niet gereftringeert aen den tijd van der Apo¬ 
ftelen leven, maer worden tot het einde des werelds toe 
uitgeftrekt. Want Chriftus fprekendevan de confu- 
fien j die voorzyne tweede komftefoudegaen,xegt dat 
het Evangelium velen tot overtuiginge gepredikt moe¬ 
ite worden, ’t Welke ook in’t Euangelie beveiligt wort 
door de parabolen, waer in de verkondiginge des 
Woords vergeleken wort by een fayer hetgoet faed op 
den acker werpende en het onkruit daer onder ver¬ 
mengt , ’t welken iet voor ’t einde der werelt uitgetroc- 
ken foude worden , by een net en ’t goede en ’t quade 
om vangende, by een Heere die zyne dienaers talenten 
uitdeelt, om daer mede winft te doen. Want hy leert 
feer klaerlijk, dat tot verbreidinge van het rijke der he» 
melen, dat onverderffelijke faed ,te weten het woord 
Gods, tot de tweede toekomfte Chrifti toe, wanneer 
alle ergernifleuitgeroeyt fullen worderi uit de kereke, 
gefaeit en geworpen foude worden. Hier toe dient ook 
detreffelijkeplaetiePauli, daer hy leert dat Chriftus 
ten hemel opgevaren is , om de menfehen gaven te ge¬ 
ven , en om tot 't famenvoeginge der heiligen , tot het 
werk des dienfts, en tor opbouwinge des lichaems, de 
iommige tegeven tot leeraers,fommige tot herdershor 
dat wy alle te famen komen tot eenen volkomen man. 

Nu wanneer fullenwy alle tot defe volkomenheit ge- 
rakenPVoorwaer niet in dit leven,maer als de Sone den 
Vader het rijke overgegeven fal hebben , en alles in al¬ 
len zal zijn , en alle de gelovige in ’t aenfehouwen , en 
niet meer in’t gelove fullen wandelen. Ik wete wel 
dat den kandelaer van het Euangelifche licht lomtijts 
wegh genomen, ’t rijk Godes van ons weghgerukt, en 
een honger, niet des broods, maer des woords van 
Godt toegefonden wort: Maer ook fö wete ik wel, 
dat de wijngaert die den eenen ontnomen wort den 
anderen te bouwen wort gegeven, en dat het rijck, 
daer de ondankbare figh van beroven * anderen gepre- 
fenteert worr , om overvloediger vrucht te brengen. 
Het gelove, zeit den Apoftel, is uit het gehoor, en 
het gehoor door ’t woort, Hoe fullen fy den genen aen- 
roepen daer zy niet in gelooft hebben? hoe zullen fy 
hem geloven, daer fy niet van gehoort hebben? hoe 
zullen fy horen fonder predicker ? hoe zullen zy pre- 
dicken ten fy dat fy gefonden zijn , want daer ftaet 
gefchreven , hoe fchoon zijn de voeten der gener die 
den vrede verkondigen! laet ons dien alderwijften 
raed, waer mede het Gode belieft heeft de gelovige 
door de dwafe predicatien lalig te maken, dankbaerlijk 
erkennen en omhellen, anders fullen wy met den god- 
loofen Konink Achab, verwachtende het teken van 
Gode geprefenteert, en met de PharifeeiSjdie den doop 
tegens haer felven verwierpen,als verachters des godlij¬ 
ken welbehagens, zyne wreekende handt niet ontvlie¬ 
den. Laet ons die menfehen eens feggen, waerom dat 
de publike ftemmedes woords Gods nu in de ooren 

der geheele werelt niet en klinkt ? of God de publijke 
dankfeggingenzynerkinderen in de gemeenten, die 
hem altijd aengenaem geweeft zijn, nu verwerpt: 
voorwaer ChriftusJefus, de publijke acclamatien in 
den tempel verantwoordende tegens den Pharifeen 
haetennijt, leert ons wel anders. Of hoe na zijn wy 
nu vryvande fwangheden en ontallike gebreklikhe-• 
den om welke te baet te komen, en allenxkens wegh 
te nemen , den uiterften dienft ingeftelt is ? neen voor- 
feker: want den ftrijd des vleelchs tegen den geeft, 
endesgeefts tegen ’t vieefch, hout niet op fo langh 
als wy in dit vieefch Zijn. Of heeft ook het woord fèlfsi 
’t welke Godt gebruikt als een inftrument; en middel 
om ons te regenereren , zijne kracht verloren? 
neen dat ook niet: want het is een kracht Godesfer 
faligheit allen die ’t geloven : ’t is een hamer de rotfen 
vergmyfende: ’t is een tweefnijdigh fweerd, tot-het 
mergh des gemoets en der gedachten doordringende; 
’tislevendig en krachtig: ’t is, een onfterffelijk fóed, 
’t welke vrucht draeght in der eeuwigheit. Indien ik nu- 
by een wilde halen alle de overgrote ongemacken, die 
het gebrek van dienaers met fich brengt, den dag foïidé 
my begeven. Salomon nochtans begrijpt het laltetnael 
in korte woorden , daer hy Zegt: als de prophetie op- 
hout, wort het volk verftroit,of (gelijk.andere béter 
uitleggenjoncbloot: want het Hebreeufe woord Parag, 
’t welk den H. Geeft op die plaetfe gebruikt, betekent 
eigentlik, ontbloten. Want indiender geen leeraers: 
lijn, die het onverftandige volk in de ware religie on¬ 
der wijfen, wort het dan niet ontbloot en verfteken van 
de tegenwoordigheit en hulpe Gods, die door het 
woord heiligt ? wort het niet door verfcheiden winden 
van opimen in een afgrond van dwalingen en verwer- 
ringen weghgerukt, en eindelik ten eeuwigen verderve 
gevoerc ? hoe lange fullen wy dan den haet vat» *t oude 
ferpent tegen den dienft des woords gevaet, laten voort 
gaen? hoe lange fullen wy niet lijden dat den Antichrift 
door den geeft des monds Chrifti, die door de oprech** 
te dienaers des Euangeliums metonsfpreekt,verdaen 
werde ? hoe lange fullen wy de feer krachtige geeftelij- 
ke wapenen van onfen krijg niet gebruiken om onder 
de voet te werpen alle redenkavelingen tegens de ken- 
nifle Chrifti fich verheffende ? Dien vader der leuge- 
nen verwekt alle dagen nieuwe ketteryen, vernieuwt 
de oude, drijft liftige menfehen, dat fy walgen van de 
gewoonlijke maniere van (preken der kereke , en 
nieuwe phrafes, gewiflè tekenen van eene vremdelee- 
re, verfieren. Wie fiet dan niet, dat men van node heeft 
godvruchtige en geleerde mannen , die Gods woord 
weten recht te fnijden, de waerheyd voor te ftaen , 
de fophifterien en leugens te beftrijden en wederleg¬ 
gen ? Indien een getrou herder uit dit leven tot een be¬ 
ter geroepen wort: indien ergens een dienaer vereifchc 
wort: indiender fteden door de fegeninge Godes over 
de feerkloekhertigedefleinen en oneinrlicken arbeyt 
van den Doorl. Prince en welgeboren Grave Maurits 
onfen Gouverneur, toekomen,daer’t publijke predik- 
ampt opgerigt moet worden : Ach welk gefucht, watte 
klachten werden gehoort over het kleine getal van de 
getrouwe en geleerde dienaers: wat fwarigheden * wat 
moeite worter gefien om hier of daer eenen, die eene 
matelijke geleertheiten eenige kenniffe der Theologie 
heeft te bekomen. En wateenfaemheitenraerheitmei- 
nen wy datter zijn fal,indien wy op het toekomende de 
oogen flaen?derhalven indien wy de confervatie des al- 
derheiligften dienfts nodig achten, en ’t felve tot de na¬ 
komelingen willen voortplanten, fo moetender Theo- 
logife Collegien opgeright worden. Want hier in wor¬ 
den de jongelingen van jongs op in talen , in weten- 
fchappen, in de ware Religie geoeffent: hier wordenfe 
voorfien met wapenen om de waerheit voor te ftaen , 
en de leugens te beftrijden: hier uit komen voort cam- 
pioenen om Chrifti rijk vromelijk te befchermen, en 
detyranniedes Antichriftsftantvaftiglijk te verftoren : 
herders,om defehapen Chrifti met zijn woord te wei¬ 
den ; hoofden,die’t volk Godes voorfigtiglijk met leerc 
en exempel regeren : hier uit komen voort bedienaers 
der eeuwige faligheit. Dit zijn plamhoven der kerken, 
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datnenten van godmichtigheit; geleertheir, en alle 
deugden in de gemoederen der jongelingen gelde 
worden;waer van een oegft van getrouwe Predicanten 
desgoddelijken woords verhoopt wort. Die fijn feer 
genoeglijke en nuttige byenkorve,uit welke tot kerken, 
tot fcholen, tot republijken honighmakende byen uit- 
gefonden konnen worden. Dit zijn de rechte juwelen 
van Holland en Weft-vriefland, die niet uit pracht ten 
toon gefer, maer tot het getneene befte opgefloten oi 
bewaert behoren te worden. Eindelijk gelijk eertijts uit 
SiondeWet,en uitjerufaletn het Euangeliumgeko¬ 
men is >• alfo lullen uitdit Theologife Collegie getrou¬ 
we uitleggers en verbreyders van de Weten ’t Euange¬ 
lium voortkomen. Laet ons dan defe onweerdeerlijke 
weldaedjVan hareHog. Mog.aenons, onfen kinde¬ 
ren , en alle de nakomelingen bewefen , dankbaerlijk 
erkennen, en met vollen monde roemen. God heeft 
wel belooft, dat hy, het licht des Euangeliums onder 
de menfehen aengefteken fijnde,getrouwe arbeiders in 
zijnen oogft uitftoten foude 5 maer nochtans moeten 
wy nochte het fayen, nochte het bouwen, ons van Go- 
de belaft, nalaten : en alfoonfenature onvruchtbaer 
is om een goed werk voort te brengen, fo moeten de 
gemoederen der jongelingen vanjonghsop vlijtighlijk 
gecultiveért werden , op dat fy voor fich en voor hare ! 
naeften eenige heilfame vrucht voortbrengen mo-j 
gen. Wilt de neerftigheit en voorfichtigheit van de 
kinderen defer eeuwe en wereltfe faken , met my 
eens overleggen. Siet gyluyden niet dat de Cooplui- 
den een fchipper kielen, die fy weten dat van jonghs 
op gewoon is ’t roer te regeeren en beftieren , en ver- 
fcheiden ftormen uitgeftaen heeft ? Die vrucht van 
haer wijngaerc verhopen , verfien fich van fuiken 
wijngardenier , die zy weten dat van kindrs been 
met het bouwen der wijngaerden omgègaen heeft. Een 
boer roept niemant tot een herder van fijne fcha- 
pen, uit de winkel van fchoenmakers, fnijders, pel¬ 
lers 1 wevers j of andere ambachtsluiden ; maer hy gaet 
tot een hutte, en vraegt na eenig > die in een fchaepftal 
geboren, en van jonghs op daer in opgebracht is. Maer 
wat hoeve ik veel te zeggen van een kudde, wijngaert, 
fchip: wy altemael, indien wy maer een flechte dienft- 
bode van node hebben , ondervragen wel ter degen, 
ofdietot het werk, darmen defëlveopleggen fal, van 
jonghs op wel gewent zijn. Wat on weten heit dan, ey- 
Jacy, oftraegheit, ofoókongoddeiijkheitis het, dat 
men niet meer beforght nochte bekommert is om de 
fchaeps-koye J efu Chrifti en ’t huis des levenden Gods 
te bedienen .? waerom geven wy de bedieninge en ad- 
miniftratie van het alderheiligfte ampt niet aen de ge¬ 
ne , welkers fuiverheit en hemelfche leere, godvruch- 
tigheit in Converfatie en oprecht igheit van jongs op 
gefpeurt en beproeft fy ? Nu gelijk de kerke uit dit 
Collegie met bequame mannen fal konnen verfien 
werden, alfo hebben ook de fcholen grote nuttigheid 
daer van te verwachten. Hier uit fullender voortko¬ 
men , die den Profefforen der heylige Theologie, we- 
tenfehappen, en fpraken met lof en vrucht fullen fuc- 
cederen : hier uit fullen geleerde, arbeytfame , en ge 

houden by een yeder, dat fo wie in de kintsheit en in 
de jeught geméene ftudien , gemeene tafel gebruiken, 
en onder defelve meeftersen opfienders, alsfogeiingen 
van eener melk, onderwefen worden, defelve wetten 
gehoorfamen, en defelve maniere van leven volgen i 
dat derfelver gemoederen en willen in defer voegen tot 
eene feer nauwe vrientfehap, en die niet alleen hunluiJ 
den genoeglijk en nuttig» maer ook de kerken , fcho¬ 
len, en degemeenefake in velerley wijfe aengenaem ert 
profijtigh ly, t’famen groeyen. Alle voorfichtige luiden 
dan oordelen j dat dit Theologife Gymnafiüm feer 
veel importeert tot de publijke vrede, die door veree- 
niginge der gemoederen en innerlijke gemeenfehap 
beveiligt zy. Denodigheiten nuttlgheit der Thccrfo- 
gifecollegien eenigfinsafgemaelt hebbende, fal ik nu 
betoonen, dat de oprechtioge der felve niet verfch 
noch nieuis, maer out, en langen tijd gecontinueert, 
en met vele exempelen vanChriften Princen beveiligt. 
Wy hebben boven gefeit, dat het by de Ifraeliten der 
Prieftersen Leviten ampt was, het volk in de ware re¬ 
ligie te leeren. So hebben zy dan in dé kenniflè der wet 
gelcherpt moeten wefen. De lippen des Prieftèrs (fegt 
Malachias) bewaren de wetenfchap,en uit fijnen mond 
wort de wet gefocht: want hy is een Engel van den 
Heereder heirfcharem Doch hoe hebben fy hetleer- 
ampt getrouwelijk konnen bedienen, ’tenfy dattër 
Collegien waren opgericht,in dewelke mannen waren, 
die de jongelingen eerft neerftelifk onderwefen en leer¬ 
den , om de warefin des wets te verftaen , op dat fy 
onderwefen zijnde de afftervende uitleggers der wet 
fuccederen mochten. Waer uit klaerlijk blijkt, dat in 
de 48 Heden, die tot woonplaetfen der Prieftersen 
Leviten gefchikt waren, het gebruik der Collegien ge- 
durigisgeweeft: in de welke indiender de fondamen¬ 
ten van de mufijke geleert wierden , veel meer van an¬ 
dere wetenfehappen , en voornamelijk van de ware 
Religie. De heilige fchrift maekt op verfcheiden plaet- 
len gewag van Collegien , dewelke beftonden uit Pro- 
pheten en haer difcipelen, die kinderen der Propheten 
genaemt worden Dat men lefe het eerfte Boek Sa- 
rauelis cap. 10. en men lal oogenfehijnlik bevinden, 
dat Samuel geweeft is Regent van het Collegie te Ra- 
ma,*t welkegenoemt wort, Gibath Elohim , dat is, 
heuvel Gods; overmits dat die plaetfe tot de heilige 
vergaderinge en Collegie geordonneert was, alwaer 
Saul den hoop Propheten, daer van nederkomende, 
ontmoet heelt- Want Propheten worden hier ge- 
noemtde difcipulen , dieindeprophetie ftudeerden. 
Rechts te voren eer dien voortreffelijken Propheet 
Elias mei: een vuurige wagen ten hemel opgevoert 
wiert, llaet’erdat de kinderen der Propheten , die te 
Bethel woonden , uitgegaen fijn tot Elifeum, leggen¬ 
de: weet gy wel dat de Heere huiden uwen Heere: 
vanu nemen fal? Ja daer ftaet, dat Elias gaendeuit 
Jerichonade Jordaen , vijftigh van de kinderen der 
Propheten daer tegens over gingen llaen, om gade te 
flaen watter gefchieden foude. Men moet ncerftigh 
acht nemen op de plaetfe. 4. Reg. 4. verf. yo. alwaer 
verhaelt wort,datElifeuswedergekomen zijnde, de 

trouwe fchoolmeefters voortkomen, die den kinderen j kinderen der Propheten voor hem gefeten zijn. Mee 
van jonghs op de leere der hemelfe waerheid ,ende 
grontftucken der latijnfeen griexfetale,derGraramati- 
ca,Dialeética,en Rhetorica leren fullen.Ja dit collegie, 
God den arbeit beide der genen die leeren en geleert 
worden fegenende, fal den Heeren Staten regenten en 
opfienders van het Collegie felve geven,op dat degene, 
die eerft geleert hebben recht te gehoorfamen,te feker- 
lijker geftelt mogen werden om de Alumnos te regeren 
en belturen. So fal men die niet behoeven elders van 
daen te halen: want het is een reiken dat men binnen ’s 
lands niet voorfien is, altoos tot vremdelingen te gaen. 
Zy fullen met meerder eere in den boefem des vader¬ 
lands geteelt en opgevoet werden De vruchten,Erent- 
vefte Heeren, die wy plucken van bomen, die wy met 
onl'e eigen hand geplant hebben, zijn die niet veel foe¬ 
ter en aengenamer dan die wy elders van daen krijgen 
en kopenP’Tfelve ftaet van de vruchten defes Collegie 
teoordeelen. Daerenboyen fo wort het voor gewis ge- 

welke maniere van fitten, de vergaderinge van de Stu¬ 
denten in de Theologie, en de wijfe van leeren des 
Regents, levendig vertoont wort. Daerom worter 
gefeyt, datdeProphetefle Olda ten tijde van Jofias 
den Conink van fuda in’t Collegie gewoont heeft, 
i. Par. 34.4i. Want fo hebben degeleerfte mannen 
dat Hebreeufe woort Mifchet overgefet, ’t welke an¬ 
dere overfetten het tweede deel. Gyluiden verftaec 
wel, achteik, dat Samuel, Elias,Elifeus in’t volk 
van Ifrael Regenten en Opfienders geweeft zijn van 
de Theologife Collegien te Rama, Bethel, Gilgal. 
Nu dat Jacobus in de Handelingeder Apoftelen feit, 
dat Mofes van oudts af. gehadc heeft die hem pre¬ 
dikten, Aót. iy-xi. wordende alle Sabbathcn gele- 
fen in de Synagogen, beveftight ’t gene ik u luiden uit 
het oude Teftament voorgehouden hebbe van de 
Theologifchen Collegien,want daer kan niet alleen uit 
afgenomen worden, dat het volk in de Religiën on¬ 

derwefen 



Het Ncgenent'j'intichfte Boek 
derwefen wiert^ eenen alleen het woord voerende, 
maerdatde Synagogen formen van Gollegien hebben 
gehad, waer in fommige onderwefen werden om daer 
na Leraers te worden.Hier op fiet ook ’t gene Lucas in 
’t i.cap. van Chrifto fchrijfc, dac hy gevonden word in 
’t midden der Leraers, hun horende en vragende: wel¬ 
ke onderlinge difputatien voor het volk in de publijke 
vergaderinge geen plaets hadde,maer in de Synagogen, 
Scholen en Gollegien. En denkt niet dat Saulaende 
voeten van Gamaliel ,dien feer treffelijken Schriftge¬ 
leerde,alleen gefecen heeft,maer hout het eer daer voor, 
dat offijn privaetofeen ander publijk huis eenTheolo- 
gife Collegie geweeft is, daer vele andere difcipelen ne¬ 
vens Saul in geweeft zijn. Ten tijde der Apoftelen, de 
Kerke Ührifti onder’t kruis zijnde, hebbender geen 
publijke Collegien van Chriften jongelingen kon- 
nen wefen : nochtans hebben fy vergaderingen en 
exercitiën gehad, die daer mede gemeenfehap hadden, 
gelijk uit het 14 dapitcel van den eerftentot de Corin- 
thers afgenornen kan worden. Sekerlijk naden)ael L#u- 
cas feit, dat andere Propheten en Leeraers in dc kerke 
van Antiochien geweeft zijn , ift waerichijnlik,datfy 
niet alleen befich geweeft zijn met het Euangelium 
voor ’c volk te prediken , maer ook met difcipelen te 
onderwijfen. Neemt acht gy Jongelingen de plaetfe 
z.Tim.i. daer Paulus vermaenr,dat hy’t gene hy uit fij¬ 
nen monde gehoort hadde voor getrouwe getuigen , 
overleveren foude aen getrouwe luiden , die t aen an¬ 
dere mochten voort leeren. De kerke onder de Cbri- 
ften Keilers’t hooft boven ftekende, zijn tefamen met 
de Tempels ook publijke Collegien opgerigt. De Ker- 
keiijke Hiftorie betuigt, dac Conftantinus Magnus 
hier in uitermiten godvruchtig en liberael is geweeft. 

Wiensyver Theodofiusde I. en de II. Arcadius, 
Martianus, Juftinianus, en andere Chriftelijke Kei¬ 
lers , Collegien en Conventen bouwende en conferve- 
rende, nagevolgt z.ijn. Te Parijs en op vele plaetfen in 
Duitflant fijn noch Collegien,fekere getuigeniflen van 
de godvruchtige miltheit der Keifers. En dit is de oor- 
fakegeweeft, waerom dat de Koningen en Princen in 
Engeland, Denemarken,Saxen,de Palts,en andere lan¬ 
den godfalige Magiftraten, welkers herten God tot j 
ernftige reformatie der kerken bewogen heeft, te fa- j 
men met de tempels Theologiie Collegien , geopent j 
hebben , en de kerkelijke goederen tot haer vorige ge- ■ 
bruik geemployeerc, op dat fy den befitters niet fouden j 
worden Tholofaens goud, of hem doen varen gelijk de j 
vogel daer Efopus van lchrijft > dewelke het offer van j 
den altaer genomen hebbende, den brand in haerneft j 
gebracht heeft, daer door ’t felve met hare jongens ten | 
verderve brengende. Ja de Satan felfs een feer liftich 
voorftander van zijn rijk, heeft wel geweten hoe feer 
profijtelijk de Collegien waren, dc Heidenen ingeven¬ 
de ,datzy Collegien van Waerfeggers, Priefters, en 
Magiciens fouden oprichten, ea door dat middelde 
religie van hare Goden tot de nakomelingen over¬ 
brengen. De Keyfer Iulianus, dien wreeden Apoftaet, 
heeft wel getoonc dat hy dat verftond, der Chriften 
kinderen de fcholen verbiedende. ’T felve heeft den 
Roomfen Antichrift wel gemerkt, bouwende fo veel 
kloofters en verfche collegien, fo te Romen, als op vele 
andere plaetfen oprichtende, waer in hetonkruit der 
Papiftife afgoderye, door de wonderlijke liftigheit der 
Jefuiten en teere gemoederen der jongelingen inge¬ 
plant wort, fo dat fy geen klein behulp zijn om den 
God Maozin op te richten en te onderfteunen. Dit en 
vele andere diergelijke dingen by de Heeren Staten 
overwogen zij nde, hebben fy den Satan , feven bofer 
Geeften met fich nemende,en foekende in zyne oude 
woninge weder re komen, den weg willen fluiten, en 
haer uitterfte befte doen , dat de jeugt van jongs op 
mochte leeren de Sophiftife knopen te ontdoen , en de 
middelen die de vyanden der kerke tot fmaed van den 
name Gods misbruiken , te bekeeren tot de verbrei- 
dingevan Chrifti glorie. Ik weet dat de geheugenifie 
van David, Jofaphat, Ezechias, Jofias, en andere Ko- 
ntngen van ’c Joodfe volk, die den vervallen godsdienft 
van alle verdorventheden bevrijd , ende priefterlijke 

ordre weder in haren luiftergbftelt hebben , feer roe¬ 
melijk is. My en is niet onbewuft dat Abdias , dienaer 
van den Konink Achab grooten lof behaeit heeft door 
dien hy honden Propheten in de fpelonke met brood 
en water onderhoudende, ’c leven geialveert heeft te- 
gensde verwoetheit van deKoningiqne lezabel. Ik 
ontkenne niet datjairusvan de Joden geroemt wert, 
om dat hy hun een fchole of Synagoge gebout heefr.Ik 
bekennedat de Keifers en Princen boven genoemt, 
grooten lof uit het oprichteU van collegien verdienc 
hebben. Nochtans durf ik wel feggen, dat hare Mog. 
defelve verre in dit devoir te boven gaen , want alle het 
gene die Keifers en Princen gedaen hebben, hebben fy 
meeftgedaen in volle vrede, en van de andere affairen 
des Rijx ledig zijnde. Maer wat zijn de Heeren Staten, 
zijnlein rufte, zijnfevry van krijgs-affairen, en niet 
bekommert ofgeoccupecrt met politijkeforgenPneen 
feker: maer fy voeren oorloge met een machtig vyand, 
met dat groote beeft, aen ’c welke fchier alle de Konin¬ 
gen en Princen van’tChriftcnheit alle hare vermogen 
confereren of toebrengen $ en dat heefr nu al vele jarea 
geduyrt: fy houden ter Zee en te Land eenfterk Le¬ 
ger : fy ftaen haer nabuiren by, en worden door de on- (?oI. 
tallijke affairen der Republijke fchier overladen. 
Nochtans is den yver,forge, moeite van het Theologi- 
fe collegie te openen door gebroken , door alle defc 

1 overgrote fwarigheden en beletfelen,die de felve na on¬ 
derdrukt hadden. De godvruchtigheic overwint alle 
verhinderingen, de verhoopte en vertoogdenuttigheic 
van dit collegie maektdat men niet acht op de over¬ 
grote koffen daer op lopende. Uit dit alles blijkt dan 
feer klaerlijMatter niets heeft lconocn gedaen worden, 
datgloriofer fy voor God, pcofijtelijker voor de ker¬ 
ken,fcholen, republij ken, en weerdiger den luifter van 
de doorluchtige Heeren Staten van Holland enWcft- 
vriefland, dan deoprechtinge van dit collegie : dateer 
ook niets heeft konnen bedacht werden, dat dc gemoe¬ 
deren van ons, onfe kinderen en nakomelingen nau¬ 
wer tot ecrbiedigheit,dankbaerheit en gehoorfaemheit 
t’hunwaerts konde verbinden. De ordre, diewy ons 
voorgenomen hebben, vereifcht nu, dat ik kortelijk 
vertone(opdat ik u luider patiëntie in’t aenhoren niet 
langer misbruike) dat hetftudium Philofophke geen- 
fins onbetamelijk is voor een Theologant; en dat ik 
daer na'oock een weinig zegge van de verachtheit van 
dedienaers des Woorts. De gene die zeggen, dat men 
de Philofophieniet behoort by de Theologie te voe¬ 
gen , willen haer gevoelen eerftelijk verdedigen met de 
authoriteit van Paulus, daer hy de Coloffenfen ver- 
maent, dat niemanc hun en beroere door Philofophie ■, 
ten anderen met het exempel van de Apoftelen , die 
van het viflehen tot den dienft des woords beroepen 
zijn. Wataengaerde plaetie Pauli; uit het gene daer 
voorgaeten volgt, blijkeklaerlijk genoeg ,dat niet de 
rechte Philolophie verdoemt wort, maer die nieuws¬ 
gierige lpeculatien, en bedriechelijke liftigheden, die 
de valfche Apoftelen , door opinie van fonderlinge 
wijsheid roemden als eenen diepe Theologie, enden 
eenvoudigen in de hand ftaken. Want om zijn mee- 
ning te verklaren ,doet hy der by, en ydele bedriegery. 
De rechte Philofophie en is geen ydele bedriegeryc, 
maer een leere van waerheid en wijsheid, die den men¬ 
ie altoos van God onderwijft,op dat hy voor Gode on¬ 
verantwoordelijk zy. Nu wie, die wei by fijn finnen is, 
fal feggen dat de onderfoekinge van waerheid en wijs¬ 
heid voor een Theologant onberamelijk fy ? Ik weet 
wel dateer eene bovennatuurlijke wijsheit is, die in de 
boeken des ouden en nieuwen Teftament geopenbaerc 
is; maer daer is ook een natuurlijke, die God in de na¬ 
ture en in defcheppinge aller dingen ontdekt heeft. In¬ 
dien yemant een Theologant de onderfoekinge en ken- 
niffe van beiden beneemt, die fal hem niets laten dan 
den naem en tijtel. Dat menlefe defchrifcen van de 
alder-oudfte en rechtfinnige vaders, als daer zijn Jufti- 

Martyr, Ireneus, Tertullianus, Ambrofius, rus , .»■*— 'j- i -- , . - T , - 
Auguftinus infonderheit, ende andere Leeraers der 
primitive kerke, ende men zal klaerlijk bemerken, 
dat de aengename fame, diePlato vermaentdat van 
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Godein de wetenfchappen gefpreiczy, van hunluiden 
niet voorby.gegaen is. Maer ik zal niet langer blijven 
ftaen opde vermaninge tot de ftudien der warer Phiio- 
fophie, op dat ik niet en fchijne te miltrouwen aen de 
neerftigheit van de zeer geleerde Profefloren der 
wetenfchappen en talen in defe Academie. Ik kan 
nochtans niet laten de jeught, die met liefde tot de 
Philofophie omfteeken is , van drie dingen te ver¬ 
manen. Voor eerft moet de gebreckelijkheit der wa¬ 
re Philofophie van de Philofophie zelfs onderfchei- 
den worden. Ten tweeden moet men het misbruik 
van’c gebruik affonderen. Ten derden moetmen mate 
houden in defe zelve Phifofophife wetenfchappen. 
Wat de gebrelclijkheir aenlanght, die wort voorname¬ 
lijk in twee dingen gefien. Want totdewaerachtige 
principien ,en de waerachrige concluften daer op ge- 
bouwt,worden veel dingen by gehangen, dat geen 
leerrngennochtedeelen, maer gefwellen en fmetten 
der ware Philofophie zijn , en geenfins daer uit bevef- 
tigt konnen worden : want waerheit ftemt met waer- 
heitovereen, en uit het waerachtige en volghtniets 
danwaerachtrg. Ofdemenfchen fteunen fo opde fhi- 
lofophife principien, dat fy meenen die genoegfaem te 
zijn tot de kennifle Gods en der Goddelijke wille; daer 
zy nochtans geenfins genoegfaem zijn : eensdeels om 
dat den Sone Gods uit den heimelijken fchootdes 
Vaders vootrgebracht heeft eene nieuwe leere des 
Euangeliums, die door aller Engelen en menfehen 
wijsheitnietfoudehebben konnen worden: eenfdeels 
om dat denatuirlijke kennifle der goddelijke wet door 
de fonde verduiftert is en onvolkomen , en derhalven 
met repetitien en declamatien heeft moeten verklaert 
worden. De gebreckelijkheit aengewefen hebbende, 
wil ik nu het misbruik met weinig woorden verto¬ 
nen. So is dan hét misbruik der Philofophie , als 
men onder den dekmantel van de Philofophie of The¬ 
ologie valfche principia vérfiert, en daer mede ver¬ 
dedigt valfche keringen , die met de rechte Philofo¬ 
phie en Thebfogie ftrijdert. i. Als men verfiert dat de 
Philofophie beftdnt is om dé tnenfohen te leeren van 
God, en Zyrtöri dienft, 'en der menlchen fahgheit. 
3. Als men léeifingen der kérke', die’t menfehelijke 
vernuft ottbeként zijn , deduceert niet uit de Goddelij¬ 
ke oraculeh, rrta'ér uit Phifofophife redenen. 4* Als 
men’rgéne de Philofophie te rechte ftemt van de za¬ 
ken dié ondef haer horen , tót dé Goddelijke dingen 
exténdéert, daer’t geenfins méde overeen komt, en 
dié de Philofophieonbekentzijn. 7 Als menopinien 
ofwijfen van fprëken , deyfelke in de Philofophie felfs 
gebruikt zijnde, onfeker, twijffelachtig en onnutte 
fubtijlheften Zijn , transfereert tot Theologife faken, 
dié daar door verwért, en töt twiftingen en difputatien 
"bekeert wdruén 6. Als men de Philofohife phrafes 
in eenen vremden fin, en mét nieuwe twijfelach¬ 
tigheden, die fooffijk bedacht zijn, in de leere der 
kerke gebruikt, om uitvluchten te foeken, en degene 
te bedriegen , die d’e maniete van fpreken nietver- 
ftaen. 7. Tenlaetftén, alsmert de glorie van den Al- 
machtigen , die ook den autheur van defe menfchelij- 
"ke wijsheit is, en aen d’een fijdeftellende,alleden lof 
ftch fclven kèrkroviglijktoefchrijft. Van dele klippen 
moeten de liefhebbers derPhilofóphie fich voorname- 
lyk wachten Eindelijk moeten fy maet houden in’t le¬ 
ren van dé Philofophiledibgén.' Dit zijn wetenfehap- 
pen, zeitPlafto, die men in ‘t begin recht gevaet hebt 
be&dfe, alléeténde tot andere dingen mét haer geleide 
voorthroètg'aen. Laet dejongéli.ngeninhaermemo- 
tieveften de gtiiden fpreuke van Seneca, daer hy ver- 
rriient, 'dat mén dé verftandén daër mede móét tóebe- 
reiden.maer niet daer in houden : want men moet daer 
in fo lange blijven ftaen als het gemoet niet groters 
doen kart : het zijn ónlé bêginfefen, niet onfe werken. 
Derhalvfen , nadëmaèl in dit Coliegie niet een yde- 
le bédfiegefyè * maér de ware Philofophie en die niet 
alleen , rtiaer rhet de Theologie, én om der Theo¬ 
logie wil, gëleért moet worden , laet ons haer als ee- 
"fte Cartaenier gebruiken; en indienfe ergens van de 
Theologre-afdwaelt, laet menie weder te rechte bren- 

VI. Deel. 

gen op den weg alrede by ons aengewefen. 
belanght de Apoftolen Jefu Chrifti, ik Zegge dat men 
henluiden een fwaren fmaet aendoet, indien menfe 
befchuldigt van ongeleertheit in talen en wetenfchap¬ 
pen : Want fy gebruiken in hare fchriften , Philofo- 
phife principien ; zy allcgeeren fpreuken uit Menan¬ 
der, of Callimachus, Epimenides, Aratus; zy ob- 
ferveren eene methode, niet alleen die goddelijk, 
en die den heiligen Geeft eigen is, maer ook die in 
boeken der Philofopheen vervatet is. Wyzijnvoor- 
waer bedrogen, indien wy achten dat Zy van het vif- 
febentotden dienft van her predik-ampt beroepen 
zijn, eer dat zy voorfien waren met krachren daer toe 
nodig. WaerombetuighedeEuangelife Hiftorie,dat 
lyniet alleen haer netten verlaten hebben, maer ook 
Chriftum gevolght zijn. Voorwaer ik houdet daer 
voor, dat den hoop der twaelf Apoftelen, met Chri- 
fto over de driejaren verkeerende, en hem navolgen¬ 
de, een TheologisColiegie geweeft 1?, in’t welke de 
Sone Gods hunluiden in de geheimeniflen van ’t Chri- 
ftelijke geloove foo onderwefen heeft , dat zy alle 
dage tot het leerampt bequamer wierden. En doe 
Chriftus op het Pinxterfeeft zijne Apoftelen mira- 
culeufelijk in een oogenblik met verlcheiden talen 
vcrcierde, toonde hy niet feerklaerlijk, dat de gaven 
der fpraken tén hoogften nodig zijn, om de hemelfe 
waerheit te conferveren en voort te planten ? ’t ge¬ 
nede Heere den Apoftelen in’t beginfel des Euange- 
liums, ’t welke met dufdanige miraculen beveftigt 
raoefte worden, buitenordreverleent heeft, dat wil 
hy ons met ordre, dat is door moeite en ftudie, me¬ 
de deden. Zijtneerftigin’tlefen, zeit den Apoftel, 
op dat uwen voortgank openbaer worde Sy doen 
dan den heiligen Geeft in zynegaven fmaetbeit aen, 
die van onwetenheit opgebiafen fijnde , fig roemen 
niet uit der Schriftgeleerden en Pharifeén (met wel¬ 
kenname fy noteerende geene die in de letteren on- 
derwefen zijn) maer uit des heiligen Geefts fchole 
voort te komen. Laet ons liever den Sone Gods ho¬ 
ren, die daer leert, dat een Schriftgeleerden die on- 
derwefenis, tot het rijk der hemelen, beide oude en 
nieuwe dingen voortbrengen kan. Ik bekenne wel 
dat alle dienaers geen Chryfoftomi en Auguftini kon¬ 
nen wefen , en dat in de beginfelen van de Neder- 
landfe reformatie wel fommige, die nietgeftudeert 
hadden, niet onvruchtbaerlijk het leer-ampt bedient 
hebben , gelijk eertijdts Spiridion, en Alexander 
Biflchop van Conftantinopelen. Maer voor eerft, 
zeer aenfienlijke toehoorders, had God dit defaut van 
talen en wetenfchappen fo gecompenfeert met uit¬ 
muntende voorfichtigheit , bundige kennifle der 
Theologife fundamenten een ongewoonlijke kloek¬ 
moedigheid, en andere heroyke gaven, dat fy 
den aldergeleertften tot eene verwonderinge v/a¬ 
ren. Ten anderen fo hadden fy geleerde confra¬ 
ters, door welkers by wefen en onderftant fy beken¬ 
den geholpen te zijn: ook wilden fy in haer ou¬ 
derdom wel leeren 't gene fy niet wiften : Maer 
men moet niet na exempelen , maer na de wet¬ 
ten te werk gaen, en ons uitterfte befte doen, 
dat indien wy niet onder de eerfte of tweede , ten 
minften onder de derde of vierde mogen btftaen, 
en ons laten leiden tot de rechte fnijdinge des 
goédelijken woords, en van jongs op onderwefen 
in de fondamenten der Chriftelijke religie, talen en 
wetenfchappen, byfonder Logica, een inftrument 
der inftrumenten. Nurefteerter, dat ik een weinigh 
vande verachtheid des Leraers gefproken hebbende,tot 
het befluit kome. Wat ifler verachter ( feggender vele ) 
dan een Leeraer van Gods woord? wat ifler nu dan 
vielder dan de Herders van de kudde des Heeren. 
Men bewijft de hoeders van verkens en koeyen meer¬ 
der eere,dande herders der zielen. Maer, zeer ge¬ 
liefde jongelingen, lult gyluiden u door ’t verkeerde en 
verdraeide oordeel des werelds, die in’c bofe gelegen 
is, wel in ’t minfte iet laten bewegen ? Laet de Leeraers 
des Euangeliums uit vaeglelen der wereld zijn; noch¬ 
tans zijn fy, en worden van den H. Geeft genoemc 
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gefanten vartden Almachtigen Conink > Engelen van 
Godt der heirfcharen , dienaers Jefu Cbrifti, uitdeel- 
ders derverborgentheden, dienaers des Geefts en niet 
der letter, vaders der zielen , herders der uitverkorene, 
biffehoppen derkinderen Godes, ’t fout der aerde, 
*t licht der wereld, vorften van het gefegende volk, 
fpedgenoten van de Bruid Jefu Chrilti, i'alighmakeFS 
van haretoehoorders:welke namen lulx fijn,datter niet 
glorieufer van de dienaers des woords heeft konnen ge- 
Zeyt worden. Voorwaer indien wy wetende dat de 
meniebe uit ziel en lichaem beflaet,en dat de ziele tref- 
felijkeris dan het lijf, het hemelfe rijck meer willen 
achten ,dan aïledefchoon-fchijnende ydelbeden ,daer 
Salomon in den Prediker van lpreekt,fo tullen wy van 
felfs coeftaen, dat den heiligen dienft van Godes 
Woord ongelijk treffelijker en meer te wenfehenzy , 
dan alleanderekunften en wetenfehappen, die in de 
uiterlijke en vergankelijke dingen verleren» Indien wy 
bekennen , dat men ’t rijke Gods voor eerft foeken 
moet, lbo moeten dan degene voor aen geftelt wor¬ 
den , die medewerkers van ’t rijke Gods genoemt 
worden , en den fekeren wegh wijfen, om daer toe te 

{F0U4.1) komen. Indien wy arbeiden moeten , met dat wy het 
vergankelijke brood des lichaems, maer ’t gene dat tot 
den eeuwigen leven blijft, bekomen ,foorechten fy 
dan meer uit, die haer befte doen om ’t hemelfe brood 
uit te reiken, dan die ons van ’t aertfe foeken te verfor- 
gen. Indien de weerdigheit der gefanten geacht won 
na de weerdigheit des genen die haer fendt, laefons 
dan geenfins de gefanten van dePrincen defer wereld 
prefereren voor den Gefanten van den Sone des op- 
perften Gods Met wat lol denkt gyluiden wel dat 
men tot den hemel toe verheffen foude dien Medicijn, 
die de blinden fiende maken , en de doden opwecken 
konde ? Nu den heiligen Geeft verleent de Leraersder 
Kerke dit en veel diergelijke : want zy worden’t licht 
der wereld genaemt, om dat fy de menfehen tot het 
licht der wereld Jefum Chriftum brengen: de gene 
diedood zijn in fonden, verwecken ly, het woord 
des levens predikende, het woord des vredes verkon¬ 
digende, verloenen fy met Godt degene die door de 
fonde van hem vervreemt waren , die met Satans ban¬ 
den gebonden zijn , ftellen fy in vryheid , die verloo- 
ren fchapen brengen fy weder tot haren herder Jefum 
Chriftum, zy planten de hemelen, en beveftigen de 
aerde, als Efaias betuight. Paulus ook verfcheiden ma¬ 
len gewag makende van zyne roepinge tot den dienft 
des woords, allegeerr die als een fonderling bewijs van 
de goddelijke goetheit t’hemwaerts. Ja God felvewil- 
Jendebetoonen fyne weldaden aen hetJoodfe volk be- 
wefen, fielt dat niet onder het minfte, dat hy uit haer 
kinderen Nazareen , cn uit haer jongelingen Prophe- 
ten verwekt heeft. De Engelen verblijden fich over de 
bekeeringe van eenen fondaer tot de eeuwige faligheit: 
boe veeleoorfaken van vreugde geven de leeraers den 
Engelen, brengende niet een of twee, maer vele fon- 
daers uit de dood tot het leven , en van den Duiyel tot 
God ? Chriftus toont dat de faligheit van eene ziele 
geprefereert moet worden voor de geheele wereld , in 
defe w oorden: Wat fal ’t den menfche baten,indien hy 
de geheele wereld wint, en verlies aen zyne ziele moet 
lijden ? van hoe groote weerde acht hy dan een Leeraer 
des goddelijken woords wel te zijn , die niet eene maer 
vele zielen den Heere gewonnen heeft. Diegene, 
die’t haer ampt isoverdegefondheitder lichamen te 
ftaen , vergaderen wel rijkdom, maer fodanigen die 
haer dikmaels ten verderve brenght, of ten minften in 
de uure des doods van hun verloren worden. Die de 
Rechtsgeleertheit omhelfen , komen tot ftaten , die te 
famen met het leven te nietgaen. Maer die haerpro- 
feffie maken van dc fiele te conferveren en beveftigen, 
Zullen met grote klaerheic blinken, en die der vele 
rechtveerdig maken : zullen in der eeuwigbeit fchijnen 
gelijk fterren; en als dien opperften herder deSoone 
Gods verfchijnen fal, fullen zy die onverwelkelijke 
krone der glorie verkrijgen. Laetdan, feer geliefde 
jongelingen, in u luider gemoederen ingeprent zijn, 
de leer treffelijke beloften Godes ,die ook tot dis leven 

behoren. Ikfaleerendegenedie my eereh. Die eca 
Propheet ontfangtin eens Propheten name,fal zijnen 
loon niet verliefen. Laet u luiden genoeg zijn, indien 
gyluiden alleenlik op de goedertierenheit van God den 
Vader Almachtig vertrouwende, het uwe doet j een 
yeder van u luiden zijn werk aengenaem makende , 
hebt roem niet in anderen, maer inu zelven,nade 
vermaningePauli, en mef ernftophet leeramptden¬ 
kende , ftelt u luiden tot een einde van alle uwe voor¬ 
nemens , begeerten, en aétien voor, de glorie Gods, 
en ftichtinge van uwen naeften , en wend alle uwen 
vlijt daer henen aen , dat gyluiden mooght komen toe 
eene matige kenniffe der talen, wetenfehappen en fun¬ 
damenten der Theologie, fo datter godvruchtige en 
geleerde mannen contcntement aen hebben mogen : 
het oordeel des werelds en der menfehen; die niets 
voor God houden dan dat vleefchelijk,vergankelijk ed 
aerts is, verachtende: Wilt de fmaedbeid , die gyluiden 
om de predikatie der waerheid foude mogen lijden, 
voor feer grote eere achten: regard nemende op de 
fpreuke Hieronymi in den brief aen Oceanum, dat hec 
Bifïchops-ampt een laftis, en geen digniteit j moeyte $ 
en geen rijkdom. Derhalven laet ons alle te famen, 
en elx in ’t byfonder, om dier oorfake wil, de wijfe 
daed der Heeren Staten van Hollanden Wcftvriefland 
in ’t oprichten van het Theologife Collcgie, groot ma¬ 
ken, alfo gyluiden verftaet, dat door dit middel de 
autoriteit en weerdigheit des heiligen leerampts van al¬ 
len (pot en fmaet bevrijd, allcnxkens tot zijne wettige 
eere en luifter wedergebraebt, en de barbarisheit, die 
grote beefte, meer en meervan Godes wijngaerd ge- 
weert fal worden. 

Dit is’t gene ik voorgenomen hadde ü luiden van 
denoodigheit,nuttigheit, oorfpronk, en voortgank 
derTheologife Coilegien, van de vereeniginge der 
Philofophie met het ftudie der Theologie , als ook 
van de weerdigheit des ampts zelve, na de mate der 
gaven , indachrigh te maken. 

Nubedankeik tenhooghften de feer voortreffelij¬ 
ke Edele en aenfienlijke mannen, myne gebiedende 
Heeren, en de ftudieufe jongelingen, datzyfigge- 
weerdight hebben de inwyinge defes Collegie met 
hare tegenwoordigheit te vereeren , en het eenvou¬ 
dige relaes van het Theologife Collegie, met gene 
Rhetorijkfe coleuren verciert zijnde, geduldighlijk 
en goediglijk hare ooren te verkenen. Ik bidde u lui¬ 
den altemael, en elx in ’t byfonder,weder op ’t nieuws, 
dat ghyluiden defe onvergelijkelijke mildigheit der 
Heeren Staten, yver tot de eere Godes, godvruch- 
tigheic en kloekmoedigheit voor de eeuwige faligheit 
van hare onderfaten , en de voortplantinge der hemel¬ 
fe leere op de nakomelingen , dankbaerlijk wilt er¬ 
kennen , en met vollen monde roemen en groot ma¬ 
ken. Bidt Godt geftadighlijk, dat het huis, waervan 
ghyluiden op delen feer heerlijken dagh , in dit feer 
treffelijkgefelfchap, de fondamenten fiet leggen, in 
korten tijd, feer grotelijx mach toenemen, en een 
tonneel van deughde, geleertheit en godvruchtigheic 
worden j en dat ’t gene gyluiden nu fiet fayen, eer lan¬ 
ge magh gedyen tot een overvloedigen oegft van Die¬ 
naers des Goddelijken woords, Regenten van fcholen, 
en mannen die feer nuttig zijn voor Republijken, 
ter eeren des goddelijken naems,onfe eeuwige faligheit 
en der Heeren Staten van Holland en Weftvriefland 
eeuwighduurende lof en onfterffelijk cieraet. Wel¬ 
ke alles opdat wy van God den Almachtigen en goe- 
dertierenften vader verkrijgen mogen, wilt uwe her¬ 
ten met my verheffen, en met uwe fucht my gefel¬ 
fchap houden in ’c bidden en befluiten van defe ora¬ 
tie. 

O Almachtige,eeuwige, en barmhertige God, wy 
danken u, dargy u, door ’t middel van u woord, eenaf, 

aen ’t menfehelijk geflacht openbaert, en de geheele ötb. 
werelc over u eene kerke verfamelt, en dezelve te- 
gens de ftormen des duivels, in defen uiterften ouder¬ 
dom des werelts, krachtighlijk handthaeft. Voorna¬ 
melijk bedanken wy u vanganfeher herten,dat gy Hol¬ 
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landt tot kenniflèen gemeenfchap van uwen eenigge- 
boren Sone geroepen , en de Doorl. Heeren Staten, 
onfe gebiedende Heeren , door uwen H. Geeft , alfo 
beftierthebt, dat fy in alle deplaetfen van uwe Pro* 
vintie den publijken dienft uwes woords opgericht, 
defe Academie met Teer geleerde mannen en getrou¬ 
we Profeflbren verfien hebbende, fich milde voetfter- 
heeren van uwe kerke betonen » en met de oprechtin- 
ge van een nieuw Theologifch Collegie te kennen ge¬ 
ven , dat zy voortaen in dien yver volherden Tullen. 
Wy bidden u, barmhertighfte Vader, door de dood 
uweseenighgeborenSoons, datgy defe oprechte lief¬ 
de, en vaderlijke forghvuJdigheit van hetleer-ampt 
te conferveren, en tot de nakomelingen voort te plan¬ 
ten, in hare gemoederen wilt behouden en vermeer¬ 
deren. Befchermt haer tegens de verwoetheit van hare 
Teer machtige vyanden : verftoort beide de opentlij¬ 
ke en heimelijke raetflagen die tegens den Vrede van 
uwe Kerke en Republijke bedacht werden , om uwes 
naemseere. Oock bidden wy u ootmoedighlijk, dat 
ghy den Doorlucbtighften en Hooghgeboren Prince 
zijn Excellentie Graef Maurits , onfen kloekmoe- 
digen Gouverneur , en dapperen en ftantvaftigen 
befchermer der ware Religie, uwe gratie wilt mede 
deden, zijner Excellentie raedflagen en pogen gebe- 
nedyen, opdat hy des Heeren krijg kloekmoedighlijk, 
voerende, den vrede engodfaligheit onder ons con- 
fervere, en helpe dat ook tot de andere Steden,die 
onder des Antichrifts tyrannie verdrukt zijn , het rijke 
Chrifti uitgebreidet werde , tot zyne en veeler eeu¬ 
wige faligheyt. Wy bidden u ook , goedertierenfte 
Vader voorde Doorluchtighfte Heeren Staten Gene- 
raclder VereenigdeNederlanden , voorde wel-Edele 
en geftrenge Curateurs deler Academie, voor de acht¬ 
bare Burgermeefters en Racd deler Stad Leiden, voor 
den Heere Redtor Magnificus, voor de Teer geleerde 
en getrouwe Profeflbren defer Academie, voor de eer- 
weerdige Paftoren van defe kerke, fo de Hollandfe 
alsdeFranfe. Verleent hun allen te famen en elxby- 
ionder, dat zy met eene heilige en volftandige eenig- 
heit der gemoederen uwe glorie en de algemeene 
welvaert foeken en bevorderen. Wilt ook, o Sone 

6$y 
noemben seften <Dctob?is? 15-91; gefcpfette $ijn/ tefe 
onDergcfcfjjeben ber ,§tab Éepben i&ecretarfö met 
mijn fjanö en onberteiBentnge getuige/en toagon^ 
öectepfeent Jan van Hout. 

DSIec 5ijn met ber tijb in be boo?fcjj?eben ordon¬ 
nantie eenige meet bpboegpfelcn en beranberin* 

gen gemaePt na be gelegentpett De# ttjbpei/bietop 
onnobig acïjten biet Dp te boegen/fo onfe meentnge ge* 
bjee|ï tsf be fonbatie / o?bonnantten / en inlcibinge al* 
leen te berljalen. ^n ’t boo?fcp?eben Collegie m 

boo? cerfï boo? 25urfalen gebomen befe naboigenbe. 

A Hem 2Jnb?ief3. pagie/ oub omtrent 18 jaren/ fameus 
Zigebo^enengenocmbebpbieban^elff. tmnDe 

3Cö?taen2flb?taenf3.^?ogtu£/ oub omtrent 18 ja? £5 
ren / geboden en genomineer be ban <©el|f, benteu 

Slacob 25?utnen ^iacobfy. oubt omtrent ttointigp yf 
faren / gebo?cn ban ©ubetoater / genomineerbe ban §5“ 
btebanaimflerbam. b00?f5. 

3SicolaejS (f anfj. / oubt omtrent 21 jaren / gebo?en 
ban Cnrpupfen/ en genomtneabeban bie ban ***• 
fïerbam. 

Peter ban Seeubjen 3Mrc3. oubt omtrent 18 jaren( ’ 
gebo?en en genomtneerbe ban Sleiben. 

fatman Hafcïj Crnejïeng 3oon / omtrent aeptien 
jaren/ gebo?en ban JDefel/ genomtneerbe ban bte ban 
^epoonpoben. 

J^enriBCIemengHofeusf ban üecBerBercB/ oubt 
omtrent 17 jaren/ gebo?cnban ©enlo/genomtneers 
be ban be heeren €belen. 

Sacob (€aurtnuei ptetcrf5. oubt omtrent 16 jaren/ 
gebojen ban bp 3Do?npS / genomtneerbe ban bte ban 
£>cpiebam. 

$icolaest ban <©?ebin&l)oben (fafperö 30on / oubt 
14 jaren / gcbo?en en genomineerbe ban bie ban Hot* 
terbam. 

3Cb?faen <3janf3. oubt omtrent iy jaren / geboden 
ban ben 25?tel / genomineerbe ban bte ban Hotter? 
bant. 

3©outerbeJ©ttte€bertf3. oub omtrent iy jaren/ 
geboden ban ber <©oube/ en genomtneerbe ban be 

Godes, den Regent uwen dienaer, dien gytot het i l^eeren Cbelen. 
opfichtvan dit Collegie beroept, aenfien met de oo- 3!an lifagiu$ $ünb2jef3. Otlbt omtrent 16 jaren/ 
gen uwer goedigheit, wilt hem raetflagen ingeven,! gebo?en te gingelpeim/ genomtneerbe ban bte ban 
die uwen name glorieus, en het Collegie heilfaem zijn. i 2lllBrnaer. 
Geeft dat hy zijn defaut van verftand, geleertheit en | SiaCOb ïetttng tCmD0mf3. Otlt Omtrent 16 jaren/ 
ervarentheit, met getrouwigheit en neerftigheit ver- I getJ0?en en genomtneerbe ban Setben. 
goede. Wilt de herten van de Alumnen buigen tot! ïBtllemban<&uböen 3franBenf3,/oub 14 jaren/ 
godfalïgheits yver, en tot behoorlijke onderdanig*: gebo?enbanH£eibcn/ en genomineerbe ban be 
heits. Bewaertfe alle te famen enin’t byfonder, voor ! ten Abelen. 
quade gefelfchappen, op dat fy van der jonkheitaen tot | ISiClaeO ©Ut|ï 3Btüemf5. / OUb Omtrent tbJfnttgQ 
zedigheic en eerbiedighek uwes naems opgebracht jaren/gebo?en en genomineerbe ban «cnPpuifen. 
zijnde, hare Mecenates de Doorluchtige Heeren! (CpeopptlUgHtjPetöaert/OUbOmtrent 15jaren/ge* 
Staten van Hoiiandtert Weftvriefland haer weldaden! bo?en ban ^pere/ genomtneerbe ban bte ban ben 
mogen vergelden , en de kerken en fcholen vrucht- 
baerlijk dienen ter eeren uwes naems, en tot haer ey - 
gen en anderer luiden faligheit. Amen. 

Ikhebbegefeit. 

3©aet na Cuchlinus afgeblommen en ober fijne 
boojgeroerbe reöene bp be Senaet ban be Univerfiteit, 
Curateurs en <©erecbtc gecongratuleert 3ljnbe/ al.tf 
Bern baer in öeerlijeben en met een fonberlinge 
bjelgebaUen ban ben allen gegueten ïjebbenbe/ 3ijn 
gefamentlijb uit ber Ece^plaetfc gefepeiben / en i$ 
D. Cuchlinus naöepiaetfe tot Jt boo?fcp2eben Col¬ 
legie toege-eigent eenobeclö beteit geb?acpt en geleit: 
mbetoei&eöefeojbzetoeröegebmt&t: tClbo?en gin; 
gen alle bet ^§tab ïïetben ordinarife bienaren/ ber 
5elbcc leberpen b?agenbe / baer aen bolgpben be 
^ecren Curateurs CllD. Cuchlinus tUffrPen be felbe/ 
berbolgenöguam’tgereepte/ en baer na be Senaet 
ban öer Univerfiteit, en aepterbefdbettoee^ebeL 
Icn / betoelPe ben felben batp baer boojtei met een b20; 
lijpemaeltijö (Diealöaer ten bebele ban Curateurs en 

■25urgermeeftcrenbcreittoaei) pebben obergeb?acpt. 
toeiP 3ulcr en tn boegen boo?fcp?eben op ben boo?* 

VI. Deel. 

25?iel. 
leerman ©uppiuiEf / oub omtrent 20 jaren / gebo* 

ren ban bp jêpicr / genomtneerbe ban €bam. 
^iclaest^eterf3.,§cpurtujï/ouö omtrent ip ja* 

ren / geboren en genomtneerbe ban Igacrlem. 
gjanJBooltoijn Sa«öf3. oub omtrent 15 jaren/ 

gebo?en en genomineerbe ban l^aerlem. 
5[an )Pieterf3. / oub omtrent 18 jaren/ gebo?en 

ban ’sf ifertogenbofcp / genomineerbe ban Die ban 
<©o?ö?ccpt. 

Co?neliss Harmanf3. oub omtrent 23 jaren / gebo¬ 
ren en genomineerbe ban lgoo?n> 

Sienttft ban ber ^toalme I§cnrtr5. oub omtrent 
xv jaren / gebo?en ban Hoon/ genomtneerbe ban be 
ïteeren Abelen. 

^etoelBealte famen op ben 27 ^januarp iypj. 
aen panben ban be 3ïcptbare i^eeren D. Johannis 
Heurnius , Reótor ban bet Univerfiteit en ecrfÏÊ 
Proieflor ber IDebtcpncn / ten oberjïaen ban 
D. D. Francifcus lunius en Lucas Trelcatius , 
Profeflbren bCC Theologien , IBeeflcr Jpranjè 
^upcP en ^an <©ijfb?ecptfen ^urgermeefieren/ 

MPP % en 
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Ctï D.Johannis Cuchlinus Regent, dïfin ’tbcjOtlDeC 
metopgcljebcn ljanDen.cn mtgciïrsute tongeren ais 
rccijt t0 Moofc en geftooojen / Dat fp Den Reétormet 
öenita^öen Senaec unnöcc Umverficeic, met al- 
Der reverentie en eerüieDinge fullcti cifïciincn / Den 
3dbcn in’t effedfcueren en bOiÜ?Cngen dcc Statuten ban 
be 3dbe Umverfiteit,mufgaDec‘S inaüc ijacc toette* 
lijfje gcöoöcn en berboöen jollen gegaojfamen / en fa 
lp bebinden of tat jjarcr üenniffe bomt /pet Den felben 
't licljaem en De »0ccecfjtig{)ciD ban Dcc Univerfateit 
prsejudiciabel of jegens 5ijnDe / Dat pp’tfelbeDenCu- 
rateurs ban De 3*lbC Univerfitek en Dell Rector tn 
Der tpfulletuebennengeben/ fonbcc Der Univerfi- 
teir of Den (Officier# ban öten/ in eenigen fjacen reclj* 
teil tC defrauderen, of pet te onthouücn / nocl) ooft ce* 
trtge leertnge aen te fjangen of te bolgen / Dan Die tn Dc 
JClbe Univerfueit geproteffeert en gelCCCt 33i toCtDcn/ 
fo lange fp tn De felbe Univerfitek Ijacc outljouDcn 
fullen» 

€.u Dat ;p te man getoeröcn en tot begnarmn ou* 
DerDoin geheimen 5tjnDc / jjacr boo^ aUe$ ’t fp in her? 
liclpcfabenofDef£l)olenregeectnge ban Dien fullen 
laten gelfuuften ten Dienfte ban Den ïanDc ban l$oL 
lanD en JBeftbneflanö / enljaetfalj: cotgcenen ttjöc 
aen pcmanta bienfï en fullen becüinöen / Dan niet 
foöamgc eonDttteu en boo:fp?eb / fo toacrltft moeft 
ïjenluiDen Ijcipeu De almachtige <©oD Die D?ie eenig 10. 

<0elp Daer ban boo? dit eenen tn ’t bpfonDec Ac- 
ten gemaefn en onDecgefclpeben jjjn/ bp De ijanD ban 
elït Burfael, gefamemiyüen ban oe Redtor, Profef- 
foren, 23ücgetmeefteicn al boo?noemt / oob ban Den 
Regent, aen Den toelhen De felDe Adten 3ijn gelebert/ 
om tot ’js lanDg becfehettöett betoaert te toecDen. 

De boo?f£lj?eben maenD ban September Dcfeef 
iaei'01? 92* Rebben De l^eam^taten ban l^ollatiD 

en 3©ejib^ieflanD oofi üeraemt en gefloten De o^e 
Die ban Doen aen In De boojfcljjeton Univerfitek of 
ïjoge ^cljoletot BLetDen fouöe too2Den onDccljouDen / 
om te gerafien tot ücn flact en toaecDtgljett ban Li¬ 
centie Oft Do&oraet, lutDenDe alg bolgt» 

'59 

©?ö?e 
Dc 

Jgeercii 
Staten 
ban l^ol' 

T~\E Ridderfchap , Edelen en Sceden van Holland 
-L-'en Weftvrklland, reprefenteerende de Staten van 
den fel ven lande, doen te weten, dat alfo boven de 
voorgaende Ordonnantiën en Statuten van deUni- 

ftch/oan ver^lteit > binnen der Had Leiden , nodig bevonden is, 
te gerj, nader vordere ordre te Hellen, ten einde op de promo¬ 
ten rot tien in de faculteiten aldaer, alfulke goede kenniffe en 

Digfjeft 
ban %is 
ceutie en 
©OCfQ; 
ra et 

ne°t!an onderfoek gedaen en genomen, en op de bequaem- 
Denfïaet heit van de perfonen gelet magh worden , als tot der 
cn toaec? landen dienfte en eere van de voorfchreven Univer¬ 

fitek behoorr En nadien wy geüen hebbende poinc- 
ten en articuien daer op geconcipieert hier na van 
woorde tot woorde geinfereert. 

Om voor te komen , dat nu voorts, niemant lichc- 
vaerdeiijk in de Univerfueit, alhier en kom te geraken, 
tot den Haec en waerdigheit van Licentie of Dodfco- 
raet, daer uit anderlints niet kan werden verwacht, 
dan verfmadeniffe , kleinigheit cn verachtinge der 
promotien : maer dat daer toe niemant gerake, dan 
die na voorgaende behoorlijk onderloek tot fulx waer- 
digen bequaem werde gevonden en geoordeelt. En 
om met eenen te verlorgen dat de weigeringen der 
gener, die noch niet behoorlijk, en ten vollen be¬ 
quaem werden gevonden, gefchiede fonder derzel- 
ver oneere of Ichande, is by de Curateurs van de 
Univerfueit en Burgermecftereri der Stad Leiden, 
met goetdunken en op’t verfoek vandesUniverfueits 
Senaet ,en onder ’t behagen van de Ridderfchap, Ede¬ 
len en Steden , reprefenteerende de Staten ’s Lands 
van Holland en WeHvrieüand,alsdeSouveraineré van 
dien , in handen hebbende, goed gevonden en beflo- 
ten. 

Dat van nu voortaen, elk een, die begeert gepromo- 
veert ofgevordert te werden tot het Licentiaet of Doc- 
rorlchap, ’t Zy in der Theologien , in de Rechten of in 
der Medicijnen , voor en aleer, hy tot het openbaer 
onderfoek , om rot de geroerde waerdigheit te komen, 

mach werden roegelateo , gehouden is aen te fpreken 
een van de ordinanfe Profefforen der faculteit,daer roe 
hy begeert gevordert te zijn, en van hem te begeeren 
tot een heimelijk onderfoek toegelaten te werden. 

’T welk gedaen zijnde, lal dclei ve verfoebte Profef- 
ior al voren hem ondervragen en vernemen, niet al¬ 
leen hoe lange fuik eenen in der felver faculteit fal heb¬ 
ben gefttideert, rnaer ook en fonderlinge, op zijn 
handel en wandel» 

En daer van ten genoegen onderrecht lijnde,fal hem, 
met goetdunken en believen , van alle zijne ordinanfe 
mede-Profefloren in der felver faculteit een fekerer» 
tijd voorftellen ,om vandefelve, heimelijk, ais hier 
volght te werden onderfocht. 

Voor foveele de Theologie belangt» Inlods cotnrmt- 
xïbus Sacrtf fcriptura, en voorts Summarie de toto. 
fubjlantia veteris & novi Tefiamenti, en byfonder ln 
loc is controverfis, 

Aengaende de Rechten Ininflitutionihus luris, en 
voorts Sommarifcher wijle in de geheele Rechten. 

En voor foo veel de Medicijnen aengaet, ln ïnfiitu- 
tionibus Mediciva , voorts Summarie per totam Medi- 
tinam \ en byfonder ln Metkodo medendi. 

Zal vorder de yerfoeker alvoren, in handen van den 
voorfchreven Profeffor leveren, ’c gene den Heeren 
Profefforen van de zelve faculteit voor haer extraor- 
dinarifïe moeiten in delen tot een vereeringe is toege- 
voeght, te weten voor eiken Profeffor die daer over 
ftaen zal fes gulden van veertig groten het ftuk, die on¬ 
der defelvein allen gevalle lullen werden verdeelt. 

By fo verre de verloeker de genoemde ordinarile 
Profefforen , daer in ten genoegen heeft geantwoort» 
foo fal men hem op’s anderen daeghs’s morgens tea 
acht uuren voorfchrijven, ’t fy twee Locos Scrïpturaex 
utroqueTeftamento, of twee fware Loyen , of twee A~ 
pkortfmos Hippocrath, ’t welk te verftaen is, uit de 
faculteit, daer in elk begeert gevordert te zijn: en fal 
gehouden wefen die, na noen ten vijf uuren te verkla¬ 
ren en uitteleggen : ’twelk doende fullen hemdeje- 
genwoordige Profefforen daer in onderfoeken en be¬ 
proeven , en élk op zijne verklaringe en uitlegginge» 
een of twee argumenten voorwerpen. 

Indien hy in de felve tweede onderfoekinge den fel- 
ven Profefforen mede ten genoegen antwoord : fal 
men hem een getuichenifle aen den Achtbaren Hee¬ 
ren Reétorem mededeilen , om tot de openbare on¬ 
derfoekinge of dilputatie toegelaten temogen werden. 

Waer na den verfoekerin yoegen tot noch toe ge¬ 
bruikt , zijne The fes dij put and as, met goetdunken der 
Profefforen elke faculteit voor Hellen mach, uitgeven, 
en de zelve fulx openbaerlijken verantwoorden, ver¬ 
dedigen , en Haende houden, dat de Senaet des Uni- 
verfueits fpeuren en oordeclen magh , dat hy fulx mee 
eeren heeft beHaen, en dat hy fonder des Univerff- 
teitsfehande, tot een Licentiaet of Doótor , ’t zy der 
Theologien , der Rechten of der Medicijnen, aenge- 
nomen en erkent mach worden, betalende, alfdan de 
gewoonlijke rechten die voorlang met kenniffe van fa¬ 
ken tot veertigh gulden toe zijn begroot. 

Maerbyaldiendeverfoeker den Heeren Proieflb- 
ren van fijne faculteit ,ofin de eerlte of in de tweede 
heimelijke onderfoekinge, niet ten genoegen kontt 
antwoorden, fullen de voornoemde Profefforen , den 
zelven onder den eed daer mede zy der Univerlïteit 
verplicht ftaen, fijn verfoek beleefdelik ontleggen, 
met vermaninge van hem fonderlinge in ’t gene hy ge- 
feilt mocht hebben beter te oeffenen : ’twelk doende 
zy lorge dragen fullen voor de eere van de felve Stu¬ 
dent. Ten welken einde elk van hen gehouden is fulx 
by hem te bewaren ,en niemant te ontdecken. En bei¬ 
de de beproevingen fullen gelchieden ten huife van 
denordinarifen Profeffor eerft verfocht zijnde ofdaer 
’t zelve met gemeen goetdunken heimelixt zal ken¬ 
nen gefchieden , en fal ook de verfochce Profeffor, 
om defelveheimelijke onderfoekinge te bevorderen, 
zijn medebroederen zelfs by monde of gefchrifte 
aenfpreecken en vermanen , fonder daer toe eenige 
Pedellen? of Boden te gebruiken. Alles op dat foda- 

aigeu 
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nigen ontzeggen (indien het foude mogen gebeuren) 

den ontzeiden niet gedye tot fchemp, fchandeof on¬ 

eer, en fulx in hem geen bevlijtings afkeerveroor- 

fake, 

En dat dejegenwoordige regul ftriktelijken in alles 

fal worden onderhouden, fonderdat het in’t vermo¬ 
gen van de Profeflbren of een ige van hen, noch ook 

van den Senaet der Univerfiteit fal ftaen,yemantdaer 

in te verfchonen of aen te fien. 
Hebben wy tot goeden voortgank van de faken van 

de Univerfiteit voorgenoemt, en op dat de promo- 

(Föl. 4.3) tien met goede vruchten als voren, mogen genomen 

worden. Geordonneert en geftatueert, ordonneren en 

ftatueren by defen, dat de voorfchreven poin&en en 

articulen by een yegelijk dient aengaen magh , na.hare 

forme en inhouden fulien worden onderhouden en 

achtervolghr. Ordonneerende den Curateurs, Re¬ 

ctoren Profefïoren van de voorfchreven Univerfiteit, 

en alle anderen hem daernate reguleren. 

Gedaen in den Hage onder onfen groten fegel hier 

aen gehangen , den 7 Septembris in ’t jaer ons Heeren 

iypi, Aldus ftont ondergefchreven, ter Ordonnantie 

van de Staten, onderteikent C. de Rechtere. En was 

befegelt met een groot rood waflehen zegel aen dou¬ 

blé franchijnen uithangende ftaerten. 

3Bdbe boo?ftf)2cben o?ö?c Den febettöen <BctoB?t'0 
1591. ten bebele en in jegentooo?öigDeit ban öe l^eeren 
CurateucjS / ©urgeimeefteren / Jftetto? en p?ofef> 
fo^enöaectoeffamen geroepen/ mttfgaöersiöe ge? 
meene ^tuöenren / Die om ’t felbe te ï)00?cn / met aen* 
plerhen ban Btlletten ten bebele ban öen ïïecto? en 
^enaet öeööntberfitettöalöaerbp een toaren boen 
bergaDercn/openbaerlib boo2gelefen toecöen/ in öe 
grote Eees-plaetfe ban öe ömberfiteit/ bp Den boo?f3 
^ectetanei / gjan ban ^out. 

©e 
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D€n 3©elgeb02en jpurff öe $aifgrabe bp töfjiin 
ipreöerib öe bieröe ban Dien name/fjeeft omtrent 

öietnotaigier gefonöen Den 3Belgebo?en l^eere ban 
lBijnenluirgti 3tjnen »©efan:e / öetoclbe fijne §02opo* 
fitietec bergaöeringe ban öe l^eeren Staten <©ene* 
rael geöaen bebbenöe/ met bele tomplementen en an* 
Derfintst/ berljalenöe’t genefiem bp öen hertog J5i* 
cljart ban dimmeren fijnen Jlebe mag toeöerbaceit 
en geö?eigt / berfoebenöe oft fabe toare öat 3ijnen 
(laet moflite met getoelö aengetaft toeröen/ Dat öe 
^eeren graten fjem in fulben geballe fouöen gelieben 
te afiifieren tot fjantfiouöingebati fijne gereebugbett. 
3$ Den felben <0efante met beöantbinge / toetoem 
fcfjinge ban alle gclub en beloften toegefegt/ foöeiï 
Ciiuerfurften ftacr met getoelö aengetaft fouöe mo* 
gen too?öen/ alfulhe affffietuie/ al.S öenftaetöefer 
jüanben fouöe mogen lijöen. 

X\7fi Dabben Dier b02en ber^aelt Dep20pofitieöte 
vv Dcn9lmbaffaöeucbanöcn Coninbban©2anftï 

rrjb öe J^eere 25u3anbal / ban toegen 3önen Coninb 
aen öe l^eeren Staten OSenerael ïjaööe geöaen öen 18 
3(lugu?ït boo?leocn / en alfo öe ï|eeren Staten <0ene* 
rael ter felbcr tijö fcer beele baööen te Doen met De 
€>02logc Dier b02en berDaelt / en om gelö te furneren/ 
fo Hebben fu öaer op gene rcfolutic genomen/ maet 
alfo Coeberöen nu getoonnen/ en De fabe ten goe* 
öen effecte gcbjarijt toasf/ fo beeft Ijp öen tijö toaerge* 
nomen/ en öen i+ <actober geöaen De nabolgenöe 
p?opofitie. 

lïtie öan 
öen 
ecS3u> 
garnaal 
aenöe 
Staten 
<5ene* 
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A/fYnHeeren,den i8 van demaend Auguftusles¬ 

leden, proponeerde ik in uwe vergaderinge met 

monde, engafudaerna by gefchrifte, ’t gene ik in 

lafthaddete doen van wegen den Alderchriftelixften 

Conink mijn Meefter , van den welken u E ook 

ontfingen eenen brief van den 19 July , op ’t felve 
fubjeCt. 

Den Alderchriftelixften Conink voorfach van als- 

doen hetonweder, ’t welk althans leer na by is van 

Vrankrijk,en haddefekereadvijfen,datden Princevan 
feV.DecI. 

Parma niet weder herwacrts over quam, dan om alhier 

zijn verftroide forcen te verfamelen, en nieuwe kracht 
te nemen. 

Ik vertrouwemy, da? aenfiende en overwegende 

rijpelijk den nood , die fijn Majefteit hadde beweegt, 

om ute doen dit lefteverfoek, hyu E. foude hebben 
geinciteert promptelik en fo favorabelik daer op te re- 

folveren , alsd’affeCtie, die ghyluiden altijd zijn Maje- 

fteit hebt betoont, en het groot gebrek , dat hy heeft 

van uweaffiftentie, ’t felve vereifchre. 

Maer ik wil geloven , dat de grote en treffelijke fa¬ 

ken, daer in gy luiden voor alfdoen waert ingewickelt, 

en eenige Provimien meer als andere, u de gedachten 

fulx hielden gehecht aen d’uitkomfte van de aenflagen, 

daer in ghyluiden waert gebonden en geoccupeert, 

dat gyluiden geen tijd had om te denken op ’t gene ver¬ 
der van u luiden was. 

Doch alfo, God hebbe lofzegenwoordelikul. voor¬ 

nemen tot goede uitkomfte is gekomen, en uwe aen¬ 

flagen voorfpoedigen; en dattet fchijnt, dat de nam- 

revan der oorloge, en gefteltenifle van uwe faken, 

uwe gedachten treckcn op Vrankrijk, aengefien aldaer 

uwen principalen Vyand trekt, en aen wendt alle zij¬ 

ne aenflagen , en fchijnt aldaer te willen beproeven 

zijne goede fortuine,om daer na de donderüagen op 

u luiden te doen vallen , fo verre de faken hem fucae- 

deren na zijne hope. En magh ik my niet ontledigen 

te gedenken, of u E. zullen defe uitgeftelde fake in 

handen nemen, te denken op de faken, die ik uheb- 

begeproponeert, en uwen vyand te vervolgen, de¬ 

welke u toont, dat het is in Vrankrijk, alwaer hy wil 

decideren de queftie van de vryheic of dienftbaerheid 
van de Chriftenheid. 

Waerom ik mijn Heeren vermane en verfockete 

confidereren het eminent dangier, daer in zijn de fa¬ 

ken van den Conink mijnen Meefter, fo verre hy 

hem niet gevoelt gefteunt en geholpen vanzyne vrun- 

den in defen aen val en in vafie, die tegen hem worc ge- 

reetgemaekt. 

Deincommoditeiten van’c weder, den winter,ja 

felfs’t verlies van defe Landen ontrekt in geenderhan- 

de manieren den Conink van Spangien van zijn voor¬ 

nemen, maer doet paffeeren de hitte derfelver door’c 

midden van koude en ys,enjaecht, ’tkoftewat het wil, 

den Prince van Parma na Vrankrijk. Den Paus voegt 

daer ook by zijne forcen, en gebruikt het rijdlik en gec- 

ftelik, om met defen üach den Alderchriftelixften Co¬ 

nink te ruineren. Sy verfuimen nieceen minute, en 

wy fienfe byna oponfe fromieren. 

Laetditexempel u luiden wacker maken, fo verre 

gy in flaep zijt ,• laet het u luiden niet alleen doen gaen , 

maer lopen ; alfo hec is een vuur , gereetom ons allen 

te verbranden, ift dat wy daer toe niet ernftelik en 

neerftelik water brengen, eenyegelikna zijn vermo= 

gen. 

Het fal u E. dan believen promptelik te refolveren 

op het fecours en affiftentie, die gyluiden zijn Maje¬ 

fteit wilc doen in defen nood, op dat ik hem daer van 

adverteereen dat hy mach maken eenig verfekert fon¬ 

dament op ’t gene hy daer van fal hebben te verwach¬ 

ten. 

’T gene dat gyluiden hier bevorens hebt gedaen voor 

fijne Majefteit, is fulx, dat hy niet mach of moet hem 

felven toeleggen en verwachten van u luiden goeden 

en ruimen wille gelijke feer goede engeaffedtioneer- 

de effeCten. 

Gedaen in denHagedefen 14. Odtober, 15pz.On¬ 

dertekent Buzanval. 

op Debben öe Staten ban i^dlanD Den 16 

bembec genomen Defe nabolgenöe refolutie/en Die boo? 

öaecluiöecaöbijsiinöe Staten «üJenecaelingebjagt. 

DE Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland 

en Weftvriefland , reprefenteerende de Staten van 

den felven lande, welen rijpelijk gelet hebbendeop de 

brieven van de Coninkl. Majefteit van Vrankrijk. 

en op de twee fchrifteüjke Propofitiea van den 

!&&& 5 Ara- 
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Ambaftadeur van fijn Maj. aen de HeerenSEatcn Gc- 
ncrael van de Vercenigde Provintien gedaen, verfoe- 
kende in fijne jegenwoordige nood, en totrefiftencie 
van het groot geweld van den Conink van Spangien, 
den Paus en hareadherenten affifterende, van een regi¬ 
ment voetknechten van 12000 Croonen ter raaend, 
hebben verftaen en gerefol veert, dat tot handhoudinge 
van fijne Maj. Chriftelijkeen heroike intentie jegens 
zijne en defer Landen vyanden , byfonder in delen ho¬ 
gen nood, in de welke zyne Maj. fo geweldig en lterk 
bevochten, en gearbeit wort, om hem datelijk van fijn 
Coninkrijk ,by verkiefinge van een ander Conink , te 
beroven, van wegen den lande van Holland en Weft- 
vrielland in de generaliteit, en tot lafte van de felve ge- 
confenteert lal mogen worden, om zijn voorfchreven 
Maj. tot onderhout van een Regiment voetknechten , 
van fulker natiealszijn Majefteit voor hem dienftelik 
vinden Tal, te accordeeren een fubfidie van lyooo. 
ponden tot veertigh grooten t pond ter maend vier 
raaenden gedurende, behoudelijkdatdievanZeland, 
Utrechten Vriefland, ben in’tdragen van 'tfelvecon- 
lent conformeren Tullen met die van Holland. En dat 
van wegen de generaliteit een Cammilïaris en Pen- 
ninghmeefter in Vrankrijk gehouden Tal worden , om 
’t voorfchreven Regiment in goede ordre en compleet 
te doen onderhouden en de maendlike betalinge aen ’t 
fejve te doen , tot meeften dienfte van zyne Majefteit 
en eere van de Landen. GCburenbe be bergaöeringe ban öe Staten ban 

Sföilanö/ iöbp3ijn Cyedlcntie en 3ijn «©enaöe 
<©?abe ïBillem ban ^aflau <©ouberneut ban ©?iesi® 
lanö mei öe anöcre Jgceren ban ben ïïaöe ban ^tate/ 
ter bergaöeringe ban öe lieren C5cneraic Staten 
bet* bercemgöe piobnttien gcöaen getoceft/t berfoeh 
ban öeconfemcnban ben aenflacnben^are 139?. tot 
berballfnge ban öc hofien ban öe Co?loge te toater en 
te lanöe / en ottöer anbere potneten / om öe 200000, 
ponöen ter macnb boo? öen <3Iare 159 3. ober ben p?o® 
hintten ban ^ollanb/ ^eelanb / Utrecht en ©?iefïanb 
gecontinueectte hebben/ en boben öien noch tot öe 
fioiien ban een ©dö-leger niet ö’appenöentien ban 
öien een eytrao2öinnri#eonfentban 900000. ponben 
het gejjede <3!aer/ bdjaiben be continuatie ban öe 
Conbopen en Uitenten / met reöjeö ban be placcatcn/ 
ïpfieneno?öonnantienbanbtcn. €n op öefelbe P20- 
poftiic isdnöe bergaöeringe ban öe Staten ban ^0U 
!anb geödiöcreert / bat om geene octafie te laten 
boo?bp gaen/firechenöc tot btenfl en berfeheringe ban 
ben lanöe/ en om ben Bpanö in öe jcgentooo2öige 
grote nooö ban öeClmjïdijhe falie (in be toelh men 
bebint bat öefelbe gemeen? ©panb 5ün P2indpael ge® 
toeiö tegen^ ben Coninh ban ©2anhrijh idgetout® 
henöe/ómöacr na te beter öefelanöenfgnen moet* 
totlle en jlabernpe te onöettoctpcn) afiyeuh te boen /! 
alles* üehoo2bc tijöljjh geconfenreert te to02öen / bat in | 
’tbemiogcnbanöenEanbeiö/enbat öacromaenge® j 
fjouöen foube to02öen / oni in ’t boodchieben berfoeh 1 
(alö tot ber Sanöen öienjï firechenöe) te betoegen/ en J 
bat oberfulr ‘t felbe bp b2iebcn ban fijne Crcell. en in! 
öcpoinctenban befdi2tjbtnge/öen Cödenen^tcöen! 
nenficnlp foube too:öen gerecommanöeert/ op bat | 
öoojeene goebe tijöelijherefolutieöenöienft ban ben j 
3£anöe mocht tootben gebojöcrt na bcho?cn. j 

ïèdntgfj tijösiboo? öefen ontfing ben l|eere 3fim® 
baffaöeur ban ©lanhcijh ©i^anbal tijbinge uit 
fJinlt/ batbc !|cerc ban ^eban met acht honöert 
pacröen en felier boetpoih/berlïaenöe bat öie ban %o® 
rennen©eaumont belegert jpööen/Den 14 Cctobtisi 
omtrent iz uren op öe felbe Slwnoifcn fo macher 
bjaö aengeballen / niet tegenftacnöe öatfe tuffehen 6 
en 7 büifemfïaclitoaren/öathPfeinbeblucljtgeflai 
gen en gebjacht ftabbe / Datter bclc op öe plactfe boob 
gebieben en bele gebangen genomen toaren / hare 
baenöeles berl02en en feben fiucften gcfchutsl üaer me? 
be fp be yïactfe befefjoten / berobert en binnen ^teöan 
geb?aditbaööe/öoc|)öei§eere ban ^cban toasi tot 
ö2tc plaetfen geguetjl in’t fjoofr/ in öeöpeen inöe 
fcDouöer/macr toaren bic guetfuren niet öangereusi. 

D<Sê <©2abinne ban iBeurjS heeft aen be Jgeeren 
Staten «©enerael een fommierc beclaratie ober^ 

gegeben / ban öe goeöeren / renten en inhom(lenöie (Fo1^ 
Saer <©en. haböe/ leggenöe in ben gcfffcjfjte ban Ceu* 
len/öie haer ontljouöen toeröen/ en gene betalinge 
honöe gehrijgen / berfoehenöe oberfulr ban be J|eeren 
Staten <©cn. b2ieben ban rep?e(ïalien/ alfo fp in grote 
ftoare fcljulöen Inasf bcrballen/en bat fp alle üebotr ge® 
öaen haböe om met b?ientfcfjap hare goeöeren te mo= 
gen genieten/en öaer toe niet honöe gecahcn/Doo? öien 
ben 05?abe ban i^ieubaenacr goeöer memo?ien haren 
man Den giertfbiffcDop (Crureö en öaer na aen öe 3ö* 
öe ban be Staten haböe gebient. Ep begrotebe De pfettnt 
boo?f3. goeöeren jaerlijr ober De 38000. gulbeng/te «en Dte 
toeten/ be^eerlihh^Pt 2Seöbur aen ho2eninhomensi 
4000. malöer/ pöergerehent tcgenbjiebalersi/ tot nan 
18000. gulöert/ behalbenbat bebo02fch?eben l^eer® Jiiscn^ 
lihheiteen grootberbal haböe ban iaeclir berfterf ban JjJJ' 
Ipfsi getoinsi goeöeren / ban houtgetoasi/ ban jachten/ ^"n 
banbiffcherpen/banbogelrpenenanöercrtrao?öina® op t 
rib tnhomen / bietotteljoogljetb en gereefjtigheptber £5te 
boo2fch2ebenl|eedihheitbeDoo?öen/öie be nootbjuft Jeuin?. 
totter ï|ofholbinge honben geben/ enbe jaerliy niet 
beel minöer alb öeboo?fch?eben 4000 malöer Co2enb 
inb2engcn/ ö’todhmaer boo?memo?tetoab geflelt: 
s©e l^ecrliltheit Koefburg/aenrente/ho?en/toijngaert- 
toabjaedir aono. rijröalerb/pbertot 4.6. (tuiberb/ 
homt 4600. gulbenb/ öaerenboben loopt het berbal? 
len ber boo?fd)2eben ^eerühheit niet beel toepnigec 
albiooo rpröalerb/ öiebpmemo?ie alleen toerben 
aengeroert. getampt l^ulhenraeb brengtjaedir in 
aen rente / rogge / en b?uchten 5 3 00 gulöen / en öaer 
en boben beö2acgr het fjout-getoab / jacht / bogdrpe / 
bijTehW en anbere ertrao?binartb jaerlireen groto 
fomme ban penningen / öie maer boo? memorie toet? 
öcngdïelt. ^et&lotenöeflaö&rsfeouen Creibelt/ 
geeft jaerlir aen renten / rogge en b?uchten 4? 00 guls 
öenb / en het ertrao?öinarib eene nucbdijlie fomme. 
3Mi(€olban|&eiferbtoeetö/ toegen hare <J3enabe 
quote ban ben a©aertb-fpenning jaerlijr 4^00 gul# 
ben. öit ben (€ol tot ©on 'b jaerb 100 goutgulöenb/ 
fiomtzyo. gulöen. att ben (Col tot Eintb 6so gout- 
gul. homt 162^.gulö. jaerlir / beö?agenöe t'famen 
337a5.^aerenbobenbdopenbeCollen op ber USa* 
fen / in ben Eanbe ban %uih / met ber boogbpe ban 
(COeren/ten alöertoeinigjien jaerlir ifoo. gul. ^aet? 
enbobenjïdthaeroEien.hetinhomen ban be Ojaef# 
fchap HBeurb en %cdihf)eir ^toymerböeim jaerlir 
op zoooo gulö./ üehaïben lyfbgetoinb goeöeren/ jaer® 
lir ’t een jaer boo? ’t anbere ttoee tot b?ie öutfent gouts 
gulö. / en noch een houtgetoab/ jacht / bogelrpe / bif® lamoen 
fcherpe en ertrao?binarib berbal een grote merhelphe f me* 
fomme. ‘Item be fcjeedthhdt <©o?fto?f en |^erfe/gele® K„nt 
gen in Den lanben ban (JBulich / in beiöen ampten ban tegen 
Cajïren en ©erdjum geben jaerlir ten toeinighffen ctuien. 
4000 gulö. 2Clb fp nu tot gene betalinge honöe homen/ 
hebben be l^eeten Staten <©enerael haer bergunt ee* 
nigetuiterpe en boetbolh uit be 5p2onriec garntfoe? 
nen/ öetoelhe getogen 3ijn in ’t ïanb ban Ceulen/ om 
bp toegen ban föepteffalien De boo?fcjj?eben <©?abin# & 
ne te helpen tot genieting? ban haeröer goeöeren: Dit ^ment 
hrögsfbolh trechenbceerflin’tlanbteBalchenburg/ oa»De« 
flaenalöaer het regiment ban ben <©2abe ban 3üren# £abc 
berge/ leggenöe in een 3£o?p JBedjden genaemt/ 
öaer 3p adjt baenbden flerh lagen / baerban 200 of Decaeae# 
öaer omtrent op be plaetfe bleben/ omtrent honöertfTaael1* 
gebangen / be re|ïe in be blucht gefïagen/ en onttoeert B 
toerben tin’t toeöerheren namen fp haten toeg öoo?’t togeom» 
lanö ban Ceulen/en namen met haer eenige geban® 33acma 
genen / öetoelhe in gijfelinge gefjouben toerben/ tot N®.c 
bat be boo?noemöe <©?abin Op öe regicringe fouöe pan Dm 
toefen bolöaen. <£tmiuft DC ^ertoge oan pantin toeöer nieu bebd geh2e® 

genhebbenöe/ omficfitoete rufïen en ten öet' óm 
öenmael in ©2anhnjh te trechen / totaifpïemie ban tococcon? 
öie ban öe Eigue / en te helpen bo?öeren öe berhiefin® jj 
ge ban eenen nieutoen Coninh ban ©?anhrijh / toaé t? 
ban bit bebel niet feertoelte b?eöon/een^öed^boo?öe ««to 
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magere probifie ban gdb en bolb battec boodjanben 
toag / anöergbedg boo? bien ïjP bem niet tod te paffe 
bonb/en óberfulr fobanigeorbre niet Bonbe (tellen/ 
alg 0p nobig adjte baertoe te beretfcben/bP toag te 
befet tijb feec mdancljolpB/ focfjt befelbe te berbrij* 
ben met ber jacljt te rpben en anbere cjcemtten te 
boen: en alfo gp berdacn babbe bat be ContnB ontbo* 
ben babbe <©on ^oban ©acbeto iBarquig ban Ce* 
ralbö/een oub foibaet in Hebedanb gebient beöbcnbe/ 
en toefcnbe Capitein «©cnecael ban beg Coninr botB 
ïn<tf5alttien/biein beCarungna bembappec babbe 
gequeten in ’t bertoeeren en befenbeeren tegen be Cn* 

elfe/ baer ban top in ’t %6 boefi bergad gemaeBt beb* 
en/om bie in be Jieberlanben te fenben/maec fjp bec? 

dontBortgbaernabatbPOpbe reife om na &pam 
giente Bomen befertoerelb obeclebentoag/ en bat in 

' 3ijn plaetfe quam/ met fccrete o?b?e ^on |peb?o l^en* 
riguegb’2fi3ebebo<0?abeban5fuenteg. $|p toag ge* 
refolbeert/ben eerfien bic bermaert toag feer b?ienbe* 
lijd te 3pn tot 23?uffd te bectoacbten/ maec bertoittigt 
3pnbe ban ben aert ban ;(puenteg/ nam l)p boo? bem 
tot befioubeniffe ban 3ijrt reputatie na ©ranBrpB te 
tcecBen: fjp ig ban ban 23?uffd bertrocBen ben naeft- 
le(!en €>ctob?ig/ boenbe na befronticren marcheren 
benieutoe regimenten ^uitfen ban Curtio en $ec* 
nedein/beberderbingebanbe JBalenen fijne gcfa* 
bojtfeerbe Compagnie paerben/ en boe tod bit ge* 
fdtieöe met minbet fpoet ban be Igectog tod getoilt 
Ijabbe / om bat be p20bifien / bie uit ^pangien geBo* 
men to aren / t’eenemad geconfumeert toaren / nocb* 
tangeenigebagenboo?bembertrec&enbe ben ©ebo? 
Cïenerael 3!oljan 25apttda be (Cajetg (betoelBe ban 
IBarrjgge&omentoag/ metfeer getoicïjtigc affatren) 
en te ^uafon geBomen fijnbe/uitdropenbe bat be %c* 
toge met feer grote fo?ccn aenquam / beeft be partie 
ban be Efgue in ccebijt gebraept / en ben ContnB ban 
©ranBcijB groot bebenBen gegeben/obetmitgbp bem 
bëbonb bp naed fonber üitöeemfcbeforcen/ fonber 
gelö / en fonber tijb om bat te bonnen beBomen. 

DCn 14 jaobembrig berdont ben ^ertogö ban 
©acma binnen 2CtcecIjt (altoaer bP geBomen 

batTjpu* toaglogcrcnöe ia’tClooder ban ^§tnt ©aft genaemt) 
rat* boe bat be Cteabe ban f uenteg ben elfben tot 2S?uffel 
sïïiTd19cfJ0,ncn toag / ban be todBe bp feec b?ienbelijBe b?te* 
tn benontfinB/ enabbijg/ batljpeenfge bagen gcrud 
icfeijft beöBeubc ban ben arbetb bon be reife / 3ijne l^oogbeit 

foube bomen befoeben / en communiceren be bebden 
San 3 bie bP mebe b?acbt ban ben ConinB. 3Nnl|ertoge 
pauaa. beeft bem geanttooort / alg bat bp feec becbljjt toag in 

3ijne Bomde/ enbatljpberfocbt bat bP fifb niet op 
toecb begebenfoube boo? en aleer bat bp tod te begen 
gecudbabbe/toantal baedebcbP fieb nocb fo feer/ 
bat bp bem niet foube binben ban in ©jan&rpb. ® e 
<©^abe boebt (gdtjfi 00b be toaetbeit toagi) bat ben 
^ertog tocinig bdud toao om bem te fien / en berljal* 
üenbabbpnietominberinbenftn/ ban om bem te 
gaen befoeben. 

^en ttoeeben <Decemb?i0 beeft ben hertog ban 
^arma fuift een flaute bebangen / batfe genoeg toagi 
óm bemtebeedaentegeben/ bat3ijn boobnaeöte/ 
en ebentod fonber batbP toilbete bebbe gaen / beeft 
bpnocbbienabonbbde bepeffcljen onberteBent/ en 
fieeftereenige gecifdjtbie bP te bo?en babbegetoei. 
gert te onbertebenen. ^p io te bebbe gaen leggen op 
3ÖncgctooonUibeuuce/ en omtrent be mibbecnacbt 
3ünbe|Bebicijn0en fijne <©omedique bienaecgi ge* 
toaec getoojben battet met bem ten einbe liep / en bp 
fdbetdoobgctoaecgetoojben / meer uit baerlutber 
gdact en gebeecte ban uit 3ijn eigen berftoacbinge. 
^emtoiertban ^Joanne ^auaceno 3ibt ban ^§int 
©ad bet laetde ©ijjfel gegeben / bejS anberen baegö 
omtrent acbtuuren bejS mo?gengi bid bp toeberom 
in een boobföbefiaute/ enijStoeinigtöbjSbaerna ten 
fdbenbagegedojben/ 3tjrt licbaem baer na geopent 
sönbc ijs ’t ingetoanb gantg bebojben gebonben. 

üaecbicbt op 3ijn oberhjben : 
A\_.eY±ander FarnesWs HertoCh Van ParMd. 

Heeft Lang tlldt sleCk geLegex tot Spa, 

Rellfetide Van BrVjfel Voort Weder na AtreQht» 

Is gefiorVe?i 

Ende Wert z.[{n \ngeWant beVotiden bedorVen. 

3Snber % 
AX-.e'A.anferWas K/öeK I» d’ÖorLoCb VerWlaert; 

Dan en Wert Van de feLLe dood niet gefpaert. 

25nber: 

AheXander HertoG Van ParMa KLoeK ItaLlaen, 

Hoehll Was, hllQonde deW reede dood niet ontgaen, 

ïfp beeft omtrent 14 garen be iSeberlanben ge* 
goubeeneert met grote boo?fid)tigbdt en bapperbeit btiu m 
5ijn gelub albenen toenemenbc/ tot bet beroberen aert be 
banmnttoerpentoe/ bejarenbaer na mogen gere* M<nce 
Bent toojbenonber een dildanb/ en einbdijb febeen 3©anttat 
bet batfe begonben in bedinatie te Bomen / alg bP 
uit bit leben febeibe / nabemad/ feitfeBer^paeng 
l|idorifcb?ijber / bat alle faBen in bit leben boo? befe 
b?ie onbermijbdüBe poo?ten (ban toeneminge/ dil* 
(jant en afneminge) pafferen moeten, ^p ig een 
BloeB en bapper lk?ijggobeide en groot Capttdn 
getoeed/ bP beeft geleeft met grote gefonbbeib/ uit* 
genomen in be lede jaren/ bat bP be toaterfuebt be* 
gon te ge&rijgcn/ bP beeft feer grote trabaillie beg 
licbaemg gebaen / fpeelbe feec geerne bet Baetfpel 
en bat met grote toacBerbetbt / in tijb ban b?ebe 
gingbbP geerne in touiloften en madtjjben/ en 
bandefeergeerne/ tod en b?aef op alle befelbe/ in 
madttjben/ bruiloften / in buig/ 00B in bet i eger alg 
bP niet tepaeröefat/ toag bpaltptg bloobg Ijooftg/ 
’ttoeIBfommigetoefcb?eben be getooonte/ toant bP 
babbe ’t fdbe begond bp 3tjn Com ^on go0an 
ban<©odenrpBuitrefpect/ anbece meenben bat bP 
’t bebe om grote en Bleine eben grote eece te betop* 
fen / noebtang toag bP toat boogbmoebigb / ffat* 
teecbeugenblepaectgberacbtebP/ toag getrouto in 
’t bouben ban3ijn beloften / ’t todB bem groot ere* 
bijt maeBte / 00B bp fijne bpanben / ijp bab een fel ge * 
ficftt / ebentod brienblpB en eertoaecbig/ bP toag 
ban mibbelbaec daturc^pn bair eer ftoert ban bruin/ 
een 2ürentgneug/toacBereoogen / mibbdmatigge* (rolü} 
blepfcljt/ BodelpB en oberbabig in Blebcren: in 
’tBoutdeban betointer boorbe bp miffe bptoo?tfen/ 
bp gebreB ban licbt (bat ig / ’g morgeng fo broeg/ bat* 
tet nocb boncBer toag) en bie geboort bebbenbe / ginB 
bP na buiten op ’t belb (fpanceren) te boet ofte paer* 
be; inbien bat bP obermitg bet regenaebtig toe* 
ber / fieb niet begaf om met be bal te fpelen/ baer 
bp feer banbig op toag. ©an ’t eten placpt bP te feg* 
gen/ batbp at om’t leben te onbeebouben/ bP dont 
biBtoilg tod brie of biermad op ban tafel / om faBen 
bie tod uitdel mochten Ipoen fonber perijcBd: bp 
beeft fijn fone groter febat ban reputatie na ge* 
laten/ban ban gelbe; toant fijne bienaerg bebben moe* 
terttoacbten/ eecfputt^eberlanbmocbten bertrec* 
Ben tot bat een bed ban ben bnpfraet becBoft tolerbe. 
Somma bet ig een ©?mce getoeed met bed ga* 
benberctect/ alleenlpbigfijn famebebleBt boorben 
raetfïag en banbdinge gebouben met ben bcrbloebten 
moorber 25alta3ar ©ecaertg / bte ben ©rince ban 
Crangien ombraebt / fo in ’t 18. 23oeb berbadc 
tg. CoB bebben |5iclaeg ^alfebo .gpangiaert en 
5Francifcug25afa gjtaliaenbebent/bat $arma0en* 
luiben baer toe geBocbt babbe/ bat fpben l|ertoge 
ban Sllnjou en ben ^rince ban ©rangien fouben ter 
boob brengen. ^aec3itoooB eenige biebemtoillen 
befcbulbigen bat bP gefokt foube bebben met ben 
<©?abe banilpcedecbe iSeberlanben te beden/ en 
benConinb affjenbig te maBen/ intoeertoraBe ban 
bat be ConinB ban ^pangten / ben Prince ïiep* 
nutio fijnen fone foube beröngelijBt bebben / met 
bet innemen ban ©ortugal: boef) contrarie ig ge* 
bleBen / boo? bien bP totter boob in beg Coninfig ban 

IftBB 4 ^pan* 
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5gf*to» 
gen ban 
52>anua 
Êcaraef; 
nfffe. 

&pmtQftn0bfenfi getroute geblcben ts. €en fcfecp\ 
perfoon ban grooten oubcrbom / in (late 3ijnöe / nocfj 
jegcnteoo2biglj ais ift ön fcb?Öbe binnen ben I^age 
in 'tleben 3i)nbc/ geeft mp met fgnen eigen monbe 
ber&laert / bat be boo?noembe f^ertog ban parma te* 
gen gem perfoonliK foube gefeib gebben / ten tjjbe als 
^etaccoo?b ban get obergeben ban 3Cntteerpen ge* 
maefttteerb/ bat gp be Staten ban ^ollanb foube 
iiiogcn aenfeggen / toilbenfe op bie boet met gem bam 
beien om bem abfoluit be fouberaimteit bet janhen 
ober te geben / bat fjp baet toe feKere bertroube feben 
lib teiibe obeefenben / rnaer bp gabbe ’t fcibe niet totL 
Jenaennemen/ teatter ban 3? of niet/ toitien top 
baet: bp laten / aifo baet niet op gebolgt is, §Sgn 
f|ui|b2outoe is getoeeft jfêaria be cubfte <©oc!jter 
ban^on€buatt/ ^one ban ben Contnb ^anbe 
öerbe ban ^opugaci. 

*Sijn Mitbaett toerbe tot 3firterbt feer geerUjK ge* 
baen bes anöeren baegS / en 3ijn Deere / tonge / oogen 
en’t ingetoanb is nlbaet: begraben boort tjooge 381; 
taerinbe grote fcerbe/ get licgaemiS na gjtalien 
gefonben / en in 3ijn ftaa pacma begraben / gelijb 
Ijp in 3ijn öoob üeööe begeert ïjabbe / enbaööebaec 
ban ben laft jBarco 5?arnefe bie get felbe albaer 
tyacbt ben i y. fBeert bes nabolgenben jaetS / en 
gingen aüe be «©eeftdghe en be 23o2gcren mebe 
ter begraffeniffe / en teert ’t fdbc begraben tn be föen 
Ke ban be Capuctjnen/ en foeenigefebjgbenineen 
Capuciner bap : 2$ooen liet <©2Jft toen in eenen 
«gteen geijoutoen get nabolgcnbe <©?af bicljt: 

Alexander FarnefiusBelgisdevictis, Francisobfi- 
dionelevatis,uthumili hoe loco ejus cada ver repone- 
retur mandavit, m , non. Decembns 1591 Et ut fc- 
cum Marke ejus conjugis opcimae ulla jungerentur, 
ejus ceftamentum fecutus annuit. 

Dat is te zeggen : 
<©ebnjle 38ïeranber jparnefe/ ben berben hertog 

banpanimenpaccnna/om 3tjn feec grote baben 
in be regeringe boo? be Cg?iftelgbe gemeine toelbaert 
gebaen/ en baer ober (ierbenbe D’eerc bes Koomfcgen 
$aetns bermeerbert geeft: geeft ben Kaeb'ett 
’t bolK ban Komen/ t'stjnöer ecre/ toeberom bernieu; 
teenbeget oubeberballene gebjuifi/ bunnen goeben 
25urger/ een Stacua efSSeelöopgericljtop’tCapis 
tolium toterKentemfte spnber Deugt en getuïgeniffe 
ban garen goeben teille t’gunteoerts / uit laft ber go* 
ger <©beriggeit / in get % beS paus CiementiS 
b’acbfte/etc. 

^aerbe3ijbentoaSnocb een^teenen Cafel / baec 
in berpaelt ftont fgnen t^Titul in ’t Satijn/ mitfgaberS 
be baben bpbem in fgnentijb uitgeriept, 3©aecban 
bit ben ingout iS: 

I5920 

3£at iS: 

3lleiranber farnefius / be jrberïanber obertoon; 
nen/ be jprancen ban be öeiegeringe bcclofl ftebbenbe/ 
fjeeft belaft bat 3ijn lieftaeni in befe neberige plaetfe 
geleitfoubetneeben/ben 3.december 1^91. €nts 
te bjeben getoeeft bat bet gebeente ban jBaria fijne 
goebe ^uiSbjoutn bolgenbe paer teftament / bp ijem 
geboeat foube bJ02ben. 

^on CaroloS Caioma fcft?ijft/bat jjp bebolen ftab;! 
bebat men 3tjn boob licljaern foube begraben in’t j 
Cloofter ban be Capuajnen / bn ben bjempel ban be! 
Jjcrli beure / op bat alle man ober bem gaenbe / ber»f 

Alexander Farnefius, Sone van Odavius, Hertog 
van Parma en Placentien den derden, zijnde belaft van €afd 
Philips de Conink vanSpangicn, Nederland te gou- t0*ÖQ' 
verneren , diegehoorfaemheit weigerden j aeriebt*' 

Heeft Maeftricht eene feer fterke Stad met geweld tot lof 
gewonnen, den Francoifen Biron , Overfte van zijn *,an Octl 
wederpartye, heeft hy met Veldflach verwonnen, ^naafö 
Duinkerken , Gent, Brugge ,Yperen ,Denremonde, ma, 
Bruftel> Sluis, mee veel meer Nederlandfe Steden heeft 
hy geweldelijken ingenomen of tot overgeven ge¬ 
dwongen , Antwerpen onwinlijk voor menfehen 
kracht, op de Riviere Schelde, met grote werken ron- 
tom machtig befet motte hem overgeven, de ftad 
Nuis by hem gewonnen, heeft hy den Aerts-Biflchop 
van Keulen wedergegeven. Alle de Nederlanders op 
’t vafte Land wonende, heeft hy wedergebrochr on¬ 
der des Coninx Philippi gebied, en onder der Room- 
fer Kerken gehoorfaemheit. Om defe en andere fijne 
kloeke daden, is hy van denRoomfen Raeden Volk 
met Tycel van opperfte Imperator of gebieder vereert, 
alsweerdig eenen Triumphc der ouder Romeinen, 
wiens eere en glorie fo hy die niet heefttebovenge- 
gaen, hy die voorwaer gelijk isgeweeft. 

ftaet albus tot 5önöer eeteen onfteeffdpee 
glojietot Komen. 

©p liet ttoce ^onen acbtec/Keinutius öic Ijem 
inbe regeringe ban’tI§ertogDöom en 3jjn Sanbett 
boigbbe/ enbe <@boarbum bie namaels Carbinael 
teert. D€ <0?abe ban ^uentes berftaen fjebbrbbe be 

boob ban ben hertog ban parma / geeft in pje; macn foube boen / ban be berbebentöett öacr Op t’an; I %rnlï 
beren tijbe in getoeeft tnas / inöacbttg 3ijnbe / bat Op! ^nne ö-n öen _^an ^tateln ban öe Sanbcn en b0n 
nnber arin boeten netreben babbe / ben neb banfobelv i banbe^eaetariS€fteban be ^bara (gefonben om «M 

etcl‘Setrcoemjaooe/oenncu uan fobet. abfoluit betoinb te fieüben ban be financiën) fellere fe* ^ïIth 
fierena ien. - - - . - ,— I ccete 0202e/ bieftpttiebe geb2acbtïjabbe tegens ful 

me han 
Ittomen 
Efcljten 
«en 
ÏUEOft 
JBacöa; 
rrn 
asedb 
rcr fere 
ban 
^acma 
üjj. 

«Boutortv 

^Dcü is bem ebenteel een boftelp uttbaert bin; i SS9" 
\sro\ Aohaon / hm ntn i nengcbalgeopeut/ baet uitmenfagbbatbenconinK *t&t» 

i sv*nm' ïnS rfÜïi; Bebal/ bat bet noubmienuM ban be peberlanben 
berfeSeibenïiaetfen S?ItaSilfben 2/0?foÖanS ifouöe ö^ngebeert too?ben bp <©?abe peter Cutft ban mo$(e. 

jBanfbelt/toefenbe alfboe out omtrent 80 jaren/en bat 
fclj?ijben oen o aip2 ug ? 9 3* 9« nunaerben ge- pjöbifie/ en rotter ttjbt toe bat pemanb anberS baer 

toe bp fijne jBaj geftdt foube too?ben. ^etoelfee ge? 
baen Oebbenbebencebuaertocftaenbe/ en gelpK be (Fo,-4«d 
getooonre iS/ beeft bp bet goufcernement aenbaert. 

Zijn €,tcellemse geeft omtrent befe rtjb aen be 
^20btntien ban 3ön gcubernement gefonben febere 
b?ieben/ luibenbe ais bolgt t 

baen / en bie ban Komen Hebben ter eere en gebaegte 
niltc ban ben boo?fcb?eben hertog bem een jgtatue of 
55cclb ban jKarber opgereegt / en op bet Capitolium 
gcftelt / met befe nabolgenbe infertptie. 

Quod Alexander Farnefius Parmse & Placentise 
Dux ii 1, Magno in Imperio res pro Rege Chriftiana 
praeclaregeflerit, morcem obieric, Romanique no- 
minL gloriam auxerit, 

S’ P. R. 

Honoris ergo , majorum morem , feculis multis in- 
termiffum, revocandum , cenluit j ftatuamque civi 
optimoin Capitolio, ejus virtuds, fuxque in illum 
voluncatis, teftimonium, 

C. P. Ex S. 

Clementis vin P„ M. anno 1 1. 
irino I. V. C. JacoboRubeo Papiro , 
Cello, Cap. Rog. Priore. 

Gabriele Cïefa- 
Alberto Coff. 

M Aurits , geboren Prince van Orangien, Grave van SBjfejjtB 
NaflTau, Marquis van der Veere, &c. Edele, E- ban 

rentfefte, Wijfe en voorfienige difcrete, befondere ®^ceöI‘* 
goede Vrunden : Nadar wy debeleidinge van de faken ^obfn* 
van den Oorloge in de Vereenigde Nederlanden , en U?n ban 
fonderlingen inde Provintien van onlen gouverne- ^uöeE, 
mente, hebben by der hand genomen, is by ons in’t nenwnt- 
einde van eiken jare goed gevonden geweeft, deHee- 
ren Staten van onfen gouvernemence ernftelijk re ver- 
foeken en te vermanen , ten einde fyluiden , nier te- 
genftaende de Oorloge langdurende, en de laften van 
dien fwaer vallende zijn, rijpelik willen letten en 
overdenken , dat den genacenen Vyand by alle 

mid- 
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middelen van pra&ijke en uiterlik geweld blijfx rech¬ 
tende ora defe landen , beneftens de principale nagebu- 
re, rijken en landen, fijne hovaerdige heerfchappye, 
barbarife tyrannye over helen en lichamen , te onder¬ 
werpen , en alle gerechtigheden , privilegiën en wel- 
hergebrachte coftuimen onder de voeten te brengen , 
en dat daerom van defer zijde mee een goede en con¬ 
tante refolutie behoort volhert te werden , om alle ui- 
terfte middelen aen te wenden tot verhinderinge van 
het voorfchreven befwaerlik voornemen des gemee- 
nen Vyands. Dat overfulx een yegelijk onbefwaerc 
hem behoort te quijten in’t bewilligen en opbrengen 
der middelen van contributien nodigh, fo om defe 
Landen te verfekeren , den gemeenen vyand afbreuk, 
en den Conink van Vrankrijk (wefende het principa¬ 
le hooft van degemeene Chriftelijke zake) alle moge¬ 
lijke afliftentie te doen , welke affiftentie ten deele daer 
in beftaet, dat men van wegen dele Landen fo fterk te 
velde mag komen,dat den gemenen vyand reden heeft 
te bedenken , dat hem by ons merkelijken afbreuk fal 
gedaen werden. 

£n gemerkt hem de Heeren Staten in'*t tijdelijk be¬ 
willigen van de gemeene contributien wel hebben 
gequeten, fo hebben wy te beter middel gehadt om 
fulkeexploiten by der handt te nemen, daer by niet 
alleen de Vereenigde Nederlanden, maer ook den Co¬ 
nink van Vrankrijk meeft mochten werden gedient, 
en den gemeenen vyand gekrenkt , en heeft God 
deHeere Almachrigh belieft ons voornemen fulx met 
fijne goddelijke macht te vorderen en tefegenen, dat 
Wy niet twijffelen of alle goede liefhebbers van de 
gemeene Chriftelijke faken hebben reden om God 
den Heere daer van te bedanken, te meer aengefien 
boven den afbreuk, daer mede den gemeenen vy¬ 
and, en den dienfc en verfekeringe de Vereenighde 
Landen gedaen , by alle Chriftelijke Potentaten, 
Princen en Republijcken , ’t zelve is ftreckende tot 
een fonderlinge eere en reputatie van defe landen, 
waer door wy ons ook te meer verfekert houden, 
dar de Heeren Staten in ’t generael en particulier 
henluiden voorden aenftaendenjare van 159$ tijdelik 
wel en vruchtbaerlik op’t ftuk van de contributien 
ïullen refolveren , ten einde des te beteren fekerder 
op’cgene ten meeften dienfte van de landen inden 
felven jare by der hand gehomen fal werden , tijdelik | 
mag worden voorden ; wefende (na ons gevoelen) een I 
tijdelijke refolutie, niet min als een vruchtbarige, 
tot defer Landen dienft ten hooghften gerequireert: J 
en daerom hebben wy een goede , fpoedigeen vrucht- i 
barige refolutie op de verfochte confenten , fo hoogh j 
en fo ernftelijk , als ons eenigfins mogelik is, by defen 
wel willen recomraandeeren, en gelijk wy van onfe ' 
goede^refolutie, om met alle mogelijke middelen , en 
ionderonfen perfoon in eeniger manieren te verfcho- 
nen , wel kon nen verfekeringe doen: foo willen wy 
ook vaftelijk betrouwen , dat byu luiden van harent 
wegen tot de verfochte ordinaris en extraordinaris 
confenten in de naefte vergaderinge getoont fal wer¬ 
den metter daed, dat defelve onfe goede meeninge tot 
der Landen dienft , na het vermogen van de Landen 
willen feconderen, en alfo van God den HeereAl- 
machtig vorderen zegen , en ten laetften een gelucki- 
ge uitkomfte in de gemeene fake verwachten. Wy ver- 
ftaen wel dat de verfochte confenten groot en befwaer- 
lik zijn , maer als wel overdachr wert den hogen nood, 
die de landen tot het dragen van alfulke befwaernifle 
is dringende, namentlijk der Janden defenfie van uit- 
terlijke ruine, en een barbarife tyrannie,daer toe den 
gemeenen vyand jegenwoordig (fonderlinge in Vrank¬ 
rijk, en by confequentie tot nadeel van defe Landen) 
meer geweld van volk, penningen en andere midde¬ 
len verftrekt, als hy gedurende de Oorloge oit gedaen 
heeft, en dat de occafie, byfonder in ’t beleit van 
Oorloge , moet waergenomen werden, fo verftaen 
wy ten hooghften nodigh, dat fulkelaftentotverde- 
cingevander Landen dienft en verfekeringe onver¬ 
droten moeten aengegaen en gedragen worden , daer¬ 
om wy nochmaels de voorfchreven fpoedige goede 

j en vruchtbare relolutie een hooghften zijn recommati* 
derende- 

Bu alfo wy uit des Vyands proceduren klaerlik fpeü- 
ren , dat zijn voornemen mede is, fo op de havenen 
ihde Nederlanden , als in de naefte en bequaemfte 
havenenen rivieren van Vrankrijk, hem ter Zee te 
verfterken, waer tegens ook ten hooghften nodigh is 
tijdelik voorden te werden. So is onfeernftige begeer¬ 
te , dat in de voorfchreven eerfte aenftaende vergade¬ 
ringe rijpelik mach werden gelet, niet alleen op de 
veilinge van de zee, en de binnen wateren en ftroment 
van defe landen , voorden aenftaenden jare van 93. 
maer ook jegens ’t voorfz. voornemen des vyands, 
om daer op medefo tijdelik en vruchtbaerlik te refol- 
veren en voorfien , alsd’importantie van de fake$ en 
den dienft van de Landen is vereifchende» 

En hiermede, Edele, Erentfefte, Wijfe VoorGe- 
nige en Dilcrete befonderegoede Vründen, zijt God 
bevolen. Datum ’s Gravenhage den 8. December 
1591. ftilo novo. Onder ftont, ul goetwillige vrund, 
en was ondertekent Maurice de Nassau. De 
fuperfcriptie was ,- Den Edelen , Erentveften , Wijfen, 
Voorfienigen Dilcreten Heeren Staten van Utrecht, 
of hare Gecommitteerde Raden, qpfen befonderen 
goeden Vrunden. 

pelijebe bermaen-b?ieben beeft3ijn €jecell. oob 
aen t>e anöere Probimien ban 3ün poubernement 
gefonöen. 

D€nzf. «Pecembectgtot ^tobbolm obetleöen 
<3Iol)an öEricf) l£oninb ban «gtoeDcn / acbterla* aogan 

tenöe eenen ^§oon genaemt ^igifmunöuiö geboren ha" 
Coninb ban polen: Coninb ^igifmunöito bom 
öequaUjbberlofbrögenbanöe Staten Dei* poolfen d™ 
ïïÖJComna^toeDen te bertreeben enöe Croone te 
aenbaeröen/ en Die ban j§toeöen toeigecöen bem te 
bulöigenöoorgemacbtigf)Denbp alDien bp felbe niet 
perfonelib enquame/einöelib brijgtbP ban De po* 
lenberlof/ op belofte ban toeöcc te beeren binnen febe* 
rentijt. €nalfo toert bP binnen ^tobbolm gebuL 
öigbt/onDerconömeiiDatDpfouöeöe religie onber* 
önöert laten/enöe ^Bcfuitcnaiöaec bp fijnen baöec 
ingeboert / toeöerom öoen bertreeben: öocö Doe DP 
toeöerom ban’t ïïöbgeraebtto/ en öat hertog Ca* 
rel ban ^uöecmannien 3ijncn Pom / en baer na pu» 
fïabug 3ijn ^oonacn öe fëroone ban ^toeöen ge* 
rae&t 3ön/fal in nabolgenöe boeben bermaen gemaebt 
toeröen. 

D€h lellen JPecembrig De (eg jaerg bertrob Pra* 
be parel ban jpanfbelt uit 25?uflel/ om niet 

0et j£cger bp Den ï^ertoge ban pacma ioegcruft / na 
©ranbröb / tot Dulpe ban öegf igeuraï te treeben/ Den 
<©rabebanjpueme0 en anöere grote heeren Debben 
fjem bergefelfcDapt totinöe^taö ban 2f.anö?erbicg 
in Jgcnegou gelegen / altoacr fp Dem Den aöieu ga* 
benentoenfcötenDcm goeögeiub en boorfpoeö/ en 
bertroeben fo toeöerom na 25?ufïeb toat öP met fijnen 
Sleger in ©^anbrtjb uitgerecljt beeft / fullen top in ’t 
naerbolgenöe boeb eenig berfiael ban maerben. 3Bp 
toiüen bier meöe Ijet poubernement ban Den ^erro^ 
gebanparma/en’tjaer 1591. en met eenen Dit 29 
25oeb befluiten / alleenlib fommarie herbalen/ Dat De 
PeöepureerDebanöe piobiwien getoeeft b^öenDe 
ter ©ergaöeringe ban De ^eeren graten Penerael 
Der ©ereenigöe .peöerlanöfe p^obintien / 00b baer *ewl“n 
affrbeit in Defe maenb genomen bebben/om te reifen 
bp fjare principalen / en öefelbe niet alleen rebenfebap t«en ge* 
ban bet befoingneöefeg jaers te gebeft: maer 00b fe* 
bere articulen booste D?agen/omDaeropterefolbe* 
renenternaejïerbergaDeringe (ato tegens Den tien* saDer/n* 
Den^anuarp 1593. ftilo novo) pare PSeDeputecröe 0f ^ 
in competenten getale in Den ^age met bolbomen laft tmilv 

en autborifanc te fenöen: ato eerfi öat öe boorfcb?cben m» ©e* 
pcöeputeeröe Dunne principalen refpeaibe fouöen”fra^ . 
boo?D?agen / toagf geöuurenöe öe Bergaberïnge / foo 

m’t 



Het Negenentwihtichfle Boek. 

m2oMa* in’tt'ttbjengenbanDe tefoluttenen confentcn bantijD 
tien ücr> tot tijD ïjcrfocïit / mitfgaDerë ket acnnemen ban De ge* 
batcnDe rcpörtïcipccrtse lafien ban Der <©orIoge/en opte bo?öc* 
aiSien re potncten in Dcbefcknjbtnge begrepen toaë berltan* 
oic fp ‘ belt/begrepen in öc actcn cn attitaten Daer ban geijou* 
me öcn / aücë ftreckcnbe tot borbertngc ban <©obcë eere/ 
KT ban Den Dtcnfl ban De gemetne fatten / afb^etift Des bp* 
Dentiooi anöë/en conferbatie ban Den toclfïanö/ p?tbtlegten 
re ara. cn gerccfjtigljeib ban Den Hlanöe / mitfgaDerë ban al* 
öaecou”*ic0°cDcb?unöfcliapencorrcfponDcntic niet barejlSa* 
teWoï* jefïeit ban €ngeïanö / Den Contnü ban ©rankrijk en 
5-H'i-cn anöere naburc üanöen. 
ftrr'bci-» dSouben mebe boo?Dragen tiet Debotr ’t todk bp De 
oabretii* felbc ©ergaDeringen fijne €iccdlemic en i&acb ban 
üe/öEn ^tatetnDenïopenDen jaregeöaen toaë/om met at* 
IO,“-a* leoccafieDe©ercemgDe ©robtntten meer en meer te 

berfekeren/enDcëfdfëbpanDenniet alleen afbreuk 
ntianj 
«y??. te 

om fijne $Baj. Daer ban te aöberteeren/ om 3ijn fa* 
ften öaerna te Dirigeren. 

gtem ban gelijken op De rcmonfïrantte cn berfoefc 
öer^taö «©cncbe/acn De boo?fcl)?eben Staten <©e* 
nerael gcDaen / Daer ban tiifgelijr groot betbolgp om 
gcDaen too?De / en bp j©c-©?ontoe De ©?tnceffe ban 
<®?angicn erntfelijk gercccmmanDeert toeebe. 

<©at ook Den tijD ban Den Dtcnjï ban De perfonen 
in Den 0aDe ban ^tate gecommitteert / al# ook in De 
30bmtratttett/ fjaeft fouDen komen te ceffemu «Dat 
De ©robintien fouDen toillen berDackt30n op alfulke 
bequame cn gcgualificecrDe pcrfocnen aijS fp fouöen 
toillen continueren of bcranDcrcn / op Dat bp gebrek 
ban Dien De gemeenc faken geen imereft medjten ko* 
mentelijDen/en alfoöc ©robmttcn ban ötreckt en 
(©ber-^ffelfekeren^ijö niemant ban Ijarent toegen 
in Den ï5abe ban «gtatc tjaDöen gefjab / fo toerben De? 

ijeuöeii. te öocn/maer ook tn fijn Doornemen tegen Den Conink ! fdbe berfockt’t felbe niet langer te toillen uitflellen/ 
itoi +70 ban ©^ankrtjk te beletten/oftcnminftenalfo te retar' j maereenigegeguakficeerDe perfonentot flaDen ban 

Deren/Dat fijne iBajefïctt daer mcDcgeDicm toaë ge* \ ^tatetebetktefen/ en aen De Staten «©enerad ober 
tocefï/na Dat De o?Dinartë cn encaorDinarië confentcn 
fjaöben mogen fïrecken. «Dan alfo teroorfahe ban dc 
geöane en todgelukte cjrploicten/die 43od den ©eere 
bedeent kaööe / nock bcrfctjciDcn fcfjulDen toaren 

te fenDen / om ban De felbe commiffie te ontfangen / 
ten einöealle faken met beter eenigkeiö enco?refpon* 
öentie mocljte afgeïjanöclt toojDcn. 

©an gelijken toorde De f^obintie ban ^eeianö 
uitflacnöe/ en Dat eentge ©robintienkaceguote in De j berfoefjt ket particulier Coilegie ter 2tnnral«eit tot 
gelagen confentcn niet getieekjk paDDen gefurneert / 
fouöen bp tjare principalen alle mogdijkenaerfïtgöeft 
Doen/om bare rcfïamen op te brengen/ op bat Jjet ere* 
Dpt ban öcn Hanbc mockt toerden gecoonferbecrt. 

^atfe ook bare neetlïtgfjetö fouöen öoenbpkare 
principalen tot conferbatie ban öc ecnigtjciö onöer öc 
§Brobintte/ öatfe aen öc ïlaöcn ban ^tate/ fouöen o; 
berfenben pertinente ingedelöe rekeningen ban De 
confentenbpljare <g.ban jaretot jarc geöragen/om 
taccl) te nemen belemi.OberfïanDenenackterDenken^ 
Dicö eene ^robintie oberö anöere fouDe mogen ne* 
men/ öacr uit grote inconbenicmen itl toekomenbc tg* 
Den fouöe mogen bolgcn /en ook fonDerlinge openinge 
tegebenban alleconfufsen/ Die in Denftaetban Den 
Sanöc en beleit Der faken moctjten jijn / om Daer te* 
gen/ met gemeinen aöbijfe tuDelgk te booten en 
oröretcfteüen. 

©oorto aengeften Dat De confentcn ban De comribu* 
tfenfoorDinartöalö eïtraorötnariö/ tot becballtnge 
ban De ïafien Der ©orloge te ïanöc / mttfgaöerë ban 
Dc Conbopen cn Hicenten te toater rcfpccttbe maren 
ejrpirerenöc / Datfe ernfïige inftantien fouöen Doen bp 
bare prtnnpalen/öat Ijaer €. De orbinarië en ertraor* 
Dinartë confentcn bp Den £ïaDe ban -êtate in tjare 
propofitic boor ben toekomcnöen jarc becfockt/fouDen 
geltebenaentenemcnen te confenteren/ ten regaröe 
ban De toïtlKige reöeuen tn De fdbe propofitic' ber* 
Jjaelt. 

ï©at De probimien ban CSelöedanD cn <©bcr-ffffd 
ernjielijkbermaent cnberfocfjt fouöen moröcn / aen* 
gefien boor <©oöeë genabe De fdbe Probintien Door Dc 
mtööelen ban bare DonDgcnoten / nu in beteren fïate 
gcbrocljt toaren / öatfe boortaen beter totte taffen ban 
<0orloge beljooröen te contribueren / öatfe ken Daer 
in fulp toilöeneffectueren engmjtcn / gdtjk bn Dean* 
Dcrc jprobintïcn gcDaen toerben/ op bat Defdbekare 
bonDgenoten Dien aengaenöe ban De fdbe mocïjtcn 
kebben rebenban contcntement* 

©an gelijke fouöen De Probtnticn ban ütreckten 
©rieflatii ecnfidök bermaem en berfoctjt tooröen/ 
kaerluiöen te brillen conformeren snette probintfen 
ban foliant en Zelant in öc extraoröinariëconfen* 
ten ban ’t lopenöe jaer Die bp De fdbe begroot 
en aengenomen toaren ter fomme ban elfmad kon* 
Dert Duifent gulöcn / op conDitten fo berre D’anbrc 
^robintien ban gelijken DeDen. 

ï®at öc boorfekreben <©eöeputceröcn ook aen De 
probintien ernftelijk fouDen recommanbcercn/ Dat 
nietten eerften fabo?ablc refolutte ntockte toerben ge* 
nomen opte propofitic ban Den i^ecre 2öu3anbal ?llm* 
baffaöeur öcëConinr ban ©rankrijk/ inöc ©erga* 
Dertnge Der i^ceren Staten «öenerad gcDaen f Die 
Dacrom öagdy.r grote infiantie toaë Doenöe/ten einöc | 

IBtöDelburgk refiöecenDe / te laten formeeren op Den 
boet ban De gemeene refolutte bp De ^robintien geno*> 
menengearrcfieertDen u Sliprtltë 1589./immens 
Dpprobifie/ ter ttjöt toe anDerë fouDe toerben geo?* 
Donneert / ten aenfien ban Dc importantie ban De fake. 

<©emerkt ook De Staten «©enerad berigt toerben/ 
Darter nooDdik boo? Dc conferbatie ban De neeringe 
en trafijke in Defe Planken eentge beranDeringe in De 
Xijfïe ban De Conbopen en Eicemen / fouDen moeten 
toerben gebaen /, toerben De $?obintien berfockt / De 
Wijfie te refumeren en eentge kun De fake berfiaenbe / 
te commttteeren / en tegen D’aenfiaenöe ©ergabertn*1 
ge Der Staten €>enerael bolkomeljjk geautljortfeert 
te fenDen / op De boo?fclj?eben Htijfie met De paccaten 
en ©rbonnantie Daer toebienenDe te refumeren / re* 
Drefleren/ en Daer op fulke placcatenen oröonnan* 
tien te maken / gelijk boo? Den meefien Dienfl / en pro* 
fijt ban De Sanben fouöe bebonöen too?öen te Beöo* 
ren / en meer anöerë öe fake beroerende. 

Item om ’t groot berloop batter ië in ’t fïuk ban De 
jBunte/ cn De rijfmge ban Den gelDc te remcöteeren/ 
en Daer op alfulke fekerpe placcaten en o?Donnamten 
te maken alë ten öienfi en oorbaer ban Den lanDe/ 
nooötgkbebonDenfouDentoerDen/met Daödijke af» 
fïdünge ban alle ^agemunterpe / en flraffeoberbe 
felbe / en Dat tn aüeë een eenparige» boet op ’t IBun* 
ten gejtdt fouDe mogen toerben / en toat Dteë boojbes: 
aenkleeft. 

^at boo?të De <ö5cbeputecrbe aen katc principalen 
bertonen fouDen / koe feer Dc Staten <©enerael Dage^ 
lijp gcfollictteert en gcmacnt too?Den om betaltnge 
ban ouDefckulDen/Die nock feer bde en memgkbul* 
Digk refieren / en Dat Den bierben penntngkban De 
©ranDfckatten ban De platte lanöcn in De guartteren 
ban ©rabanb/ <©clDerlanD / ©laenDercn/©rie(IanD/ 
(©ber-^kfeS en «©mtudanben cn anbere geconfen* 
teert / om De berfckeiöen creöiteurcn te geben eentgö 
reDdijkcontentcmcnt/ geenftnë konDe firecken/De 
boorfdj?eben Probtntien teberfoeken/ Datkaer 
tn plaetfeban ’tboorfj btcröe part Daer tce gdteben 
te accoröeeren Den boo?f5. gekeden 25?anDfckat / op 
DatbaermeöeDeboorf?. cuöe fcöiiïöen fucceffibe be* 
tadttooröenöe/ D’mgefetene ban Den lanöc ban alle 
beftoaerniffe en öekommertnge tn De neutrale en na? 
buir lanöcn bebrijt/ en De ©ereenigöe fjrobuuten bp 
kacr creDtt mocljten bfijben. 

2€ïfo öe <0eDcputeeröe ban De fD?obtmten ban <0ek 
DerlanD/ g^danö en ©rtejlanD/berklaert kaööen/ Dat 
pre principalen nock niet kaööen gerefoïbeert op Dc 
remonjlrantteobergegcben/ bantoegen De uttgetoe* 
kene Staten ban De ©riefe (©mianöcn tuifeken 
ö’€emfe en Sautocrë / cn Dat öc remonfirapten 
Dagdtic met groot berbolgk DeDen aenk^uDen / 



2 . Vèrvolgh der Nederlandfè Oorlogen* 

ten einöe Daec op faborabeltb bp De graten «©enecael 
fouDe tooien geDifponeert. iéoo toerDen Die boor* 
fepreben ©robintien ban €3clDctlanb / Zelanb en 
©riefïanb betfocpt en becmaent / De boorfcpreben ce* 
monjicamiebanpaecCD. bpcopieobergefonben aen 
De panD te nemen / en De cebenen Daec in aengetogen/ 
cypeiijch geeraminem en obectoogen pebbenbe/ Daec 
op alfulfce refolutte te nemen en in te fenDen / gelijb De 
felbe boor be cmiferbatte ban elr anDersf gccecptig* 
peben en pribilegien en Den meeflen Dtenfle ban Den 
lanDe bebinben fullen te beporen. 

©an gelyfien Dat be boorfcpreben <0eDepüteecbe 
paee principalen fouben boorDragen De föemonfltan; 
cieninDe©ecgabecinge ban De Staten «©enecael/ 
foöpmonDealo'fcpftelö&gebaen bp Den Cueateuc 
Dan jtjn ©rincelyPe €tccUentie poog. mem. en De 
a©elgebo?en <©?aben 3©illem eh 3Jan ban Jlaffau 
paecluibec C^eece en ©abec/ en Defelbe pare principa¬ 
len pet bcrfoeb Daec bp geDaen / erntfelpb eecorn* 
manbecencn Daec op aenpouben/ Dat opDecebenen 
Daec in becpaelt fulfee goebe en faborabele inficpte te 
nemen /enterefolbecengelijc&fp fullen bebinben De 
faben te mecttecen en beceifcljen. 

gullen oob De v©eDcputeerDen borberen Dat De 
gene Die tec ©ecgaDeringe ban be tgeecen Staten 
oöenecaelgefonöen fullen morbcn/geautporifeert mo* 

entdorbente cefumecen D’orbonnantie gemaebt op 
e Difciplme milttace / De jubicatuce ban De buiten en 

prinfen ban pecfoonen/ befiialeen anbece goebecen/ 
appellatten ban Dien en Deo Daec aen Pleeft / mitOga* 
DecO De placcaten op De panbelinge en tcafpfeemet 
Den bpanD / en op alles? fulbe orbre te (lellen en cefol'- 
becen / gelijb met gemeen aDbpO boor Den meefien 
Dienfl ban Den LanDen bebonDen foube toecDen te be* 
poren. 

©oortobjorbenbieban «©elDedanD en ©riefïanb 
becfocpt pare beloofbe quote tot mabinge ban De 

€ngelfe föerbe / acptetbolgenDepet trattaet met pa* 
rejfêajefteit gemaebt te betalen / en niet langer te 
Dilaperen. 

©oorto Dat De ©robimien gelfebcn paté <©ccom* 
mitteeebe in competenten getale tegen be aenfiaenbe 
bergabecinge ober te fenDen / om op De orbre ban De 
<©orloge en beleibinge ban De fafie binnen De ©ecee* 
nigbelanben/ oobban©ranBrpb/ <£ngelanb en na« 
buuc lanDen precife ten boorfeprebenbagetè compa^ 
cecen/ met bolfiomen lafï en autporiteir/fo op De boor* 
fepreben poincten en anbereboorballenbefafeen/ Den 
toelftanDen conferbatie ban De lanDen/ eenfament* 
Ipfe De pribilegien en gececptigpeit ban Dien te mogen 
cefolbecen / gelpb bebonDen fo«Dentoo?Dentebepo* 
een. 

3©P brillen plee nu toatruffen en De ^eeten &ta* 
ten Dec ©eceenigpDe Probimfen laten Delibeceren op 
’t gene fp in Den toe&omenDen gaten fullen brillen tet 
panD nemen totPaecDcc<©nDecfatenDefemie/ of om 
Den ©panDeh afbreufe te Doen : ©an geljj&en Den 
<©rabe CatelbanjBanfbeltspn repfen laten bo?De* 
centotpulpe ban De Sfigue in ©ran&rpp tegen Den 
Coninfc ban ©ranbepb en j&abacce: en hullen bit 
©oebbefluitenmet DetooorDenban Philips de Co- 
mines. 

3&e gelegentpeDen Die fiep ban felfo prefentecen / 
25efonDec aio menfe lange peeft gefloept/ 
3&ie en maepmen niet te bergeefO laten paffeeën/ 
&P bomen niet liept toeDec/ Dit Dient beDocpt. 

€n De tooorben ban thuddide*; 

s&ie in D’©orlogp f!cp eecfl toewfl en te iieïbl 
gaet / 

I©aebt3pn ©panD bebreep/ «ebt groot booiöeei 
en bae t. 

Einde van het XXIX. Boek. 
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Vervolg van de Nederlandlè Oorlogen, Beroerten, Bor- 

geriijkc oneenigheden, gefchiet by tijden van Grave Gieter Ern/l van 
Man (veld als Gouverneur Generael by provifie van de Nederlanden, 

onder ’tgebied van den Conink van Spangien : En den Prince Mau¬ 

ritius y &c. En de Grave Willem Lodemjk van NafTau Gouver¬ 
neurs van de Vereenigde Nederlanden. 

b\ort begrijp en inbond, 
Eclaratie. en Veiklarmge van den Hertoge van Meyne uitgegeven , daer by hy tegen 
den iyden Ftbrnarij beroept alle de Catholijke Princen van Vrankrijk, tot verkielin- 
ge vaneen Catholijken Conink van Vrankrijk. De Paus Tent den Cardinael van Pla- 
cence en een nieuw Leger in Vrankrijk, Nieuwe ordre die den Conink wan Spanjen 
jenden Hertog van P.aruia Tent om met een Leger na Vrankrijk te trecken, om de ver- 
kielmge te afhikren : dan qlfo hy overleden was , is fulks daer na door Grave Carel van 
Manfvelt gedaen. De Conink van Spangien fent den Hertog van Feria na Parijs, om 

de verkieïinge van een nieuwen Conink in Vrankrijk te helpen bevorderen , na des Coninks van Span- 
giens !in. Inftrudtie daer mede den Hei toge vair Feria veifien was. Van den tocht van den Grave Carel 
van VI anfvdt na Vrankrijk. De Hertogh van Feria , Ambafladeur des Coninks van Spangien , komt in 'c 
Leger van den Grave van Mnnfvelt, en vertrekt voorts na Parijs. Mifnoegen van den Hertoge van Mey¬ 
ne , die de Kroone van Vrankijk voor fich fel fs begeerde, wefende hem leet dat hy in de fake fo verde 
getreden was, De Oude Grave van Mant veld breekt het quartier en de Sauveg arde. Placaet by de Sta-* 
ten Generael doen pubhceeren tegen de Placaren en bevelen van Grave Pieter Hrnft: van Manfveld uiree- 
geven. Tocht van Grave Philips van Naflauwin’t Land van Lutzenborgh. Aenflagh op St.Vyt te ver¬ 
geefs. Grave Philips van Na flauw fcbnjven uit het Caffeel Javancij in Lutzenborg, aen den Advocaet 
van Holland, den Heere van Oldenbarneveld. Grave Philips komt wederom .uit Lutzenborg, Brand tot 
Ceulen. Refolutie van de Staten van Holland op’t vertoog van Me-Vrouwede Princeffe van Orangien, 
beroerende den Pi ince Frederik Hennk (haren Sone. Wie Gouverneur van de Prince Frederik Henrik van 
NafTau is geweeft om hem op te voeden. De Staten vsan Holland maken hem Colonel van twintig Vende* 
len re Voet onder een Luitenant van -dees Landen. Sijn Prseceptor. Sijn Edele Pagien. Sijn eerile Edel¬ 
man, Odïroy en Privilegie den Edelen van Holland by de Heeren Staren van Holland, Staets-gewijfe ver¬ 
gadert zijnde, vergunt en gegeven. De Staten van Holland refolveren om Geertruidenberge te belegeren, 
De veikiefinge van eenen nieuwen Conink in Vranknjk'werd feer harde gedreven. Grave Carel van Manf- 
veid belegert Noyon in Picardije, Apio Conti, Generael van des Paus lecours in Vrankrijk , werddood- 
gefieeken. Daer word op Noyon gefïormt. Noyon werd overgegeven. De Hertoge van Meyne trekt na 
Parijs by de vergadcringe. Veiklaringe desCcnnx van Vrankrijk tegen deberoepinge van de Vergaderinge 
binnen Parijs , by den Hertog van Meyne gedaen, om eenen anderen Conink te kielen. Oratie van den / 
Hertog van Feria gedaen uit name des Koninx van Spangien in de vergaderinge der drie Sraten van Vrank¬ 
rijk, beroerende de veikiefinge een s Aldcr»Cbriftelijklten Coninks. Brief des Coninks van Spangien aen 
de vergaderinge der Staten binnen Parijs. Orat!e-yan Nicolaes de Pelleve , Cardinael van S*. Praxede , 
EertsbiiTchop van Rheims, in beantwoordinge van de Hertoge van Feria. Daer wertfeer flerk aengehou- 
den , doch re vergeefs, om het Concilie van Trenten in te voeren, Vergaderinge tot Surenc, daer gecon- 
fereert werde om de twiften ter neder te leggen. De BifTchop van Lyons protefteert hier tegens. Des 
Eerrsbiflchops van Bourges replijke. d’EcrrsbifTchqp van Lyons vervloektdeKettcryen, en feit dat men 
voor alle faken de Catholijke Religie moet verftkeren, De Eertz-Bifïchop van Bourges wederleyd de re¬ 
denen des Bilfchops van Lyons. Daer wert fcer aengehouden om een ander Conink te kiefen. Den Co¬ 
nink van Vrankrijk wort geraden de Catholijke Religie aen te nemen. Pkccaet aengaende de Soldaten die 
verlopen van d’eene Compagnie indendere. Bekgeringe van Geertruidenberg door Prince Maurits van 
NafTau. Het Fort van Steelhoven Hy de Vyand flerkbefet, verhindert zijn Excell. in defe belegem ge, 
Neerllighcit van de Prince Mauritius van Nailau. Het Fort van Steelhoven buiten Geertruidenberg aen fijn 
Excel!, overgegeven. Hoog water voor Geertruidenberg, en uitval uit de Stad. Die van Geertruidenberg 
fenden twee Perfoonen uyt na s’Elertogen- bofch, Juffrou Louyfe Juliana van NafTau komt in ’r Leger voor 
Geertruidenberg by fijn Excel!. B ra rit in ’t Leger voor Geertruidenberge. Oorlogfe pra&ijken. Uitval uit 
de Stad. De Heere van Mafieres, Gouverneur van Geertruidenberg, blijft dood. Schrijven van den groten 
Threforier van Engeland aen den Heere Caron. Exrraóf uit een Brief van de Heere Caron. Inhoutvanfe- 
ker Briefken uit GeertruHenberg gefchreven aen zijn Exc. door een onbekende. Sijn Excell, doet die van 
G eertruidenberg /ommeren , en hare antwoorde. Grote ftorm en hoog water. Manfvelt fent een Convoy 
na Antwerpen om eenlge behoeften te halen. De Ritmeelfer Marcelis Bax en zijne ruiterije flaen de ruiters 
van den Marqois van Varambon in de vlucht, en krijgen goeden buit. Schermutfel tufichen Hohenlo en de 
Spaenfe. Hohenlo gequetfl. Sijn Exc, neemt het Ravelijn die van de Stad af, in ’t aenfien van den vyand, De 
ftad van Geertruidenberg wert fijn Excell. overgegeven. Het fecours van Antwerpen komt in ’t leger van 
Graef P eter Ernfl van Mansvelt, als de Stad overgink. De Grave van Manfvelt komt voor ’t Fort van 
Creveceur. MifTïve van Jr. Floris van Brederode, Heere van doeringen , aen zijn Exc. Sijn Exc. Mau¬ 
ritius komt te Creveceur. Schermutfinge tuffehen beide de Legers. De Grave van Manfvelt breekt op. 
Vi&iwlieert ’s Hertogenbofch, en fent volk na Vriefland. Tocht van den Grave van Solms in Vlaenderen* 
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paltfgrave Frederik trout een Dochter van de Prince van Orangien. Brief van Vfr. van Schwarts aen de Heere 
van Oldenbarnevelt. Oneenigheit tuflcben Graef Willem van NafTau en Carel Roorda. Miffive van Carel 
Roorda aen Mr. Eco Isbrandi, Secretaris van de Heeren Staten van Vriefland. Grficf Willem hout den Brief 
van Roorda , en opentfe. De Gedeputeerden van Haffelt geven een Requefte over aen de Volmachten van 
Vriefland. Graef Willem komt tot Leeuwaerden en voor de Staten van Vriefland; en klaegt over Roorda. 
Antwoorde van Roorda op de aentekeninge op zijnen Brief gedaen. Graef Willem Lodewijk van Naflau 
trekt na Bellinghwolder-zijl daer hy fich befchanft. Graef Herman van den Berge komt om de befchanfinge te 
beletten. Verdugo valt in Vriefland om Graef Willem te diverteren. GraefWillem fchrijft aen de Gedepu¬ 
teerde van Vriefland, Convoy by de Vriefen geflagen. Graef Willem verfekert Vriefland voor invallen des 
vyandts met het leggen van vier nieuwe fchanfen. Coeverden wert van alle provifie voorfien. De Hertog Er- 
neftus van Ooflenrijk, des Keifers Broeder, wert voorgeflagen tot Conink van Vrankrijk , mits trouwende 
d’Infante van Spangien; die wert afgeflagen. De Hertog van Guife wert op de felve conditie voorgeflagen. 
Guife wort geraden dat hy fijn Oom foude van kant helpen , dan wil daer niet toe verffaen. De Conink Henrik 
van Vrankrijk Iaet hem onderwijfen in de Leere der Roomfe Religie. Miffive van de Heere Caron, van ’t ge¬ 
ne de Coninginne van Engeland hem gefeid hadde, wat zy van meeninge was te doen , nopende de converfie 
des Coninks van Vrankrijk. Refolutie genomen by de Staten van Holland , nopende de conyerfie van de Co¬ 
nink van Vrankrijk. Ceremoniën gehouden tot Sf Denijs, op de veranderinge des Coninks van Vrankrijk tot 
de Roomfe Catholijke Religie. De Conink biegt hem , hoort Miffe en Predicatie. Miffive des Coninks van 
Vrankrijk aen de Kamer van Juftitie van ’t Parlement te Chalons in Champangie opgericht, nopende fijne ver¬ 
anderinge van Religie. De Priefters, Monicken, en Predikers predicken feer heftig tegen de Conink,en feggen 
dat zijne bekeringe maer huichelerye is , om de Catholijke te bedriegen , en in 't net te brengen. Articulen van 
de Generale Treves in Vrankrijk. De Konink van Vrankrijk fchrijft aen de Paus. Pierrede Bardere, den Co¬ 
nink van Vrankrijk voorgenomen hebbende te vermoorden, wort geexecuteert. De Hertog van Nevers trekt 
na Romen by den Paus. De grote verdemoediginge des Hertogen van Nevers, biddende den Paus om abfolu- 
tie voor den Conink van Vrankrijk. De Paus weigert den Conink te abfolveren. De Conink van Vrankrijk laet 
een declaratie van zijnen goeden wille uitgaen. De Heere ia Pree, Agent van de Heeren Staten Generael in 
Vrankrijk by den Conink, overleden. Levinus Caluart wort in Vrankrijk by den Conink gefonden. Grave Ca¬ 
rel van Manfvelt neemt het Cafteel van Himbercourt in, en daer na Sc. Valery. De Spaenfe onder Grave Carel 
van Manfveit mutineren, en nemen Sc. Pol in Artoysin. De gemutineerde nemen Pont in. DeKoninkvan 
Schotland fent William Stuart als zijn Ambafladeur aen de Staten Generael. Antwoorde en affeheit by de Hee¬ 
ren Staten Generael gegeven aen de Heere Wüliam Stuart, Ambafladeur van den Conink van Schotland. Ac- 
coort by de Heeren Staten Generael gemaekt, nopende de particuliere pretenfien van den Heere Willem Stu¬ 
art , Ambafladeur van den Conink van Schotland. Den Raedsheere Bodley neemt fijn affeheit, en vertrekt 
wederom na Engeland. Grote fterfte en pefl: in Engeland, en byfonder tot Londen. Die van Nuis doen haer gar- 
nifoen vertrecken. Muyterye van’s vy^rids garmfoen binnen Rhijnberk. Begin van muiterije van der Staten 
Krijgsvolk, dan wert voorfichtelijken geffilt en voorkomen. Nederlage van eenfge Staten ruiters. Gelegent- 
heit van d’Oorlogein Vriefland. Grave Willem verovert deplaetfen, die Verdugo ontrent Coevorden ingeno¬ 
men en befet hadde. Jooft Mattheufz. Ingenieur, word doodgefchoten. Wedde ingenomen by Grave Willem, 
desgelijken Slochteren. Graef Willem begint het Fort op de Bourtange te bouwen. Verdugo krijgt verfe hulpe 
en affilïentie. Oetmarfum by Grave Frederik van den Berge ingenomen. Miffive van Graef Willem van Naflau 
aen den Ridder Francois Veer. Miffive van den Rade van State aen Ridder Veer. Miffive van den Ridder Fran- 
cois Veer aen den Heere van Oldenbarnevelt. Verdugo en Grave Frederik komen voor Auwerder-Zijl,’t welk 
fy flormenderhant innemen. Verdugo en Grave Frederik trecken na Slochteren, ’t welk fy by accooi t innemen. 
Verdugo neemt Wintfchoten in. Verdugo komt voor Wedde, *t welk ook ftormender hand ingenomen wert. 
Verdugo doet een proeve op de Bourtange; dan trekt datelik wederom af. Verdugo komt Graef Willem ver¬ 
foeien daer hy lag menende hem te flaen , dan konde weinig uitrechten. Hopman Meyrink blijft dood. Coe¬ 
vorden wort gefpijff. Verdugo neemt eenige plaetfen ontrent Coeverden in, en blockeert het felve. Verloop 
van Verdugoos foldaten. GraefWillem fcheit het Leger. Grave van Hohenlo doet een reife na Duitfland. 
Moetwilligheid van eenige der Staten ruiteren. De Bifïchop van Paderborn doet klagen over der Staten ruite- 
ren. Sijn Exc. fchrijft aen den Bifïchop van Paderborn. De Conink van Vrankrijk fendt den Heere van Mor- 
lansaen de Coninginne van Engeland en aen de Staten Generael in Ambaflaetfchap. Brief van den Conink 
Henrik van Vrankrijk aen fijnen Ambafladeur den Heere van Buzanval. Brief van den Conink van Vrankrijk 
aen de Heeren Staten Generael. Propofitie van de Heere van Morlans, Ambafladeur van den Conink van 
Vrankrijk, aen de Heeren Staten Generael, Antwoorde by de Heeren Staten aen de Heere van Morlans gege¬ 
ven. Geruchten van de komftevan den Ertz-Hertoge Erneftus. Brief van de Heere Staten Generael aen de 
Coninginne van Engeland. Schrijven van Levin Caluart aen de Heere van Oldenbarnevelt, hem waerfchou- 
wende voor Otto Hartius. Verhael van de gelegentheit en ftaet der Religie binnen Utrecht. De Magifhaten 
van Utrecht fenden tot Amfterdam , om Jacobum Arminium voor een tijt te leen te hebben; 't welk haer af¬ 
geflagen wert. Johannes Uitenbogaert komt tot Utrecht, daer na ook Henricus Corputius en Libertus Fraxi- 
nus, en haerluider befoigne. Gerardus Blokhoven Predicant tot Utrecht onderteikent de 37. Articulen van 
de Nederlandfe Confeffie onder feker Renverfael, dat men hem gaf. Brief van Jr. Dirk Canter aen den Hee¬ 
re van Oldenbarnevelt. Die van de voorfz. Gereformeerde Religie binnen Utrecht klagen aen ’t Synode van 
Zuid-Holland , dat men hen van hare Predikanten heeft gerooft; Dat men oock hare Ouderlingen en Dia- 
<onen afgefet hadde; Klagen over de Predicanten alfdoe daer dienende, over verfcheidenharehandelingea. 
Verklaren cgeene geeftelijke gemeenfehap met de felve te kunnen houden. Klagen geen verhoor noch reme- 
dien by hare Overheid met fupplicatien te konnen verkrijgen. Verloeken aen het Synode raed en ad vijs, om tot 
wettig gehoor, of met eenig fchriftclik accoort geholpen te mogen worden. Wat die van ’c Synodus van Zuir- 
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Holland voor die vande gereformeerde Religie t’Utrecht doen.Remonftrantie vande gedeputeerde des Synodi 
van Zuid-Holland aen mijn Heeren vanden Rade van State,aengaende de fake van Utrecht. De Magifhaet van 
Utrecht ontbieden D.Fr.junium Profeffor tot Leiden. Accoort tuffehen de gedeputeerde vandeMagiftract der 
Rad Utrecht ter eenrc,en de fupplicerendegemcente aldaer ter an'derer zijde, befloten,en by den gehelen Rade 
der voorfz. Stad geapprobeert,Johan Ambrofius, Predicant tot Amfterdam, komt tot Utrecht voor een tijd te 
leren, ’t Avontmad wort t Utrecht weder gehouden. Articulen , waer op den Racd der Rad Utrecht depublij- 
kebedieninge der Franfe Kerke toelaten.Joannes Urfinus, Predikant tot Heidelbcrg , weit tot Utrecht beroe¬ 
pen. Briefnu Frankendael gefchreven by D. Francifcum Juniuin aen D. Johannes Urfinus. Nieuwe twiRen in 
de faken van Religie tot Utrecht. Helmich Adriaenfz, Koffer van Sg Geertruiden Kerke berifpt de Pre- 
dicant Blokhoven , (o hy van de predikltoel komt. Befchuldiginge by Johannes Gerobulus, en Henricus Cefa- 
rius tegen Blokhoven overgegeven. Antwoord van Blokhoven op de befchuldinge van fijne Mede- Dienaers, 
DeP redicanten verfoeken dat men het Avontmad binnen Utrecht foude houden. Br ief van de Predikanten 
van Utrecht aen de Heere van Oldenbarnevelt. Antwoord van Blokhoven tot breder verklaringe van zijn ge¬ 
voelen op de voorfz. poinóten. Raed en advijs by D. Francifcus Junius den Schout, BurgermeeRers en Sche¬ 
penen van Utrecht overgeleverc. Wat na ’t vertrek van D.Iunius voorts tuffehen Blokhoven en d’andere Predi- 
canten is gehandelt. De Predicanten verfoenen haer met Blokhoven , en Blokhoven met Helmich Adriaenfz. 
Articulen by Gerardus Blokhoven overgegeven , en by hem aengenomen in ’t Schouten Camerken ter prefen- 
rie van de Heeren Niclaes van Zuilen Schout, de Burgemeefferen Jr. Gerrit van Renes van der Aa, en Dirk de 
Goyer, enden eerfamen Herman de Wilt in Novemb, 1594, Adtevan afkondinge van de Predikftoel. Ein¬ 
de van den twiR in de Kerke c'Utrecht. 44. verfcheiden fo notulen,aentekeningen als refolutienuit de dagelijkfe 
boeken der ftad Utrecht beroerende de faken der Religie. Daer worden drie brieven geintercipieert van den 
Cancelier van Gelderland binnen Remunde van des Coninks van Spangiens wegen ald ier redderende, daer van 
copyen gefonden werden aen de Clevife, Gulikfe, en Bergfe Raden, de welke de Originele verfoeken, diege- 
toont werden acn hare gecommitteerde, en de hand wert gevenfieert. De Staten krijgen advertentie dat de 
vyandeen treffelijke legatie na Denemarken hadde gefonden. De Staten van Holland refolveren om in de ge¬ 
neraliteit aen te houden dat van wegen defe Landen ook Ratige legatie na Denemarken foude werden gefonden. 
Hertog Henrik van Brunfwijk (ent een gefant en Commiffaris aen de Staten van Holland, verfoekende inrui- 
minge van Woerden, en andere goederen, by Hertog Erich van Brunfwijk achtergelaten. Vrouwe Catharina 
van Brunfwijk, lo fy haer noemde, wed. wijlen Sr. Audrea Doria, oppofeert hiertegen. Adfe van de Heeren 
Staten van Holland, waer by zijn Voift. Gen : van Brunfwijk geconfenteert wort hantlichtinge van de goede¬ 
ren van Woerden en Liefvidt onder cautie. Waer uit depantfehap van Woerden , by de Conink van Spangien 
aen Hertog Erich van Bronswijk gedaen,gefproten is.Copy fonder tijtel van brieven vande pantfehap van Woer¬ 
den. Hertog Erich van Brunswijk heeft b/giftegemaekt aen fijn vermeinde natuerlijke kinderen de Rant-heer- 
üjkheid en goederen van Woerden,Baronnye van Liesvelt &c. Commiffariffen by de Staten van Hol!ant,om de 
Gecommitteerde van den Hertog van Brunswijk te horen, en de bewijfen te vifiteren. A&e van de Staten, waer 
door de Graef van Hohenlo geRelt wort in de pofleflïe van de voorn, goederen. Mifiive vande Staten van Hol- 
lant aende wed'.van Johan Andrea Doria.Sommaris inhout vande relatie geinfereert inde voorfz Aéte. Vertoog 
aende Heeren Sraten van Hollant gedaen by Jonkvrou Emilia,Gravinne van Naffau-Saxen, fijn Exc.volle fufter. 
Wathieropgedaenengerefolveertis. De borgeren van Lyon nemen de wapenen aen regenden Hertog van 
Nemours baren Gouverneur,die fy gevangen fetten met meer andere.Brief van Alonfe Corfe aendeConink van 
Vrankrijk. Remonftrantie en verfoek van die van de Religie in Vrankrijk aen den Konink. Propofitie van myn 
Heer va Buzan val aende Heeren Staten Generael. De Staten Generael lenen den Konink vanVrankryk 30000 
pont buferuit. Groten brand tot Elburg.Graef Philips van Naffau heeft een vergeeffe aenflag optefiad van Lim- 
borg, Prince Mauritius aenflag op Brugge te vergeefs. Mansvelts aenflag op Zeeland. Die van de ftad van Ge¬ 
neven lenden een Gefant aende Heeren Staten Generael.De Heere Levinus Galuart komt uit Vrankryk iuden 
Hage.Brief vanden Koning van Vrankryk aen de Heeren Staten Generael. Brief van den Konink van Vrankrijk 
aen Prince Mauritius van Naffau. Rapport by de Heere Levinus Caluart aen de Heeren Staten Generael fchrif- 
telijk overgelevert den f Dec. 1595 Propofitie van den Heere van Buzanval aen de Staten Generael. Brief 
van de Heeren Staten Generael aen den Konink van Vrankrijk. Brief vande Heere vanFrefnes aende Heere Ca¬ 
luart. De Heere van Vitry verlaet de I.igue, cn begeeft hem aen de fyn.e des Koninks van Vrankrijk: defgefyx 
doen ook die van de ftad Meaux. Verklaringe vande ftad Meaux aen mijn Heeren den Provooft der Cooplieden, 
Schepenen en Borgeren der ftad van Parijs. De Heere van Vitry laet een verklaringe uitgaen van de oorfake, 
waerotn hy fich aende fyde vanden Konink heeft begeven.Wat de Konink van Vrankrijk die van Meaux belooft. 
Brief van Antoni de Sailly, Agent vande Heeren Staten Generael binnen Galis. Lantdag in Gelderland gehou¬ 
den in Dec. 1593. en wat daer gehandelt wert. Placcaet by de Heeren Staten van Utrecht uitgegeven tot laffe 
der gener, die ongefondeerde proceffen aenvangen.Wat by Henrik Antonifz. Wiffels,en fijn Compagnie, voor- 
geftelt en vcrfocht werde, om Comptoir van Wiffel op te ftellen. Remonftrantie by Flenrik Antonifz. Wiffels 
cn Compagnie aende Heeren Staten Generael geprefenteert.Projed: of fommier begrijp van fommige artykfen, 
om Comptoir van Wiffel over al inde Vereenigde Nederlanden op te rechten,Brieven vanden Konink van Span- 
jen aen Don Guillaumede St.Clement,fijn Ambaffadeur by den Keyfer. Andere brieven des Koninx van Span¬ 
jen aen fyn voornoemde Ambaffadeur. Noch eenen anderen brief vanden voor/z Konink aen den (elven. Gein- 
tercipieerde brief uit Oldenzeel aen Grave Herman van den Berge.De Generale Staten bewilligen tot fubfidie 
van den Konink van Vnnkryk 200000 gulden, te betalen 50000 guld. ter maend, vier maenden gedurende» 
Tyefteling, Overfte Luitenant van den Hertog Frans van Lomvenburg, gevangen , en fijn volk verftroyt. De 
Grave van Oidenburg weigert de Spaenfe den pas. Den Brandaris Toren opter Schelling ftort neder. Grooten 
ftorm, doende vrceflijkefchade aen menfehen, fchepen9 en koopwaren. Hoog Water tot Hoorn, 
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ben anDeren «TatTjOlij&en Conink: alfo fp fufttneecDcn 
bat Den Conink l^enrik ban houtbon (Die $p geen onöe^ 
re tijtel gabcn Dan 3&ince ban 25earn) Dan ’t tecBt ban 
etffemffetottetoneberbaUen toa#/ Doo?Dten BP ban 
Den pati# al# ketter toaetgebannen. SI# fp nu Defe fake 
met Den^aust en Den föontnkban ^pangien in beraet 
BaDDen Doen nemen/ enDatDtebeiDe Ditboo?Den ko?t* 
ften toeg BielDcn / om Den Conink J^enrik alle maeijt en 
Ijope te benemen om immermeer totte toon te komen/ 
fo Beeft De hertog ban jBepne/ onDer Den boojfj. tijtel 
Dan luitenant <8enerael ban De ^taet en toon ban 
j^ankrijk/binnen $arö#/in ’t iaefïe ban De maenD ©e^ 
tember uitgcgeben De na bolgenDe declaratie/ en anten 
y. Dagpan. 1*93. opbefjoekenbanDefïratoubanpa* 
tijö Doen berkonDtgen met trompetten/ en Doo?t# op Den 
i * Der felber JBaenD tot CDajtt# gefonDen aen De 
üMnccn / IP?elatcn/€>fficier#/ en principale CatBolijke 
^eeren/fo tod in Den JïaDcDe# Coninr i^enrik Den IV. 
ban lèrankrijk en ^abarre/ anbcre al^de boo?f3 de^ 
claratie en berkiaringe toast luiDenöe ai# bolgt s 
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CArle van Loreyne Heftogvaa Meyne L. Genefael 
vande ftant en Krone van Vrankrijk,faluit:aen allen de 

genen die prefent zijn, en noch kómen fnllen,de eeuwige 
onderhoudenifiè vande Religie die niet gefchent mag 

( worden; de Godvruchtigheid van dit Coninkrijk is de 
utcafae2» oorfeke geweeft die ’t felve Coninkrijk boven alle andere 
ben/baec Coninkrijken inde Chriftenheid fo lange tijd heeft ge- 
6?ÖP te» daen floreren, en onfe Coningen heeft gedaen verderen, 

met de naem vande Alder-Chriftelijkfté en eerfte kinde¬ 
ren van de H.Kerk,hebbende d’eène om fuiken gloriofen 
tytule te verkrijgenden fijne nakomelingen na te laten,ge¬ 
varen over zee, en getrocken in de uitrerfte einden vande 
wereld met groot gewdd van wapenen, om d’ongelovige 

finten oorloge aen te doen, anderen menigmael bevochten heb- 
!©jan&» bende den genen die nieuwe fedten en dolingen hebben 
rptot willen invoeren cegens’c geloot van hare Vaders: in alle 
Bcrfeiciin welke exploiten de Coningen altijd geaffifteert zijnge- 
«nnf11 wee^ van hare Edelluiden,dewelke haer leven, en goede- 
SioninR ren ge williglijk in allen periculen hebben gehafardeert 
batl r om medepart en deel te hebben in defe fekere warachtige 

gl°rie van geholpen te hebben defe Religie in hare Va» 
derland te onderhouden , of op te rechten in vremde lan¬ 
den, daer de naem en het aenbidden van onfen God noch 
niet was bekent, en hebben haren y ver en vermogen over 
al bekent gemaekt en oorfaek geweefc om andere Poten¬ 
taten te verwecken,hen in gelijke eere en pericul na te vol¬ 
gen, de heylige meningeen voornemen van onfe Conin¬ 
gen en hare onderdanen , en zijn in defen y ver en heylige 
voornemen van onfe Coningen en onderdanen noit ver- 
flaeut of verandert tot defe ryden toe,in welke de Kettery 
in dit Coninkrijk fo verre is ingebioken, en aengewaflen 
door de middelen die een ygelik wel weet,en niet van no¬ 
de is ons meer voor ogen te ftellen , dat wy ten hetften in 
dit verdriet gevallen fijn,dat deCatholijken felfs en de ee- 
nigheid vande H.Kerke, dewelke hem onverfcheidelij k 
behoren by malkander te voegen door een nieu, en won¬ 
derlijkexempel,de eenêtegensd’andere de wapenen aen- 
genomen hebben , en inde plaetie dat fy-luiden hen by 
malkander behoren te voegen, om hare Religie voor te 
ficaen en te befchermemvan malkander afgefcheiden zijn, 
’t welke wy achten gekomen te wefen door dequadeim- 
prtfiie en fubtijie praktijken die de Ketters gebruikt heb¬ 
ben in ’t pei fuaderen3en de Catholijken wijs te maken dat 
-tkfe oorloge niet is om de Religie, maer om de ftant van 

IV. Deel. 

’t Coninkrijk in te nemen of verftroyen ,met tegemftaeri- 
de.datwy uyteen beweeglijke en rechtveerdige droevig 
gemoet de wapenen aengenomen hebben, of veel meer 
doorgrote nootfakelijkheid daer toe gedrongen zijn ge» 
weeft, fo dat die faek niemant geimputeertof geweten 
mach Vyorden ,dan d’Autheurs en oorfakers vande alder- 
vilainigfte, ongetroufte, en verderflFelixfte raeddie oit 
Prince is gegeven , en de dood vanden Conink die byge- 
komen is door een flag uit den hemel en door de hand van 
een menfehalleen, londer hulpe en weten van degenen 
die meer dan öorfake hadden om na ’sConinx dood te 
wenfehen. Wy hebben noch tot een getuigehifie dat onie 
voornemen en begeren anders niet isgeweeft dan de ftant 
van ’t Coninkrijk t’onderhouden en te volgen de wetten 
van ’t Coninkrijk, daer mede wy mijnen Heereden Car¬ 
dinael van Bourbon, de naefte en eerfte Prince van ’s Co- 
ninxbloed, voor Konink fouden bekenten aengenometi 
hebben, dewelke fulx by den Conink, noch in ’t leven 
zijnde, was verklaert, ’t welke ook met des Koninx brie¬ 
ven in allen Parlementen wort bewefen , en in diequali- 
teit verklaert wort fijnen navolger , indien de Konink 
quam te fterveu fonder mannelijke oyr, ofgeflachre ha te 
laten; daer mede de Konink ons verbonden hadde hem 
defe eere, alle onderdanigheid, getrou wigheid, en dienfte 
te bewijfen,fo wy ook wel voorgenomen hadden te doeh, 
indient God belieft hadde hem te verloflen uit de gevan- 
geniffe daerin hy wassen indien de Conink van Nayarre, 
dewelke vanden Cardinael van Bourbon alleen de eere 
mochte verwachten,de Catholijken daer toe felfs verbon¬ 
den hadde, mits den Cardinael van Bourbon felfs beken¬ 
nende voor fijnen Konink, en verwachtende een tijd dat 
de Cardinael geftorven hadde,en hem hadde laten onder- 
wijfen en verfoenén met de H,Kerke, fo foude hy bevon¬ 
den hebben dat de Catholijken eendrachtelik waren ge¬ 
floten om hem de felvfe onderdanigheid eh getrouwig- 
heid,naden dood vanden Cardinael fijnen Oom,te bevvij- 
fen, maer volherdcnde in fijn dolibge, fo waft ons niet ge- 
oorloft fulks te doen als wy als Catholijken wilden blij veti 
onder de onderdanigheid vande H.Catholijke Apoftolij- 
keen Roomfe Kerke, dewelke Kerke hem hadde ge-ex- 
communiceert, inden Ban gedaen, eh behbtnen ’t recht, 
dat hy tot de Krone foude meenen te hebben, behalven 
dat wy fulx doende foude ingebrokeh en gevioleert heb¬ 
ben defe oude coftume,die fo lange tijd inde fucceflïe vari 
fo vele Koningen, zedert de Konink Louys, tot noch toe 
fo heiliglijk onderhouden isgeweeft. Daer by darmen ge¬ 
ne Prince tot de Koninklijke Kroon fal bekennen of aen- 
nemen j ’t en zy dat hy is Catholijk, cn een onderdanige 
foon vands H. Kerke, en dat hy op fijn Kroninge, en de 
Scepter vande Kroon ontfangendeeerft belooft cn ge- 
fworen hadde by de H.Kerke te leven en fterven, de felve 
te befchermen en te maintineren, en na alle fijne vermo¬ 
gen de Ketteryen uit te royen , ’t welke is d’eerfte eed van 
onfe Koningen, op welken eed de eed van hare onderda¬ 
nen om hare Coningen gehcorfaemheid en getrouwe¬ 
lijkheid te bewijfen is gefondeert, fonder welke gehoor- iT/>' 
faemheid fy den Konir.k niet erkent of aengenomen fou¬ 
den hebben, fo grote liefhebbets v/arende Princen, de 
Welken pretendeerden door dc wetren tot dc Kroon ge- 
koren of geroepen te wefen van onfe Religie, welke ob- 
fervatieen onderhoudinge by de Generale S taten inden 
jare 1586. tot Bioys vergadert zijnde doe de Generale 
Staten noch eens waren in’t befchermen van hare Reli¬ 
gie , fo heylig en notelijk gekent en geoordeelt is, tot wel- 
vaert van t’Coninkrijk, dat het felve onder henluiden on¬ 
derhouden is als een principale weten fundament vande 
ftant van ’t Koninkrijk, en dat by de autoriteit en appro¬ 
batie van den Konink geordineert isgeweeft, dattertwee 
perfonen uit elke ordre aen den Conink van Navarre, ?n 
den Prince van Cundé fouden werden gedeputectc om 
henluiden van wegen de voorgefchreven ftant van ’t Co¬ 
ninkrijk voor te houden die periculen daerin fy hem fiel¬ 
den , met haer af te fchciden van de H. Kerke en henlui¬ 
den te vermanen dat fy hen mette H Kerke verfoenen 
fouden,en henluiden daer by te leggen indieh fy fulks niet 
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en deden en ordannantie van de fucceflievan de Kroon 
op henluiden viel, dat fy eeuwclijk daer uitgefloten fou- 
denzijn, als niet waerdig wefendedeKrone t’onfangen- 

En de Declaratie die daer na in’tjaer iy88. totRou- 
aen is gedaen , dewelke is beveftigt in 'de vergadeiinge tot 
Bloys voor gcichrevcn gehouden , dat defe coflume 
en oude wet onverbrekelijk als een fondamentale wet 
van dit Koninkrijk onderhouden foude werden, en is 
andersniet dan een fimpele approbatie van ’t oordeel by 
de voorgaende Staten daer op gegeven , tegens dewelke 
datmen gene rechtelijke oorfake mag voorftellen, om 
haer ad vijs, of autoriteit verwerpen. 

De overleden Konink heeft hetfelve mede voor een 
wet ontfangen , en beloofde, en fwoer in der Kerke 
Godts, op het waerdige lichaem onfes Heeren, de ondcr- 
houdenifïe van dien, als mede metten Conink fworen al¬ 
len de Gedeputeerden van de Scaten, inde voorfchreven 
laetfte vergaderinge, niet alleen voor deonmenfehelijke 
moorderye diefv fo fchandelijk endoodüjk hebben ge- 
maekt, maer ook daer na als hy den Admirael cn anderen 
die dood gebleven waren , niet meer vrefen, en verachte¬ 
den al den genen die over gebleven waren , dewelke hy 
achreals verdoemt, en fonder eenige hoop van Taligheid. 
’t Welke hy daerom hadde gedaen om dat hy bekende,ge¬ 
houden cn verbonden te welen, gelijk alle Souverainen 
gehouden lijn , te volgen en te onderhouden de wetten , 
dewelke fijn principale columnen,ja pilernen en fon¬ 
damenten van haren ftaet. 

So datmen met redenen niet blameren mag de Catho- 
lijke, die de ordonnantie van de H Kerke, d’exempelen 
van hare voor-ouders en de fondamentale wet van ’t Ko¬ 
ninkrijk , dewelke vereilchen dat de Prince, die hem ver¬ 
meet recht te hebben, tot de Kroon, door de naerderheid 
van ’t Coninklijk bloed , dat hy Catholijk moet wefen, als 
een wefentlijk en notelijke qualiteit,omConink te wefen, 
van een Koninkrijk verkregen van J. Chrifto door de j 
kracht van fijnen Euangelie, ’t welke de Conink over fo 
Jange jaren rra de forme die daer is verkondigt en indeCa- 
tholijke Apoftolijke,en de Roomfe Kerke heeft beftiert. J 

Dele redenen hadden ons doen verhopen , indien daer | 
eenige apparentie hadde geweeft, waer door vele Catho- < 
lijke gehouden waren hen te houden by den overleden 
Conink, dar de Religie, dewelke boven alle andere ver¬ 
banden de fterkte is om de menfehen na des Koninks 
doodhy malkander te vereenigen, hen allen foude ver- 
eenigt hebben , om te befchermen’t gene dat hem alder- 
lieffteis, fo is nochtans contrarie gebleken, tegen alle 
menfehen oordeel , en voofichtigheid , overmits dat 
henluiden in fo haeftige veranderinge lichtelijk te per- 
luaderen en wijs tc maken was, datwy t'chuldig waren 
tot des Coninx dood, daer toe wy noit eenige gedachten 
hadden gehad , en dat hare eere hem drong om den 
Konink van Navarre te afififteren en byteftaen, dewel¬ 
ke dede verkondigen cn publiceren dathy des Coninks 
dood foude wreken, en hen lieden beloofde dat hy bin¬ 
nen fes maenden Catholijk foude werden, in den wel¬ 
ke byflant rotten Conink van Navarre fyluyden eens 
getreden zijnde , heeft de bitterheid die de binneland- 
fe oorlog met hem brengt, de voorfpoed die fy gehadt 
hebben, en de calumnyen, en achterklap van deKet- 
ters hen luiden doen volherden , om hen luiden tegens 
ons te fteilen , ’t welke fijn de waeracbtige oorfaken, 
die hen luiden tot noch toe daer in hebben gehou¬ 
den, en de Ketters middeigegeven tot fuiken acn was 
dat de Religie en de.ftant van ’cRijk in perijkel zijn , niet 
tegen ftaen de dat wy van yeers bemerkt en gefien hebben 
het quaed dat defe fcheuringefoude mede brengen, 
en oorlaek wefen van de Ketterie te ftereken met het 
bloecvergieten , en de wapenen van de Catholijken, 
het welke onfe reconcilatie en verfoeninge alleen fou¬ 
de mogen remedieren , welke verfoeninge wy om 
die oorfake menighraael hebben verfocht, maer hebben 
daer toe noit kannen komen , fo feer zijn de geefteo 
verandert en met paffien bevangen geweeft, datfe ons 
hebben belet te fien de middelen van onfe welvaren , wy 
hebben hen lieden menig doen bidden om in handelin- 
ge van eenigheid met ons te treden , gelijk wy hen lui¬ 
den preienteerden met hen luiden re doen om te adyiferen. 

Wy hebbers aen henluiden als ook aen den Konink 
van Navarre eenige propofitien doen verklaren om dit 
Coninkrijk in vrede te brengen indien de Conink van 
Navarre fijne dolinge wilde verlaten, en hem verfoenen 
met de H. Kerke met onfen Heyligen Vader en de Heyli- 
ge Stoel, door een waerachtigeen geen beveinfte bekee- 
ringe,door werken die getuigcnifïe mochten geven tot 
onfe Religie,dat wy hem feer gewilliglijk bewijfen fouden 
onfe onderdanigheid en alle ‘t gene dat wy fchuldig fijn te 
doen, om onfen ellende te helpen eindigen,en dat wy met 
fo groten vryheid en finceriteit fouden handelen, dat nie- 
mant aen onfe meninge loude twijfFelen, maer defe ope- 
ninge en declaratie gedaen zijnde, doe wy in meerder 
voorfpoed waren , en middel hadden om andere dingen 
te durven by de hand nemen, hadden wy fulx liever be- 
geeren te doen, dan’c gemeen welvaren voor te nemen 
en foeken de rufte van dit Koninkrijk; maer heeft de 
Konink van Navarre daer op fo een iegelijk welweetal- 
tijd geamvvoort dat hy van fijn onderdanen niet wilde ge¬ 
dwongen zijn , nominerende het bidden, datmen hem 
dede, dat hy hem foude bekeren tot de H. Kerke, een 
dwang te wefen ’t welke hy veel meer hadde behorea 
in ’t goede te nemen als een faliglijke vermaninge, welke 
vermaninge hem voor oogen hielt te doen ’t gene dat 
de aldergrootfte Coningen fo wel verbonden zijn te doen 

( als dealderminfte opter aerden : want de gene die eens 
’tChriftendom heeft aengenomen en de waerachtige H. 
Kerke, de welk de onfe is ( wiens autoriteit wy in gene 
twijfel willen fetccn,tnec wie dat het ook fy) die mach daer 
niet weder uitfeheiden, niet meer dan een foldaet,die eens 
is in gcrolleerc, magfeheiden uit den eed en getrouwig- 
heid,die hy heeft belooft en gefworen , fonder gehouden 
te wefen voor een verlater en inbreker van Godes wet en 
fijne Kerke. Hy hefeft by defe antwoord noch by gevoegt, 
na dat hy foude wefen gehoorfaemt en van fijne onderda¬ 
nen bekenten aengenomen, dathy hem foude doen on¬ 
derrechten byeenvrye generale Concilie, in alle fchijn 
of men een Concilie fouefe moeten houden, om een do¬ 
linge diefomenigmalenbyde H. Kerke verdoemt, en 
voor vals verworpen is, byfonder door ’tlaefte Concilie 
binnen Trenten gehouden, ’t welk fo autentijk en folem- 
neel is, als eenig ander Concilie dat in veel lange jaren ge- 

| houden is. En na dat God de Konink van Navarre toege- 
• laten hadde groot voordel door eenen veltflag, die hy ge- 
i wonnen hadde,is’t felve verhoeken bidden hem weder ge- 
j prefenteert, niet door ons die in die ftaet, of qualiteit niec 
j waren om fulx te doen , maer door luiden van groter ee- 
! ren , dewelke begeerig waren tot het welvaren en de ruf- 
j te en vrede van dit Koninkrijk, gelijk mede gedaen is,ge~ 
j durende ’t beleg voor Parijs door Prelaten van grote qua- 
Jliteit, dewelke waren gebeden by den genen die belegert 
waren om aen den Conink vanNavarretegaen,en eenige 
remedie te vinden tegens haer ellende. Hadde hy ter hei¬ 
ver tijd alfo beraden geweeft, of liever, indien God door 
fijn H. Geeft, fonder dewelke niemand in zijn H. Kerke 
maggaen,hem ’therten gemoed,of de wille gegeven had¬ 
de,fo loude hy de Catholij ken veel meerder hope gegeven 
hebben van zijne bekeeringe, de welke rechtelijke ach¬ 
terdocht, en een gevoelendeforge hebben van een veran¬ 
deringe , die ly voor oogen fien van de eere van God, van 
hare confcientie, en van haer leven, de welken nimmer¬ 
meer mogen verfekert wefen onder de regeringe van een 
Ketter. Maer de hope,daer hy in was om dier tijd Parijs te 
overweldigen , en by dat exempel, de vrefê van fijne wa¬ 
penen,en de middelen die hy hem felve wijsmaekte en be¬ 
loofde, dathy middelen binnen Parijs foude vinden, om 
’tgeheele Coninkrijk met geweld in te nemen, deden 
hem verwerpen den Raedom hem met deH; Kerke te 
reconcilieren, te verfoenen, die de Catholijken moch¬ 
ten met malkandet vereenigen, en hare Religie doen 
behouden» Daer na als God henluiden vefloft hadde, 
door de hulpevan Princen, Heeren, en een goed getal 
van Edelluiden van 9cConinkrijk, en van *ckrijgsvolk 
dat de Catholijke Konink, dewelke defe fake met fijn 
macht en middelen altijd geaffifteert en by geftaen 
heeft, daer door wy in hem grotelijk fijn gehouden en 
verbonden, ons toefchikte onder ’tbeleit en ’t gebied 
van den H^rcog yanP&rraa, Prince van falg.ged.dewel¬ 
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ke genoeg bekent is, door de reputatie en achtbaerheid 
van fijnen name, en van fijne grote verdienden. So 
heefchy daerom niet gelaten om wel haeftelijk weder¬ 
om te treden in fijnen eerde hope, om dat defe vreem¬ 
delingen, terdontnadat zy van’c beleg opgebroken 
waren , met haer kracht uit dit Coninkrijk waren ver- 
trocken. En door de grote onderdanigheit van fijn 
volk wederom vergaderde een grote heyrkracht, met¬ 
ten welken hy hem maekte meeder van ’t veld. En de- 
de rerdontfonder meer te diflimuleren,ofteveynfen 
opentlijk publiceren, en verkondigen, dat hetCri- 
men , of de grootde mifdaed was hem te bidden , of 
van bekeringe te fpreken, voor datmen hem voor Co- 
nink bekent, of aengenomen, en hem den eed van on¬ 
derdanigheit en getrouheit gedaen loude hebben,en 
dat wy gehouden waren de wapenen at te leggen , alfo 
naekt en ontwapent lijnde ons by requede aen hem be- 
gevemen hem abfolute macht te geven over de Religie, 
om defelvete gebruiken ot misbruiken,fo’t hem belie¬ 
ven foude,alle ’cfelve door onle verfaegtheit dellende in 
fekere pericul,in de plaetfc dat wy altijd verhoopten dat 
God ons door de autoriteisen middelen van de H.doel 
van de Catholiike Conink, en van andere Potentaten, 
dieonfe fake affifteren, byftaen, en gundig zijn , fijne 
gratie verlenen en ons conferveren en behouden fou- 
de. Alle welke Potentaten na onfe fake niet meer om- 
fien fouden, indien wy den Conink van Navarre eens 
erkent cn aengenomen hadden, en fouden hare han¬ 
den aftrecken van defe fake en van de Religie,tor groot 
voordeel van de Ketters, onder dewelke hy’t hooft 
en protedeur is ,gewapent door onfe onderdanigheyt 
met de gehele macht van Vrankriik , en fouden niet 
meer behouden om hen te refideren dan fimpeleen 
fwacke requeden te geven aen een Prince, die de felve 
weynigfoude begeren te verhoren en daerin te voor¬ 
den. En alhoewel dat dit voornemen is tegens alle ge¬ 
rechtigheid en ’t felve te volgen de waerachtige onder¬ 
gang van de Religie. So hebben nochtans veleCatho- 
lijken,die hem affideren en by daen, hem laten perfua- 
deren en wijsmaken, dat herfiier behoorlik is ons daer 
tegens te dellen, en dat wy fijne bevelen en temporde 
politike Wetten , die hyopnieu wil invoeren regens 
de oude wetten van’t Coninkrijk meer behooren re 
gehoorfamen, dan de ordonnantie van de H kerke, en 
de Wetten van voorgaende Coningen , onfe Prede- 
cefTcursof Voorfaten , van wiens fucctffiehy daer na 
de Kroon,die ons niet geleert hebben, dat wy een Ket¬ 
ter erkennen of aennemen fouden. Maer rer contrarie 
henlieden te verwerpen, en oorloge te maken, en geen 
rechtvaerdigerof nojjdijker oorloge te voeren hoewel 
de felve periculoos foude fijn, dan fuiken oorloge : hy 
behoort te gedenken, dat hy fo menigmael hem felfs in 
de w apenen gegeven heeft regens onfe Coningen, om j 
in ’t Coninkrijk een nieuwe lere in re voeren , dat daer 
vele fchriften ep^hgndaleufe diffamatoire lybellen 
gemaekt fyn tegens oen, genen, die hen daer tegens fiel¬ 
den, en die raed gay^ö«óm in tydste verfmoren ,debe- 
ginfelen die in’t begin fwak waren, en d2thy dier tijd 
wilde , datmen geloven foude dat hy rechtvaerdige re¬ 
denen haddeom de wapenen aen te nemen , om dies 
wille dat hy afweek van fijne Religie, en confcienrie. 
En dat wy vcordaeneen oude Religie die fohaedin 
dit Coninkrijk aengenomen is als ’t Coninkrijk een 
begin hadde genomen,en met ’t Coninkrijk aengewaf- 
fen is, ter tijd toe dat ’et is geworden ’t eerde en mach- 

,5.) tigde Coninkrijk van alle de Chridenheid. Het welke 
wy weten dat niet fuiver gehouden mag worden onder 
een Ketterfe Konink, alwaert dat hy in ’t inkomen van 
’t rijk diffimuleerde, veynfde en ter contrarie beloofde 
om ons de wapenen te doen afleggen, en hem abfolute 
meeder te maken.De exempelen van onfe naburen,de 
redenen, en ’r gene dat wy alle dage bevinden behoren 
ons wijs te maken, en te leren dar de onderdanen gaern 
volgen kleven,de manieren en de Religie van hare Ko- 
ningen,om in hare goede gratie te komen, ecre en wel¬ 
daden van hare Coningen te krijgen,welke eere en wel- ] 
daden fy alleen mogen uitdelen den genen die’t hen 
be;ieft, cn als fy eenige door faveur of gunde hebben, 
gecorrumpeert en mifleitjfo hebben fy altijd middelen. 

I V. Ded. 

om andere met hare autoriteit,en macht te bedwingen^ 
Wy fijn allegader menfehen, fo dat daerom wel ge*, 
beurt,alfmen ons om eenige oorfaken yet wat toe gela¬ 
ten heeft,welke oorfake nochtans niet regt was,dat daef 
na andere dingen mede toegelatcn worden, om andere 
faken die onsfo rechteiijk fulien fchijnen te wefen als 
de eerde,die ons hebben doen dolen,nu fchijnt van ge*» 
lijeken dat vele Catholijken , om eenige confideratien 
diefy hadden datmen een ketterfe Prince wel mochten 
volgen, en in fijn voornemen affideren en helpen, wel¬ 
ken’trefped en deachtbacrheirdie fy fchuldig fijn te 
hebben op de Kerken,de outaren,en degra ven van hare 
ouders, van welke vele gefiorven fijn , die de Religie 
voordaende, en vechtende om de Kettery uit te roeien 
en te vernielen,welke ketterie fy nu voorfiaen tot groot 
pericul,daer de Religie nu in is, en noch voorder in 
mag komen,niet heeft mogen bekeren of aftrecken van 
’t felve,hoe veel meer behoren wy dan ’t felve overden*» 
kende te vrefen,fy ne gund en macht, waert dat hy in ’t 
rijk bevedigt waer , onfe meeder en abfolute Conink 
waer geworden ,als een yegelijk maten moede en gan- 
fchelijk verdorven wefende door defe oorloge, die hem 
weinig profijts mede gebracht hadde, liever foude heb¬ 
ben te jyden alle’tgenedat hem (den Conink) bevelen 
foude,om in rud en vrede te leven,op hope van recom- 

' penfe tekrygen in’r gehoorfamen van fijn geboden, 
j dan hem met pericule daer tegens re dellen : men feit 

dat de Catholijken alfdan eens fouden zijn, en fouden 
niet meer dan een meninge hebben om hare Reli¬ 
gie te behouden, en de veranderinge daer door lich¬ 
telijk foude wefen te beletten Wy behoren fuiken goe¬ 
den fake wel te wenfen, maer wy derven nochtans fulx 
volkcmelijk niet hopen.Maer laet’et alio fijn,dat ’t vier 
eens uytgeblud fy,en darter geen warmte meer in de af- 
fe is, en dat de wapenen afgeleyt fijnde,onfe haet en nijt 
geheel dood fy,lo id nochtans ieker,dat wy daerom niet 
vry fulien fijn van and’re p2ffien,die ons fodikwüs doen 
bedriegen dat wy de peticulen altijd over onfe hoofden 
fulien hebben , en fulien tegens onfen dank onderwor¬ 
pen fijn de paffien, en ’t voornemen vande Ketters, de¬ 
welke door foetigheit, of met geweld, alsfy mogen en 
’t voordeel over ons verkregen hebben , hebbende een 
Conink van hare Religie [’t welke wy alrede weten 3 
doen fulien,al dat fy willen. En indien de Catoli jken al- 
redeennu ter rijd wilden infien, deadtendie uit hare 
raerflagen komemfouden fy’t felve klaer genoeg bevin¬ 
den , want men delt de bede Steden en derkten die fy 
ingeromen hebben in de macht van de Ketters, of in 
de handen van fulke perfonen die wel bekert zijn , dat 
fy henluyden alrijt gefavorifeert en gunde gedragen 
hebben De Catholijke die daer in wonen zijn alledage 
befchuldigt en alle dage verwonnen van mifdaden die 
men henluyden opleyden, wefende de rebelly ’t feyt en 
de mifdaed die men opleyt den genen, die geen fchuld 
daer toe hebben,de principale dienden vervallen alrede 
in hare handen. Men is gekomen tot die daer van de 
Crone. De bullen van onfe H. Vaders de Paufen Gre- 
goriusde 14. enClemens de 8. inhoudende de heylige 
cn vaderlijke vermaningen aendeCatolijken,datfy hen 
fouden fcheiden vande Ketters, fijn order de voeten 
geworpen,tot grote verachtinge vande Magiftraten die 
hen fel ven geven de name van Catholijken,hoewel dat 
fy inder daed riet Catholijk zijn, want ingevalle fy Ca- 
tholijk waren, fo fouden fy de fimpdheyt van de genen 
die Catholijk fijn, niet verltyden,door exempelen die 
genomen fijn uyt eenige dingen , die in dit Koninkrijk 
zijn gebeurt op dier tijd als daer queftie was vaneenig 
voornemen vande vryheyt en privilegiën van de Fran- 
coyfe Kerke, dewelke inder daed onfe Catholijke faek 
niet gelijk is. Dit Koninkrijk is ook noyt gebrogt tot 
fuiken mifva!,federt de tijd dat ’et onfe religie aengeno¬ 
men heeft,dat ’t heeft willen hebben of lyden een Prin¬ 
ce die Ketters was, of yemant heeft willen fien die Ket¬ 
ters wefende,recht tot de Crone heeft willen pretende¬ 
ren. En indien fy henluyden hadden laten bedunken, 
dat in defe Bulle eenige fwarigheyr bevonden worde,fo 
hadden fy Catolijk wefende behoren te procederen met 
remondranrien ,en met refpedt en modedie offoetig- 
heit diemen de H.Stoel fchuldig is,en niet met fo grote 
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veracht inge,biafphem ie, en Godlofigheit als fy gedaen 
hebben,maer het is gedaen met een quaed voornemen, 
om anderen, die fy weten beter Catholijk te wefen dan 
fy zijn , het hooft van de H. Kerke te leeren verachten, 
op dat men henluiden daer na telichtelijker van de Ca¬ 
tholijken fal mogen fcheiden : daer fijn trappen om tot 
het quaed tegaen, men doet beginnen van ’t quaed dat 
het minfteisjofniet geheel quaed ichijnt te wefen, 
den navolgende dagh voegtmen daer een ander by, fo 
dat men ten leften de mate vol vind. Du ift daer door 
wy bekennen dat God io feer vertorent is tegen dit ar¬ 
me defolate Koninkrijk , en dat hy ons noch kaftijen 
wil, om onfelonden , nademael datfo vele adten de¬ 
welke ftrccken tot ruïne en ondergank van onie Reli¬ 
gie, en aen d’anderfijdefoYeledeclaratien en verma¬ 
ningen by ons gedaen , en menigmael verhaelt fijn nog 
binnen korren dagen, om te gehoorfamen, en ons vol¬ 
komelijk te ftellen,onder ’t gene dar ly ne Heiligheit de 
deH ftoel foude believen te ordonneeren op de beke- 
ringe van den Conink van Navarre, indien God hem 
die genade dede, dat hy zyne doolinge wilde verlaten, 
alle ’ t welke fekere getuigenifle behoort te dienen van 
onfe inhocentie, onfchuld ,en fincenteit ,en behoort 
rejuftificeren dat wy door nootfakelijke dwang de wa¬ 
penen in de hand genomen hebben , allo allé defe mid¬ 
delen henluiden met hebben mogen bewegen , en dat 
men niet ophoud ons na te geven dat de Princen die 
vereenight zijn , om de Religie voor reftaen , arbeiden 
om de ftant van dit Coninkrijk te ruineren , verderven 
en te verftroyen, hoe wel dat alle der Catholijke voor¬ 
nemen , en de openinge by henluiden by gemeen con- 
fent van hen allengcdaen, ja zelfs by de Sou vereinen 
dieonsaffifteren en byftaen ,zijn de waeiachrige en de 
fekerfte middelen en bewijs waer toe onfe meemnge 
ftrekt om weg te nemen ,deoorfake en pretext ofdek- 
fel die men ons opleit. 

De Heretijken beichuldigen ons en leggen ons daer 
en boven te lafte dat wy hulp en affiiientie foeken aen 
den Cacholijken Konink, het welken fy met verdriet, 
en fuchten infien en ons voor beter Francois fouden 
houdenVaer dat wy ’t felve wilden laten , of om beter ] 

Het Dertigfle Boek. 
leven en fterven , ons affeheiden van de Ketters, en is 
we! te confidereren en te letten indien wy twiftig en 
malkanderen contrarie blijven, dat wy gene r medie 
mogen nemen die periculeus fal wefen en de H. Kerke 
en een yegelijk in zijn particulier veel te lijden fal ma¬ 
ken dat dezelve tweedracht niet fal mogen in brengen, 
daer ter contrarie onfe reconciliatie en verfoeninge on¬ 
fe milerie en ellende londer grote moeiten, en in kor¬ 
ten dagen tot een einde foude brengen. En opde Prin¬ 
cen van den bloede, en andere Princen en de Officiers 
van de kroon niet verhindert of belet lullen werden om 
tot fuiken goeden werk te verftaen, uit vreefe die fy 
mogen hebben, om van of by ons en de Princen en 
Heeren van defe partije niet geacht,gerefpeófeert en in " 
eere gehouden fouden werden,na behoren, en den hui- 
fen , afkomften en digniteit die henluiden toebehoorc. 

So geloven wy by onle gelove cn eere, dat wy hem 
elx na zijn digniteje lullen erkennen , mits dat ly hem 
fullen affeheiden van de Ketters en allen dingen ver¬ 
ftaen en aennemen gelijk met dele partije, maer wy 
bidden henluiden ’t felve met den eerften te willen 
doen, en datzy’t felve doen, om God te dienen en fij¬ 
ne heilige Kerke ,en ten fy dat fy voor oogen nemen 
dat de Religie alle andre relpecften en confideratien be¬ 
hoort ie boven gaen ,en datrer geen wijshe.d meer geit 
als onfe wij.sheyr, ons defen onbehoorlijke plicht, dat 
wy ichuligzijn tc onderhouden doet vergeten. Wy ge¬ 
ven henluiden voor ons advys , om van onfe fijdemet 
meerder achterdocht en rijpheit van rade te procede¬ 
ren , dat wy gebeden hebben,de Princen, Pairsol Ge¬ 
noten van Vrankrijk ,Prelaten, Heeren, en Gedepu¬ 
teerden van de Parlementen, Steden en Gemeenten 
van defe party, dat fy ben luyden op den 17 van der 
toekomende maend bim er, Parijs fullen willen vin¬ 
den , om met gemeender hand fonder paffie ,en fonder 
aenfien van inrerefle van yemand,wie dat het ook fou- 
de mogen fijn, te verkiefen alfuke remedien, die wy in 
onfe confcientie lullen oordelen , de befte, vorderlix- 
fte, en profijtelixfte re weien tot onderhuudeniffe van 
de Religie , en de ftant van ’t Coninkri|k. 

Indient henluiden belieft in de felve plaetfeyemant 
te leggen dat fy ons» te beter foude mogen verwinnen , I v$| harent wegen te fenden, om openingete doen van 
indien wy ontwapent waren , daer op wy ons tevreden ; fuiken groten goed,dat fy alle veiïekertheid fullen heb- 
bouden lullen , om henluiden te antwoorden , dat de j ben, met aendagt verhoort fullen werden en met bege- 
verdrukte en aengevochte Religie die in dit Konink- j ren, om henluiden een goei genoegen te geven. Eniffc 
rijk in groot perieul is, hooglijk van node gehad heeft j dit ons tegenwoordige bidden ,dat wy henluiden doen 
die fteunfel te foeken , en dat wy gehouden zijn ’t felve 1 om tot defe reconciliatie en verfoeninge te willen ver¬ 
te verklaren en in hem verbonden zijn ; en ’t felve eeu- j ftaen , en dat de aenftaende onvermijdelijke periculen. 
welik behoren te gedenken En dat fijne Maj. van ons j van de verderffenifle van de tegenwoordige ftaet,o- 
ganfeh niet verfogt heeft als wy hetfeeours en de hulpe ’ ver henluiden fo veel machts niet hebben, datfe hen- 
van defen groten Konink die mee defe krone is,gecon- ! luiden mogen verwecken, o m forg te dragen voor’t ge- 
federeert en in verbond verlochte,fo wy mede van on- j meen welvaren, en dat wy gedwongen worden,om dat 
fe zijde ook met niemant wie dat het ook fy, binnen of j wy van henluiden worden verlaten,andre extraordina- 
buiten defen Coninkrijkeeenig contr.-.tft hebben ge-i re remedie te foeken, tegens onfe begeren en meninge, 
maekt rot veranderinge van de grootheit en de Maj. 
van den ftaec van dien, onsgewillig gevende tot alle pe- 
rijkeien om deftaet van dn Koninkrijk re conferveren 
en voor te ftaen , als ’t lel ve alleen fal mogen gelchien, 
dat een Ketter geen meefter daer af worde, ’r welk een 
quaed is dat ons verfchrikr, als wefendehe,t eerfte en 
meefte quaet boven alle andere quaden. En indiende 
Catholijken die de Ketters favonfeeren , gunftigzijn, 
affift.ercn en byftaen , afftaen wilden van hare paffie, 
en van hunluiden fcheiden, en hert voegen niet by ons, 
maer by delake van onle Religie, en onderloeken raed 
cn middelen in’t gemeen, om de Religie re conferve¬ 
ren en te behouden , en gedenken tot de welvaert van 
de ftant van dit Koninkrijk, fo fouden wy fonder twij¬ 
fel vinden de behoudemfle van beide partyen,en foude 
de gene die een quaed voornemen heeft, de macht niet 
hebben om yet wat te doen tot achterdeele van de 
ftant van’t Coninkrijk ,en om hem te behelpen met 
fuiken heiligen lake als wefendeeen Catholijk dexel, 
om ondereen fchijn van de Religie ongerechtelijk de 
hoogheit en authoriteit van de Kroon te gekrijgen, 
waerom wy henluiden bidden en belweeren in den 
Name van God en van dele H Kerkelelfs, in de wel¬ 
ke wy al te famen alle dagen protefteren, dat wy willen 

So protefteren wy voor God en den menfehen , dat 
de blafphemie cn de fchult van dien henluiden fal be- 
hooren gegeven en geweten te werden , en niet de Ca¬ 
tholijken , die alle hare vermogen daer toe te werk ge* 
leit hebben , om met haren goeden wille, vriendfehap, 
en met goeden raed die henluiden en ons te famen 
aengaet te befchermen en voor te ftaen. 

En indien zyluiden’t felve met gelijkeaffetftieen 
genegentheit, als wy doen willen aennemen , fo fal de 
hope van een rufte en pais dienabyfekeriszijn, en 
fouden wy alle verfekert wefen dat alle de Catholijken 
gefamentiijk tegens de kerrers hare Vyanden,diefy ge- 
woonlife zijn te verwinnen, wei haeft een goed eind 
fouden hebben. 

En bidden de luiden van de Coerten of Hoven van 
de Parlementen in dit Coninkrijk, dat fy defe tegen¬ 
woordige brieven willen doen publiceeren , en regi- 
ftreren, op datfe eenen yegelik mogen bekent zijn , en 
dat de memorie van dien in toekomende tijden eeuwig 
mag zijn, tot onfer ontkftinge, van de Princen Geno¬ 
ten van Vrankrijk, Prelaten, Heeren, Edel-luiden, 
Steden,en Gemeenten die mer malkander vereenigc 
zijn , tot de behoudenifle van hare Religie. Tot gerui- 
geniffe van ’t welke hebben wy defe tegenwoordige 
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brieven met onfe handen ondergeteikenr, en hebben 
het Zegel van de Cancclerie van Vrankrijk daeraen 
doen hangen. 

Gegeven tot Parijs in de raaend van Decembri in ’t 
jaer 1^91. en wasgeteikent, Charles de Lorraine, By 
mijn Heerc Baudesvijn: en bezegelt met het grote Se- 
gel aen een zyden ftaerte in groene Wade. Gedaen ge- 
lefen en gepubliceert in deregifteren van’t Hof,door 
verfoek van den Procureur Generae! desConinks, en 
gepubliceert met den trompetten , en publijke uitroe- 
pinge op de hoeken van de flraten der Stede van Pa¬ 
rijs, den vijfden January. 

En was ondertekent DU T1LLET, 

l|fcr op Rebben öc $nnccn / gelaten / <©fftciers? 
ban öeCroone/ nmfaaöcrë öe boo?naewfle ban öe 
CatRolijhe lïoomfe tödtgtc / bn 5nrte jfDnj. tocfcnöe/ 
een antttioojbe gcmacfet en op ben 18 gianuarp 1^92. 
niet öeö Comnbjc trompetter en fijn confenr gefenöen 
aen Den hertog ban JlBeinc en jtjne geaffocteeröe tot 
Panj$ i|et inïjouDenban bien toatf luiöenöe aldus': 

T"\E Princen, Prelaten , Officiers van de Crone en 
‘“^principale Catholijke Heeren, fo wel weiende 
van den Rade des Koninks, als anderen , wefende by 
zyne Majefteit ,gefien hebbende eene Declaratie ge- 
n.ukttot Parijs, onderden name van mijn Heere den 
Hertog van Meine, gedateert in de maend van De¬ 
cembri , en met der trompetten gepubliceert, en ver¬ 
kondigt, den y dagh defer jegen woordiger maend van 
Januario ,fo gefch reven ftaet op de voet van dien, en 
to Chartres in haren handen gekomen wefende,den i y 
dag derfelvemaend. Bekenneen zijn daerin eens met 
den voorlz. Heere den Hertog, dat de onderhoude- 
uuTe van defe oorloge met der daed in hem felfs ver- 
oorfaekc de verftroyinge en grondelijke verderf van 
de ftaetdefesCouinkrijks, gelijk het ook mede iseen 
onvermijdelijke confequentic, en gevolge, dat de oor¬ 
loge door de felve middelen mede brengt een vernië- 
linge van de Catholijke religie, fode exempelen alre- 
de meer Jan re veel doen blijken, tot groter leetwefen 
en mbhagen van de Princen, Heeren , en Staten, de 
welke bekennen dat God defen Couinkhenluiden tot 
haren Coninkheeft gegeven,en zijne Maj. daerom 
dienft en onderdanigheit bewijfen, gelijk-fyluiden ha¬ 
ren natuurlijken Conink gehouden zijn te doen. De 
welke Princen en Heeren in de (elvedienfte, die fy fij¬ 
ne Maj. doen , altijr principalijk vooroogen genomen 
hebben de beboudemffie van de Catholijke Religie. En 
houden hen ce meer verhart in de wapenen en in de on- 
derdanigheit van fijne Maj. en de voorftant en befcher- 
minge van de (Jrone * om dat zy hebben gefien dat 
vreemdelingen in dit Coninkrijk inkruipen, dewelke 
Vyanden zijn van de grootheid van defe Monarch een 
van ieEere, en van de Glorie, van de naem van de 
Francoifen, alfo klaerlijk blijkt ,dat fy alleen arbeiden 
om dit Coninkrijke te vernielen, en dat uit de lelve 
vernieünge volgen foudeeen oneintlijke oorloge, het 
welke met der tijd niet foude mogen voortbrengen 
eenige andere uickomfte dan de ganfehelijke verderf 
van de Clergie van de Edelluiden, van de Steden en 
het platte Land, daer uit medeontwijtelijk volgen fou¬ 
de de ondergang van de Catholijke Religie in dit Co¬ 
ninkrijk. Waerorn alle goede Francoifen en waerach- 
tige liefhebbers van dien behoren te arbeiden , om met 
alle hare vermogen hec eerfte inconvenient of het 
quaetdaèr uit komende, te verhinderen, en te belet¬ 
ten , daer van het tweede quaed niet afgefcheiden mag 
werden,dewelke beide door het aenhouden van de 
oorloge onvermijdelijk zijn. 

De waerachtige middelen om hier tegens te komen, 
foude zijn een goede reconciliatie en verfoeninge tuf- 
fchen den genen, den welken doortwift en tweedracht 
van malkander verfcheidcn en in de wapenen gehou¬ 
den worden ,tot verderf en vermelinge van den eenen 
tegens den anderen. Want op dar fundament van ver¬ 
foeninge foude de Catholijke .Religie wederom in 
fleur gebrocht en gereftaureert worden , de Kerken 
onderhouden, de Clergie geraainteneert in haer digni- 

I reit, waerdigheit en goederen , de Juftitie in haer oude 
I kracht geftelr, de Edeldom foude weder aennemen ha- 
1 re kracht en macht tot befcherminge en ruft van *t 
Koninkrijk , deSteden fouden haer verlies weder ver¬ 
halen door’t weder oprechten van de Koophandel , 
van de Kunften en Ambachten,het welke is het voetfel 
van ’t gemeen Volk , die nu by naeft geheel yergaen 
zijn. ja de Univerficeiten en ftudien van alle weten- 
fchappen, dewelke voortijts dir Koninkrijk hebben 
doen floreren, en fo hooglijk fchijnen en verderen , en 
nu allenskcns verminderen en vergaen , foude weder 
opgericht worden : de Landen fouden wederom ge- 
bout en geploegt worden, die lo lange tijd ongebout en 
fonder vruchten gelegen hebben. En in de plaetfe van 
datfe voetfel plegen te geven tot onderhout van de 
menfehen, nu verkeert zijn in diftelen en doornen, 
het welke waerlik bedroefÉdik is om te fien. 

In fomma door de Paus fouden alle Staten weder 
komen in haer oude gebruik, God foude gedient wor¬ 
den, en ’t gemeen volk genietende een verlekerde ruftë 
en vrede foude gebenedijen den genen , die hen fuiken 
goed en dienfte fouden hebben beforgt; daer ’t gemeen 
volk ter contrarie rechte oorfake heeft om te vervloe¬ 
ken en vermaledijen den genen, die vrede beletten, als 
anders geen redenen hebbende dan hare eigen particu¬ 
liere ambitie en begeerte tot hoogheit. 

Hierom dewijle op de remonftranrie en ’t vertonen 
dat de voornoemde Hertog van Meine met zijn De¬ 
claratie doet fo wel in fijnen name, als ook inden name 
van d’andere, die zijne partye houdende tot Parijs,ver « 
gidert zijn , dewelke vergaderinge gcfchiet om te ad vl¬ 
ieren en een befluitte maken tot welvaart van die Re¬ 
ligie en rufteen vrede van’t Coninkrijke. So ftaet te 
confidereren , dat door aifulke middelen en verhande¬ 
lingen , die alleen gefchieden foude by den Hertog van 
Meine , en anderen, die alleen zijn partye houden, ge¬ 
lijk zy in hare uitgegeven en gepubliceerde Declaratie 
openrli|k uitdrucken , niet draeglijx of redelij'x foude 
mogen worden gerefolveert, bet welke krachtig, bon¬ 
dig, of vorderlijk foude mogen zijn tot fuiken effed, 
als in de felve Publicatie wort verhaelt, alfo ter con¬ 
trarie geheel verfekert foude volgen , dat de felve refo- 
lutie, als by de partye alleen genomen zijnde; de an¬ 
dere on verhoort, niet anders foude werken , dan de 
Oorloge temeer te doen ontfteken , en alle middelen 
en hope van verfoeninge weg te nemen , hebbende 
voornoemde Princen , Prelaten , Officiers van de 
Krone, en andere Catholijke Heeren, wefende by 
zijne Maj. wel verfekert zijnde, dat alle andere Prin- 

Heeren en Catholijke Staten die fijne Maj. er- cen 
kennen en met henluiden,in de zelve y ver eens zijn, 
rot de Catholijke Religie , en rot het welvaerc 
van de ftant van ’t Coninkrijk in allen manieren als fy 
tefamenover een komen inde onderdanigheit en ge- 
trouheit die fy haren natuerlijken Koninken Prince 
fchuldigzijn , in den name van hen allen , en met be¬ 
lieven en confent van fijne Majefteit. 

Den voornoemden Hertog van Meine, en andere 
Princen van zijnen huife, Prelaten , Heeren, en ande¬ 
re perionen allo vergadert zijnde binnen der Stede vari 
Parijs, by dit gefchrift wel willen te kennen geven. In- 
dien fy willen treden in conferentie en verhandelinge 
van de middelen eigentlijk dienende, om defetroublen 
en oproer te begraven en gantfelik weg te nemen , tot 
onderhoudenifle van de Catholijke Religie en de ftant 
van ’t Coninkrijk, en daer toe deputeeren of beftel- 
len eenige goede en waerdige perfonen, om te verga¬ 
deren in luiken plaetfe tuflehen Parijs en St. Denijs als 
daer toe verkoren mag werden, dat fy van gelijken 
over haer zijde fullen doen vinden enfenden, op dien 
dagh die daer toe fal worden geaccordeert, bequamc 
perfonen om te ontfangen en mede te brengen alle 
goede openingen of middelen, die men fal mogen be¬ 
denken tot fuiken goeden uitkomfte, die men als eens 
yegelijks goede willena behoren fal mede breDgen: 
hen luiden verfekerende dat fulke middelen gevonden 
fullen werden, de welke dienftig fullen zijn, om tot 
fuiken goeden einde te komen, protefterende voor 

3UI 4 God 
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God en den Menfchen; indien defe weg niet aengeno- 
xnen en verworpen word, nemende andere iliegitime 
onbehoorlijke middelen, dewelken confequentelijk 
niet anders fullen mogen wefen , dan verderffelijk tot 
vernielingc van de Religie, en de ftant van Vrankrijk, 
en tot voiherden om Vrankrijk te brengen in de uiter- 
ftefwaricheyd van alie ellendeen jammer,’tfelveCo- 
ninkrijk overgevende tot een rooien buytvan deon- 
verfadelijke hoogmoed en gierigheid van de Spangi- 
aerts en tot een triumphe van haer broot-droneken 
moetwil, de welke de Spangiaerts nietemin verkregen 
hebben,door de handen en blinde paffic van een partie 
van den genen die de name voeren van Francoys te we¬ 
fen , en nochtans verlaten de goeden aerr, narure, ’t be¬ 
horen en de eer die zy hare Vaderland fchuldig fijn, de¬ 
welke by hare voor-ouders in fo grote waerdigheid en 
reverentie gehouden isgeweeft. 

Dat de fchuld van ’t quaed , dat daer uit fal komen , 
niemant anders lal mogen noch rechtelijk behoren ge¬ 
geven of geweten te werden dan dengenen die door 
’t weigeren en de onwilligheid van dien opentlijk lul¬ 
len worden bekent te wefen de eenige oorfake, als heb¬ 
bende geprefereert en meer geacht de middelen, die 
meer mogen dienen tot hare eygen particuliere groots¬ 
heid,ambitie,en eergiericheid,en van den genen die de 
felve voeden, dan de middelen die tot vrede dienen, en 
dat het felve niet geweten mag werden, den genen die 
een opfien hebben op de Eere Gods en ’t welvaren van 
dit Coninkpjk Gedaen in den Raed van den Conink, 
alwaer de voornoemde Princenen Heeren exprefiTe- 
lijkfijn vergadertgeweeft, en dit felve hebben gere- 
folveert met toelatmgeen conlent van fijne Maj.die 
ben luyden heeft geconfenteert de voorgefchreven pre- 
fentatieen openinge te mogen doen. Tot Chartres den 
27 Ian. 1595. Engefonden in de yoorfz. Vergaderin- 
getot Parijs den z8 By 'Thomas L'Homme Trompetter 
van den Conink getekent. RE VOL. 

g^efe p2opofttie en Docnfïacï) tip öe p?incen cn 
P2daten gebaen/gaf een groot beöenfien bpöie Pan 
be bergaberinge tot pargs/ en toerö fo beet te Uscge 
getnacfjit/ boetod niet fonDecgtorcftoarigbetö/öat De 
bcrfocöte bergaberinge öer P2tncen tuffeben parijs 
cn denijs geaceoreert toerbe / en toeröen cemgc 
ten beiben 3ijöcn aefonöcn om een gelegen plaetfe te 
foefiebtigen: maerbetoijle öemeefïe gelegen plaetfen 
om pargs boo? ö’oo?Iogc gerupneert toaren/fo too?be 
bet <D02p ^urene öacr toe berb02en/ en tegen ben z r 
ftlp2tf be logementen boo2 be 3Po?tcrS uptgeöcilt. 

fBtööder-tgö eer bat öefe bergaberinge gebouöen 
toerbe / fuïlen top herbalen toat beo paus en €0= 
ninb ban ^pangtens boo?ncmen cn oogmerfe ge* 
toecftfgn/ tnïjet betfitefen ban eenen anberen Co* 
ninb ban ©2fln&rgfe/0Q& toat CompeteurS banbe 
ttroone baer ai fijn getoeeft paus en Conlnb ban 
jgpangfen boo2ijef)ouöen 5ijnbe be beraetfïaginge / 
betodfte boo?gcfïdt toeröen ban fjet berïtiefen ban ee* 
nen nicutocn en Catolgben Coninfi / bebben öe paus 
cnCoiiMfcban^pangienbeiöetoegcflaen / fufïine* 
renbe bat bit ben teltenen rctbtbcecöigbflen toeg 
toas / om ©?anfnij& toeberom tot fjet Catgolgh <©e? 
lobe te ö’cngen / be Ucttcrpcn uit tc roepen / en ben 
P?ince ban 25earne alle pope te benemen om be pof? 
feffte ban be fticceffie öer broone te bobomen / öaerom 
ïjebben fp betbe gare affiflentie enbpflantacngebo? 
ben/ en belooft grote fecourfen te fenöen/ op öatöe 
berbiefinge baren boo?tganh bebben foube / fonber 
fttfpbie ban opp?efTte/ toaerom ben paus alöaet 
gcfonöen beeft b002iegaet a Latere öenCarötnae! 
ban piaccncc/ om öe bergaberinge met föne p?efentie 
tc affiliëren en bclpen beletöen tot öeS paus en Co? 

&e ninbs ban ^pangien boojnemen / geeft boo?tS / Stip* 
30au$ï pio Conti <©encrael gemaebt ban 3ijn leger in plaetfe 
tctiööcu ban ben i^ertogeban Höontcmarci'am/ öie bp ben 
Sban bö02gaenöenpausgejlelö toas / en bet Eeger ber* 
piaccn^ laten en öe ^toirjerS afgebanbt ijabbe. i|et 3leger 
ce en ecu örs paus ficjloiu in 4000. Boetbnecbten en 800 Cu* 
JJf},, raffierS(banbetoelbeöeboo2f3. Sfippto al «Benerad 
©jank? getoeeft toas / fcöcrt Ijet eecfle ïteir bes paus ge* 

fcfjefben toas.) Cónfnb ban ^pangfen fjabbe 
aen 3ijn 3pbe o?ö?e gefonöen aen ben !§ectoge ban “enS 
parma/ bat Ijpöe berbiefinge ban eenen meutoen muit uw 
Contnft foube affifleren met alle fo?cen / öieljp uit ^Pan* 
Jleöerlanö bp een bonbe b?engen/ en be gene / öetoeL üen£ 
be bic ban öe Hltgue in ©2anbriib babbe / latente öe tog ban 
anöerc pjobtmien onber 31)11 geboo2faembeit boo?* patnia 
fienmet rebelgbe guarnifoenen/enom’t felbetebe* 
b02öeren (ban bermits3ijn oberloöen is ’t felbe bacc iv' 
nabp^rabeCarelbanlBanfbelt gebaen) beeft Ijp 
bdafl nieutoe p20bifte ban gelbe te boen / en beeft 1 
<©on3Laurentio^uares be ^pigucroa cn Co2ti.’a/ ! 
i^ertogeban5Peria (betoclbeoobtotbiencinbealuit 
^pangienbertcocbentoaS/en fieb tot Bomen benö 
aen ben paus Clemens öe VIII. 3jjn gebso?faem* 
ïjeiï betuigenöe) gcojbmecrt om met alie fpoet ffcQ 
naparjjstebegcbenenbcm bp öe berbiefinge laten 
binben. 3£en ^ertog toas ban foöanige giiaiitcit/ 
ais pemant öie men tot foöanige ftoare fabe babbe 
mogen belaften/ en ban fulben berftanöe en bloebbeit 
als fulben groottoiebtigen fabe toas bereifcbenöe. gicnfeno 
Cn om ben l^ertog in bie fabeteaffifterenenbiete 
belpen befticrcn / beeft 00b laft gegeben aen 3£on 
<Diego b’^bo^a en 5!an25aptifta be (Caxis: beeft 
baer en boben <Don fjgnigo be IBenöofa / b2oebcr « 
ban ben JBarguiS öe jKonbeja / een treffelijke Sp' 
Becbtgcleeröe / bem bp geboegbt / bie op ficf) nam in tmn teo 
öe bergaöeringe ber Staten te funöeren ttnee ftoa? «'«hbe» 
re poincten / bet eerfte om om te floten öe fonöamen? 
ten ban öe Maligne toet / betoeibemeteen ftemrnt? rgim 
ge Detoil'iginge meenige jaren in ©2anbn)b geab- 
mitteert toas: en net ttoeeöe (pet toeibe nootfabelfjb r^/'na 
plaetfe moft gemaebt toeröen met bet ecrfrejtelb èepCo» 
toeerenbet rerbt banbe infante ^onna ^fabella 
Clara Cugenia /aenbe fuccefTte ban öe Croon/ en ban g?* 
’t^crtogöom ban 25?etainge/ ’ttoelb gefuftineert fm. 
toerbe jfjaer toe te bomen/niet tegenftaenöc be bjoti to? 
bjbefere/baerintefferenbe’tbeletfelbanbe^altjgue 
toet. ^cnl^ertogetoas boojftenmetpubiijcbeenfe* nmton 
crete (fnfïrutnen/ öetoelbe alle uttguamen op De mf&e 
boo2f3.ttoceboo?naemf!epotntten/ en boo? beteerde f *»*«*. 
toect totfonbamem gegeben/bat fpöenaefïe bloeb* SSJT1 
bertoante toas banben laetftcn föoninb/te niet boenbe boopie» 
bc^aliguetoet/metbatbe5praneoifenfdfsbebennen &>«*• 
bat’et beginfel ban bien mae? gegjont iS op pbele ima? 
ginatie/ als obermitS bat be confeguentien bie gealle« 
geert toeröen ban anöere geballen om be berfcfjeiöen* 
Deiö ban bit bas/ganfeg geen fonbament babben / cn 
bat eben fo toeinig bracbtS be confeguentie ban 
be getooonte. ^et ttoeebe booftfitib toas/ bat fpnbe be 
P2etentie om gefloten (bienietigbeib ban Dien betoes 
fen) öP te toege foube b?engen / bat be berbiefinge ge® 
baen foube toeröen ban een CatïjoÜjb Pdnre / en 
boo? eerfl foube bpböorfjouöenöe perfonen ban ben 
CrtS-i|ertogen Ccneftus eniParimiliaenban<©o« 
ftennjb 3(jn J^eben/ aenbieöenbe De ©joutoe infante 
ten ^utodijbe te geben aen be gene/Die 6erbo?en foube 
too2ben/en fijne jBaj.mcenöe bat boenenbe betreedt 
banbe berbiefing/ met Dat banbe fuctefTie/’ttoelfe 
gefuftineert toerbe öe ©?outoe infante toe te bomen/ 
Det rijb beter gefunöeert foube toefen / en toiibe bat be 
P?obifie ban regcringe(ingeballe bet tot effect guame) 
in bepöer name gebepefcbeect fouben to02bcn. ^et 
öeröe booft-fiubtoaS/ batingebaiie be francopfen 
infifïeren / bat De berbiefinge mofïe toefen ban een 
naturelijb pdnee / bP ben ^ertoge ban <©upfe gelpen 
foube / alStoefenbeeen ^oonen ^ebe ban Degene/ 
bie fo fo beel boo? be Catöolbbe faben gebaen babbe: 
ben Cornnb ban ^pangien toaerfebcube ben %r* 
toge ban jperia bat bet ben paus met bat boo?nemen 
bidt / en battet lullib toas bat ben I^ertoge ban JBcp? 
ne bet met bie fabe meöe botiben foube/ obermitS 
fijne pliebttot ben ï^ertoge ban <$upfe/ en embe 
Digniteit öie bP bp fpne berriiefinge foube bomen te 
bebouben / en bdafle bem bat bP met bat felbtQe 3ou* 
öe fien bet bups ban‘So?epnen te b?eben te (lellen/ 
perfuaöerenbe ben fêertog/ inöien bp infiflecrbe in 
bet Comnbrp boo? fieb te toiilen bdtöen/ bat o* 

bec* 
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Bmm'tëCtapfe edi taft ban fijn ptis?/ cn ban fijn 
etgcblocö toast/ftpbcljoo?Deteftelpenom ftem Dat te 
Doen berftrijgen / alst een pince ban Dat en alle 
menfeften ban Den Catftolijfte föeltgie aengenacmd/ 
fijnöe fo berfeft De gcbacfttemffe ban 51311 lEiaber: 
enDatftembeicttenbefouDc alleen Dienen om plaetfe 
te maften (boo? De ttoeeD?acftt) booz De pmenfie ban 
Den 25iacnoté (mcenenöe Daer meöe Den Coninft ban 
Rabatte Die fp geen aenbere titel toilben toefcft?ij? 
ben) en tnDien gcbaliefomen ftet Daer toe b?ocftte/ 
foube toefen niette feibc conDitien al# of een ban De 
Certst-lgertogen berftc?entoace/te toeten: Dntmen 
ftet Igutodftft fonDe öcfïimcn tuffeften <0uife en De 
poutoe infante/ ’ttoeïft toa# Den banö gebedi? 
neert totbereeningeban DettoeeCronen/inbcbicr? 
De plaetfe o?Domicerbe De Coninft ban ^pangfen/ Dat 
bp alDien De berftiefingc gebo?Dert toerDc op een 
ban Defonen ban So?epnen/ De J$ertoge banjperia 
3ftn belle fouDe Doen / Dattcc De ffêat guiö ban pint 
iiitgeffoten foube too’Dcn / op Dat in fijn perfoon/ 
alst etfgenaem ban Dat Sluist / beiDe De Staten 
niet t’famen fouDen ftcmen/cn om Dat inconbemem 
te becljoeDen/ fifelD ftp boo? beter/ Dat Den CarDi? 
naelban Eoraine fijn poeber berfto’en fouDe toet; 
Den: ftet bijfbccn lede fruft/ Dat geD?ebenmo|ttoe# 
fen / toast Dat / inDien De prtoge ban IBepne fo 
bde bermogen in De jpranfe Staten ftaDDe/ Datftp 
renen Coninft fonDe bonnen berftïefen na fijn goet? 
Dunften/ cn Dat ftp niet toilDe toijften boo? <ö3upfe/ 
noeftte boo? pemanD anDerst/ en Datmen’t boet 
beo? Hielt Datter 3ijn ^oon liefttdijft toe fonDe bom 
nen bomen / fo fonDe De hertog ban 5Peria ftem 
tonfo2ineren met Die refolutie/mitst Dat Dan fpnen 
fone foube troutoen met De boomoemDe poutoe 5ln= 
fante/enDatDeljectogban iBcpne fouDe beftouDcn 
De tmeeDe plaetfe in bet Kijft/ cn De fupecintcn? 
Dentie Dei* toapenen om Die ftoart'gbeDen ban Dien 
uit te boeten boo? fijnen ^one / en tnDien ftp 00b 
Daer in niet toilDe tojjftcn / ma et De Croone boo? 
fieft feifsï begeerDe / ftp oocb geaDmitteert fouDe 
toc?Den/ alst ’f anberst niet toefen moeftte/ alleen? 
lijft Dat De Staten niet ftbcpDen fouDen fonDet iet 
te beffuitent <£ven prtoge ban fetia inDien gc? 
balie aenbieDenDe/ bat ftp fijne jBajedeit bib? 
Den fonDe De poume gjnfantc te toillcn geben 
acn Den ^ocn ban jjEepne /Dcn toelben fouDe Deo? 
Den ©aber berbo?ért ett geo?Donneert too?Den tot 
^ucceffeur fijnst iDabeeö in ’t Kijft / en ’t felbe ftaDDe 
De Coninft ban ^pangien Deboïen geoöfetbeett te 
too?Den / inDien Den prtog ban jBepne pet Co? 
mnfttijftboo2ficl)bcgeetDe. Coninft bankpan* 
gien Ijeeft Den prtog ban 3ferta ooït bclafi/bat bp 
al Dien Den hertog ban ^abopen / Die ban Den Crt.sf- 
SSiffcftop ban Sponst geperfuaDcert toast Dat best 
Coninjcban^pangien toille toast Datmen ftem ber? 
ftiefen fouDe / lip De toaerfteib fouDe ouenbarenbaec 
’t bem goeD Docftte / Dat obemntst De infante Don¬ 
na gjfabella fijn oublie ©ccftter toast/ De Coninft 
ban ^pangien Hielt Dat ftet niet billift toefen fou? 
De ftaer ban ftaer reeftt te berdeften: en alfo men 
berdonb Dat De pince ban 25earn/ geraDen toecDe 
ficfj te befteten tot ftet Catftolijfte gelobe / Daec 
men in beest tijb beel ban begonDe te fp?eften / 30 
toactfcftouDe Den Coninft De l^cttog ban 5pena / bp 
alDien ftp gttame te bemerften Dat ftp bele aen? 
ftanfts Daer Doo? moeftt fteftgen en De jlerftde 
Den / Datftp alfban De Stgue fouDe fien te eonferberen 
on fee Ctologe te boeDen / mitst faboriferenbe Den 
i^ertoge ban jBemie / De hertog ban <©upfc en 
D’anDereCatftoIijften De toelfte Die bolgen fouDe / bp? 
f$nberl[jft De ^ettoge ban 38uma!e/ om De matftt 
Die ftp in $icarbije ftabbe. l|p delbe allest boo?tst 
aen De boo?ficftttgfteiD ban Den l|ectoge ban 5Peria om 
ftem te reguleren na De gelegemfteib Der faften/ Die 
ftp fien fouDe Dat boo?ballen fouDen / of Die on? 
berfienst fouben mogen ftomen/ gebenbe ftem ooft 
matftt / om Den genen / Die Daec toe ftelpen fouDen/ 
grote beleningen te tenfemeren/ al$ bp alDien ftp 

merftte Dat De berftiefingc op Denï^ertoae Cttiedu# 
fouDe mogen ballen / ïip Den l^ertog ban JEepne 
fouDe pzefenteren bier ftonbert Dtipfent ^ucaten/ 
eenfDecto terdonb en De rede tn ftoete termijnen / ert 
ftet ^ertogbom ban 23ourgonge eentoiglijft Of té 
leen / of tot goubernement boo2 fijne manlftfte 
opr/ en toOjbeuDe De b?outoclftfte fncceffie geaD? 
mitteert totte fucteffie ban De Croone / ftem 
een mihoen gottbs? gegeben fouDe too?Den. <£5it 3ijn 
De boo?naemde faften Die De Coninft ban ^pen? 
gien boo? ftabbe en Dienenbc toaren tot indrut? 
tie boo? Dcrj J^ectoge ban jferta/ Dctoelfte al ftoe* 
toel Datfe geftanbdr toerben met grote boo?ficft? 
tigftciD cn fetretelijft/ noefttan^ fo berbo?gen niet 
ftonben blftbcn/ obermitoftet Doo? bele ftanbett 
paffeerbe/ of men beenam ftet fcibe/ en ftet liep in 
beier monDen/inDien niet De bolftomen ftenniffeban 
Dien / ten minden een groot Deel Der felber/ en ai? 
Dust toert’cr berfcfteiDemlijft ban gcDifcoureert/ en 
een pegelijft oo?Deelbe Daer ban na ftp berdotu na fijne 
affecties 

t©etoijle Defc faften bad in ©?anftrijft omgin? 
gen/ fo fijn na De D00D ban Den i^ertog ban parma 
fn De iSeDerlanDetT / De <ö5?abe peter Ccnd ban 
USanObelt in ’t generael goubernement ban De fel? 
be jgeberlanbenober Depobincien/ onbecDest Co? 
ninp ban ^pangien geftoo?faemfteib tocfcnDe/ge? 
introDuceert/ ^tepftanuö D ^b?a in ’tbetotntDec 
jpHiamien/ en De <ü5?abeban iFuenteöbot^nocmtin 
De ftanbeltnge en ^upeiintcnbentie ban allest / en ftp 
De ÉoopluiDcn ban 2lnttoerï«n gcacccpteert 3ijnDe De 
toi(Td-b?ieben ban ober een mtiioen Dueatcn / fo 
fefteen ftet / Dat na ftet geboden ban De meede / De 
fade een beter fo?me fouDe ftrftgen ( bermftst gemeen? 
lijft alle beranDertnge aengenaem ig in ftaer be* 
gtnfel) boeft alstmun De falie na toaerfteib inftet/ 
De grote ftrenftte ban Den hertog ban ^parma/ 
Den onlud Die ftp ftaDDe/ obeemitst be guaDe Cffi? 
tien ban fijne bemjbertf / en ftet b?eeb uitmeten 
ban 3ijne geconguedeerDe rijftDom / ’t toeift in ^pan? 
gien geDaen toast / ftaDDe bele faften en goebe o?? 
b?e belet en beroo?faeftte in De <©?abe ban 3fuen? 
tejs oo?fafte om te onberfoeften niet grote omfteft? 
tigftciD toat ban De fafte toast / en ftp bebonD 
Dat De hertog niet bele ongelijr befcftulDigt toast 
getoeed / ooft fo betoont ftp Dat Den ^ecretarisi 
ban Den hertog ban parma CofmomafTi/ Doo? 
toienst ftanben meed aid faften toaren gepaffeert/ 
feer grotelijjc te onfeftulDe toass befdjulDtgt ge? 
toeed bp fijne jïöajcdept filmen meen De Dat De 
<©?abeban 5fuentestbebcl ftaDDe Dat ftpbeïïrma? 
De / Die na ©?anftrijft foube gacn / fouDe gccom? 
manüeert ftebben / maer men betoont ftet anberst/ 
toant gelijft top in ’t laetde ban ’tboo?gaenDe boeft 
berftaeit ftebben / fo toast De <0?abe Carcl ban 
IBangbelt Defenlad opgdeit/ De toelfte Den laeden 
©ecemb?ist Destboo?IeDen jaerstmet ftetScgec ber? 
troeften toast na Sanb?ed)iest in ^enegoutoen/ 
altoaer ftp ftem becberfcftt ftebbenbe / fteeft in |*e? 
b?uario fieft aen ’t marefteren begeben / met 6. of 
7000. man te boet / en ober De Dupfcnt paetfcen/ 
fraep uitgelefen bolft/ om fieft te boegen bp ftet Sc? 
ger’ttoelft Doe ter tljDlaCft te LaFere,Entretenu, en 
bp Suafon, met ftem gingen D’Cfficicrst boo? ftet ge? 
fteele leger / te toeten: <©on Slonfo D’^IDiaguejg tot 
Cberde ban alle De lidjterupterie/ <©eo?gc 23ada 
(Dctoelfte tot Die tijb toe te 23?uftïl toast getoeed/ 
3ijnbe alDaer geftomen ban Kouacn / Daer ftp fieft 
getoo?Den toast / ging Dcrtoaect boo? Swtenam 
ban ben ©dtmaerfcftalft Cienciael een nieu officie 
in Dat Eeger/ ooft ging Dertoae?tst t©on jfrancifco 
De pabilla Ctapton / Die Den hertog ban prma 
toetnig tfttst te boren / eer ftp derf/ gegeben ftaDDe 
De Compagnie Sancien / mette toelfte 3£on 
lonfo De jfèenbofa gebtent ftaDDe / Die eene toastban 
De gene Die mette rede ban De ^paenfe Kupte? 
rie gedaen ftaDDe onbec ’t commanDement ban Car? 
loj$ De Colomma; BetSegec Dat De ^jabebp ftem 

ftaDDe 

©aiibcn 
rocöt 
ban ben 
<3robe 
(Carci 
ban 
Jltëanf? 
belt na 

rijt». 
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fafceue 
JLOi 

irinfeg 
ua:i 

Sim 
Somt in 
’£ Hsgef 
ban ben 
<ö5?jöe 
tjaa 
JlBSanf* 
beïr en 
ttectceCic 
botyrö 
«o ©at 

6jó Het Dertigile 
Babbe beflattr «14000. ïlöógbuitfé itt ttoce meutoe 
Regimenten/ Het eeneban ben 25acon ban Neenes 
ffepn / en Bet anbece ban ben Colonel Süngïarto Cue* 
tiobe/be reft maren 3©alen/gecomntanbeert boo2 ben 
Colonel Ciatibe la 25ariottei flits BP op befen tocljs 
toas/enüatHP onlebtg toas omfebere 3&afïeel&ens 
bemin fijnen todit litnöerenbe m te nemen /fots ben 

©c Ipp hertog ban 5p erta irt ’t Eegcr bp C^abe Carel ban 
?mïaa ilfe^nfUelt gefsomen / en Beeft ban ben felben be= 
ainiBaf/ Boojlijb conbop genomen tot ^uafon/ en ban baer 

bö02tS/ bergefelfcöapt met ^[oan 25aptifïa bet€a* 
ictsf / betoelbe Hem eenlge bagen bertoacBt Babbe 
meteen Conbop ban iyoo. boetfsnecBten/ ^pan* 
giaeres enJBalén/ en 400 paérben / baer ober <©on 
CatloSCoiomna commanbeerbe/gelijH <Don Eoups 
be ©elafco/ ober ’tgeljeele conbop t’ famen/ ts Ijp 
boojtSgetroclienna NacP / altoaer Hp feer feeflelijii 
toerbe ontfangen met een groot geroep ban ’t 
bolB / toerbe ingefjaelt bpbc gelaten en ben %* 
bei / en gelogeert boo? eerfl bp <©on ^©iego b’fïs 
barra/totter ttjbtocöatljp fijnBuiSen allcbie met 
Bern gefiomcn maten ter neber gelagen en ge* 
eccommobecrt Babbe* Cn ben hertog boos alle 
Hingen ficB belielpcnbe metten Racö en b’oitbe e.r* 
persende ban <©on ^Jofjan ©apttfia öe (Carts/ 
begon Hem gerect tc maften om fijnen lafi uit 
te rectjten rta ben bebele bes Com'nr ban ^pan? 
Sten/ fjanbelenbe 61 om be {jutneuren ban b’eeti 
en b’anbere tot be fijne te betoegen met belofte ban 
grote fdienbagien / floten en anberfins/ en menen* 
be al belc getoonnen te Hebben in abfentie ban 
ben Igeetoge ban jRepne / bie mtböelcrtijb bp 
jjetlegetbcs Cpbc Carel ban iRanfüelt gekomen 
toas met 800 CuraffierS en ?ooo man te boet/ 
jfrancoifcn. ^e EigeurS Hebben ben %rtoge 
ban iRepne boen acnbienen/ bat Bp/ fonber ficïj te 
biberteren tor-cemge andere aenflag/ met allemo> 
gelijke fpoet na 5Panj£ fpoebigen foube om debets 
feteftnge eenS meutoen Coninks te boen boojtgaen. 
<©e hertog ban iBepne alcebe toat geroken Heb* 
bende ban be pjactijbe bes hertogen ban jperia/ 
begon in befe fake te berflautoen/ entoas Hemleet 
fo berre in befen Handel getreden te Debbben/ toant 
Bp al fijn fin gcflelt Hebbende om be ïicone op fijn 
Ijooft tc gcbrijgen/b?eefbe batbc fdbe ce? foabeges 
raben op’t Hooft ban ben ^ertoge ban mBupfe/ ban 
op ’t fijne / of op ben üoninH ban Jsabarre/ enbe* 
gon baer ober opcntlöb tegen fijne bertrottbe b?uns 
ben te blagen / feggenöe / bat fjet niet btlltb m$ / bat 
Dp met fijne fcHotiöeren gcbiagen Hebbende ben lafï 

„ , ban dien ganfdjen aenflag / enbe fabe met fijne ges 
ö!c?Pie fcHifttöetb cn fojgbulötgHeiö fa onberftut/ bat Hpfe 
Kmis geösacöt Hadbe in ben >egentooo3bigen flaet/ een 

ander gemeten foube bs bjudjtcn ban fijnen arbeid/ 
SjfSoM latende Hem een p?ibaet man/inplaetfe Datljp l^eer 
ficifetfl gcüseeflltiaécntm (oude moeten bedelen fjetgotibers 
,^ae|c> nemene ban eene #2obtmie / tot loon ban bat 

Mo altemael flabde geregeert en befc0ermt tot 
ïrrttEE* fiojle ban fijn bloed: om bat mijn j^ebe/feideBp/ 
feu nat jonge iö / fal fjP öaerom met HoutDdijHen Hrijgen 
?ateVeÖct / dat tb getoonnen Hebbel en om d’gjm 
licrcc ge* fante ban ^pangien Coninginne ban ©2anbrijb te 
v'reöeu 
tuajj. 
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jlopon in ^icarbije / baer Ijp ciauöe ssarlotte 
met fljn regiment en een deel ander ItrjjgöboiH gefon^ 
ben ïjadbc / maer fo Hem dien aenflag faeljeerdc / doo? 
öienfp gemaerfCHout toaren/ Heeft Hpdeë mo20enss 
b:oeg boo2 den dageraet ’t feïbe ten andermale bes 
foefjt/ enguam ober De graftenter plaetfen bie ons 
diep bjaren/ maer recHtenbe be laddert beuonbeit 
bie te b02t/en alfo toerden fp met feHabe afgeb2eben/ 
en toeebe albaer 25arlotte b2oeder en eemge anbes 
re <©berflen geguetfl: baer op bolgbe <02scf Carel 
metten geöelen Eeger baer boo? / baer top Hem 
toilien laten leggen/ berHalenbe onbertuffcHeifans 
öere faben en gefcljteöentfTen/op andere plaetfen boo?s 
gebaliem 

<626be peter «Êrnfl ban jBanfbelt/ ’t goubers 
«ement der Nederlanden bp P20btfie acngenomen 
Hebbende / geltjb topin’t laetfleban Jjet bóo?gaenbé 
boeit bcrfjaelt Hebben / Heeft Hp fijn regering inden 
beginne / 0002 racb ban fuente^ en andere / met 
meerder flrengfgfieid begonfl / ban ben ^ertoge 
ban Normafeberen tijbgebaen Habbc/ namentlijb 
HPHeeftden? Slatniarp ispj.fcbere geb2tibtemifTts 
be op fijnen name/als ^tabpouber/ <aouberneut 
en Capitepn «©eneral ban be Nederlanden / laten 
mtgaen/aen ben ©ice-Cancelier en Raden ban 
2ö2aband/ eenfamentlp Het fflamet in befelbe 
miffibe gememioneert / baer mede Het guartter mhe 
boo2 ’t boib ban oo2loge/ in btenflbanben Eande <©?abe 
toefenbe / metter daed geb20ben toerbe/ en ben ©uiS'ban 
ItubenbebolenBenopteruflenen ^CHanfentemas 
ben tegens 't boo2f3 bolb ban oo2loge / en toel flricte* b?ecöt 
lijbberboben/ benJ|utfluibenop löfflraffe genefam B«auap 
begaebe te Halenofgéb?uiben/en bolgensge^boneerttkc m fyube* 
bat alle be gene / bie gebojen fjjn uit be fleben en a^ 
plaefen onder Henluiden getoelö toefenbe / boobges 
flagen of met 25eulS Banden omgebaacBt fouden 
tooiden: ban gelflben Beeft BP den s 6. ^[anuarö noef» 
een geb?ubte miffibe op fijnen name uit gegeben / aert 
Den boo2f3©ice-€anceIier en luiden ban fijne Ifêaï. 
Raden in ©jabanb ban inBoubem 

Fiere Ernft Grave van Manfveld, Ridder van der 

Ordre, stadhouder, Gouverneur en 

Capitein Generaeh 

JBSif* 

ÖanS’ER 
idect.% 
toau 

T“ ïe ve en wel-beminde,hoe veel hier bevorens by uit- 
•^roepinge en publicatien, en ook by diverfe beflo- bgn%iet 
tene brieven van wegen fyne Majefteic welexprefle- reoirnft 
lijk en fcherpelijk verboden , allen den onderdanen , 
van wat ftaet en conditie fy fijnste traóteren,hen te ran- 
coneren of compoferenjinetteVyanden ofVrybuiters: toeïr m 
bevelende ter contrarie van dien te houden goede 
wacht en hen te voorfien en opruften van wape fn€apf* 
nen en andere notelijkheden om de felve te weder- tepn ©ei» 
ftaen,en namentlijk tegen de felve Vrybuiters dieby netael. 
formevan rovers en ftaetfchenders ’t platte land com- 
poferen, brandfehatten en afloopen. En dat wy ook ge- 
ordineert hebben allen ’t volk van oorloge wefende in 
dendienft van fijne Maj. geen qüartier te maeken,of 
houden mette voorfiz.vyanden of vrybuiters, maer dac 
d’ingefetene van fyn Majeft. en d’onfein Zynen name. 

maben/ is bic genoegfaemombo02mptep2efereren ! is dac fy fuilen worden doodgeflagenopde plaetfen, 
een jongeiinb bte ouerburen ts/ en ban ttoijfelijHer ; gevangen wefende ter juftitien gebrochc: tot welken 
Bopenïnge I baer is mp oubfle fotie / 3ijnbe,alrebe 17. 
iaren en doo2 fijnen perfoon fulben groten f02tune 
tuctontocerbig/ bannen Hemde =^ronegebe/naües 
maelmen mijnen grautoe ïjap?cnniettöil bermen/ 
met bat boots bleet: toant tb fal mp getrooften Hem u 
dienen ais ©ocflerHeer/ en be ^ooeludjttgfle 3Jbfans 
tcais Capitein Ciencrael ban Hare legers: bit ges 
fP2ebgtng onder toetntge: *©26be Carel baniBanf* 
belt niet berflaenbe of niet toülenbe berflacn/ jtjnbe 
t’ ecnetnacl een brtjgsman en begecritg om iettoes uit 
tcrecHten/ Heeft ftcljtn befe fabe niet toilien moepen/ 
en ffccb fijnbe met Het Eegec ban be EigeurS en bes 
paus 13 000. man tc boeten xyoo. te poerde/ 
ÏKibde ben h. JBaert een aenflag op be flab ban 

einde hadden gemaekten op gericht geweeft diverfe 
! fchanfen en de fterkten , om dacr mede te benemen en 
te fluiten depaffagie, en het uitlopen vandevoorlz. 
roovers en ftraetfchenders, de felve te vervolgen en 
vangen , fo verre fy binnen ’s Lands quamen, om 
daer van ftraf te doen als van openbare roovers en 
ftraetfchenderen. Dan niet tegenftaende fijn wy on¬ 
derricht tot onfen leerwefen, dat diverfe Dorpen 
en andere plaetfen, van nieuws (niet tegenftaende 
de voorfchreven ordonnantiën) oog-luiken met te 
voorfchreven Vyanden , Vrybuiters en Straetlchen- 
ders!, gelijk ook van gelijken doen eenige Capi- 
teinen en foldaten , dewelk vergetende haren laft 
en devoar mee hen-Iuider qüartier fijn houdende', 

door 
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door welke dorfake en middelen de felve vyanden , ro¬ 
vers en ftraetfchenders,te ftoutelijker het land aflopen, 
beroven en aldaer worden gevoed en onderhouden tot 
groten ondienft van fijne Maj. uitcrlijkefchadeen ver¬ 
derf van de goede onderdanen,en geheel verlies van de 
oorlogs di{ciphne,dewelk geenfins is onfe intentie toe 
te laten, of daer mede door de vingeren te fien , gelijk 
fyne Maj. ons ’t felve ook heeft gefchreven , en belaft 
’t felve in geender manieren toe te laten. Mits welke 
redenen verfoeken wy u en des niet te min van fyne 
Maj. wegen ordineren uby delen , datgy van Itonden 
aen fonder eenig vertrek . t gene voorlz is doet ver¬ 
kondigen in alle lubalterne plaerfen onder uw’ relïden- 
tie en Jurifdi&ie gelegen , in gewoonlijker manieren : 
henluiden inden eerften beveiendevannieustepubli- 
ceren het Placaet van den y No ven b. iyyi- met dele 
re^it*nwoordige. Ordinerende allen Officieren, Rech- 
teren, en Wethouderen , lo wel van de Steden als Dor¬ 
pen, neerftelik t’onderfoeken ofccr yemand,’tzy Edel¬ 
man, Huifman , o* anderen daer tegens doende om de 
felve te kaftijden exemplaerlijk na luit van’t voorfz. 
Placcaet fonder eenig verdragol diffimulatie: ook om 
te weten of de gene, die middel hebben om wachtte 
houden ,’t felve ook doen, alsdat behoort,engeordi- 
neerr is, ordinerende den Procureur Generael te doen 
fi n erftigheit om hem t’informeren of’ereenige fijn 
die’ felve meten onderhoudenvom de felve te vangen, 
f n voor u luiden in recht te trecken,als wefendeeen ge- 

v.ltge. rde fake, waer van de kenniffe toeftiet den 
av era in, als wefende crijm van gequetfte Maj. te 

communiceren metten vyand en hem geld te geven en 
t’cten te dragen. 

En om dat wy verftaen dat eenigeom bedrog te doen 
tegen de voorfz. ordonnantiën en Placcaet , doende 
compofitien en fenden geld met hunne huysvrouwen 
aen der. vyanden en vrybuiters, meinrndealfo onge- 
ftraft te blyven : fo willen wy dat in dien gevalle fo wel 
falgeprocedeerr werden tegens de voorfz. vrouwen als 
mans, ja dat defelve mans fullen geftraften gekaftijd 
werden als mede-piichters, aenhangers en fauteurs van 
voorfz. vyanden en ftraetfchenders. 

En ten opfien van het voorfz. volk van oorloge, wy 
ordineren en bevelen,ir nameen van wegen zyne Maj. 
eenen iegelijken, ’rfy Gouverneurs van eenige plaetfen, 
Colon els, Capiteinenof anderen de voorfz ordinan¬ 
tiën en Placcaten on verbrekeli jk te onderhouden,op de 
penen daer toe geftatueert.Bevelende aen den Auditeur 
generael en particulieren , hem wel en neerftelijken te 
informeeren tegens d’ovcrtreders en diffimulateurs: 
procederende tegens de felve by aentaftinge, kaftijdin- 
geen exemplare ftraffinge, conformeiijk ’t felve Pla- 
caer, op pene van ’t felve op hen te verhalen in gevalle 
van gebreke: ordonnerende u luiden ook, in gevalle gy 
verftaet dat eenige van den Gouverneurs, Colonellen, 
Capiteinen en volke van oorlogen daer tegens pogen 
en haer devoir niet en doen, ons ten eerften het felve te 
adverteren om daer in te voorfien na behoren. 

Lieve en wel beminde,onfe Heere God fy mer u lie¬ 
den. Gefchreven tot BruiXeleden 16 fan.93 onderte¬ 
kent- MavfveltyQn nederwaerts Vereïjken Hetopfchrifc 
was Onfen lieven en wel beminden,den Vice-cancelier 
en luiden van fijne Maj. Rade geordoneert in Braband. 

(foi. 7.) tegeng lebben öe Staten <6cnecad tmöcrom 
hen 17.5pctmiarp öoenaffcefencnbccfionöigcnfcBcc 
paccaet met befen (Citul. pactact / maerfefjou cn 
toermaninge/ tegens öe $Iaccatcn en beöclcn onlanr 
tn ^5’abant/ter ojbonnamie ban v0?alie peter <£rnfï 
ban flïSnnftielt/Öem toagenbeafg^raö'ijoiitirr/ «flïoin 
berneur en Capttem <0encracl banbe i^ebctlanben/ 
imgegeDen / gepubliceert en ten bete geerecuteert / op 
’t toeken ban bc quartferen en ^aubcgaröen. ’t 3©dfi 
fnooh in ben toufc hebben laten uitgaen. j)lae; 
cacttoaöluiöenöe alöutf: 
T^E Staren Generael der Vereenigde Nederlanden, 

Staten ••-''allen den genen ,diedefefuilen fien of horen lefen, 
radboen Saluyt. Allo uit verfcheiden handelingen, gedrukte 
gnbllw# bevelen en geboden, by de gemeenc vyanden inde nae- 

ftetwee maenden uytgegeven volkomeiijk blijkt, dat fy re“ 
luyden ( hen niet genoegende mette grote en wrede ty- ^[/nrra* 
rannife proceduren , het moorden en ombrenger, van Tenm 
ontallijke onnofele menfehen , het bederven en ruyne- &rbr!trt 
ren van fofchonen quartieren van Lande, Steden cn 
Dorpen der Nederlanden , alles alleenlijk om hare ty- tytetet 
rannife hoveerdigeen abiblurc Eleerfchappye overde <ïFin{ï 
confcientien , lichamen en goederen inde lel ve Neder- , 
landen te planten, willende de Nederlanden ,fteden en Mc uft< 
luyden van dien in ’t generael cn particulier van hare segefet». 
loffelijke vrybeden, privilegiën, en gerechtigheden be¬ 
roven ) van meninge zijn ( uyt haren ouden en nature- 
Jijken haet,jegens den Nederlanden, en den goeden in- 
gefetenen van dien) den eerftCn wreden en bloetdorfti- 
gen cours(die in de naefte jaren eenigfinsgemodereert 
isgeweeft) te hervatten: En dat overfulx by defekere 
gedrukte Miffive opten name van Grave Pieter Ernft 
van Manfvelt, hem dragende als Stadhouder, Gouver¬ 
neur en Capiteyn Generael van de Nederlanden,den f 
Jan. Jeftleden aen de Vice-Cancelier en Raden van Bra- 
band gefchreven, en in druk uitgegeven, eenfamentlijk 
den Piaccatcin defelve Miffivegementioneert, metter 
daed het quartier voor ’t volk van Oorloge, in dienfte 
defer landen wefende,gebroken word : en den Huiflie- 
den bevolen hen op te ruften , ook febanefen re maken 
jegens ’t voorfz. volk van Oorloge : En tot nadeel van 
den Geeftclijken, Adellijken en Burgerlijken ftaet,ook 
tor ruyne van de arme Huyfluiden, verboden en bevo¬ 
len wort,op lijfftraffe, van deler fijden geene Sauvcgar- 
den te halen of gebruiken en volgens geordonneert,dat 
alle degene die geboren fijn uit defteden en plaetfen 
onder hen lieder geweld wefende , en de wapenen voor 
devryheid vandegemeene fake der Nederlanden voe¬ 
rende ,doodgeflagen,of met beuls handen omgebrachc 
fullen worden : mitfgaders vele en verfcheiden andere 
poindten uyten voorlz, ouden haet, tot notoire tyran- 
nieen moetwillige bloetvergietinge ftreckende. En dat 
onsfdiefoo velejaren voor de gemeene Chnfteiijke fa¬ 
ke,en voor devryheid der Nederlanden,en den goeden 
ingefetenen van dien, van aliequalireyten in ’t generael 
en particulier gedaen hebben,’t gene met goede mode¬ 
ratie en difcretie, 1’onder ïemant buiten reden t’offen- 
feren doenlijk isgeweeft ) alfulcke proceduren ftaette 
bejegenen jfonderlinge in defegelegentheid, dat alle de 
werelr volkomenclijk weet, waer toe de voorlz geme¬ 
ne voorgenomen tyrannike,hoveerdige en abfolutere- 
geringe is ftreckende,namentlijk,om niet alleen de lof¬ 
felijke Nederlanden,en den goeden ingefetenen der fel- 
ver, maer alle nageburen,a!s Duitfland, Vrankrijk,En¬ 
geland , en andere, de felve te onderwerpen : en dat o- 
verfulx een iegelijk als nu (billik) behoort gemoveerc 
te wefen, om alle middelen tot handhoudinge van onie 
loffelijke intentie, jegens het voorfz. befwaerlijk, era 
fchadelijk voornemen , met ons teemployeren. 

Soiftdatwy, by deliberatie vanden Rade van State 
der voorfz. Vereenigde Landen, goedgevonden heb¬ 
ben , by defen ernftelijk te vermanen , en vriendelijk te 
verfoeken allen en eenen iegelijken, fo Geeftelijk als 
Wereltlijk, van wat ftaet de felve mogen fijn , als noch 
met ons in daedlijke eenigheid en gemeene defenfie 
vande voorfz. vryheid niet getreden wefende optera 
plicht en verbinteniffe daer znede fy haren Vaderlande, 
hen felven,hare vrouwen, kinderen, en nakomelingen, 
verbonden fijn , te willen letten, en ’t felve doende, hun 
met ons in eenigheid te willen begeven totte gemeene 
refiftentie van ’t voorfz. fchadelijk en befwaerlijk voor¬ 
nemen ( daer uit in ’t einde niet anders, als een geheele 
verwoeftinge der loffelijke Nederlanden kan volgen) 
en tot gemeene handhoudinge van de loffelijke relolu- 
tieter contrarie inde Nederlanden genomen, geappro- 
beerr, en gefavorifeert by de principaelfte Potentaten 
vande Chriftenheid,daer door niet alleen de Nederlan¬ 
den , en alle de ingefetenen van dien, feer korts tot ha~ 
ren ouden welftant in’t gebruik van hare gerechtighe¬ 
den en goeden, inde recuperatie van negotiatie, han- 
teringe , en manufacturen , en generale vrije con- 
verfatie « ontwijffelijk door Godes genade konnen 
gebrocht worden , maer ook alle de nageburen a 
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als Duitfland, Vrankrijk, Engeland, en andere hen je¬ 
gens de voorfz. gemeene tyrannifche en hoveerdige 
heerfchappye, fullen in meerdere verfekertheid vin¬ 
den : vvy willen den felven , toe het voorfz loffelik en 
hoognodig werk geneigt wefende, volkomelijk verfe- 
keren van onfe oprechte goede meyninge totonder- 
houdinge van vafte en onverbrekelijke cenigheid, 
vriendlchap en van alle’t gene van goede geallieerde 
vrienden en nageburen te wenfehen is. En alfo wy on¬ 
natuerlijk bevinden, dat de bevecbdnge der Spanjaerts 
van de gemeene vryheit der Chriftenheid en ('onder¬ 
linge van de Nederlanden, felfs by den geboren van de 
Nederlanden , to: bederf, verdruckinge en ruyne van 
haren eygen Vaderlande, van hun felven , hare vrou¬ 
wen , kinderen en nakomelingen, en tot een eeuwige 
blame en fchande voor de pofteritcyt, wort gehantha- 
ver en ook mette wapenen gevordert: So verioeken en 
vermanen wy alle ingeboren van de Nederlanden, de 
wapenen, die ly jegens haren Vaderlande, ons, hen fel¬ 
ven, en hare vrouwen en kinderen onder de Spaenfe 
heerfchappie gebruiken, van den eerften Aprilis naeft- 

*59-3? 
ferteöp Den ï^erfoge ban Bouillon gebaen/ en ban,. 
bet innemen ban bet Cafteel ban <j$atoancbp/ Dat fictj „ 
ten felbcn Dage na miDDage baDDe obecgegeben / en „ 
fcbiujft Dattet fijn bequamc en toel-gelegen plaetfen „ 
om te openen en licljt te maben ben toegb om ben „ 
©panöafte nemen De mecjïe <^teöen ban pet fel» „ 
bc Eanb / foo bat men (fcMift bP) niet en moet „ 
ttoijfielen/ gemerebt boe beel Daer aen gelegen i$/» 
of De ©panb fal alle 3jjne fojccnbertoertsiaenmen» „ 
öen / om ficli tegen liet booifj. tlcgcr te fielten / en 3> 
toaerfcbtjnljjb tocöec in nemen alle’t gene Darmen » 
geconqueficcrt Reeft / ’t en fp Dat mijn S^eeren De» 
Staten / bolgcnö ’t gene Dat men Run omboDen » 
Reeft / Raer fo?cen boegen bp Dit üeger/ boo? De» 
maenDen ban 3Peb?uaiïtiö en ffècert / geDurenDe» 
toclcbcntjjbmenmetaileen bet geconquefieerDe be» » 
bouöen en toerfeeeberen / maer nocR meet: Daerbp» 
toinnen fal tot 2ïben toe / en D002 Dien rniDDel Den toeg » 
b?p maeeben tuffclien mijn Jureren De Staten en » 
31©on$ De Bouillon/ om altjjt ban De eene ofDe anDere» 
bant fo?cen bp een te bonnen brengen/ na Dat Den» 

komende af te leggen en te verlaten, alfo wy den felven öt'enfl ban ’t EanD DejSberbO?beren fouDe/ etC. ©et# » 

Cocïjt 
Oan 

Ï>at!iys5 
Oaii 
kaffan 

daer na geen quartier en denken te houden, ofgedogen 
gehouden te worden, maer als vyanden te tracteren en 
doen tradleren: gelijk wy ook verftaen te doen de prin¬ 
cipale Auteurs van de voorfz. gemene heerfchappye, 
miefgaders den ingefetenen van de plaetfen en Dorpen 
die hen , volgende de voorfz miffive en Placcaten, je¬ 
gens het volk van oorloge defer landen in wapenen en 
refiftenrie geftelt hebben, of die hun met wapenen en 
fchanfen of anderfints namaels fullen (lellen : of de re¬ 
delijke contributien daer op fyluiden van defe fyde ge¬ 
ftelt fijn , ofgeftelt fullen worden , fullen weigeren te 
betalen. Verftaende niettemin dat onfe Ordonnantiën 
opte difcipline militaire, op’tuittrecken van de fol- 
daten, jegens exceflen van de Vrybuiters, en andere 
onbehoorlijke handelingen vanonfen volkevan oor¬ 
loge gemaekt, haer vigeur en effedt fullen forteren, en 
alomme achtervolgt worden. En ten einde niemant 
van defe jegenwoordige hebbete pretenderen eenige 
ignorantie. So ontbieden en bevelen wydaerom on- 
fen feer lieven en beminden de Staten , of hare Gede¬ 
puteerde Raden, Stadhouders van de Provinciën re- 
fpedtive van Gelderland en Graeffchap Zutphen,Hol¬ 
land, Zeland,Utrecht,Vriefland en Overyflel,en allen 
anderenJufticieren, Officierenen Dienaren,des ver- 
fochtfijnde, dat fy defe alomme doen kondigen , uit¬ 
roepen en publiceren, daer men gewoonlijk is uitroe- 
pinge en publicatie te doen. Gegeven in ’s Gravenhage 
den 27 Febr. 159?. Was geparagrapheert C.Aervfma vt. 
Onder ftondt:Uit bevel van mynen Heeren de Sta¬ 
ten Generael der Vereenigde Nederlanden. Ter re¬ 
latie van Rade van State der felver, En was onderte 
kent. G. Gilpin. 

Raelt 00di Dat De mfDDelen Deg &omnb$ ban» 
©?anbrjjcb feer ftoacb toaren/en Dat bPÖet Reit niet» 
ban bcrflerben / geltjcb bp (fcb?8ftj tod geerne fou-» 
De toiücn om ’t feltoe befiant te maben / om te toeDer»» 
flaen De fo2cen ban Den bpanD / en Defe <©ojloge » 
Daer te continueren / Demelcbe ban fulber inpo?tamie» 
10 ! Dat mpn ïfêceren De Staten geen nutter fabe» 
fouDen bonnen Doen omftctjDefojcen ban Den ©p» » 
anö ban bare balgfqurjt te maben/ ban fijne Jfèa»»» 
jeffeit torfecourggebenbe. JBantDoo? Defin mtDDel» 
fullen D’aenfïagen boo? Den ©panD / Die t)p op eenige» 
plaetfen fouDc mogen fjebben / geb?oben toerDen/ » 
ftjnDe toaerfcöijnlib Dat bP fieb meer beblfjtigen fal» 
te betoaren Daer ban jjp in t beftt ijs / abS te ^aen na ’t» 
gene ’t toelb onfeeeber fouDe 3ijn: en Daer benebenjS» 
foube Dit eene ba|ie getuicbemfTe3ijnboo?fijn 3©aje? »> 
fiett / om fjem te berfeberen jjoe feer mfjn heeren » 
De Staten Defe fabe ter fierten nemen / en een mtDDel»» 
om bem te noDigen fijnen goeDentotllefguntoaertei» 
meer en meer te continueren/ toaet bp noefjbomt»» 
Dat iBontf De Bouillon berfebert fouDe 3ijn in ’t gene» 
toelcb bP befiaen beeft tot baren Dienft, (€er con^ ” 
trarte foo fijne usajefieft fitp berlatenffetban Dttfe= ” 
courjs en Dat jlDono Bouillon beDtoongen fp te toii^» 
ben boo? De fojeen ban Den bpanD/ Het fouDe mo* » 
gengefcbieDen/ Dat om't mifnoegen/ ’t toelb fijne >» 
HDajefieit Daer aen fiebben fouDe/ en Doo?Deperfua^>, 
fie ban eenige / Die om 3ijn perfoon 3ijn / fip fouDe » 
mogenberfiaenombanaccoo?tte fianDelen met Den ° 
Contnb ban ,§pangien. 2Cb fieb / fcij?ïjft fip / op ’» 
Dat fubject eenige banDeaenfienlibfleï|oo?enDifcou^,, 
reren/ Detoelbe fjet felbe meenen. €n Daer en bo* ^(foi.8. 
ben fouDe jfëonö De Bouillon (Die ficg metDerDaeD ” 
betoont ganfeb geaffecttoneert totljet toelbaren Der5> 
boo?fcD?eben#jobincien/ Doenbeinalleg en ober al ** 
’t gene fjem mogelib i0 / om Defe goeDe beginfelen toel 
te Doen gelueben) in’teinDenietaliesfcöaDeen ftbam 
De ban Defe oorloge toeg Dragen, hierom biD ib ö€.37 
gunft en bpfïanD Daer toe aen te toenDen Dat De boo?f3* 
fo?cen ban mijn ï|eerenbp Dit fieir geboegt toerDen /37 

, i enDataenaaehDe“De€rot!pen/'Dieïbbfcrfiebbe/o?^** 
nomen naiict lanö ban Eutfenburg/ Daer bp eenige i; ö?ege(ielt toerDeopljare betalinge / om Defelbe W 

©oo?t.ö Rebben De Staten <6cnerael raetfaem ge= 
bonDen/ <02abepi)ilipöban^a|Tau een tocgttela» 
ten boen in ’tlanb ban Eutfenburg om’t felbe onDer 

ïirdanö contributie teb?engen/ en om oB?abc Carel ban 
tan 2.ut* mfüclt tocrfi te geben en fpnen toclft na ©janbrijb 
fen^nf ^eniger maren tcbcvpiöerenenteretarDeren. I^pisi 
fiagop" Den 14..januari) banjïimtoegen met 3000 mahfo 

©öt te boet alö te paerDe getogen / en beeft fijn paffagfe ge» 
te pa-; ... L 
gpafg , ... .... __ ^ ___ _i_^ __ . 

•iBrahe loipen getoautfefjat beeft: altoaet Den J§ertog ban i te beter in goeD getal en Difcipline te bouDen. 
Dliüipp Bouillon 00b eenig inbal geDaen ïjeeft en ingenomen ' 
SafTaa De fieocn ^nop en Ua jperte/ leggenDe beguaem om 
fcgttjtscn öietefojtiftceren. <J32abc ^iïiUpsi ban ^affauljf 
uit een acnflggop ^.©ijt/Dan alfofpgetoae?fcljoutot ma 
tei'ja»rcn cn boib in gebregen baööen / Dat 00b ttoee 
uanctfö / pookten met petaref opgefp2ongcn 3ijnDe/ Daer Doo? De 
tn nut* jBurgerne cn folDaten in ’t getoeer gebomen toaren / 
aw!S me felöclilöfs bcrtoeerDen/ beeft bp moeten aftrec* 
mw Üènenüè^teDeberlaten. v®raefPft!iP0trocbbct» __„_ ____ 
rariüau öcr na EujenburcO en berb?anDe eenige <Do?pcn/ j ban ’lianöbeiD/ toe lange jareti ^ouberneur'ban 
to”e”ccc icïuccf Den 2?. ^lanuarp aen De mbocaet banmol» j arurenburggemeefitoas/ beeft fo baefibP De tpin» 

lanö Gjoban ban ©iDenbarnebelt uit ^Jabancbp bp j ge toeeg ban ’t innemen ban De plaetfe in Sujcem 
tam» i^ubcrt / ban ï)a innemen ban 3jbop en Ma 1 burg/ ’t gene bp Den ^ertogeban Bouillone« 

* “toe 

)> 

^oeb De meeningc Der ^eeren Staten <0enerael «whe 
^affauljaDDe! tna.ö/ tooo; Defe tijD niet De oorloge alDaer/ fo toeröeW^ 

.. > toanöe banD te boeren /maer fien profijt teDocn/om toebewm 
! ’tgenefpbaDDenberotoert/ toel te berfeberen en toe» upt %uu 
! toaren/ en Daer bp noefi te berbrngen eenige fieDen en ifn“nw' 
plaetfen Die ben meerDer DienficUjb fouDen toefen tot 
b^pmabinge en berfeberinge ban De fB?obtntlen en 
quartieren Die fp baDDcn. Befialben Dat De <fl3?atoe 

fjslt- 
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te $ïlth’p$ ban iSaffou alhier geöacn toerbc / rcrfTont 
iipt alle Carnifoencn ban %kte/ UScchelen/ en anbcrc 
pï'jetfen / aïïe De <èpaenfe en gftaliaenfe töupterpe / cn 
bolft ban ©o?Ioge te paerbe en re boet gelicht:/en in aL 
re fiaefï Dertoaetté acu boen marcheren/ ’t tucïft C?abe 

üan Jl^afTbu berfïacnbr/ ïjeefr ÖP eenigc <©02 
pen in Hutfenburg cn ooü in llimburg gepïohbert en 
terb?anb/ en grote buut cn roof bekomen ïjcbbenbc met 
teïe paerben/ eirgdb*S/i£ met ijct bolk toeberom in bare 
quartier getogen/ cn bobben be ingenomen pïaetfen 
tocbccom berlaten. 

18 fjanuarp ié te Heulen Dc<$ nacpf£ een gro 
t€m> tenbjanb getocefï in ’t logement ban ben Hegaet De£ 
** $an$l ofNumius Apoftolicas, enberbianbeaïbaer 

bp’t boo?hof öe fïaïlingen/' en keuken en bier lustte 
ïioct^paecben beu Hcgaet campctecenbe met nocb bc* 
ïcgocbacn/ fonberbat men toifl toacr Doo? ben b?anb 
gekomen toa£. 

<©en 5 3annarp 15-9-5. toaren be Staten ban ï$o\ 
ïanb in ben gage bergabert / allnaer LBebjoutoe be 
$2inccfTeban ©?angicn feïter benoog bebe boen / fae; 
roêrenöc ben jonge p?ince j?reb?ih gcnb?ih/ baren £>o 
tic / bic in De fclbe triacnö óub toccDcn foubc negen jaren. 

op ’t vielk vertoogh gerejolveert is fulks bier va volgt. 

ffb!n< A Lfovan wegen 4e Doorluchtige Vrouwe Prin- 
Bjji y^cefle van Orangien, Weduwe van Hoog. Ged 

den Doorlucheigen Hoog-geboren Prince Wilhem, 
■ Prince van Orangien, Grave van Nafta u &cc. Aen den 
5« Ridderfchap, Edelen, en Steden van Holland en Weft- 
fo°3 vriefland, Staets-gewiife vergadert, vertoog is gedaen 

van de voorforge die hare vosrfz. Excell. is dragende , 
[ouhu om haren Sone, by den voorfz. Heere Prince gepro- 
*?,n* creert,dooreengoedengequaliGceertperfoon,alsGou- 

c'ttir0 Vtrncur> fulksinde vreefe Gods, de ware Christelijke 
Gereformeerde Religie, en andere Princelijke quan¬ 

ten* teyten te doen inftrueren, dat hy, tot fijne Jaren geko- 
'<we men io wel de gemene Chrifteiijkefake, als de 

Lande-an Holland en WeftvneQand (in dewelke hy 
3«a* geboren is) mitsgadersd’andereVereenigdcProvincien 
Sa» en Gjn huys, goede die nften fal konnen doen,en dat | 

hare Excell. hebbende foin defe Landen, alsdaer buy- 
!t op» ten, onderfoek doen doen, om te vinden een perfoon , 
rbin» daer toe volkoraentlijk gequalificeert, tot noch toe 

geen beter heeft konheh vinden, als een Edelman,haer 
by den Hoog-geooren Hertoge van Bouillon,Vicomte 
vanTuraine&c gerecoromandeert. Dan aengefien j 
hare Excell. raeemnge niet is, daer in yet te beflu yten , 
fonder daer op alvoren te verftaen dt goede geliefte van 
deHeeren Staten voornoemt, fo is’t dat de Ridder-; 
fchap. Edelen, en Steden voornoemt,reprefenterende! 
de Staten van Holland en Weftvriefland , narijpedeh- j 
beratie,daer op gehouden, verklaert hebben , en ver¬ 
klaren by defen, dat henluyden feer aengcnaem iste. 
verftaen de forgvuldigheit van hare Excell. tot goede 
educatie en inftrudlie van haren voorfz. Sone , en hen 
vertrouwende op haerder Excell. wijsheyd, voorüch- 
tigheyd, en goede difcretie, otn met lijn Excell. den 
Hoog geboren Prince Maurits, geboren Prince van 
Orangien, Grave van Naftau&c. op’t verkiezen van 
een Gouverneur voor den felven haren Sone alfo te 
verGen dat hy in den vreefe Godes, in den ware Gere¬ 
formeerde Chriftelijke Religie, in dekenniflecnaf- 
fediie tot defen Landen , en den ingeferenen van dien, 
irethaerrechren en gebruyken, en voorts in alle Prin- | 
celijken execitien lal worden geinftrueert, om ter ge- j 
legender tijd de gemeene Chriltelijke fake, den Lan¬ 
den van Holland en Weftvrielland, mitsgaders den an¬ 
deren Vereenigden Provinciën en Gjnen huy Ie, goede 
dienften te doen, hebben geftelt, en ftellen by delen ,1 
de voorfz. verkieGnge tot difcretie van hare Excell. 
houdende voor aengenaem ,’c gene dien conform daer 
in fal worden gedaen , behoudelijk dat eenige Pagien 
d’Honneur van dc Edelen van defeLanden den voorfz. 
jongen Prince met de eerften fullen worden byge- 
voegt, op dat hy des te beter het naturel van d’Ingefe- 
tènenvandefe Landen mach aennemen, en alfo met 

IV. Deel. 

ter tijd de laften van hare Excel!.deur het ftfellen van 
den voorlz. Gouverneur, en anderen nodelijken gevol¬ 
ge, fonderlinge jegens dat de voorfz. jonge Pnnce felfs 
lal beginnen in deUniverGceyt tot LeydenHofte hou¬ 
den , fullen belwaren , en dat ook daer toe eenige meu- ©C jotte 
beien en andere nodelijkheden fullen dienen geprepa- 
reert, de Staten voornoemt, fo om hare Exceli. en de t>mfj 
voorfz. jongen Prince te betuygen,dat fy hen in dienfte rik 
defer Landen hopen te gebruyken,alsom tot de vorde- ^Var» 
re voorfz. laften onderftant te doen; hebben verftaen ijftrl ' 
en geconfenteert, verftaen en conlenteren by defen, rom« 
dat den vooriz.jongen Prince fal gegeven worden laft nhffie 
en commiffie als Cplonel over een groot regiment 
voetknechten van 20 Vaendelen , wetende van de re- itoload 
parritte van de voornoemde Landen, cn dat het trade- b,an io 
ment van dien als op yder Vaendcl 4,0 ponden van 4.0 
groten t’pond, alle 32 dagen, ten eynde voorfz. aen ha- ftnccij» 
re Excell. fal worden betaelc. En dit niet tegenflaende i?n on' 
dar de Staten wel verftaen, dat fijn Excell. noch in de ^igtc 
naefte Jaren de voorfz. ftaet met lal aduehjk in Per- nant 
loon mogen bedienen. Met luiken verftande nochtans Colo» 
dat deLuytenant Colonel over de vooriz. Compag- ,,f*' 
nien , in ’c geheel of deel, lal welen een van de Edele 
buyfen der voorfz. Landen van Holland en Weftvries- 
land. Gedaen in den Hageden ïSJanuary 1593. 

©oïgcnöctodlfte ïicfoïtitic .iBe-Djautoe öc jMiceffe 
ban i©cangjcn met aöbtj^ ban fijn €)tceiïentic tot t 
<i58nbccncui: obec Ijartn boomoembe ^>one geffelt ban . 
ÖecSiben I^ccte ban ^ommacbtïïe/ een I|cecc ban geo 3F;eömi 
ter wifcretie I feet beguaem tot fnïïien fïate / ïjy is na= 
rnael^ getoeefï Colonel in bienfie ban beft Slanbcn 5 cn ^"ffou 
m ben bienff bet felbec obedeben , , Vv . Betoecfi 

35e ectrflc Huntenant Colond / bic be.boo2f5. ^>ccrcn / om 
Staten ban ï|o lanb ben bootte H»ecre j^jince ftdbcn / f/boef 
jp getureff jjionfue treilt ban 35upbenboo?t / boe Den. 
romtnanbeccnbc tot Eutpljcn / en na Coubcmcuc of g?fnre 
Commanbcne tot Ceeetcupbenberge. 3|n fijn pïactfc 3?jVö?iH 
$ baar na gekomen 3lambcct Cljarle^/ bic top m ïjet 
17 bodt gebackt Ijcbben baet* ton ban Ijct innemen ban ^affaU/ 
25?eba beraadt Rebben / bat bg met fjet LDacljtmee^ We 
flecfdjap aïbaee beteett getoo’ben. %me* 

^ijn I3u2ecept021^ gctoeejl ©ameïbc iCaffijngt- 
fept Cojfip / -èionc ban Den l^cece ban Co2’ap / Die nel. 
b’outfïe C5520cbec toa? ban ben i^ecec beïa^ee/ bic ©anW 
lange Eigent ié gctoccfï ban ben ïfeeren Staten <j3e= bc ®af» 
necaeïbpben feontng ban ©janbnjb/ cnban<fÖutC: fün ae« 
njn bc Caffijn fCrcfortcc in Ijet begintfd ban b’oot- 
loge/ en ban ben $2ebicant 3Jan be iCaffgn/ 51311 ie?frrp- 
bc OQ2fp2onlidijli ban 35ao2iuch iot ban 

35’ccrftc Cbd ^agicn b’^onneur / bic ben P’in 
cc bu geboedjt toeeben / toaren v0tto ban Cent / jbo- noemn 
neban beu f^ccuc ban 0ncn / cfö.3DIjpe ^onc ban 
ben igccee ban Cclitee cn nocl) ttoee of bjie anbcce: rerfte 
ooli fjebben bc boomoembe l^cccen Staten ban l£oL ^ÖEl 
lanb ben boonioembcn jongen l^eece JDpiicc boo? 
Cbclmah biLgeboccljt / Stoncnljeec 51’oljan ban tieuc. 
bcc s©oc^ / sSbonc ban ben ï^ecre 9[ol)an ban bcc gjonft. 
35ocë / ïiccre ban t0oo2ttorjb / een fecc gdecct jong fieec3ic» 
Cbelman / omljcmöagdijh^tebeegefdfcïjappen/ en oantoatJ 
bit alles om bes te betee ïjet jDatued ban ö’^ngefe? 
tenen befee ILanbcn te ïeeren hennen en aen te nemen/ ^00-j 
om te gdegenbee tijb in ben bienfï befee Hanbcn ge; Cc® 
b?upht en geempïopccct te toeeben. 

(Cot ^jcreptojofJIBceffec obeebcbootfd^cbenlDa- &oo#t 
gien tocebc geftclt 3opan djupning / 23?ocbcr ban 
ben Djurefoo: Ceeeit Ctjunmug) De todhc nacnnacïö 
^ecietanéban ben boo;fit)2ebni ü)cctc Piincc j-teDc; man 
cih üennh gctoceft cn gefto?bcn i». baa fffa 

Cenige Dagen te boren bn bc fiibbctfdjapenCbc? 
ïcn ban IgoTïanb beefodjt gijnbe acn bc l^eccen _ ‘ 
Staten ban l^ohanb en Hi)efru2ief[anb feher Cctcop 
en P2ibiïcgie boo? Ijaec / en bare nakomelingen / ge- mii9 
ïijh en in confo?mite bde ^teben ban bcC-?abeban 
üfoïlanb fijn pcbbenbe / fo is ben fdben ebden bp 
beu Staten bootnoemt bedceiit bit na bolgenbe 
©cteon en B?ibilegtc. 

i m m m" Dè 
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©ctï0P De Ridderichap J Edelen J ëfi Steden van Holland 

en Weft'Vriesland reprefenterende de Staten van den 
to<l«gfe felve Landen, allen den geenen,' die defeonfe Brie- 
Sff* ven Tallen Tien, doen te weten, dat ten aenfien van 
öan den diende, died’Edelen van de voorfchreven Lan- 
j^oUanb Jen, en die uyt Edele huyffen van diegefproten zijn, 
ËmTn mitfgadersandere Edelen, in de voorichreven Lan- 
ban m den wonende, enaldaer gehylikt en gegoed zijnde, 
Jgollanï» cot vorderinge van de gemene welftand van de ielve 

Landen tot noch toe gedaen hebden, en noch dage- 
Itcga.’8 lijksdoende fijn , gelijk wy ons vafteltjk vertrouwen, 
ïicrt datfylayden en hare nakomelingen continueren iul- 
33nï?e jen VVy daerom , en om verfcheyden andere goede 
cngègc* inlichten en confideratien, mee rijpe deliberatie, uyt 
U?n. fekere wetenfehap > volkomen macht en autoriteyt, 

den Edelen van de voorfz. Landen , en die uyt de 
Edele huylen van dien gefproten zijn , mitfgaders alle 
andere Edelen, in de voornoemde Landen wonende, 
en aldaer gehylikt en gegoed zijnde, en hare nakome¬ 
lingen, gegunt, geaccordeert, en geconfenteert heb¬ 
ben, gunnen, accorderen,' enconfenterenbydefen 
ten eewigen dage, dat niemant van henluyden uyt ee- 
nige faken , breucken , of delidten , (hoedanigedie 
fouden mogen wefenjuytgeiondert alleenlijk die men 
na de gemene difpofttie van de belchreven Wereklijke 
Rechten houd voor Crime» Larfs Majeflatis tegens ons, 
of den Graeffchappe , en hoge Overigheyd van de 
voorfchreven Landen, meer lal verbeuren, dan fijn 
lijf, en de Somrhe van lxxx. ponden van xl. groten 
eens uyt alle fijne goederen: bevelen daerom de Srad- 
houder, Prelïdenten , en Raden , fo van den Hogen 
als Provincialen Raden van de voorfchreven Landen, 
de luyden van de Rekeningen , en allen andere Jufti- 
cieren en Officieren van de felve Landen, en andere 
die’c aengaen mach, dat fy luyden den Edelen voor- 
noerad , en hare nakomelingen, van den inhouden 
van defen volkomelijk, ruftelijk, en behoorlijk laten 
genieten, engebruyken, Tonder eenig wederfeggen, 
en ook defe in hare Regilleren te doen regiftreren , 
desverfocht zijnde. Gedaen in den Hage ixjanuary 
159 3. Onderftont ter ordonnantie van de Staten, 

En was ondertekent, 

C.D.R ECHTER. 

DitOdtroy is geregiflrccrt in deReken-kamer van 
Holland , in’t witte Regiiter , met de roode Rofe, 
Fol. 186. op de.Leen-kamer in ’t Regifter buyten op 

» getekent Hoge Overigheyd. 

©aerstjnmeer andere faken op öefe bergaöeringe 
Pan be itollanöfe graten boorgcballeu / en bgfonöer 
$ baer boorgcflagrn coat men boor eerfl tegen öe bpan 
ben/ bg De ftanb nemen fouöen; mcntoifïöatöejèta' 
tenban Bdeplanö öacr op feer feilen fïaen om ben 
baort£ t’cencmae! te bebrijöen / en öat men CSromim 
gen foube aentaflen : baer tegettó meenben bic ban 
Jfollanb batfe bcftoorötH öe ^teöe ban ^eertcugöens 
berge m befc gdegentftcpö aeu te tafïen / baer toe 3g 
ooft toiflen / bat fijne Cjrcdïentie feer genegen bjag/ en 
bat &g gocöe ftopr ftaööe / bpfonöer bp aïöien ftg bjoeg 
te bcïöe moeftt ftouicn / al eer De byanben met eenen 
Eegec te belden moeftten ftomen / en baer m Duuren 
foube feounen. JBcn ftaööe alrecr^/ inben totntee bes 
gtmien baer toe pjeperatien te maften / en baerom 

^Foi »; toeC£,e goeö gebonden en gercfalbeert / öat bic ban 
Rolland ui öe cjBeneraïitent in ’t inbtengen ban ftarc 

, confcntcn baer op fïriditrïijft fouberi acuftcnöen om 
boor eerff öe Jbteöcn ban 43eertrugöcnbcrg / bie Ijaer 
fó na op ben neufc ïag/ of leggende maci Djie mpïen 
ban ©orbrceftt / #eu£öen / 23jeöa / en ooft niet bed 
berber ban téajcum en IDojcum / en boenöe grote 
fdjaöe acn öe renfmben IBaii tnffcften Ufolianb en ge? 
ïanb / aentetafien/ en aïfo ben ï^ollanöfen tupn toe- 
öerom gefteel te ftnjgen: en alfa tocct fulftg in be £>ta; 
tcnC>eneradbp bic ban Rolland aengegebm/ en niet 

159 3 
tegenfïaenöe eeltige tegenfprafte te toege gebracftt / fo 
top op fijn pïaetfe feggen fulïen. 

@ier en tuffeften ftregen öe Staten ban be Bcrcenig* 
öe fprobincie ban alle kanten aöbftfen bat De Higeur£ 
in Bzanftrijft feer aenftidöen om eenen anöeren Honing ©e 
teftiefen/ en öat öen Honing ï$entift Den bieröen feer &«Mei 
geraden toerbe / bat ftg om öefe aenflacft te bjeften öe jjw 
Catftolijfte Religie atnbaecöen ;ouöe /. öe Honing toa^ eenev 
jeer perpïer tn öefe fafte/en boifi niet toat Ijp Doen foube/ meuia 
biantöcé ^auéiegaetcn De hertog banlperia / %nu 
baffaöeiic De£ Honing^ ban .^panjen / toefenDe bln? 
nen ©arg^ / ö?eben De falie ban eenen Catftoltjften mr/i 
Honing te ftiefen 5ecr ernfiig en fteftig boojt/ fufïine* 
rende bat be Catöolijfte Beïigie binnen Btanftrrjft am ’|J' 
berfin^ niet mogelijU bjajS te beftouben / en baer in 
fefteenen alle be Catftoïijfte tod ober een te ftomen: 
maer toic batmen tot Honing falefen foube / baer In 
toag alle öe 3toarigftepö gelegen / en baer in ftonben 3P 
niet accorderen en ober een ftomen/ toantbaer toaren 
bede pretendenten tot be Hrone en be hertog ban 
jffiepnne) bic fidj ingebedt Ijabbe bat 1)P macftt ftabbe 
öefaftefo te belegden bat De Hrone ftem niet faeïgeren 
fonöe / begon aïrcöe te merften / bat öc faften baer toe 
toccöen belegt/ om ftem baer ban te pjtbeten en eeutoig 
teberfïeften/ toaerom fty groot bcrouftabbebefecom 
boratle aïfo geöaen te ïjebben: niet te min fïenöe bat 
ijg baer fo berbe in toa^ / bat öp qualijft baer ugt fton= 
befeftegben/ namboo? ïjctn met be fafte boort te ba^ 
ren / en baer al aentetoagen bat ftg moe!ftt/ om tot 
jijn booinemcn te ftomen / en toefenbe te befcr ttjö 
nocb bp ben <©rabe ban JBangbdb In ’t leger / DetoeL 
fte / gefadgeect ftebbenöe öe &taö ban ^ogon met 
een entrepnjfe te beftomen / met fijn gefteele Hegec 
baer boor geftomen 1^ ben 15 iüattg. 3^efe i&taö ban «trf 
^ogoni^ een grote ^tabln De ^?obintie ban ^icac- ™ 
Dge/ gtjnbe be i|aoft-flad ban cen 23i^öom / 3ljuöeta» j®at 
mriijft fier ft/ i$ gelegen 4 JBplen ban La Ferc, brie ban ttib 1 
Complegne/ toegnig meet ban ï^an / aenbe jgbe na *JJ| 
La Fere en ïjfan toe ifTe omcingdt met feftere mocaffe / ^ 
ölegemaeftttoerbenban een éibierften / ’t toeïfteaf cocci 
ftomenbeugt ftet ïanb ban ©ermanöol^/ tn be <©ife 
balt bg ftet €>o:2p ban Cpaffi: en aen be 5pöe ban 
Compiegne toe fteeft 5g eene «©jacïjt met toater Die ta= 
mdjjften Diep $ / 3ijnbe ugt ftet rebierften afgelept: aen 
gene 5pöe bg Ijet bofeft ban föague / en partlcuïlerïijfte 
in fjet ^orp ban 23abu^ / ïogeetöe be troupen ban be 

I $auj$ / 1)tt iSegimentüan Capsura / enbettoeeï3e= 
gimenten ban Ibernfiegn en Curtio / en aen bee^ sgOe 
alle be refle ban ’t ©oetboïft / g>panjaeröen en ban an? 
bere natiën. 3de hertog ban .JlBegne en 4&rabe Hard 
ban JBan^bdb logeerbe in be 3tbbge ban jfDaurenan/ 
enbelicftte füugterge in ’t <Borp ban jpïefï/ en alte# 
mad op een Canon-fcfteut na aen be $tab / in be tod* 
fte beftalben 4000 borger^ / in oBacntfoen lagen 1500 
f canfe Soldaten en noeft ttoee Compagnie ètoitfec^ 
ban 23ern. IBen fteeft tegen^ ftun ttoee SBattergm 
geplant / ban öe eene ber fribee en öe£ felf^i (Creneeen / 
i^ Ijet betoinb gegeben aen ben Colond ©on ttnromo 
öe ^uniga met fijn Hegiment / ttoee Regimenten 
iBalcn/ cnljet©ugtfebanbenCrabe©ia/ öefe ïag 
tegen ober öebobenften ïjoeft ban Der Jbtaö/ baer een 
flerft 2$oltoerft lag / ban De anöere 23atterge bg na op 
ftet bïacftf bg be toepen / öetodfte flreftten tot aen een 
ïSabdrjnban herbeen Rggboffen/ met eene graeïjc 
met toater / iö ben ïafl gegeben aen ©on 3Loutj£ öc 
©aïafro/ met jijne jèpanjaccben / en Die ban 2tlonfo 
ö’3jöiaque^ / ober be todfte Commanbeerbe ben jèok 
giant jiBajoj^onjalobeltunaen Ijet Regiment ban 
%ü 25aclottt. <0p öe ïjoge katertje toerben fe$ Ha. 
non $ qcfttltl en op öe lage frben / beftaïben noeft andere 
ftlegne ftuftjjftens Die öe Borfïtoeringen befcljoten. JBiü*> 
ben tuffeften bcgöeu boor be batecijen toerö eenjfort ge* 
bout / foom ftet feroucp al^ om Ijet ugtballente belet* 
ten / aen öejgöe baer gdogeerttoa^ ftet bolftban ben 
jpattó / en Camillo Capu^ura / toierben ooft trencftcen 
gemaeftt/ meer om öie ban öe ^>rad te abuferen / ban 
om batmen aïöacr get mecnöe te bebrrjben/ en aïfo te 

bier 
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biec öojfafee flcjj feer bermaept bonb / ben negenben 
bag/ ban ’t beleg/ Ijet Regiment ©uptfén ban ben 
25aron ban CljaftcatibKun een treffeïijli Ho?reune> 
jfiibbec / obetmit^ fijnen 43cncraeï ^Ippio Conti aïïe£ 
op fijnen ïjaïé toa£ fdjupbcnbe (tipt particulieren fjact 
en afguuft/ fo gcfuftinectt toeebe) fo 5ijn baec ober 
grote tooepben gcbalïen tuftenen ben büop'5. Uppio 
Conti en bén boonioembe iöaron ban Cfjaftcaubicnn1 
en ban be toooprn sjjiife tot be rappieren gekomen/ 
inboegen bat ben CcneracI <5Cppio Conti bacr boob ge^ 

uppioblcbeni^/ ban een ftehe in be üojfï / ben25aronban 
Cljafteaiibjcgn na bat Ijp be teerlage gebacn ïjaDDe / 

ld ban falbee rbe Odj te paeröe. <Dncc teert een merkelijke en 
r# tecembe fake ban befe gefcïjtebcmfte becïjaeït / bic 
ÏJjL nodjtaupboo? toacracïjtig gcljpuben teert / nament 
1 Jijfe i bat Daeg£ boo? be boob ban Stppio Conti / 
i>an6» ©on 30onfo b’3!Diaquc£ met aïle be licïjte fiuptecge 
* toeberkomenbebnu te bergefclfcljappen fcker Cotteop 
“iL,ban Hijftocïjtc/ ’t toclti ban La Feregctyacïjt teert/ 
ben. en tyagenbe een Sjt-diacns föuptet toat Ijp nietig ïjab* 

be in ’t Heger / amtoooibc baer anbcc£ niet / ban 
bat omtrent ttocc uren gclcöcn mtjn peere ban Cf ja; 
ftcaubiepn fijnen Ccncrael ^tppio Conti boob gefte; 
hen Ijceft. ’t JBelk C'on ^llonfo / en De Capitcpnen 
fmettetibe / gacn C?abc Carcï foehen in ’t fo?t / baer 
ïjp toa£ / en ben eerften / Die tjem ontmoetebe / toa£ 
Ulppio Conti / gefbnt en teel te pafte / fp toaren feer 
berteonbert/ hrimfrcn en fegenben ftaet altemaelop 
Ijare maniere / en bcttelbcn Ijem ’t gene ben 3|taïjacm 
fc töuptcr ften gefept Ijabbe / baer ïjpmebelacöte: en 
Dr£ anberen bacg£ op bic felbe ure / bicbe ftnptcr ge^ 
noemt ïjabbe / i$ fijne boob gebolgt. 

Wen 
8? er» 
tog toató 

begon cenigc fijfpitic te geben ban fijnen toiïïe. 
.j^oppn getoonnen 3ijnöe / geeft ftcfj be hertog 

ban jöepne berboeejt na Parijn / bcrtoaetts tree^ 
keiibc meer om fijn particulier pjofrjt aï£ om bet l4$?rtine 
aïgemepne ban be Htgtie / en albi £ nu ontöcc^ nrh/na 
ïifubc fijn beftepn / niet meer met bemantdinge 
alé te boren / inacr klaerïrjk en ronb upt Ijceft £prbe 
arn be ^ienacr^ ban ben honing ban Ibpangin öccn^V 
fijne ptctenfien beginnen te introbuccren / [)im te 
bennen te geben ’t geene fp alrebe teifrcn. Jtöen 
Ijceft berfcïjcpben miböden bp ber Ijanb genomen / 
om fjem Pari bie opinie af te hengen. *©och err 
top bactf berber ban fpjdicn , fullen eer ft bnh ? 
ïcn teat be honing ban ©?anltcyh in befe fijne 
Stearigïjepb boet. 

Watt 

I$P jfjebben gefept bat bp in befe fabc feer per« 
pïcjc tea^ / niet toctenöe toat bp boen fot’Dr: acn 
b’ecn 5fjDe toerbe bp ftet geperft ban be Cad-oh: 
ben bic acn fijn ;ijbe toaren / bat bp be öeiigte 
berfabenbe / Dc éoomfe ïidigie foubë acuuenicn / 
bat l)P baer boo? alle |)ct beftepn ban bic ban be 
Higuc bicbcn fouöe/ en bat alle rcDeucn ban teep^ 
geringe ban geliooftaeniljcpb bacr bop?. mafdrjrt 
fonben moeten ceftercn/ cti bat bp terftont bede/ 
ja be mcefte acn fijn jrjbe foubc brijgen, 
ning ïjabbe aïreöe be Catïjoüjhc ppneen acn fijn 
3jjbe gcconfcnrectt / bat fp ïjacr pjcpofltie of boop 
flaclj acn bc bergaberinge tot Jbaryp fouben nio« 
gen fenben met fijnen iCrompctteten öaeiop 
toa^ alrebe be bcrfocljte bergaberinge tufteben 
rfj^ en ^int ^enjj^ / in ’t <Eo?p ban ^tircne/ 
tegen ben 21 Hpftl geaceotbccrt: öoclj betionmg 

J^ct beleg ging in bie ttjb feer booft / en bepöe be1 beéft goeb gebouben eene declaratie te boen ber* 
&pacnfc Coloncïp Ijaööen alrebe begonnen bet toater honöigen in bc parlementen ban ©janbrijb onbee 
nut be gracht te laten: en banbelbe ban bie te bullen /1 fijn gdjoo?faeml)epb 3tjube baer in ïjp bc deeïa? 
om bc ^atterpe te maben / fonberïingc don 3Loup£ ratic ban ben pertoge ban .JPeptie toeberlept / be 
bc ©cïafco/ betoclUe om beter aeröetcbinben/ l)oe; bergaberinge tot Parijn berOiet / bcrfilactt alle be 
tod ïjp’t later begonnen ftaböe bpna acn’rïïabclpn gene/ bie bacr berfcljijncn / herballen te 51311 / en 
gclamicn toaé. dc fpitfe ban ’töabcïpn boert ge^ j te bebjijbcn Crimen L&fae Majeftatis, geeft fijne 
nmiecct/enbemijnefpnngenbcmethlcpticfdjabeban pjocureuré deucraeï^ en Jfücaïcn laft / om (jen 
bie ban ber £>tab/ bjadjtter boob cenigc ^panjaec^ tegen be felbe en tegen De Ccbcpuictrbcn ban bc 
önt m 3©aïen. .poeljtanp is met bc felbe en met De jsteben / Die albaer berfeljijneii / te informeren en 

r.r 23atterpc ccuc üequamc openinge gemadit om ben pioccöcrcn / en bcrïiïaert bat alleen / fo ,-$>teben 
opoa ffrwm tc leberen/ gclijlt bie ben 28 flöaert gdebert ip / en Gemeenten aï^ particuliere / ban toat ftaet en 

mcteni grote furie en getodt. don Uoup^öeÖe^ quaïitcgt bic 3ijn / Detodlte binnen bijfncn Dagen 
rmt' lafro Ijecfit flelj met fijne ^panjaeeben in be felbe na publicatie ban Dien / baec ban Dacn fdjeuben / 

25jefte gdogcert / en gebolgt ban Den Colonel Ha en Ijen toeberom ïtomen ftdlcn onöer fijne geljoo^ 
23oudotte/ bie in fijnen eenen arm gequetft toierbe., facmljept / gratie en genabc fullen ontfangen eu 
dacr bïeben boob omtrent Dertig Soldaten ban Ijet genieten / nuté bacr ban bortiDe bcrhlarmgc in 
0egiment bandon Houpg be ©dafco / en tien of ’t parlement ban ’t rcfojt / bacr fp 51311 / tocllie 
ttoaelf ^olbatcn en ©aenbragerp ban quaïitcpt / en declaratie be» tionmgs top Ijcbbcn goeb gebouben 
onber anbere ^ebaftiaen bé Caftro/ en Hernando IjJcr ïnebe tc laten boïgcn 
de Pafamer, Cbdïupben / bie feer bemint toaren 
onber ïjare natie, die ban be ,^tab Ijebben Ijct 
beïpn liïoehdgli befcljecmt. de honing Ijceft ge 
foc|t Ijcnlupöeu fecour? te fenben / fdjidienbc ber^ 
toaectl yoo paerben / bie elft een fahsftcu 25u^ 
hrupb acljter op ben fabel Ijabben: maecfp bpnaeljt 
rtjbcnbe met grote boorficljtigljcpb / 3tjn ebentod 
ontbebt getoeeft bidjt bp be ^tabenmbcbïudjtgei 
bjeben / fptoerben uagejaegt/ en eenige paerben toer^ 
ben geinregen / baec ban be JBccftcrs om fïdj tc be- 
ta tefaïbecen / afgeftegeu/ en bic betlatcn Ijcbbenbe / 
quamen ïjepmeïijft binnen J^opon: ’t toelli Die ban 
3Sopon te meer öebe berftautoen / flcnbe Ijct flabc- 
!pn genoeg berlorcii: en befpcrcrenbc ban outfet 
en brefenbe be ftccugljepb bic ^panjaerben / fo fp 
ftoimctibecljanb mochten obcctoouuen toerben / Ijcb 
ben fp ben leften IBaert gefjanbdt ban be pïactfe ober 
tc geben/ nabatfeljaer feftien Dagen Ibochelijb gebe 

ei fenbeert Ijabben. die ban binnen 31311 ben 25 21 pul / 
«a»* met paft en fait en bliegenbe ©cnDelcn uptbcc.3>taö 
ÖEn getrodten / en toerben aen fdtece plaetfc gcëoubopcert. 

de hertog ban iPepne Ijceft be^tab toeberom met 
JFranê <H5acnifuen befet / fonber baer eenige Jboïöatcu 
ban anbere natiën te toillcn in Ijcbbcni toaec mebe (jij 

ö 

Enrik , by der GratieGodes,Koning van Vrank- 
_rijk enNavarre, allen den genen, die delete- lFo,ri) 

genwoordige tien lullen ,Saluyt. HebbendeGodebe- ©«• 
beft ons te doen geboren worden vandeoutfte Stam- 
me der Chriftelijke Koningen, en by recht van Wet ntngp 
tigeSuccetïie komen tordeKrone vanher fchoonfte trgmtif 
en bloeyenfte Koninkrijk van de Chriftenheyt, en ^Eroe‘’ 
hadde hy ons niet minder begaeft met Godvruchtig- tJatffet 
heyd , en devotie , nochte met minder dapperheyd berga» 
en couragie, om het Chriftelijke Gelove, en dcPa- örringe 
len en Licniten van dit Koningrijk uyt te breyden , 
dan de Koningen onle Voorfaren , en heeft anders niet bp b<:n 
ontbroken aen ons geluk, dan dat alle onfe Onderla- {tjrneg 
ten van gelijken nier gefuccedeerc fijn in de deugt en ^nfpng 
getrouwigheyt van haer Voor-ouders Maer wy z.ijn gföara 
geraekt ineen eeuwe, datterveelevan ont-aert xijn, om 

hebbende de liefde ,diezy hare Koningen toedroegen, Ecnm 
en daer zy alle andere Volkeren in te boven gingen, conïng 
verkeert in Confpiratie, en haer getrouwigheyt in Re- ir fcte. 
bellye: fulksdatonfen arbeyd,en’t befte van ons leven, fr”* 
d’welk gedeftineert was om te illuftreren de glorie 
van den Franfen naem , tot ons hoogfteleetwelen ver¬ 
lieten is in de Ichande van dien bekent te maken, niet 
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hebbende konnen vermijden zedert onfekomftetot | 
de Krone te wefcn in geftadigen krijg tegens onfe re- | 
belle Onderdanen , v/aer aen wy fuiken misnoegen 1 
hebben, en fuiken medelijden met de ongevallen, 
die het gehele Koningrijk daer door lijd, dat indien 
wy geweten hadden , dat haer hact maer geweeft ware 
fegens onfen Perfoon alleen, wy gevfenfcht fouden 
hebben noyt tot defe waerdigheyd gekomen te zijn. 
Maer fy hebben wel betoont, dat haer confpiratie 
tegens de Koninglijke authoriteyt gemunt was, heb¬ 
bende die eerft begoft en daer na weder vernieuwt te- 
gens wijlen den laetften Koning onfen Hoog-geëer- 
den Heere en Broeder, tegens den welken het pretext 
van de Religie, daer fy fo veel van hebben te feggen, 
niet gelden mocht, hebbende altijd leer Catholijk ge¬ 
weeft, en felfs den Oorloge voerende tegensdie van 
de Religie , genaemc Gereformeerde , ten (elven 
tijde dat de voorfchreven Rebellen hem quaraen 
belegeren in de Stad van Tours , en is de ver- 
meynde oorfake van haer voorfchreven Rebellye 
van eerften aen valfch erkent geworden, fy is het 
naderhand niet min geweeft , hoe feer dat fy die 
ook groot maken meer dan oyt, en dat de eeni¬ 
ge juftificatie zy voor alle hare crimen. Maer het 
licht, ’c welke de Waerheyd in ’t Voorhooft draegt, 
overwint in ’t eynde de duyfterniffen , die hare 
donkerheyd daer tegen fielden , en de wonderlijke 
wijsheyd Godesdifponeen alle dingen fulks , dat felfs 
de quaetfledienen tot deperfedtie van fijnwerek, fo 
dat hy dikwils dwingt de gene , die diredtelijk op 
ftaen tegens haer eygea Confcientie , ten tijde 
als fy daer minft aen twijffelen , fich yetwes te 
laten ontgaen, ’t welk de Confeffie van haer fau- 
te fo uytdruckelijk doet, dat’et hun onmogelijk 
is die meer te lochenen. Het bewiis van dien is 
feer klaer en openbaer in de proceduren der ge¬ 
ner, die onder de naem van Ligue opgeftaen zijn 
in de Wapenen, tot de verftoringe en ondergank 
van delen Staec: En men fiet dat hoe fy haer 
doen meer hebben willen bemantelen , hoe fy haer 
quade intentie oogenfehijnlijker gemaekt hebben. 
En alzo de rechte en eenige oorfake van haer 
oproerigheyd principalijk beftaet in drie poindten , 
in de aengeboren boosheyd van haer Hoofden , 
die t’allen tijde niet wel geaffedlioneert zijn ge¬ 
weeft tot defen Staet : waer by gekomen is de 
ambitie van dien te invaderen en ander haer te 
deylen; de interventie van de oude Vyanden defer 
Krone, die haer profijt hebben willen doen met 
defe occalïe , en in het Volk de nijdigheyd van 
de armelijkfte of beroyfte op de welvarentfte, debe- 
geerlijkheyd der Rijkdommen , en de ongeftrafc- 
heyd van haer crimen. Defe Ordonnantie Godes, die 
denSondaer tegens fijn dank fijnefondedoet ontdec- 
ken, word althans volbracht in’t doen van den Her¬ 
tog van Meyne, noch meer dan hier te voren gefchiet 
was, door’t gefchriit’t welke hy nieuwelijks aen den 
dag gegeven heeft tot de generale convocatie, die in 
de Stad van Parijs gefchiet. Hoewel dat fijnefaute 
onverdragelijk zy , en onexcufabelder dan eenige an¬ 
dere die oyt bedreven is van diequaliteyt, fy konde 
niettemin indien niet geexcuieert, tenminftenmm 
vreemt gevonden worden van degene, dewelke weten 
wat de begeerlijkheyd van ’choogftegebietvermach 
in eene ambitieufe Ziele. Maer niet te vreden zijnd e 
met bynaaliedeFranfen elendig gemaekt te hebben , 
hun noch de ogen te willen uytfteken, enhunonbe- 
voelijk maken in haer miferien, hun benemende den 
trooft die hun noch refteert , ’t welke isdegewiffe 
kennilTe van den oorfpronk en eerfte oorfake van haer 
ongevallen , en te -weten op wien fy *c behoren te ver¬ 
halen, God heeft het niet willen toelaten. d’Ambi- 
tie vanden voorfz. Hertog van Meyne isfo opgeblafen 
geworden, datle in ’t eynde heeft doenbarftenden 
voorhank, daer mede hy diehadde willen bedecken. 
De aldergrootfte loosheyd van den voorfz. Geeft , is 
in hem te doen geloven, eenen goeden yver, eene 

grote eenvoudigheyd, ën dat hy ledig is van alle pre- 
fumtie i daer men nochtans geen groter foude konnen 
vinden om hem te befchuldigen, dan dat felve inftru- 
ment, zijnde gemaekt informevanEdidt, gefegek 
met het grote Zegel, geaddrefïeert aen de Hoven van 
“t Parlament,en met alle de andere formen en kenteke¬ 
nende de Koningen en Souvereyne Princen gewoon 
zijn te gebruyken, met uytfluytinge van alle andere. 
Hy doet by fijne voorfz. verklaringe eene generale 
dagvaerdinge van de Princen, Officiers van de Krone, 
en van alle de Ordens van’t Koningrijk, om te deli- 
oereren op den welftand van den Staet, het welke tot 1 
noch toe noyt gehoort is onder andere naeaa , dan die \ 

van de Koningen, gelijk by alle Wetten defe autho¬ 
riteyt hunalleen gereferveert word, engeoordeeltals 
Crimen lcef<e MajeJtatts voor alle andere. Hy wil beto¬ 
nen dat hy de Princen van den bloede eenigrefpedl 
wil bewijfen , en niettemin beroept hyie, convo- 
ceertfe, en belooft hun fekerheyd, ’c welke immers 
is hun te handelen als fijne mindere: Dit zijn alcemael 
Kentekenen van eene inbeeldinge , die hy in den 
Geeft heeft van de Souvereyne macht, van dewelke 
cjod toelaten fal dat hy lichalfo verre van daer fal vin¬ 
den, als hy daer onrechtvaerdiglijk na ftaet. Is dc 
forme van het voorfz. fchrift vicieus en ondeugende, 
defubftantie en is’c niet minder, zijnde vol van val- 
fche fuppofuien, en die niettemin fo fwakdatdeal- 
dereenvoudigfte oordelen die lichtelijk fonder hulpe 
konnen erkennen. De rechte en frewiiïefondamen- 
talc Wet van’c Koningrijk , nopende defucceffie van 
dien, isdeSalique Wee, dewelke ioheylig, fo vol¬ 
komen, en fo excellent is, dat haer fnaeft God) toe 
komt de eerfte en grooefte eere van de behoudeniflfe 
van dien in den ftaec, die folang geduercheeft, en 
noch tegen woordelijk is: Sy is ook fo helder en klaer, 
datfe noyt eenige interpretatie of exceptie ontfangen 
heefc. SulksdatGod, de nature, en de voorfz. Wet 
ons geroepen hebbende tot de wettige fucceffie van de¬ 
le Krone , fy ons niet in twijffe! getrocken kan wor¬ 
den, even fo weynig als yemant van onfc voorfaten, in 
welkers macht niet geweeft is yetwes te veranderen of 
altereren in de voorfz. Wet,die t’allen tijden in Vrank- 
rijkin reverentie gehouden is geweeft als eene God¬ 
delijke Ordonnantie, dewelke het den menfehen niet 
toeftaet aen te raken, hun anders niet overgebleven 
zijnde dan alleen ’t vermogen en de glorie van die wel 
tegehoorfamen: En indien daer in niets heeft mogen 
geinnoveert worden, noch minder heeft het mogen 
gelchieden door de verklaringe, gedaen by wijlen den 
Koning , onfen hoog-geëerden Heere en Broeder, 
aen de Staten van Bloy sin’tjaer 1588, Wantbehal- 
ven dat het de Wetten toeftaet, en niet de Konin¬ 
gen te difponeren van de fucceffie van defe Krone, 
lb is ’t meer dan kennelijk en openbaer, dat in plaetfe 
dat de vergaderinge der voorfz. Staten behoorde te we¬ 
ien een vrye delibeiatie, dat het anders niet was dan 
eenopemlijke c’lamenfweeringe tegens de authoriteyt 
van wijlen den Koning, den welken de voorfz. ver¬ 
klaringe uytgeperft wierd met geweld en violentie, 
gelijk alle’t gene ’t welke daer gehandeltwiert, niet 
was dan tot de beveftiginge van ’t gene federt daer uyt 
gevolgt is, in faveur van de rebellye, die noch tegen- 
woordiglijk duurt, enftaetniet teprefumereH, dat 
wijlen den voorfchreven Koning alwillens de voor¬ 
fchreven Wet foude hebben willen breken, door wel¬ 
ke wijlen Koning Frangoysde eerfte fijn Grootvader, 
en confequentelijk hy felfs mede tot defe Krone geko¬ 
men was, gelijk als de voorfchreven verklaringe on- 
rechtveerdig waf , alfo is fy ook niet onderhouden 
geworden by de gene felfs, die die gefmeet hadden, 
en in welkers fayeurfy gemaektwas. Wan indienden 
voorfchreven Hertog van Meyne wijlen den Cardi- 
nael van Bourbon onfen Oom erkent hadde voor fij¬ 
nen Koning, gelijkhyhem een tijd lang den ydelen 
tijtel daer van gegeven heeft, hy foude fiefe gedurende (foLi 
fijn leven eer geintituleert hebben fijnen Luytenant 
Generael, dan Luytenant Generael van den Staec. 

gelijk 
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gelijk hyaldeur gedaenhceft, achtende dat die quali- 
teyt hem daer van eenige pofleffie toebracht. Sy fou- 
den ook onfe voorfz. Oom erkent hebben van dier tijd 
aen dat fy v/ijlen den Koningh onfen hoog-geëerden 
Koning en Broeder, begonden te beroven van de Ko 
ninglijke weerdigheyt, of ten mirtfte datelijk na fijn 
dood: maer fy beraetüaegden daer opmeer dan drie 
Maenden daer na en datfy’rfelve refolveerden, en 
was niet in intentie van hendieteconferveren , maer 
oradoor den Hertog van Mayne tijd cn macht te win¬ 
nen om hem felre daer in te ftellen, fich ondertuf- 
ichen introducerende in alle de authoriteyten , die 
daer vandependeien. En het is bedrog, te leggen dat 
devoorlchreven verklaringen, te Bloys gedaen, an¬ 
ders nietisdandebeveftingc van eene andere dierge¬ 
lijk , gedaen in de voorgacnde Staten , gehouden te 
Bloys voorfchreven A<\ 1577. Het kan wel wefen, 
dat fyfe al van dien tijd af in den fin hadden, maer haer 
maght v/asdoe noch niet fterkgenoeg om dietedoen 
relolv eren , zijnde daer anders geencdemonftratie hier 
op gedaen dan door eene Hechte Legatie van wegende 
voorfz.Staten , onsen wijlen onfen Neveden Prince 
vanCondé, ons te doen vermanen om de Catholijke 
Religie aen te nemen. Aengaende de Ceremoniën, die 
de promotie tot de Koninklijke weerdigheyt behoren 
te vólgen , die de voorfchreven rebellen ons verwijten 
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niet te hebben , hoewel dat ’t felvc niet behoort te 
gelden om ons uyt te fluyten , en ons te weygeren de 
gehoorlaemheyt die ons toekomt, door dien dat het 
Koningfchap by fich felven beftaet, en wel veledin- 
gen en verhinderingen konnen voorvallen tullchen 
bet voorlchreven Koninghfchap e* de Ceremoniën 
van dien, gelijk wy den eerften Koning niet wefen 
fouden , die eenigen tijd geregneert hadde eer hy 
gekroont wiert, en de andere folenniteyren kreegh; 
maer niets interponeert fich tuffehen de perfoon des 
Konings en het voorfchreven Koninglchap, van de 
welcke de autoliteyt onaffcheydelijck is : nochtans 
achten wy , dat wy genoeg hebbeh doen blijeken, 
gelijk wy ook aldeur doen fullen , dat gelijk het aen 
ons niet gefchort heeft tot noch toe , dat het daer 
ook noyt aen fchorten fal, dat wy niet (ouden heb¬ 
ben alle de ken-tekenen en chara&eren , die defc 
weerdigheyt behoren re vergezellchappen y en dat 
wy niet tot ons zouden trecken alle de arfêdtie van 
onfe onderfaten, gelijk wy haer alle de onze geven, 
felfs wat belangt het ftuk van onze Religie, dat wy 
niet zouden doen blijeken eygene halfterrigheyt te 
hébben , en dat wy wel bereyc zijn om alle goede 
onderwijfinge te ontfangen , en ons te houden aen 
’t gene God ons raden zal tot onze heyl en zalig- 
heyt rc dienen. En ten moet niet vreemt gevon¬ 
den worden van alle onze Catholijke Onderzaten, 
dat wy opgebracht zijnde in de Religie , die wy hou¬ 
den , die niet begeeren af te gaen zonder eerft on- 
dei weezen te worden , en dat men ons hebbe doen 
blijken dat de gene, daer fy wel wilden dat wy van 
waren, de befte en verzekerde is. Defe onderwij- 
zinge in goede forme des te nodiger in ons zijnde, 
allo ons exempel en bekeringe veel vermogen foude 
om de andere te bewegen. Het ware ook gedwaelt 
in de principien van Religie; en getoont gene te heb¬ 
ben , rewilien ondereen fimpeie vermariinge onsde 
onfe doen veranderen , daer het daer in te doen is 
om fuiken kofielijkcn ding , als daer is ’t gene daer 
men dehoope van fijne zaligheyt op fonderen moet. 
En hebben niet gedacht te faelgieren met te begee¬ 
ren de convocatie van een Concilie , gelijck de 
voorlchreven Rebellen ons verwijten , en dat dat 
Zoude wezen in twijtfel te trecken geene by de an¬ 
dere befloten is geworden : door dien datdeielve re¬ 
den condemneren zoude alle de laetfte, in de welke 
men niet gelaten heeft wederom te handelen’t gene 
indeeerfte was befioten geweeft. Nochtans indien- 
ricr eenig beter en veerdiger middel gevonden word 
om te komen tot de voorfchreven inftrudtie, het is 

en tegen daer na wenfehen> eb dat van ganfer her» 
ten omhelzen zuilen , gelijk wy achten dat genoeg 
betuygt te hebben door de toelatinge , die wy de 
Princen, Officiers van de Krone, en andere Catho¬ 
lijke Heeren, die by ons zijn, gegeven hebben van 
Gedeputeerde aen den Paus te ïcbicken , om de 
voorfchreven onderwijfinge te facilitcren , en daer 
mede over te ftaen. En niet alleen door dat mid¬ 
del , maer van te voren door verlqbeyden onzeGe- 
nenle verklaringen , en noch door particuliere Le- 
gatien hebben wy hun luyden willen induceren te ko¬ 
men tot eenige conferentie, om te vinden de midde¬ 
len van te geraken tot de voorfchreven onderwijGnge, 
dewelke geenfins kan gefchieden onder het getier van 
’tgefchut en van de Wapenen: maer fy hebben daer 
noyt toe willen verftaen , dan ten tijde en voor lo veel 
als ly geacht hebben hun te mogen dienftig zijn om ja- 
louzye te verwecken in de Minifters van Spangien, 
om te beter conditiën van de zelve de krijgen. En het 
is onwaerheyd te zeggen dat zy ons daer van oy t eenige 
vermaninge gedaen hebben in fulker forme, dat men 
mochce oordeelen dat het was om effedt te hebben : ter 
contrarien ’, daer is noyt van gefproken van haer zijde, 
dan als vreefende te perfuaderen’tgenezy om hec fa¬ 
veur van haer pretext bedwongen waren te-tonen na te 
verlangen, en noch rechrevoort by het voorfchreven 
gefchrifc willen zy de fake voor defperaet houden , eer 
datfe oyt voor gehouden is geworden, vvaer voor fy fo 
grotelijks beducht zijn, dattervan zoude mogen ko¬ 
men , ’tgene hun immers lo veilchrickelijk is in’t 
herte , alfthun Ichijnt aengenaem te welen op delip- 
pen, dat fo haelt als fy verltaen hebben dat de voor¬ 
fchreven Catholijken, dieby onszijn, metonfe toe¬ 
latinge aen den Paus depefcheerden onzen lieven en 
getrouwen P.aed in onzen Rade van State, Ridder van 
de twee Ordens, den Marquis van Pizani, hebben ly 
metter fpoet afgezonden twee van haer Ambaffadeurs, 
die nu geheel Romen in roeren ftellen met de Mini¬ 
fters van Spangien, om hem te beletten en te maken 
dat hem audiëntie geweygert werde, hoewel dat hy 
gedeputeert is van wegen de befte Catholijken van die 
Koningnjck, en darter niet eenen uytgezogt zoude 
konnen worden, dieCatholijker waer, dan hy, en 
dat het wel teprefumeren ftaet, dat fijnen laft niet was 
dan ten beften en tot confervatie van de Catholijcke 
Religie. Dat zijn gewiffe en bundige effeótcn , de 
niet over een komen met de woorden, die althans ge- 
ftroyt worden in haer fchriften, om de eerivoudigfte 
te bedriegen: en niette min worden de eene te Ro¬ 
men gehandelt ten lelven tijde dat de andeie alhier ge- 
publiceert worden, het welk ’t gene is dat hun fo ftou» 
tclijk dede feggen , dat fy aengaende’tgene onfe Re¬ 
ligie betreft fich gedroegen aen’t gene daer van geor- 
dineert Zoude worden by den Paus, die wy hopen dat 
fo rijp van oordeel en billijk zal wezen,dat hy de waer- 
heyd van dien wel zal weten te onderlcheydcn. Defe 
fo openbare contrarieteyten , deze fo opentlijke loos¬ 
heden , zijn quade middelen voor de voorlchreven 
Rebellen, om te bewegen de ftantvaftigheyd van de 
goede Catholijken, dieby ons zijn , en die te.trecken 
totgemeenfehap van heur fauten, gelijk hec fchijne 
dat zy eene van de principale intencien van dar ge- 
fchrift, met die te nodigen of eer te verdragen fich te 
vinden op de voorfz. vergaderinge. Hec zoude veel 
bilt ij ker en behoorlijker wezen, datzy, diedegedif- 
unieerde Catholijken zijn , zich weder quamen voe¬ 
gen by het Lichaem der goeder Catholijken en rechte 
Fran^oylen , en fich formeren na haer Patroon en 
exempel. En indien het Lichaem is daer de befte en 
edelftepartyeis, fo kan’c nergens ancers wezen , dan 
daer alle de Princen van den bloede zijn, alsook alle 
de andere Princen (uytgenomen die van’cHuys van 
Lorreynen , die anders niet zijn dan Princen van 
vreemden Huyze) alle de Officiers van de Krone, de 
voornaemfte Prelaten ,de Minifters van den Sraët, alle 
deOfficiersderParlamenten,ten minften alle de Hoof» 

verre van daer dat wy ’t verwerpen zouden,dat wy daer 1 ken, by na al denAdel, die altemael vaft gebleven fijoira 
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haer getrouwigheyt t’onswaerts en tot haer Vader¬ 
land : Want onfe fake is die van den Staec, voorden 
welken wy ftrijden, gelijk de andere doen om dien te 
deftrueren. Het ware goed dat xy haer oogen wierpen 
op de monumenten van hare Voorfaten, die menig- 
mael haer leven ten beften gegeven hebben om de 
Poorten van dit Koningrijk te (luyten voor de gene, 
daer xy die altans voor openen, trafijk dry vende voor 
geld met het bloed van haer Vaders en met den Wel- 
ftand en eere van haer Vaderland. Het £bude goed 
zijn dat zy rouwe en leedwefen dreven over het grou- 
welijke Pacricidium , gepleegt in de Perfoon van wy- 
len den Koning onfen Hoog-geleerde Heere en Broe¬ 
der: Ehniet meer te roemen als op een Trophee, en 
een faveur des Hemels, op hetdroevigfteen jammer- 
lijkfte accident, datoytin Vrankrjjk gebeurt is, en 

. daer xy meer door gediffameert is, zijnde geen fuffi- 
' tol,rcv fante ontlaftinge om daer niet fchuldig aen tewefen , 

te feggen dat men ’t niet geweten heeft » men had- 
de fich daer over ook niet publijkelijk moeten ver¬ 
blijden , God daer voor danken , en de gedachte- 
niffe van den Executeur verceren , indien men ge¬ 
looft wilde xijn dacraen daer t’eenemael onfchuldig 
aen geweeft was. Het ware goed dat xy aenmerk- 
ten den tegenwoordigea Staet van Vrankrijk, hare 
eerfte Voetfter-Moeder , dewelke haer foo teeder- 
Irjk gelbogt en opgebracht hebbende , haer , van 
de minde die xy waren van hare conditie , heeft 
opgetogen en gepaert met de grootfte van ’t Ko¬ 
ningrijk ; en fuchteden van leet-weefen , van dat 
xy haer rechtevoort hen verfcheurt met haer eygen 
handen, vervult met nieuwe Inwoonders, geregeert 
met nieuwe Wetten , en daer nieuwe fpraken fpreke. 
Indien defe confiderauen niet helpen om hun het herte 
te verfachten , ten minften zijn wy wel vcfekert dat 
dat altoos meer ontfteken en animeren fal ’t herte der 
goede Catholijken die by ons xijn, die wy fiendatre- 
folurerzijn dan oyc, om voorts dereftevan haer le¬ 
ven en van haer middelen te kofte te hangen aen eene 
fo rechtveerdige en Heyligen faek, waer van xy ons 
goede getuygen fullen fijn dat wy hun het eerfte exem¬ 
pel geven, gcenfins (parende onfe gefondheyd $ noch- 
te ons eygen bloed, tot prijs van ’t welke wy wel wil¬ 
den de rufte in dit Koningrijck verkregen hebben. 
Sy (uilen ook voor ons getuygen, hoedanige dat onfe 

' comportementen geweeft xijn tegens de Catholijke 
Religie, en alle de Kerkelijke Perlonen : ofwyforge 

.. gedragen hebben niet alleenlijk voerde gene, die in 
haren plicht gebleven xijn , maer voorde gene (elfs 
der voorfchreven Rebellen, die by ons geweeft xijn, 
dewelke toeftaen fullen dat fy beter traktement van 
ons gehad hebben , en datfe gdïen hebben dat de difci- 
plijne, voor lo veel als hen aengaet, beter in ons Le¬ 
ger onderhouden wiert, dan in dat van de Vyanden 
voorfchreven. De voorfchreven goede Catholijken 
die by ons zijn ; en dewelke middel gehad hebben om 
ter degen op onfe Adtien te letten en die te ondertaften 
fullen ons ook goede getuygen wefen, of of wy forg- 
vuldige onderhouders geweeft xijn van de belofte hun 
by onsgedaen t’onfer komfte tot de Krone, en of wy 
daer in m’t minfte gemanqueert ofgetaelgeert hebben, 
voor fo veel als in on(e macht geweeft is, en zijnde al- 
daer in defe intentie en vafte rcfolutievan dat te vol¬ 
brengen , en al onsleven lang religieulelijk te onder¬ 
houden , hoewel dat wy noyt occafiegegeven hebben 
om daer aen te mogen twijffelen. Nochtans door dien 
de voorfchreven Vyanden by alle middelen trachten 
daer van contrarie impreffien te geven, en dat wy niet 
foude begeren dat daer van de minfte fcrupule bleef in 
de gemoederen van onfe voorfchreven goede Onderla¬ 
ten , So wederhalen wy alhier geerne de voorfchreven 
belofte, nemende den levendigen God tot getuyge, 
dat wy uyc het binnenfte van ons herte noch tegen- 
woordiglijk aen onfe voorfchreven Onderfaten delelve 
belofte doen, die wy hun deden t’onfer komfte tot de¬ 
fe Krone; gelijk alsdiegeregiftreertis in onfe Hoven 
van Pariamenten: Beloven die na te komen, en on- 
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verbrekelijk te onderhouden en volbrengen, tot den 
laetften adem onfes levens toe : en voorts, dat het 
noyt aen ons houden fal, dat de lwarigheden en ver- 
hinderingen , die van onlen Perfoon mogen depende- 
ren , geen eynde nemen door de goede middelen , die 
daer in gehouden moeten worden , dewelke wy ho¬ 
pendat God fulks begunftigen fal met fijnen zegen, 
dat alles fal gedyen toe fijne glorie, entotwelftand en 
rufte van defen Staet. En aengaende de verklaringe 
van den Hertog van Meine , hier boven gementio- 
neert, op dat niemand daer in mag bedrogen werden, 
en pretenderen caule van ignorantie onfer intentie op 
dat ftuk; na dat wy de fake in deliberatie geleyd heb¬ 
ben in otifen Raed, hebben wy, met advijs des (el¬ 
ven, alwaer waren de Princen fo van onlen bloedeals 
andere, de Officiers van de Krone, en andere grote 
ennotabile Perfonagienvanonien voorfz.Rade, gé- 
feyd enverklaert , leggen en verklaren by delen, de 
voorfz. vermeynde vergaderinge gehouden of te hou¬ 
den in de voorfz. Stad van Parijs, gemenuoneert in de 
voorfz. verklaringe van den voorfz Hertog van Meyne 
aengevangen te wefen tegens de Wetten, den welftand 
en de rufte van ’t Koningrijk, en d’Onderfaten van 
dien; alle’t gene ’t welke daer gedaen ,gefeyd , gehau- 
delt, en gerefolveert is of lal v/orden, abufijf, van ge¬ 
nen eftektenochte weerde. Verbieden alle Perfofien , 
van wat qualiteyt of conditie zy ook zijn , daertegaen 
of te lenden, daer eenige intelligentie te hebben, direc- 
telij k of indireót elijk, nochce paffagie, confort, o( hu!» 
pe te geven aen degene, diegaen, keren,oftefenden 
lullen na de voonz vergaderinge. Hebben 1b den ge¬ 
nen, die de voorfz. convocatie doet, als alle de voor¬ 
noemde, verklaert in ’t voorfz cas achterhaelt en over¬ 
wonnen van Crimen La;fa Majeftatis in den hoogften 
graedibegeeren dat in die qualiteyt tegens hun geproce- 
deertwerde, ter düigentie van onfen Procureurs Ge- 
neraels,die wy particulierlijk belaften daer van het ver- 
volgtedoen. En nietteminovermitsdatveleSteden , 
Gemeenten, en particulieren lullen mogen bedrogen 
geweeft zijn in de voorlz convocatie, diezy niet ge¬ 
acht (uilen hebben loonwettelijk en verboden geweeft 
te zijn als zy is, niet begeerende af te wijken van onfe 
aengeboren goedertierenheyd, die wy altoos gepleegt 
en geprefenteert hebben aen alle onfe Onderdanen , 
felts in dit particuliere ftuk excuferende de eenvoudig- 
heyt van velen , diedaer in fullen mogen vedeyd ge¬ 
weeft zijn, Hebben wy uyt onle fonderlinge gratie, 
gefeyt en verklaert, feggen en verklaren by defen, dat 
alle, fo Steden en Gemeenten, als particuliere, van 
wat qualiteyt en conditie zy ook zijn , die fich op 
weg öegeven fullen hebben om fich te vinden ter 
voorfctireven Vergaderinge , daer alreede gekomen 
fullen zijn, of daer gefonden fullen hebben, datzy 
daer van daen gaende , ot hare afgefondene te rug- 
ge roepen, en tot ons recurrerende met de fubmii- 
fien in luiken geval vereyfcht , xy daer goedercier- 
lijk fullen ontfangen worden , en van ons verwer¬ 
ven de quytfcheldinge van defe faute , en van de 
voorgaende, begaen om deadherentieof aenhangin- 
ge , die xy gehad (uilen hebben met de voorfchre¬ 
ven Rebellen , mits dat xy hier in voldoen binnen 
vijftien dagen na de Publicatie van defe onle tegen¬ 
woordige verklaringe in ’t Parlement van ’t reflbrt, 
daer zy van zijn (uilen. Belaften de luyden , houden¬ 
de onfen Hoven van Parlament, defe tegenwoordige 
te doen lefen , publiceren en regiftreren, en den in- 
houJ van dien te doen onderhouden en nakomen van 
Poinófc tot Poindt, na fijneforme en teneur, fonder 
te lijden dat eenigfins ter concrarien gedaen werde, 
want het ons alfo behaegt. Ten oirkonde van het wel¬ 
ke wy onfen Zegel aen defe tegenwoordige hebben 
doen hangen. Gegeven te Chartres den negen en cwin- 
tigftejanuary in *c Jaer der gratie 1593. en van ons 
Rijk het Vierde. Ondertekent HENRY. En la¬ 
ger, bydenKoning wetendein fijnen Raed, onder¬ 
tekent Forget. En gezegelt op eenen dobbelen fteert 
met het grote Zegel van fijne Majefteyt in Geelen 

Waftt*. 
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Wafle. Onderftont , 
geregiftreert gehoord en verfoekende den Procureur 
GeneraeldesKonings, volgende ’t arreft van ’c Hof 
van huyden , en gcordonneerc dat dc Vidimus van 
dien gelonden foude worden door de Bailljufchap- 
pen van dit reffbrt , om daer van gelijken gelefen, 
gepubliceert en geregiftreert te worden , op dat 
niemant daer van caule van ignorantie mach pre¬ 
tenderen) en voorts dat ter inftantie van den voor- 
fchreven Procureur Gcnercl, of fijne SublHtuyten, 
neerftighlijck geinformeert fal worden by de Rich¬ 
ters van dit voorfchreven reffort, op de gene , die 
geweeft , gefonden , of intelligentie gehad fullen 
hebben op de voorfchreven vermeynde vergaderinge 
en convocatie om de informatien genomen > en 
aen het Hof gerapporteert zijnde , daer in voorfien 
te werden na behoren. Te Caen in ’t Parlement 
den 23 Februarij 1593. Ondertekent 
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Bc ©rtgaDeringe tot IDarijö bp Den £?crtogl) ban 
Jjlöapne uptgcfcfocUcn ftccft cücntud fijnen boojtganft 
gcïjab / tiacc gingen feïtfame teelten om / m ’t l)en 
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$arij£ geïtoraen lm3 / tipt Den name ban Den Ito 
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A Lsdoor een fonderlingeweldaedGodesdenVrede 
^Cö«n i\.Gods gemaekt was tüffchen den Doorl. Catholjj- 

ken Koning, mijnen genadigften Heere, en den Doorl. 
Koningvan Vrankrijk Henrikde ll.onfterffelijkerge- 
dacbteniffe, en verfterktdoor den Band van’t Huwe¬ 
lijk der Doorl. Elifabetha fijn Dochter: En als wy ons 
beloofden dat van dier tijt aen alles door de Goddelijke 

^^'hulpeonsgeluckigen voorfpoedig wefen foude: fozijn 
in dit Koninkrijk Ketreryen, die al van vele eeuwen 
af voor deChriftenheyt (eer peftilentiael geweeft zijn , 
ingedrongen , en fo ernftiglijck en herdneckiglijek van 
veeleenverlcheyden Mannen van feer grote authori- 
teyt) vermogen, en doortraptheyt, door de Wapenen 

cbftej en andere behendige middelen vei breydet en voortge- 
ilBaten fet> datfe anders niet dan den oridergank en verderf van 
?an6» de geheele Reliegie in dit Koningrijk dreygden : waer 
fc] be» in mijn Koning, nafijne goedigheytengoedertieren- 
twnbe heyt, alles gedaen heeft, dat een teken mochte wefen 
tflnae van °Prccbee vruntfehap, en dat men in den y ver van 
n$ de oude Religie teconferveren van een Koning, ten 

hoogften Catholijck zijnde, foude mogen begeeren. 
tften SijnegedienftigheyttotdenKoning, fijn Schoon-Va- 
otrfng. der, is hem benomen geworden door de haeftige dood 

des alderbeften Konings, met hoogfte droef heyt van 
eenycder. Hy foude hen voorfekergedienftig geweeft 
zijn, indien hy geleeft hadde. Hy heeft fijn Schoon¬ 
vader gedienftig geweeft, de Princen van den bloede 
bemint, ennoytyet nagelaten, dathunluydenvoor¬ 
derlijk en oirbaer mochte wefen; alleenlijck daer op 
fiende , dat den opgerechte Vrede eeuwigh mochte 
blijven, en dat onder defelve beydede Rijcken, en 
mitsdien de geheele Chriftenheyd door de voorforge 
der alderbefte Koningen geluekig en voorfpoedig fou 
den blijven, ikkome tot het gene ons nader is. So 
haeft als het van node was, ten tijde van Francifcus 
de tweede, heeft den Catholijken Koning onder Car- 

vajak uyt Spangien grote Troupen Krijgsvolk gefon¬ 
den : ten tijde van Carel de negende, den Grave van 
Aremberg uyt Nederland met veel Ruyterye: ten tijde 
van den lelven, den Grave van Manfvelt met niet wey- 
nig Voetvolk cn Ruyierye: defe alle hebben in Vrank¬ 
rijk gevochten , als voor haer eygen Land. Welk alles 
u Luyden fo bekent en notoir is, dat ik het overtollig 
achte breder hier van ce handelen En op dat ik tot an¬ 
dere dingen kome , ik weet voorwaer niet, wat groter, 
treffelijker,loffelijker in den groten en Catholijken Ko¬ 
ning gevonden kan worderi, dan dat hem onder fo vele 
en fo grote ongelijken,die hem van uweKoningen aen- 
gedaen zijn , geen patiëntie ontbroken heeft. De Ko- 
ninginneMoeder heeft,ten tijde vanHenrik haerSone, 
der voorgaende weldaden niet gedachtig fijnde,(’twelk 
ik bedwongen ben re (eggen) den Catholijken Koning 
twemael verongelijkt,een Vloot tegens onfe affaire» in 
Portugal uytgeruft hebbende. Ëen Hertog, Prince 
van den bloedg, heek Camerijk ingenomen , en fo gro¬ 
ten deel van Nederland aLhygekoft heeft: Henrick 
heeft haer beyde geholpen,of altoos niet wederfproken, 
gelijk hy wel konde en behoorde: Nochtans heeft mij¬ 
nen Koning in de vnentfehap volhert, niet uyt onver¬ 
mogen (’t welk allede Wereld verftaet) maer uyt een 
Chriftelijke goedwilligheyt,en heeft liever gewilc fich 
fel ve te kort laten doen , dan door het ongelijk van die 
van den bloede getergt zijnde,haer de gelegentheyt vah. 
lich te bedenken ontnemen,en alfo het publijke onheyl 
vosrkomen. Daer is noch meer, ’t welk ik doch korce- 
Jijk overlopen fal. DenHertog vanAlen^on isdefer we¬ 
reld overleden, en van die tijd aen heeft den Prince van 
Bearn , die heden den ondergank onfer Religiedreygt, 
begonnen naden fcepter van dit rijk te ftaen^het wel¬ 
ke Koning Henrickoock met publijeke vertogingege- 
fterkt heeft; fo dat de Broeders van Guyfe, Princen di« 
noyt ten vollen geprefen konnen worden, nodig geachc 
hebben tedeneken op het remedie van dat fo groten 
quaed. Sulken groten fake hadde grote macht en mid¬ 
delen van node:men heeft een verbond gemaekt,’t wel¬ 
ke mijnen Koning feer befwaerlijk was : De copye van 
dien 'is geregiftreert, befiet dat eens; gy luyden (uit daer 
in anders niet vinden, dan dat na enkele Godtfaligheyt 
fraaekt.niets dat van goede en Religieufe Mannen met 
recht foude mogen berifpt worden. Sijn Catholijcke 
Maj. heefby tijtsin uwe faken willen voorfien, opdat 
gyluyden,fijnen byftant en raet verfuimende, eyntlijk, 
gelijk fuik* met allen apparent was,niet verloren foudec 
gaenj hy heeft groot geld gefurneert, en uwen Koning 
is bedwongen geweeft tot den fchoot der Religie fijn 
recours te nemen : ’t welke indien hy uyt goeder herten 
gedaen hadde,de vlamme der Ketterye foude in ditKo- 
ningrijk al langh gedemt geweeft zijn Doch hy heeft 
niet gewilt door ’sduy veis ingeven : derhalven is’t we¬ 
der , in plaetfe dan tot het eynde te komen, eerft te be¬ 
ginnen geweeft met defe onheylen; men heeft weder 
nieuw geld gefurneert, en alle perijkel eyntlijk verach¬ 
tende, is men eyntlijk tot de opentlijke wapenen geko- 
men:ons Volk had de neerlaeg wel in de (lach van Ivry» 
maer nochtans heeft ons leger onder’t beleyt van den 
kloeken Held AlexanderFarnefe,Hertogh van Parmen 
en Playfan^enjdefe felve treffelijke Stad van Parijs,daer 
wy nu in fpreken, met feer grote moeyte, ongehoorde 
ftantvaftigheyt,en wonderbaerlijke vromigheit van de 
goede Borger* geconferveert zijnde uyt de handen der 
Vyandengerukt,foly nu ftontom verloren te gaen.Van 
gelijke is’t met Rouaen toegegaen. Hier by komt noch 
een overgroot en tniffehien ongehoort exempel van 
vriemfchap;te weren,dat rieCatholijke Koning’t fijne 
met ongelovelijkc fchade verlaten heeft,om u lieden te 
hulpe ce komen:hy heeft by u lieden altijts fijne dienaers 
gehad, om u lieden in defe fwarigheden te vertrooften 
en alle devoiren tc bewijfen.Het Krijgsvolk is als noch, 
gelijk het lange geweeft is, voor u luyder welvaert tot 
dedood bereyd,en daer isoverdeó MilioenenKronen 
aen verdaen,fouder dat ondertuflehen mijnen Koning 
uyt die alle eenig voordeel genoten heeft, en hier mede 
nochtans niette vreJcn zijnde, heeft hy lang bedacht, 
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Het elartigfle Boek. 
wat men meer voor uluyder welvaert foudekonnen 
<doen,en heeft eyndelijk bevonden, dat het voornaem- 
jfte van allen was,dat de vergaderinge van defe leer ver» 
maerde by-een-komfte gehouden loude worden ; hy 
heeft by de Paufen gemaekt, datfe uluyden en alle het 
uwe omhelft hebben:hy heeft my ook aen U L. gefon- 
den,op dat ikU L- fijn advijs in defe gewichtige fake 
van fijnent wegen verklaren foude, en U L. behulpig 
zijn in alle ’t gene, dat tot uwe welvaertdienlijk ware. 
Alle welke officien fo heerlijk, fo treffelijk, fo gewis,fo 
helder fchijnen te wefen, dat miffehien tot genen tijde 
nochte Vrankrijk felvc,nochte eenig ander Rijk,in den 
hoogften nood diergelijke genoten heeft. OnfenCa- 
tholijken Koning achtet dat u-luyder aller welvaert 
daer in alleen gelegen is, dat fuiken Cathohjken Ko- 
ning van UL.genomineert en verkoren weide, en 
met fuiken yver der Religie ontfteken, den welken 
geen macht ontbreke om u -luyder faken te bevredigen, 
befchermen , handhaven, van den Vyarfd bevrijden, en 
dewelke fo verkoren zijnde, niemanc twijffele, of men 
fal met Godes hulp in korten weder tot den ouden 
Godsdienft en glans der Republtjke komen , en alles in 
fijnen vorigen ftaetherfteld worden. Doch voorname¬ 
lijk fo bid en verfoekc hy, dat fonder eenig uytftel defe 
gehele fake fonder partij digheyd afgehandelc worde, 
door dien ’t fchijnt dat’er anders feergroot gevaer in 
’t dralen gelegen is; en op dat’er geen oorzakezy van 
dilayeren, fo belooft hy den fclven byftand ,die hy te 
voren bewefen heeft,en noch veel groter,fo’c van node 
zy,met de felve goedwilligheyd,die hy rot noch toege- 
bruy kt heeft- Wel aen dan D oorluchtigfte en Eerwaer- 
digfte, en gyluyden ook feer voortreffelijke Mannen, 
wilt na uwe Godvruchtigheyt, Edelheyt, Deugc,en 
voorfiehtigheyd met geheeler affedtie ernftehjk en 
ftandvaftelijk de herftellinge en conlervatic van die 
dingen ter handen nemen, en tot defe fo gewichtige,fo 
Godfalige fake, en die de gehele Chriftenhey d fo noot-, 
wendigis ,een recht Godvruchtig en recht Chriftelijk 
gemoed brengen, en fodanig als alle de Chriftcnen der 
geheler Werelt van U L. vorderen. Wat my belangt,ik 
falU L. altijds behulpig wefen fo veel alsmy raogelijk 
fal zijn, en fal my in geen gebrek lacen vinden,van ee- 
nige liefde ,moeyte ,en forgvuldigheyd, fo veel als ik 
verftaenfaleenigfins voor u-luyder gemeene welvaert 
dienftig te wefen: en tot feer vafte getuygeniffe en 
oircond van dien, levere ik U L. feer vriéndelijk delen 
Brief van mijn Koning,aenU L.gefchreven. Aisgy- 
luydendiegelefen fult hebben, indiender dan noch 
meer is dat gyluyden begeert te weten, en wat my be - 
laftzy, dat fal ik breder, des van node zijnde, ver¬ 
klaren. 

'x5S>3 
te houden, dat de Staten niet fcheydcn fonder dc be¬ 
hoorlijke refolutie, te weten , van luiken Catholijken 
Koning,alsde tijt vereyfcht,op dat het Koningrijk van 
Vrankrijk weder gebragt werde tot fijn oude wefen, en 
exemplareChriftelijkheyd.En naden',ad dat ik dit doe 
na al het andere,’c welk men geiten heeft en noch fiet, 
fal ’t reden wefen, dat gy-luyden aldaer u weet te be¬ 
helpen met degelegentheyd,en dat men my betalealle 
’t gene ik aen datKoningnjk meritere,mits my voldoe- 
ninge gevende tot fo groot voordeel van u felven 5 aen 
het welke nochtans ik feer groot genoegen fal hebben. 
En hierom heb ik U L. alle tezamen wel willen ver¬ 
manen , datgy-luyden nu betoont, gy-luyden die den 
dienft Godes volgt, ’t gene gy-luyden totnochtoe 
voorgegeven hebt voor den (elven re willen doen, het 
welke fo betamelijk en welvoegliik lui welen voor fuik 
een grote vergaderinge , als den Hertog van Feria, aen 
den welken ik my beroepe, U L. dat parnculierlijker 
feggenial. 

Uyt Madrii den z January 159:5. en was.onderte¬ 
kent aldus. Ik de Koninz > en lager ftor.t Ik de Koning, en lage 

Don Marti n de In ia qj; es. 

jku bolgtöc Oratie ban ben Cavbiuad ban 
öe upt beu uami ban bc öjic Staten ban 13 jau drijft / 
tot nntluooftmigc ban bc Ozatic bes I^cctagen ban 
5?eria / ban ben mfjcubm aldboïgt: 

O Eer Excellente enHoog-geboren r1ertoge,defcge- 
k3beele verlamdmge van de drie Staren van Vrank- _ 
rijk heet u wellckom in uwegewenfchteen voor haer colafg 
leer aengename komffe; en deKoninkl. Brieven van 

€>n 
banj 

55e Oratie gebnen ;ijnbe / ïjeeft öcn baojfv pceec 
j^ectog ban ffetia ïjet fc{j?übcnö ban ben <£atljalijftcn 
ïtamngobcrgelcbcct acn Den I^ccte Bicolae^ bc $etlc# 
be / PjefïOcnt ban be ©ccgaDcringr / bic f)p publijfteltjft 
ïjeeft boen ïefen ün ben peete Oipilcd / Hbt ban Oibe/ 
•Sccretatté Dcc Staten / lupbenbe aië bolgt: 

t-yien de feer Eenvaerdige , Doorluchtige , Voor¬ 
treffelijke , en onfe IVel-beminde, de Vergaderinge 
der Staten Generael van Vrankrijk. 

piuJips ö{i der <£5?attc <Oodc^ ïtmiing 
ban ^panjen / ban bepbe be Steilten / ban i^ie= 
nifaïcm/ <fc. 

SEer Eerweerdige, Doorluchtige, Voortreffelijke , 
en onfe welbeminde, ik ben fo begerig na dc Wel- 

ftand van de Chriftenhey t,en byfonderlijk van dat Ko¬ 
ningrijk, dat fiende hoe nuttig tot alles zy het goede be- 
lluyt, ’t welk men voor heeft te nemen in de laken van 
dien (hoe wel’t alle de Werelt kennelijk is, war hier te 
voren van mijnent wegen verricht is, enwatbyftand 
men daer toe van my genoten heeft,en noch geniet) Ik 
my met dat alles niette vreden gehouden hebbe , of ik 
hebbe ook nu een Perfoon van qualkeyt moeten feil¬ 
den,gelijk als den Hertog van Feria is,op dat hy lig daer 
late vinden in mynen aame en van mijnent wegen aen 

fijne Catholijke Maj. mitsgaders’c gene u Excell.ons 
in fijn gulden Oratie vertoogt heeft door fijn bevel,feer nart 
vol zijnde van lieffelijkheyt , goedertierenbeyt, en lief- ban 
de, accepteren wy in alleeere en reverentie, metbly- 
fchap en vrolijkheyd. En men foude niemant uyt de ^ ƒ 
Groten van het Spaenfc Rijk hebben mogen verkiefen, «Bern 
die bequamer geweeft ware tot de verhandelinge der Pjj* 
faken , ofonsaengenamer, dan uwe Exell. welkers feer 
oudegeilachc,en andere cieraten fijns creffelijkenAdels, fSeptr 
hoewel ik niet voor hebbe te decifreren , nochtans kan 
ik dat eene niet verfwijgen , dathy een Moeder heeft 
uyt de voornaemfte en Doorl. Gedichten van Enge- bingt 
land, dewelke de Schotten , Engelfen, Yren, en ande- 
re diergelijke, die om der Religie wil voorviuchtigh 
zijndein Spangien komen, dagelijks feer mildelijk mee na. 
haer byftant en middel helpt, koefterten foulageert, ,-foI, 
als eene anderde Helena Modder van Conftantinus. ‘ 
Doch alle dingen hebben haef keer,gelijk men feyd, en 
in de laken derMenfchen wört niet beftendighs nochte 
eeuwig gevonden, rnaerwy fien dat alles gelijk met een 
Vloet en Ebbe gedreven wort5 fo dat by dele beurten, 
middelen, glorie, geleertheyt, heerfchappye,en eyntlijk 
allecommoditeyten,en incommoditeyten die der zijn, 
doordeGoddelijke voorfienigheyd van d/eenetotd’an- 
dereovergefet worde.’r Welkegelijk wy ’t in meeftalle 
andere faken ervaren waerachtig te zijn ,alfo ook in dit 
eertijts leer florerende, maer nu leer bedrukte Koning¬ 
rijk van Vrankrijk. Want eertijtsiffer in onfeKoningen, 
fo lang als/y leer wackereVoorftanders der Chriftelijke 
Religie geweeft zijn, fodanige vromigheyt geweeft, 
dat zy verfcheyden Natiën Wetten gaven, dat zy dc 
Se&en , onfe Religie eontrary zijnde, uytroeyden, dat 
fy met haer vieftorieufe Wapenen wijd en breet de pa¬ 
lender Chriftenheit uyt breiden. En ’t is kennelijk,dat 
deFranfe Natie alder eerft deWapcnen regens de vyaiï- 
den des ChriftelijkenGeloofs aengenomen heeft;En ik 
achce dat het niemand vanonsonbekentis, hoe dar al 
vopr 1100 jaren Clodoveus, die de eerfte van onfe Ko- 
oingen gedoopt,en metdeHeylige01ie,uyt denHeroei 
afgekomen , gefalft is, de Vifigotten, feer harrneckige 
VoorftandersderArriaenfeKetteryen,de welke reTho- 
loule haer Hof houdende, ’r gehcele land, dat tuffen de 
Loire en’t Gebergte van Ronceval leyd , onder hact 
hadden, in den llach van Poidfou overwonnencn 
haren Koningh Alaricus met fijn eygen hand om¬ 

gebracht 
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gebracht hebbende, alledeProvintien wéder tothet 
rechte gelove gebracht heeft-Welke viótorie in den on- 
fen een feer groten luft verwekt heeft, om in Spangien, 
alwaerA!marik,deSone vanAlarik,nafijn vadersneder- 
lage fich begeven hadde by de Arrianen,het ware gelove 
te beveiligen , het welke ook Childcbert, de Sone van 
Clodoveus,navolger van fijn VadersGodtvruchtigheyt, 
volbracht heeft. Want niet konnende lijden dat Alme- 
rik,den welken hy vredegegeven,en fijneSufter Clotil- 
de ten Houwelijk toegevoegt hadde, op hope en condi¬ 
tie, dat hy hetCatholijkegeloveaennemen foude, in 
fijn Vaders Ketterye volherde,en fijn Huyfvrouwe om 
haer Religie we! hardelijk handelde, heeft hem nier 
al leen t’ondergebracht, maer ook her volk, ’t welk on¬ 
der hem geftaen hadde, van de verkeertheyd der Ar- 
riaenfe Ketterye afgebracht; en wederom over ’c Py re- 
nefe'Geberghteeenmael of twee in Spangien trecken- 
de, heeft hy ’t gelove, daer van den Apoltel Jacobus ge¬ 
plant, het welke vaft vervielen door de quade tijden by 
na uytgebluft was , weder in fijn ouden glantsgebragt 
Wedergekomen zijnde heeft hy totgeheugeniffe van 
fijne Vidtorieusheyd in de Oorlogen by hem gevoerr, 
een Klooftcr van S. Vincent gefticht, ’t welke nu ge- 
noemt wort S Germain en Laye, en heeft dat verciert 
met de koftelijke ribbe van dien glorieufen Martelaer,1 
en andere Reliquien van andere Heyligen , diehy uyc 
Spangien mee gebracht hadde. Daer is noch voor han¬ 
den de ftfftingen van dat Kloofter,met Childeberts ey- 
gen hand ondertekent,in tegenwoordigheyt vanS.Ger- 
main, Biflchop van Parijs, die’tfelve daer na ook het 
Privilegie van exemprie, met toeftemminge van den 
Metropolitaen en alle d’andere Biffchoppen der Pro¬ 
vincie, verleent heeft. Ookbetuygen deJaer-Boeken, 
dat Carel Martel,dewelke de dapperheytonfer Konin- 
gen vetflappende en vertragende, de bedienmge des 
Rijksop (iggenomen, en Chilperikafgeftelt zijnde,fij¬ 
nen Soon Pepijn den weg tot de Scepter geopenc heeft, 
deomall.jke forcen der Sarazijnen,dieOrienren, Af rij¬ 
ken, en Spangien lelfst’ondergebragt hadden, in eenen 
flag by de Loire verdaen , en wederom de Vifigotten en 
Saraziinen,diegefamender hand Provence meenden te 
vermeefteren,ganfchelijk verdelgt heeft.Nu aengaende 
Carolus Magnus, van waer heeft hy dog die treffelijke 
tijtelen van Groot, rfeylig, en onverwinnelijkgekre¬ 
gen,dan van de krijgen vidt rieufelik voor’t gelove ge- 
voert, hebbende deSar^zijnen, die by met de wapenen 
overwonnen hadde,bedwongen binnen heur Limijten 
te blijven, en de Catholijke ingefetenen met vreden te 
laten;Derhalven fchreefAlphonfus Caftus,Koning van 
Galicien en Leon, dat hy Caroli Magni eygen was. En 
alshyCarolus Mignus deBaleare Eylanden, huyden 
Majorcaen Mmorca genoemt, in fijn protedtie geno¬ 
men, en tegens de Moren en Sarazijnen befchermt had¬ 
de, heeft hy Ludovicum Pium Konig van Aquitamen 
gem sekt, op dat hy den Chriftenen van Span jen nader 
by de hand foude wefen tegens de Sarazijnen. Ook kan 
ickniet ftü-zwijgende voorby gaen’t gene de monu¬ 
menten derSpaenfe Hiftorien betuygen van Bertrand 
Guifcelijn,Velc-overfte inVrankrijk, dewelke inSpan- 
gien oneboden, en uyt bevel van Carel de vijfde, ge- 
naemtdeWijft’,derwaeits gecrocken zijnde,heeftPeter, 
Koning van Cnftilien,toegenaemtde Wrede, dewelke 
van Urbaen de vijfde ge-excommuniceert, en om fijne 
wreethey t verhae- zijnde,de Joden gu nftig was,van den 
CatholiikenThroon afgefet,en in fijn plaecfeHenrik de 
Tranftamarageftelt, onderden welken die van Cafti- 
iien en Leon fich geerne begeven hebben, feggende dat 
zy, na’toude exempel van ’t Rijk der Gotten , figwel 
mochten onrrrecken uyt de gehoorlaemheyt van dien 
Koning,die in een tyran ontaertwas,en figeenen ande¬ 
ren ftellen, geen acht nemende op de fucceffie: So dat 
het geenfins nieu moet fchijnen , indien bydefeonfe 
tijden yec diergelijcke komt tegeichieden. Daer zijn 
vele getuygniflen van de goede affedtie der Konin- 
gen van Vrank rijk tegens de Spaenfe: doch fo blijkt die 
daer in wel aldermeeft, dat fy gemeenlijk haer aende- 
felve met alleen met den band der vruntfehap, maer 
ook der behijhekinge hebben willen verbinden. Dat- 

meneens lette op de drie geflichten onferKoningen 
te weten het Clodoveefe, Carolijnfe, en Hugocapetfe, 
en wy fullen in elks van dien exempelen defer fake vin¬ 
den. Getuygt Sint Lodewijk , van een Spaenfe moe¬ 
der geboren: getuygen beyde de Philtppi, te weten den 
eerften en Auguftus: Getuyge ook by onfen tijd Fran- 
goysde eerfte,dieLeonora,de lufter van CarolusQuin- 
tus, ten huwelijk gehad heeft,en Henrik de tweede, die 
uwen Koning Philippo de tweede fijn Dochter tot een 
Huysvrouwegegeven heeft, en heeft hem luiken goe¬ 
den hert toegedragen , dat hy hem niet als een Schoon¬ 
vader fijn Schoon-Soon, maer als een goed Vader fijn 
lieffteSoon innerlijk fcheen te beminnen.Getuygeook 
Carel de ix. dieElifabetha vanOoftenrijk,Dochter van 
den KeyferM;:Xuniliaen,en Nichte van uwen Koning 
Philippus, die al de Franq jyfen feer weerd was,mits de 
onftr iffelikheyc van haer leven en heyligheyt van hare 
manieren, tot een huysvrouwe genomen heeft, welkers 
moeder feer vermaert wegen harereligieusheitenGod- 
vruchci gheyt,in Spangien noch in ’t leven is. Doch nu 
den ftant der faken verandert zijnde, als in ons Vrank- 
rijck door degoddelofe rafernyen der Ketrers alles in 
roeren geftelt wtert, en heeft den alderbarmhertigften 
en genadigen Heere niet willen lijden dat wy t’eene- 
maclt’on ier gaen fouden , maer ons met de hand op 
houdende,heeft hy u eenenCatolijkenKoningverwekc 
om ons in fuiken ex'remiteyt weder te hulp te komen. 
En voorwaer denCatholijkenKon ing heeft ons uit leer 
grote perijkelen verloft , den naem van Catholijk wel 
weerdig zijnde: want hy moet recht Catholijk geacht 
worden,die over deSpangiens,al)efins Catholijk zijnde, 
regeert,yegel ijk van wiensKoningrijkcn niemand voor 
hem, ook niet de Romeynen felve fo vreedfamelijk be- 
feten hebbemrecht Catholijk die het Catholijk gelove 
niet alleen in fijne landen,maer ook in de uitlantfe Ko¬ 
ningrijken tegens al ’t geweld der Turken en Kerters 
voorgenomen heeft te befchermen.Ja heeft ook de eer- 
fte van alle de Chriftenen met fij n exempel geleert.hoe 
fy deTurken mochten overwinnen. Recht Catholijk, 
die het Catholijke gelove tot de uytterfte deelen der 
Werelt,vooronfeeeu we onbekent, heeft doen verkon¬ 
digen en voortplanten. Wiens treffelijke deugden , en 
fonderlingen y ver in ’t befchermen en verbreyden van 
’f gelove,wie foude die niet loven en prijfen,beminnen 
en fich daer over verwonderen ? laet vry den Keyfer 
Trajanus,uyt Spangien afkomftig,geprefen,en met den 
Tijtel var. Vader des Vaderlands veiciert geworden, 
overmits hy in de Krqgs faken feer grote neerftigheyt» 
in dePolitife fachtmoedigheyt,in de lieden te affifferen 
mildheyt, betoont heeft, en beyde die dingen verkre¬ 
gen, die in goede Princen vereyfcht worden , te weten 
onbeftraffelijkheyt in de Pohtijkheyd, kloekheyd in de 
Wapenen, en in de beyden vqorfichtigheyd Laer ge- 
prefen worden dien groten Theodofius , oock een 
Spangiaert van af komfte, en uytgeroepen alseen ver- 
breyder en befchermer der Republijke, overmits by de 
Hunnen en Gotten,die de felve ten tijde van Valensge- 
quelt hadden,en verfcheyden ftrijden overwonnen,den 
Tyran Maximus,dieGratianum omgebracht hadde,en 
Vrankrijk voor fich behield, byAquilepien terneder 
geleyt,en fijnen SooneVnftor,die binnen dejaren fijner 
Kintsheyt van fijn Vader Maximus Keyfer gemaeckc 
was,omgebracht, en den Tyran Eugenium mitsgaders 
Aubogerften overwonnen heeft,hebbendeioooovech- 
tende Mannen der fel ver verdaen. Laet Ferdinandus, 
die dejoden en Moren fijne onderfaten gedwongen 
heeft uyt Spangien te gaen, of belijden iffe van het Ca¬ 
tholijke gelove te doen, voor een treffelijk Koning ge¬ 
houden worden.Laet Maximiliaen,de Grootvader van 
fijne Catholijke Maj die den Chriftelijken naem zeer 
heerlijk verheven, vermecrdei t, en verciert heeft, mét 
lof verciert werden. Laet in eeuwigeglorie zijnCaro- 
lus fijn Vader, dewelke fo dikwils voor den Godsdienit 
in de Wapenen geweeft zijnde, fo veele Ketteryen ver- 
ftroyt, fo veele Vyanden des Chriftelijken naemsroec 
de Oorlogen verdaen heeft:die deDuytfen,met de fedte 
Lutheri befmet > en van de gehoorfaemheyt des Paus 
revolterende, gedwongen heeft Chrifti jok te dragen. 

Maer 



éS 8 Het dartigfte Bock. 
Maer met rechte voorwaer fal defen allen voorgetroc- I uweExcell.diein dit Heylige Ampt van Gefantfchap 
ken worden, den Koning van Spanjen Philippus,de¬ 
welke, fodikwilsvoor’tGeeftelijkeen Wereltlijke , 
Voor de weerdighey t des Chriftelijkea naems, en voor 
deautoriteyt vandeoude en rechtCarholijke, Apo- 
ftölijke Roomfe Religie,krijg gevoerc heeft: wiens ge¬ 
hele leven niet alleen in ’t verbreyden van de palen 
fij ner heerlchappy e,d’ welke hy feer wij t en breet heeft, 
maer veel meer in ’t Catholijke gelove te handhaven 
en voort te planten, en de Ketters te beftrijden, verlie¬ 
ten is: die ons Rijk voorde tyrannye des Ketters, voor¬ 
namelijk inde tWeé Belegeringen,fendende fijnKrijgs- 
volk te hulpe onder ’t beleyd van dien feer kloeken en 
wijlen Hertog van Parma, heeft willen bevrijden: die 
den Sraeten Régièrfuchc noytvoor de Religie gepre- 
fereert heeft, maer gelijk Joviniunus, na het aftterven 
vanJuliaen den Apoftaet, door eenftemmige toejuy- 
chinge van het geheele Leger tot Keyfer gekoren 
Zijnde, gefeyt heeft gene conditie van vreede te willen 
aengaen , nochteoverdegeeneregeeren, die het Ca¬ 
tholijke gelove niec omhelsden, ’t welk ly dateiijk ge¬ 
antwoord hebben te fullen doen : alfo heeft ook fijne 
Catholijke Majefteyt noyt overeenige Koningrijken 
of Provinciën willen heerfchen , in dewelke Chriftns 
door het gelove niet regeerde, gedagtig zi|nde de gul¬ 
den fpreuke van Optatus Milevitanus, tijdgenoot van 
Sint Augultijn, dat de Religie inde Republijke ,ende 
Republijke in de Religie behoort te wefen, ’r welke fo 
verftaen moet worden , dat fo veel als de ziele beter is 
dan’t lichaera, fo veel de Religie voor den Staet be¬ 
hoort geprefereert te worden.En dat behoort een yege- 
lijkgoed Princevaftelijkte geloven. Gewiflelijk dele 
Ipreuke was ingedrukt in ’t gemoed van onfen Koning 
Francifcus de eerfte dies naems, dewelke ais hem gera¬ 
den wierd fijn Leger door Duycfland heen tefenden,en 
de torcen der Duytien by fich gevoegt hebbende, den 
Keyfer te befpringen (want dathy hem door dien mid¬ 
del lichtelijk overwinnen foude) heeftdaer niet ha ge- 
luyftert, achtende dat dat een fake was van Religie, die 
hy begeerde dot in haer geheel bleef. Hennk de twee- 

fFol i ) ft n Sone, niec min erfgenaem van defe deugt fijns 
"vaders, dan van’t Rijk, allTer teCamerijkgehandelt 

getreden is, hoogden dank weten, en die niet fo groot 
als wy wel behoren, maer als onfe gemoederen vaten 
konnen , en prefenteren de felve weder alle devoir en 
dienden, en beloven dat de geheugnifïe van fuiken 
groten weldaet by ons nimmermeer verderven fal, dat 
alleenlijk van herten biddende , dat gyluyden wila 
voortgaen ons-luyden, die datelijke hulpe van node 
hebben, tijdlijk onderdand te doen, en remedie by te 
brengen totdefen onfen blakenden brand want door 
dat middel hopen wy dat onle faken, met groten lof en 
onverwelkelijke glorie van uwen Koning, geluckig- 
lijk fuccederen fullen. Door dele trappen fal fijne Ca¬ 
tholijke Maj. fich een lichten weg tot den Hemel ma¬ 
ken, om aldaer het Goddelijk aenfehouwen, daer des 
menfehen gelukfaligheyt in gelegen is, onder deHe- 
melle en Salige zielen der Heyligen eyntl.ijk te genie¬ 
ten- In v/elke liedelijke Tabernaculen als hy totbelo- 
ninge van de moeyten, om der Religie wil wytgedaen, 
door de Goddelijke goedertierenheyt toegelaren fal 
worden, fullen hem niet alleen veel Miliioenen Enge¬ 
len, die den Alderhoogden dienen , te gemoet komen, 
maer ook by na oncallijke volkeren, die hy van de 
dwalinge des ongeloofsafgebrachc,ofvan de verkeert- 
heyd der Ketterye bevrijd heeft , fullen hem tegen 
komen , met vrolijkheyd met hen hare dandaerts dra¬ 
gende. 

wierd van een verbond te maken tudchen hem en 
den Catholijken Koning , vermaent zijnde dat 
hy, de fake ter degen infiende > in fijn faken voorden 
foude, heeft geantwoort,dat in fijn faken genoeg voor¬ 
den was , indien hy, volgens fij nehoope, door dat ver¬ 
bond dat verkreeg, dat hy de ketterfe 5e<ften,die in fijn 
Rijk uytfproten,mocbteuytroejen:want dathy de gro¬ 
te des Rijks met lo feer at en mat by dp overvloedige 
menigte van Provinciën en volkeren, als by de Salig- 
heyd der zielen , en dat hy daer mede alleen meelt be¬ 
kom mert was, dat de Religie in haer geheel en onver- 
feercbewaerrmochte warden. Met welken felven lof 
van Chnlteli|keGodvruchtigheyd onder anderen ge- 
floreert heoben dePrincen van het huys van Guyle,ot 
eer van Lotceringen , de welke alsanderde Machabeers 
en helle lichten der Franfe natie, fodikwils alfTer van 
’r Gelove en de Religie gehandelt is,nier alleenlijk aile 
haer middelen, maer ook haer bloed en leve felve rml- 
defijk uytgeftort hebben,op dat defelve geaefchade ly- 
den foude. Maer ik koroe weder tot uwen Catholijken 
Koning, den welken Vrankrijk naeft God voor fijne 
Verhlïererkent. Nadat inditfeer bedrukte Rijk de 
Ketteryen ingekropen zijn, en ’t felve daer door heeft 
begonnen met verfcheyden tempeeften van Oorlogen 
ontroert te worden, foude ik wel feven ofte acht Pau- 
fen achrer een konnen noemen , die de parcye der Ca¬ 
tholijken ombelfende, ons met vele en grote Legers en 
grote menigte van geld geaffifteerc hebben.Maer meeft 
van allen beproeven wy dagelijks meer en meer de (on¬ 
derlinge forgvuldighey den de Vaderlijke affeótie t’ons- 
wacTts van Clemens de S. dien aldeibeften Hoge-prie- 
fter. Maer dele alle heeft uwen Catholijken Koning , 
gelijk in overvloedigheyt van Rijkdom , alfo ook in 
onbekrompen miidadigheyt en weldadigheyt t’onf- 
waerrstebnven gegaen. Voor welke onfterffelijke en 
by na Goddelijke weldaed wy fijne Koningl. Maj. en 

We ©rade bebid öie ban öc Higue / bic öc &paen* 
fc toegeöacn toaren / fecc tuel / maer öie gocö gratis 
rond en uocijtand Catïjaïijft toaren / niet ten beften / 
toanr fp merftten bacc upt öct boojnemen öatmen ï)aö - 
be om ïjen aen Jhpanjeri te ftoppcïcn, ^cn Caröinad 
ï)tdt ooft fecc acn/ om ïjet Concilie ban krenten in tCtom 
boeten/ baetopbed jpaud jÉtaritiudooft feet ö2ong/ fier 
enfepöeöat/ fonbee ö’infïriliiige ban ’t fcïbe / DeCa 
tbolijhe Religie niet ftonöe gep?cfetbecrt toojöen: tjier 
op bieïen beelc öifpnten /; taant ban: taacen bede bic boefj« 
ï)ct cectjt en bjnïjcpö bet jpranfe facrftm tobben berbe m*ttf 
bigen/en ö’antöotttcpt ban ben ïiioning boojftaen boet* ^,„7 
bit Concilie tegen toad: epnbeïjjli na bede Dtfpiitcn ciiieba 
toeröen 3jot)an JlSaifirc / bté bp Den Bcrtog ban IBey- 
nc B^efïbent ban ’t parlement gemaeftttoad eneenige ‘bn0i“n 
anöcrc erbaren IBannen in öe jptaneapfe Bedjten op bantoe 
gelept ïjet Concilie ccbcfien/ entoatfp Daerinbebon ie toe 
ben regen be bjpljeben ber JFranfe ilêrfte en JBettcn 3fc^* 
bed toonmgrijiid te ffrijben / Datfp’tfdbe fouben aen= 
teeltenen / gdijft fp gcöacn ïjebben / en öaec ban een 
groot gcfdjnft gcmaedtt / ’t todft in öe booftcljieben 
bergabetinge gcfyadjt en gdefen sfjnöe / toeröc bp öe 
fommige met bjeugöen aengenomen j bp öe anöcrc / 
öie öe mecfïc toaren / toert Ijet booj eene bdepöinge ber« 
fiacn. Eegact öe? j^au? ftagcnöe öat öcur öefe 
bertaerringe öcr gcmocöeren De bergaöcnnge tod 
moclji berfïooLtt tocröen / en bont niet geraöcn beröcr 
boo| öie tijö Daer op aen te Ijouöen / Dan te bertaacïjten 
tot een betere geïegentljcpt. ten/y 

S}icr en tuflcljen nadtte öcn tijö ban öe anigcfïdöe batr g 
bp-cen-ftomffe te giirene / öacr ban top ïpet boren confi’' 
üêrljael gcöacn fiebben. 5Dacr tocröen ceinge ten bepr [!crrröe 
öen 5ijDen bcro?öonucert öie aïöacr bp Den anberen ber nra öe 
fefjenen / öe dfettsütjTfiiop ban Botteged ftegmalbu?ttoirrfH 
DuBducnfind Doet een Gratie / öaei* m np een pöec{f£*, 
bermaent tot onötrïmgc lief De öcd öaöecïauöd / en acn. 
öanlit Bob Dat ïju beur fijn goerfjenö en barmïjertigi 
(jept öen jammer endenöe ban Dcanfinjft aengefien/am?. 
en öe ï|crtcn ban bcpöe partpen Daer toe gcncpgljt f20'<' 
Ijaööe om öe gefcljtlïen te bcröwgen / en een epnöe Daer {,raDn0? 
ban tc maften / bcrmaenöe öaeroin ren pegdtjeft tot Bour^ 
aficgginge ban alle particuliere paffien en ©panö- Möotl 
fefjappen. Sratfe. 

l^icr tegen Doet öcn BifTcljap ban Hiond fiere ^if ^ 
piniaft een p^oreflatic / en fent öat öe Higcurd gene am 
Dcrc oo^faftc ftaööe geljaö / öe Gapenen ter ïjanö te iic^ Röoji 
men/ Dat alleen tot bcfcljcrmingc banöe nooölgöcii ~af” é 
öe üioomfe €atftoïgftc Geiigie / aïd ftp en fijne mcöegc' p.or'e; 
feilen Daer af bolftomcn berfefteringe ftaööen / fo toaren fteert 
fpbercutöcn recljtmatigen boojgenomen €>o^!ogc nc- 
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bet te (eggen / anöerg toflöen fp lieber ïöf / ïeben / eer j peber bie bem geboojfaemöen ba» bage te öage. 3©ant 
/U. AAM Ifttl FtArt.AAt*SA flA*.AU __ (_W._ /_ 

ïttf* 
Wf* 

iftn 
5o»r 
e? «' 
igfc*. 

cu goeb toagen / alg fo ccn ïoflijk boozuctnen beda* 
ten / of ïjet pcrb&eï ban be ©eligie berfupmen / baer 
baec ©oozbabecen fa biektoiïg booz gefïceben / en 
ïjaet gebicb fo boogb en beebe uptgefyept babben / 
en betblocckt bet Hcttedijke quaeb op ’t albcrfjoog 
fïc. 

©eg anberen baegg fepbe be '^Ccrt^&ifTcöop ban 
SSoucgeg bede ban bat men ben toettigen Honing 
mofle gdjoajfaembepb betoijfen / anöecg konbe be 
ïïdigie niet geholpen toozbeii / Decbalben bemocpDe 
men fïcb om be Religie te bccgeefg / alg men geen ge 
toiffénHouing babbe / en be felbe konbe niet anberg ge* 
nomen toeeben ban uut bet Honinglgke geffacbte en 
bïaeb / ’t todft fo bed banbert jat en fekeelijk ban 5>int 
Hoöctoijk fonbec cenigc ttoiftaltgbgcfdjicbtoag: Ijet 
toag fjec booznaemfie gcöob beg ©oDDhelgken toctg / 
bat men beu' ©iiberen foube geboojfaem 5tjn : nu 
toeeben oiibct befen name niet alleen be natuurlijke 
inbeten / mact ook be ©ojfien beg ©abedanbg / 
öc tfcgccrbcrg beg gemeenen nïitg en ©bcrigfjcpb bet 
fiacn/ taant alïegetudb komt ban ©ob/ cubiebe 
fdbe niet gefjoo?faembe toebecfïanb ©oög ©^Don 
nantic / en be gecccbtigbepb bcfïonb baec in bat men 
een pegelijk geeft bat bem tócbeboojt / fcljot / bte fdjot 
toebeboojt/ bat ié/ ben ©o?fïen naefl £>int ©ieterg fcg- 
gen/ bie ©obeg bedteniffe onbee ong toagen. ©aerom 
taaren be ©ozfïen / ©zelaten en be anbcce ©atbokjkfe 
©ceren / baec fp ban "gefonben taaren / in be trou bie 
fo ben Honing fcöuïDtci taaren fïantbafiig gebleken: 
lïabemad fp Ijct baec boo: Ijidbcn batfe ban fijne ge* 
booïfaembepb niet konben toijken met goebec coiifcieu; 
tien. Hu toag bP gten rtfgoben-bieuacc nadj .ï!Ba- 
ebometifi / maec in be Cbzifielijke Hetke geboren / 
en bekenbe fo tuel bet <£kuftdrjk ©clobe alg fpiupben / 
taare maec alleen met fekece bolinge bebaftet? en taat 
bem in be Religie nocb gebiack / bat konbe met goebe 
onbercidjtinge / baec toe bP fcb t’allen tpben acngc- 
boben babbe / en met eentoadjtige geljoojfacmïjepb 
baecbec allen / banbemgebebentoeebeu. &p fouben 
maec met baec tnenfcb en ©ebeb t’famen tot bem Ito* 
men/ en maken bat ïjp becfïacn konbe / bat fijn bet* 
beeben niettoerbe begeect/ maec bat bpfun bolinge 
foube bertoojpen. v£5u fo fpiupben met Ijenlupben biec 
in eentg toaccn / fouben fpiupben ïidjtelrjk in be anbe* 
cc poincten ' taat be beefekeeinge bec édigie en op; 
ccdjtinge ban ben b?ebe in ’t Honingcgk aengaet / met 
ben anberen bergdrjken. 

Ha bat be <ört5-23iffdjop ban Hpon£ fïcb fijne 
mebelitmaten beraben babbe / fo beeft bP met een lan* 
ge bejtige cebcn be Hettccpen betbloekt en betnefeu bat 
men baoz alle bingen be Cidigie eecfï mofï bccfekcren / 
biadjt feec bde exempelen boort / fo upt bet <©ube (&e-- 
fïamcnt i nut be <©ube Conciliën / Ï^ifïocien / pube 
S.cecarcn en anbec^/ eubeflootmet eenbeemaninge 
batfe taiïöcn ppbouben tegen beCatljolijken te fïnjben/ 
en batfe ban DenKctteren fouben afbaken en be^ mang 

loraiiè <©obcé jBofié fpicuck gebenken/ bie fijn ©olkbec* 
ben be maenbc fp fouben ban bec Coölofen butten afbjtjkcn / 
a,fr?’ op bat fp ijaerbee fonbennietbeelacbtigtnerben. 

©e Crt5-23iffcbop ban 23ourge^bdft baec na alle 
be cebenen/ erempden en l^ifïonen en oubeI.eeca; 
een/ bp bem gtaïïegeect/ taebeclept/ en trccontca; 
tien met De fdjpftcn bec j^jopljeten / ?lpofïden / 
«0ut-babcren en Conciliën bebaefen bat men be jpuc* 
fïen beboojltjk cerc moet betarjfen/ en bat be <©nberba= 
banen bare Bojfïcn moeten gdjoot’famen. ©e Ho; 
ning fepbe Ijp en bcrbolgbe be Catijolgken niet / bP 

r^"toe» babbe fijne ïjanben met geen onfcljulbtg bloeb be; 
r!«pt fmet/ maec in allee manieren ben Catbolijken met 
tretf’ébjicnbeïgkkcnb bejegent/ en befdbcfïantbafïdtjkbe; 

fdjeemt. Ifn tua^ ban be toet bec naturen/ en bet 
Hf. ’ redjt bec cecljtmatige fuccefjïe tot bet Honingrijk 

ban <Oob beroepen/en babbet met hollen cecbtgcéc^ 
bet. Cu fo tjp ettelijke bolingen babbe / bie bet rech¬ 
te <Ödobe contrarie toaren / bet fïonbe te betbopen 
Dat bP bic foube laten baren / baec op koacbten een 
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bp begeerbe beter geleectenonbcrtoefentetoerben/en 
toiibegaecne ban fijn bolinge affïaen / fo baefï bb bie 
kan bcrfïaen: boort^ mof! men bem ontfdjulbigen 
entegoeb bouben/ naöemad bp ban fijn jeugtafin 
geen anbcce leece onöectoefen toaö getoeeft / cn alfo 
upt ontoetenbept gelijk ^int ©aulus gcfonbtgt Ijab; 
be / bP toajS geen Ccts-Hetter / noeïj mfrdïcc ban 
eenigequabeleere/ maec babbe bie lecre / bie bp bob* 
be met fijne iBoeberë melk ingefogen. i^p Ijidt’ct 
baer booj / men konbe bem booz geen Hettcr bouben / 
naöemad bP met grote fozgbulbigljenb na bec toaec; 
Ijcpb trachten / en alg bpfè gcbonbcn Ijabbe / fo tok* 
be bp ficb gaecne beteren. ?lïfo Ijidt’et ook ^int 
Hlugufinn baec booz / en bet toarc fijne meninge beg 
d5?atiani ©ecccet ingeïgft / bie be geene onber bc 
Hcttcrg niet rekenben / bie bare balfe meeningc öoo? 
geen Ijalfieccigljept berbebigben / maec biefe ban Ijace 
berooeebe en in btoalinge geballen Ciubeceu oiitrau* 
gen babben. CpnDelyk ua bat ijn bde cc Dcnm cn cp; 
ernpden bp gebjaebt babbe tot toebcrïegginge ban beg 
Crt5-55iffdjop«ban 3lpong geailegcerbe / fobeflupt 
bp bat bet alleen ban nóbe toag bat fp met ben üanb 
bec Cb?ifidtjke liefbe en beebanb toegeh Ijet ©aberlanb 
fidj met ben anberen becknooptm cn met een t’famen 
gebaegt <©cbeb engemocb ben Honing bermacnöebe 
rechte leece aen te nemen / en be oubc btoalingen te 
bedaten / op bat Ijp ficlj tot ben fchoot bec Ifeplige 
Catljolijkec Hetke begabe / en be anbcce / bic beur 
bolinge baer ban getoeken toaren / beur fijn rjeem; 
pd bebe baec toe toebeckeecen. ©at fp fo feec baw(Foi.i6) 
t’famen boeginge begeerbrn / bat beben fp tot bien 
epnbe/ betoijlefp tnidni bat fp totöomen en bp ben 
©aug in hoge aenfien en genaben fionben / cn be* 
geerben baecom bat beur Ijace onberbanbdiugcn ge* 
febieben moebte / bat be iBackgcabe ban jfifa ge* 
nabige aubientie foube mogen herkrijgen en be bil* 
ligfjept / öie IjP am ben #epï. fiod begeren foube/ 
mocht bertoeeben / en ban bcnlnpben in fijne 3lega* 
tic niet foube betljmbcct toeeben. 

©it gefprtk noch gecontinucert toerbenöe / gin* 
gen be bergabermgen binnen ©anjg boort / altoaec 
ben ïcgaet beg J^aitg en ben i^ertoglj ban j»cna De 
fake feer bjeben om eenni Catboltjekcn Honinglj te 
kiefen / alfo anbecfintg be ©eligie in ©jankepk niet 
mogelgk toag te bebouben : en begeerbe batmen bet 
gefp^eck tot ^ttcene foube affnijben / en batmen 
met De berluefïnge foube beortbaren / en baec in beg 
Hontngg ban ^pangieng ©oebtee gebeneken. i|iet* 
tegen toeebe gefept bat be Heken niet acbepöen noch 
fpannen / baer mebe fu tolken feggew / bat in ’t 
Honingrijk ban ©zaakrijk / bat beur De Helpen be* 
Dupt toerbe / be ©joutoen tot be fucceffïe öcr Hro* 
ne niet toerben toegelaten. Ccn fekee 53ifTcïjop/ 
genaemt IBikem tüofa / fepbe met een koztc afge* 
bzoken batangue / bat bet fittjöenbe toag tegen be 
4>alife Wet/ en Datobecfulkg fijn boojllel nul en 
ougefunbccct toag. Sbico be JlBenDofa toilleube 
met be befcb?eben rechten bet recht ban bc gjm 
fante fiaenbe boaöen / fo toeeben be gemoeben 
baefidgk tegen bem becb?eemt / en fepben plat cafcen öe 
upt bat men baec af niet begeccbe te boten, itien fiaijjo. 
b’anber 3tjbe toctt ben Honing geraben bat bp bc^ 
Catljolijque Ctdigie foube aennemen / toilöe bParn » 
fijn fake te boben komen / todken caeb bP ej;n nsmm. 
bdijk geboïgt beeft / fö top tot gelegeuDcc tijb ful* 
ïen acncoecen. 

3©p toiken toeberom op be Hebedanbfe faken 
komen / baec ban top te lange gejtoegen hebben / 
beur be francopfe faken / Die top noebtang niet 
geheel boozbn moditen geen / alg met be He* 
beclanbfe gefcbteDir.tjfe eenige gemeenfebap hebben» 
be. 

©e petten Staten ©enerad hebben ben ttoce- 
en-ttointigflcn IBactp boen berkonöigen en in bztik 
laten uptgaen bit «aboïgenbe jDlaccaet, 
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den , allen den genen die dele lullen fien ofhe- 
renleien, Saluyt. Doen te weren , dat wy in ge- 
wiffe ervaringe komen , dat niet jegenftaeode ver- 
fcheyden vaorgaende uytgegeven Ordonnantiën, fo 
wel by forme van Artijkel-brieven, Krijgs Ordonnan¬ 
tiën alsPlaccaten , en infonderheyd by den Placcate 
op den achften dag Maerr 1589. van onlent wegen 
uytgegeven, en alom doen publiceren, veelenver- 
fcheyden Krijgsluyden hen onderftaen, fonder verlof 
of paspoort van harenRkrneefter oiCapiteyn van haer 
Compagnien te lcheyden, en hen, of weder onder 
andere Compagnien , of fchepen van Oorlog bege¬ 
ven, ofgeheelijk den dienft verlaten , enharenCapi- 
feyns dik wils van de Wapenen engeweeren, hen ver- 
ftrekt , berooven , alles tenderende tot merkelijken 
ondienfte van den Lande, en verachtinge vandege- 
meene faken. En noch meerder doen loude, by al- 
dien daerin, deur andere provifie, niet worde ver- 
fien. 

Sois’t dat wy, by deliberatie van óen Rade van 
Staten der voorfchreven Vereenigde Nederlanden , op 
nieuwsgeordonneert en geftatueert hebben, ordon¬ 
neren en ftatuerenby delen, datgeeneSoldaten, ’tly 
hen te Peerde of te voete, te Lande of te Water in 
’s Lands dienlt hebben begeven , van hare Compag- 
nienfullen mogen lcheyden , fonder daer toe te heb¬ 
ben behoorlijke paspoort van den Ritmeefter of Capi- 
teyn, daer onder fy laetft gcenrolleert zijn geweeft, 
op pene: dat die contrarie van defen doen, daer over 
fullen geftraft worden, met der dood fonder genade. 
Verbiedende dien t’halven allen Ritmeefteren en Ca- 
piteynen , lowelte Water als te Lande, in onfen en 
der Landen dienfte zijnde, geenen Soldaten, fonder 
te tonen weitelijk pafpoort van den Capiteyn daer on¬ 
der ly laetft gedient hebben, onder hare Compagnien 
temogen aennemen , op pene, die contrarie doet, 
van gehouden te worden , als mede deelachtig van de 
misbruycken: en overtreders van onlen bevelen , en 
dat fy djenvolgensarbitralijk daer over fullen werden 
geftraft, na eyfch en gelegentheyd der fake, en dat 
voor al haren ftaet en Compagnie, als vervallen impe- 
trabel lallïjn. En ten eynde’t gene voorfz. alom mag 
worden onderhouden, ontbieden en bevelen wy allen 
Gouverneurs, Krljgs-overftens , ColoneÜen , Ric- 
mcederen , Capiteynen, Bevelhebberenengemenen 
Krijgsvolke, te Lande en te Water, in onfen en der 
Landen dienfte welende, en allen anderen, die *t fel- 
ve eeniglinrs aengaen mag, datfe defe onle bevelen 
fullen hebben , ’c achtervolgen en doen achtervolgen. 
Authoriierende, tot meerder efteótuatie van delen, 
allen Ritmeefteren en Capiteyns, den Soldaten, die 
fonder.behoorlijke pafpoort van haren Compagnien 
fijn gaenlopen , alom deur den Geweldigens, eeni- 
gen Officiers, ol de Particulieren Provooften, van 
haren Compagnien te mogen doen vervolgen, en in 
hechtenilïeftellen , in allen Steden en plaetfen , daer- 
fe die eemgfins lullen weten of konnen achterhalen. 
Ordonerende te dien fine allen Magiftraten , Jufticie- 
ren, en Officieren, fo wel van den Steden, als ten 

latten Landen gefeten, den felven Geweldigers, Of- 
ciers of particulieren Provooften, in het achterhalen 

en verfekeren van aliulken verlopenen Soldaten j te 
doen en te bewijfen allegunfte, faveuren affiftentie, 
fonder dat wy verftaen dat defelvc verlopen Soldaten 
byyemanden, contrarie defe onfe Ordonnantie, ful¬ 
len mogen worden opgehouden , en verfchoont, 
onder wat oorfake of pretext het ook eeniglins foude 
mogen fijn. En op dat niemand van den inhouden 
van defe ignorantie pretenderen , of onwetenfehap 
daer van hebbe , ontbieden wy daerom, en beve¬ 
len onfen lieven en feer beminden , den Staten of 
hare Gedeputeerde Raden, Stad-houders van de Pro- 
vintien , refpedtive van Gelderland en Graeffchap 
Zutphen ,Holland,Zeeland , Utrecht, Vriefland en 
Over-Yflel, en allen anderen Jufticiren, Ofificiren 
<en Dienaren des verlbcht zijnde , dat fy dele voor¬ 

noemde Ordinantie alom doen verkondigen, uytroe- 
pen en publiceren , daermen gewoonelijk is uytroe- 
pinge en publicatie te doen: Procederende regens den 
Overtreders van dien tot den penen en amenden hier 
voren verhaelt, fonder eenige gunfte , faveur ofdifli- 
mulatie ter contrariemwant wy ’t fslve tot voorderin- 
gevan den Lande allo bevonden hebben te behoren.Ge¬ 
geven in’s Graven-Hageden 22 Marty 1593. 

Was geparapheèrt 

S. Meyncrts. j I 

Onderftont uyt bevel van mijne Heeren de Staten 
Generael der Vereenigde Nederlanden. Noch leger: 
Ter relatie van den Rade van State der felver, 

En was Ondertekent 

G. Gilpin. 

ïBpfiebbcn oefept bat bc Staten ban ^oïïanö gat; 
folbccrt toaren om De fieöen bamBccrtrupöenbcrgete 
belegeren / en tocDerom acn Boïïanöte bjengen/ en (Foln) 
aïfo ben ï^oïlanöfen ®tipn tocöctom geheel te maften 23de* 
en te fiuptcn. ©et fotiöe in mpfil toerden y jaren öat 
öc gemutmeeröe^oïöaten öe ^>taö aen Den $?inceban ^r, 
panna berftoefit en geïebert IjaDöen. ’t «©arnifocn / tcup» 
Daer in gelegen / ftaööen grote fifiabc geöaen en onb?)Jt,cn.Bct' 
gemacftt Den tocclj tuficïjen poïïanö engecïauö/ fp fijf 
DeDcn beïe ejreuefien ten platten Eanöc en liepen tot mm> 
boot 0ajö?ecljt / peugöen / 25jeba / <J3ojcum en ban 
JBojcum / fn men moft beeï <©armfoeng ïjouben om ^a”aü' 
ftuniie ercurfien en uptlopinge te beletten / fuïft£ bat bie 
ban Holland geen onrecht ïjabben om be boojfcfpeben 
Steden aen ftaer 3tjöc te hrijgen en fiaer felben "tebe# 
bjijöem Jujn ^jrccïïcntie Ijaööe in öc IBintcr baft aï# 
ïe£ gercet boen maften/ bat tot befeïbe 23eïegertnge 
beftoef öe: toant fijne meningetoa^ öem bjoeg in’t belb 
tebegeben/ omöen^abe ban ÜDan^öeïtteboojfto» 
men. <EDe .^tab tead feer fictft / gelegen aen be fiinftef 
3ijbe ban öc fBcrbJc bp bc jHÖafe op fict Uiatet ^onge / 
met fierftc 53oltoerftcn / ^teptoeeren cn Diepe t&tacfy 
ten tocï boozfien / Daer lagen 16 Compangien binnen / 
en Daer ‘maren ttucc <©ouberncur^ / ö’eene genaemt 

öc :23mjc / ifcere ban IBaterötjft / cn b’ans 
ber be f?ccrc ban jTkficres: of / fo befi te geïoben ig / 
toa^ öc i|cerc ban IDateröijft «©ouberneur/en be ï^eere 
ban J©aficres fijnen Euptenant / alöaet* commanbe^ 
renbe in abfentie ban öc ifeerc ban ©aterbijft. ^ijn 
€rccllentic bcöe ben 27 IBartp bp Ijet tïtrjgaboïft ban 
S3?cöa en ï>etisbcn (©ccctrunbenbergl) berennen / elft 
baii fiarc 5*jDe / öen 2 8 ’g morgen^ quam fijn €rcelïei^ 
tie felf Daer boo?/ en bcficljtigbebafi De gc?egentl)ept/be< 
fettenbe alleen be ^taö met toacljten / tot ben ïèficn 
toe / miböeïertijb quam alle Ijet boetboïft bafi aen tot 
6 7 Baenbelen en 19 ©anen ©upterembaer af ben lefien 
^uartieren gelept bjerben/ b’oo? öe ©egimemen ban 
25^cöeroöc en Eoftcren in ©aem^öonft / met 1 z Banen 
©nptercn albacccnmöeSLangfiratc/ öacr ober te fa# 
men bc <©2abc ban Ifoficnlo commanbecröe op ben 
.^tccïbooffcnöijft / öacr De fioffiebc placft te leggen / ben 
<0:nbe pijilipd ban .©ajfaubi met 1 o ©aenbclen boet# 
ftnécft ten / en ten bjefien ban öe £>taö tottet mater ban 
ben 25ie£bo£ toe/ in een feer groot ejcceffijfquartter/ fijn 
OBjrceïlentie met öe lacgimcntcn ban ftct jTaojberguar# 
tier/ Hptrccljt/ bc ^cftotten en Eeeutoen fictft 32 
Dacnöclcn cn 7 Danen fSupter^/ leggende te .ilDeöe / 
entoefenbe bat qtiartierban oberöc jDebe-jpbc bicefi m 
befcfianfi tottet boofis. mater toe. J>ijn €jrceïï. alle^ ^BanI 
tacl befiefitigfit ficbbénöe / bebont öat bom eetfi noblgfi 
bjab / bat Ijet ^ott ban ^teeïfioben / ’t toclh een jfott 6p öcn 
trw^/öat Öie ban De l)tab ïjabben leggende op benèteeï# ®Panfr 
Ijaoffcnötjft / een Daïftenetfcljoot berre ban be |>taö / 
tacfenöc bierftaut met 4- 25oltocrften / toefenbe tameïijft gfnoect 
fierft/ macrnictappjocftaüd/ Dan ban bepben jpben fön 
alleen langen^ ben Di)it/ fiebbenbe in ’t (0oflcn ’t bjatcr 
öat na (©oficrfiout booj bpöen25crg oploopt/ cn in öffc 
’t JDefien Ijccl leeg 3tanD bol iDater^ cn Diepe floten 

£11 gt' 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
$93* . 
oi.i7)*ti Daercm oob niet tod cm ban De <^taD afgefne; 

Den te mogen toerden/ beo? ecirffc mod berobert tocr; 
ben / Deryalben m ^jtceilentte op alles tod gelet 
pebbenbe / fcljjecf aen Repnter Cant en 3|opan fiauli / Raden neffens Ijem (Die lp tct©o?t paDDe 

oen Dlyben om alle faben te Doen borDeren/ en cm 
Dat De bepoeften beguameüb gefcljecpt fouDcntoor; 
Den) Dat 50 tot abancement ban Defe fabe / al# meelt 
importerende / tpien (frieten grof gefdjnt / en ttoee 
ëdtjfuchen met allen paren tccbcpcrcn terjïont 
oberfenDen fcuDen / alfo pp ban meenttige toas t 
feibe 5?ofr / ’t toellt tot abanccment banDe rede meed 
toas importerende / te Doen beftpieten / om ’tfelbe 
te mogen beroberen/ in fulbcr manieren pp beft 
fouDe mogen/ toant foiiDer ’t fdbejforttetebomcn 
fdiern Dat alles te bcrgeefS fouDe toefen/ ober; 
mus men betnam Dat <Ö?abe gieter €rn(ï ban afr 
ïcn 3iiben met grote ncer|frdjcpt ©oib bergaDerDen 
om Des ëjince .iiRaurinuS boornemen te beletten/ 
fr toeilt pp meende UcljtcUcb te bonnen Doen/ fynde 
fo na bp Der pand. M" <£,teellende ban Raffau 
Dit toei te boren obcrlcpt pebbcnDe/ toas feer(o?g; 
bulDidj en neerftidj / geen tijD berfupmcnDe / ijp 
rulteDe nimmermeer / en conftDererenDe Dat fo pp 

iBect. Dm niet en paefte cm Dit fort ban ^teelpobenn 
r#epa peroberen eer RöanSbdD Dacr omtrent guame / pp 
" toepnig fouDe tonnen uptreepten / peeft pem fecr 
u£u gepaed/ gene moepten ontfienDe: ^en nacpt boor 
's uan ben eerden 3fip?ilté peeftmen D’ap?ocpcn geabam 
“ff311' teert / in Dier boegen Datmen meenDe Den natptDaer 

na pet «©efeput te planten om pet fort te beftpie; 
ten : 3>cn eerften 3Cp?il pceftmen De Regimenten 
rib gebjotpt in peurlupDer auartieren / en begon; 
(len paec-IupDen jutten te maben / niaer niet te 
retrantperen om Den Regen en bo?tpepD DestgDS: 
fRen peeft 00b begonfl een 23?ugge te maben om 
pet <®uartier ban RaemSbonb aen ’t anDer te boe; 
gen / Des natpts baer na tocrDen notp meerDer ge; 
app20tpeert / op De eerfte Uprotpe DeDen Die ban 
Den ^taD eenen groten uptbal / fonDer pet bpfon; 
DerS te profiteren Dan Datter D2ie of bier ban Des 
©frnten JDolb toerben geguctfi int toeDer uptbal; 
ïen / en enDet anDere hopman Rebema ban pet 
^ètitptfe Regiment / Die Door ’t retpter 22>een reept 
boben De bnie geftpoten toert. 33anDe fyDeban 
RaemSDonb paDnten mebe feer geapprotpeert en 
eerd optCloofrerlanD geplant feben (ïutben en ttoee 
aenben ^teeipooffen Dyb om ’t boorf?- f o?t meDe 
te Dcfcpteten / Dan mits fiine tontreftperpen en Dat 
oob ’t geftput niet tori (lont/ tonftmen met ftpieten 
Dacr op niet uptreepten / ’t todb fpn Steellende 
getoacr tocrDendc aenbe eerde ftpeuten / Die Den 
eerften 2tprtl gefdjoten toeröcn / DeDe Daerbanter; 
(tont cp pöuöett/ en bande fybe ban RamSDonb ap; 
P20cperen/ tot op ’t <©a(tpups lanDenlyndonb/ 
om toaett mogelijb oob oberftpepenDc ban Die fpDe 
te tomen op Den ^tcelpooffen Dyb / tufftpen De 
itpanfc en De ^ tab/ peeft meDe tulftpen Den ttoee; 
Den en Deröcn Des fnatpts Doen bullen mcefiaüeDe 
floten ban pet leege land boerfj. ïeggcnDe ten 
bae(ten banDe ftpanfe en ^tab / cm te foeben oob 
baer ober op Den Dyb te bomen- ïDenbierDcnbie; 
len fp ban bcpDe fyden op Den ^yb en fneDen fo De 
^tpanfc banDe ^taD af / Daer tegen bp Die banDe 
^taD niet Dan met ontrent 30. fRanncn uptgebal 
len toerDe/ en op Dit erploitt berloor fpnSjrtcilen 
tie niet cenen IRan/ DantoerDen alleen Drie of bier 
geguetlt / gctoipelyb fo Die banDe ^taD met 200. 
of 300. .ijRan uptgeballcn paDDen ttoeemael oft Drie; 
mael op maltanDercn / fp fouDenfe fonDer ttoyfel 
Dacr tod af gepouDen pebben / toant op Den blep; 
ncn uptbal begonöcn fp al te toyben / Dan Door De 
grote Dcboiren banDcn <©rabe ban ï|openlo grepen; 
fe toeDerom moeD / enDe occupcerDen Den <©yb / en 
pebben Pen Daerin begraben. <Rcn byföen’Satp; 
termiDDatpS DeDe fyn <i£rceHentic pet 5port op ep 
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berfotpten Datfe fonDcr pemants erteptic Daer upt 
fouDen mogen treeben / met paer getoeer en baga; 
gie en met pen nemenDe pet geftputenD’artelryeeti 
fo na «aeertrupDenbcrg / Dan fyn €rcellentie floeg 
pen Dat af / prefcnterenDe Datfe fouDen mogen ber; 
treeben met paer getoeer en 25agagie / fonDer 
€romme(lacp en branDcnDe lonten / en Datmenfe 
fouDe tonboperen ter plactfe Daerfe toefen toilDen/ 
uptgenomen binnen <3certrupDenberg. ^>acc op m 
pet attoort is gemaebt Datmenfe tot Hnttoerpcn 
tonboperen fouDe / mits pellenDe «öfragierS : DcS Sxetb 
anDeren DaecpS fyn fp uptgetogen(lerbponDcrtDriefioütn 
cn Derticlj jannen / gefont bolb / latenDe in pet bupte» 
fort noep tod 1000. ponDen grof putoer 2. «föotdiii; 
gen / z. paffen / ftperps genoetp/ 9. tonnen meeis b«g am 
cn 300- bropen met ccnitpbier/ foutenbleefcp/ enten «r- 
berlatenDe een fort/ ttoelb fp notp langen tyb te; 
gen alle getodD fouDen pebben conncn pouDen / toe; 
fcnDe/ ’t fdbeforttoden(lerbgcfittieert/ DeïBal; 
len peel Dib / De 25oltoerbcn ma(tyf/ De «©rapten 
Diep/ De Contreftparpen (terb en betoaertmeteen 
bupten-<6ratpt pier meDe toert pet leger ban fyn 
Crcdlentfe feer ge(ïerbt / toant pebbenDe Die jgepant- 
fe / tonDe jlanS-belD fcer qualyb aenDe jêtaD co? 
men. <Den <©rabe ban |Rans-belt peeft fitp Daer 
ober grotdyb beDroeft / Den jRarquis De ©erra; 
bon obermits fp ban fyn Regiment toaren peeftfe 
Daer na Daer ober Doen ffrraffen. 2CIS Deboorf5‘ 
^tpanfe alfo in fyn <£jrcellentie getoelD getomen 
toas / brab pet gttartier ban <0rabe $piltps ban 
j^a(fou boor een groot Deel op/ en trotben De Rup; 
teren ban 2d?eDa en Bergen op Dentoon toeDer na 
paer <8armfoen / en fyn €rtdlentic DeDe Doe Dage; 
lir approtperen/ fo ten toe(lenenopDen^teelpoof; 
fen Dyb ais in lyuDonh/ en men DeDe Dacr na’t ge; 
jfeput/ Dat meefl op De ftpanfe geddttoas/ berfet; 
ten en op De ,§taD ddlen. RaiDDeler tyD guarnen 
nctp eenigc Compaengien boet-bolb en een Jöane 
RupterS of ttoee int leger bp fyn €jccellentie. ®en 
IDbotaet battoen lanDe ban ^ollanDDe^eereban 
<®ïDenbarneDelt guam oob met een Conbop bp fyn 
€rtel. met gelDe boor’t leger- J|p toas eenige Dagen 
intlegcr/paDDc bcrfcpepDen Diftourfcn met (yn€rc. 
en befieptigben met fyn €rt.alle De toerben/Bcfcpan; 
finge en trenfeen/ en na Dat pp fyn ^rtellentie toille in 
eenige faben berdaen en aengenomen paDDe fo bede 
in pem toas ’t felbe te pelpenberritpten/ en Dat pp 
fyn <Êjctdlentie oob ban toegen Den Staten banmol; 
lanD erndelib bermaent en gebeDen paDDe Dat pp fp; 
nen $crfone fo beele mogdibenDcecrclpDenmotpt 
fouDe toacpten/ ten Diend banDen lanDe/ foispp 
toeDerom na Den ^age bertrotben. ,f>a 3pn ber; 
treb 3yn alle faben met goeDe orDre boort gegaen / 
Dan Den ry. IpriliS na jRiDDaetps Den toint ^oort- 
toed gelopen fynDe/ is pet toatcr fubyt feer poog ge; loatet * 
toafftpen/Dan toerDe met grote moepten tot pet guat; jjoo? 
tier gepouDen / Dan Die banDe «^taD getoacr toer; 
DcnDe en tonnende bemerben Dat pet teater in De 
loopgraben inDen ^tedpoeffen-Dyb guam / fynuptuai 
uptgebalien / pebbenDe pare toaücn met jBufguet 
tiers gcb02deert cn Die bupten guamen fyn inde ^ 7 
loopgrabengeballen en beerpotten/ Die Daer in 
lagen / toetp gejaetpt/ een partpe getoond/ Dood; 
gcflagen en gehangen / oob eenigc pen int toetplo; 
pen int toater bcgcbenDe berdronben/ onder andere 
toerden mede gebangen De luptenantban Capi; 
tepn ^iSbet en $Srog mctceneergiantban25rog/ 
en een eergiant ban 25alfour ftoaerlib geguetd / 
fp tonden / obermits pet toatcr Dat inde ïRallen 
guam en oob obermits De RBufqucttierS Die bande 
^taDS 3©allen Dapper ftpoten / pen toepniep ber; 
ineeren: ^isbet/ Die De toatpt paDDe/ paDDe om; 
trent 20. geguctdc en mide 8. of 10. DieDooDofge; 
bangen toaren. <©c 2tpprocpcS tot acnpet^lupS; 
ben toe toaren genoetp te niet cn Daer Door feer ber; 
atptert / op Den JiRceDfcn Dyb en peeft pet toater 

fepen / cn pebben begonnen te parlementeren en hoep Die banDe ^taD geen ftpaDe geDaen / en men 
IV. 3£ed. pnn aps 
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approcpecrben Daer neep Pp fcponcn Dage / pet 
quaitta* banben <©rabc ban ©openio paDDe ooP geen 

(Foi.iss.) fcpaDe gdeDen / en toao PpDc «^iolDaten gerctran; 
epeert tot fulPe poogte als pet Dctïcct toao .♦ Den 
<02ab; ban ©openlo Preecp Den iz fnaepto eenftpeut 
op 3pn Do?jt/ Dan toao op pet <©orgiec/ Dat pp tot 
allen gdiicPc cm paDDe/ foo bat pet pem niet quet; 
(le / bacr toaren ooft Drie of Dier (Connen Cfupiö 
PeDorbe» gctooröen / Jt todP tot <©elff gefonben toor; 
De/ om te Drogen. 

,fiÊ <©acr toorDc upt ’O^ertogen-Dofcp aen fijn Cja 
rellende Dan eenen DePenDen gefepreben Dat alDacc 

ttnpncn^ ttoee tot De ^taD Dan CSccrtrupbcnberg toaren ge? 
Kk bonten / met pact* Drcngcnöe Drie <Dupben en bat; 
twee men Die DoortO na puffel gefónDen paDDe / Dte Dan 
per fo. Den ©ofep DeDen een fignael met ©pee / Dan paer 
jieiiupt aenDomjïe. 

0e?iert°3 <0?aDtnne / jonltbroutoc loupfe gjultana 
sBofcfj. pan j^puto outjte <©odjtcr Dan Den <©oori: 3©iP 

gaf* pdm P2ïucc Dan <©?agmen / en Dan cparlotte De 
^oince 2$0urö3n 5ijn Dcrbe ©upobroutoe ©oger me/ toao 
SS?Int met Deel §is{froutoen fpn Crccllcntie Domen bcjbe; 
mtcer Den int legcc/ om oorlof te nemen Dan fijne 

rellende/ alfo 3p fouDe repfen na De ©alt3ompaer 
rrupben>tm ©cutodijls tc Pegcbcn met Den Ccurborjt / ©alts- 
oet-gbp «©?aiie5P?eöerift De Derbe / ^ijn Crcdicntie en De 
fijner. ^^Dc Dan ©opcnïo ConbopecrDen paer mette 
Mluwl*' Compangien Dan ©otlso / ©arepon / ©orfni / 

©adiet / Du 23oiO en ©udjtenbroefe / neffeno De 
Compangie Dan Den <©rojï Dan ’f^ailanDtot©?e# 
Da / Den 19. 3itoino toefenbe ©aefdj maenDaclj / 
bacr fijn Crrdlcmie cenige Dagen bleef / macr 50» 
C5en: De <©?abe Dan ©openlo quant Den 23 2Cp?d 
ïio toeDerom int leger en fepDc Dat 3ijn Cjttdlende 
Deo anDeren baego meenDe te Dolgen / Dan quant 
eerft Den 2 f. toeDerom. <©acr en tufftpen toerDe 
Dapper getoerltt aen een toeg Dan ’t quarder Dan 
fijn €rtcllcntie af/ tot opt ipo?t Dp Den ©panD oDcr^ 
gcDen / gelijftmen 00D DeDc aenDe guarticren en 
^epanfen in UtaemODonft / De 3©allcn int <©uar? 
tier Dan fijn €rcellrntie Djarcn al opgcmaeDt / en 
men Djao DoeiiDe aenDe platte 5Fo?mc Daer pet <©e^ 
fdjut op (IdlenDe/ Den Doo2fj. 23. Hp^il nanoen/ 
maffer een groten £panD in pet Xegcr / comcnDe 
uptte ©utte Dan een türme ©joutoeDieïpDjaetom 
gelD toteo / en peeft Dp na pet gepeel |5oo?t-©oUanDï 
fe OSuartier / met een Deel Dam (©uartier Dan De 
^diotten afgezant / Daer gefcpicDc geen fcpaDe 
Dan menfepen / aio Dan een hinD / Dan Daer Der; 

C3?ana ipanDcn Deel 3©apcnen / mito Den 3©inD feer ftpie? 
nengtnh/ Den 27. toao in pet Kuptero #uartiec 

öeet5°°e Dan ftaemöDonP D^anD getocep / en bjanDe een 
trupöens i^upo af / Daer ©eeröen in ponDen / en DIcDen 
h£tze‘ toei ttoaelf ©eerDen Dan Den ©eere Dan ©otlio 

Daerin. 

B£nöeI<es boeren ^Soon gebjeefï Die Den 2 f, 
^oöeod L2Sp?ü een <©upDe paDDe geDangen / DetoelPe ttoee 
u ©aiK Mepnc ©jieflicno aen paer Dleugelen paDDe / De? 

toeïfieaen fpnaêrcelïemieaeb?acptiO/ pctecnetoaO 
nut ttnee W Den ||eere Dan 3©aterDpbupro^trtogen-25ofcp 
%nef> gefdpeDen in Date Den 17. ^p?i! / Dan pielt niet am 
keuzon* öcro in Dan Datter grote DcrgaDeringe io Dan ouD 
toieuge» cnöc Dien ©olli / en Datfe fePcrUdt fullen romen 
lenen paer t’ositfetten / Dat fp Dat mogen geloDen / Dat 
öetin* pet fo Djaeracptig io aio pet €uangdie: ^Dat Den 
Sn iaouDerneur DanDe «^fpano met cenige 5pne 

Daten geDangen teao / en Dat Den lüarguto Dan 
©arrabon pem feer gualijp pielt: Datfe fignael te 
tien uren fouDen Doen/ aio 50 pet ©2tefPcn ontfam 
gen paDDen: Datfe grote fdiaDe inonO©offtgcDaen 
paDDen. ^et ttoecDe 25:iefïten teao Dan Den iB. 
pielt in Dat $p paer platte jpopne aen De 3pDe Dan 
ïtacmoDonP fouDe Derpoogen/ om Dat 3p (aio per 
fecouro Dan Daer romen fouDe) pet in 0’©panD0 

(©uartier fottDeit mogen Domineren, «gpn <£xt& ®0,iaa« 
lentie peeft »n gdtjpen Cijfer een D?iefPenDoen 
Den en mette felDc <DupDcin De ,§taD laten bitegen / **»• 
npouöenDe Dat pet onfet ’t teciP pp / ftc toeten 
3©atcrDpP) tod toeet Datfe Dan noDc paDDen / fo 
paeft niet ronDe {tomen / oDermito eenige nieu= 
toe mconbeniemen DoojgeDaüen in ©2anPrpP/ 
Dan Derpoopt Dattct in Decrtpien oft Dpftien öa= 
gen romen fouDe / Datter tod eenig ©olp 
panDen io / macr te toepnig tot fulp Crploirt / 
Dat 3p te tien uren een teppen fouDen Doen : maer 
inDicn 3p fo lange niet fouDe mogen bertoeben / Dat 
fp Dan te elf uren norp een tenen of fignael Doen 
fouDen / om pem oo?faPe te geben paer ontfet tc D?; 
naerjügcn/ $r* 

Cp Den DerDen SBcp Dielcn Die DanDer <^taD 
Deo abonto omtrent tien upren met omtrent 120. 
JBan op Den ^tceUjooffen ^DijP en oDcrDstlcn De 
gepotte inDe appaorpe Dan fnatpto te Doren ge; 
macïtt / DanDe toeiPe De Doojtten tameJiP tod Dort> 
ten/ macr Dc arpterjte liepen met fulpen ronfufic/ 
Datfe pet Co?pO De <©uarDc / leggenDe cenige paf; 
fen D9o; De ©atterpe op Den <£.>yp / Derlteten / en 
toepen in Dc ©aterpc / Daer 3P ntcDe al fepeenen te 
toanPen / Dan De hopman gieter Dan 5^o?p acp; 
ter paer leggenDe/ en paertepulperomenDe/ Der; 
fePerDe De faPc / en D/eef De felDe toeDerom tot De 
C02pO Dc Cuaröe / Daer oDer pp een frpoct Preeg 
tnben 25upP DoDcti De Dlafc / Dat 3t 3[oot Daerin 
Weef/ epntiiP tocePcn 3p toeDer inDe ^taD : Dam 
Dc ^potten 3pnDer D00D geDlcDen (te toeten Dam 
De Compagnie Dan j©c. |©irpicl) D?ie Co?po; 
racio / een a!DdDo?ft / Dpf folDaten en een Dan 
<©o?p/ en 3pn Euptcnant geDangen/ toefenDeCa? 
pitepn .{©tepiei mcDe in Den arm geguetfl / en 
norp toarenDer febentien of arptpien anDere ge; 
quetflcn / Defe fautc toao geromen Deur Dien 3p 
in Den D00?f3- <©iji:5 niet toci DerfcPert üegraben 
Jagen / Daerin Den aenfïaenDcn narpt berfien toer; 
De. 

<©e 05?aDc Dan ^openïo gemerPt peDOenDe Dat; 
ter altemet opten principalen (Coren tot <©eertrup; 
DenDerge ©oiP gtiam / om De gelegempepD DeO 
2xgcro te Defirptigen / DeDe pp 3pn gefeput öeDcc; 
telpp na Deo ^taDO (Coo?n pellen / en pePPenDe 
op fcPeren tpö een ïofen alarm Doen mapen/ fo 
peeft pp gemerPt Datter eenig ©oiP opten c€oo?n 
toao gePlommen cm te Pefien toatter tc Doen toao/ 
toaer op pp alle *t oBefrput op Den iCoo?n peeft Ja; 
ten ioo gacn en peeftmen Daer na berfïaen Dat Den 
<0ouDerneur De ï^eere iBaficreo/ alDaer DooD ge; 
Dfcbcn io met ttoee Dan 3P0 ©fticiero en cerage 
^oïDatcn. ?©it toao een groot ongdup Doo? Dc 
PelegerDe / toant De boorfj. .fIBafiereo een PloeP 
enDe erbaren ^oiDaet toao* ‘Bin 3pn plaetfe toer; 
De toeDerom tot «©ouDerncur DerPoren mpn ©eerc 
Dan <©efan (oft fo fommige feggen detrfon) Die 
D’outPe Capttcpn toao DanDe gene Die Pinnen Der 
^taD tonren / De todhe meDe Door Pot ober; 
geben Dan Der ^taD norp DooD gefepoten 
toerD. 

<©en Hegcn en pet natï©eDer peeft fijn Crcdlem 
tic feer DerpinDert in fijne Doorgenomen 3©erPen/ 
Datmcn niet ronDe graben / DieO niet te min toerDe 
geen tpD Derfupmt aio men eenigfino toerPen con; 
De. ©et Pegrip Deo SegerO toao feer groot / ober; 
mito De ongeïegentpept Dan De IBorapcpcn / 3©a; 
teren en grote cromtén / 00P toaren inDe guartie; 
ren ©ierPaPeno georDonneert / cm t’eJPeno Dan 
Deo ©panbo acnpcmfïe D’cen Den anDeren tapen te 
geben. topt Pegrpp Deo legero quant tod te 
paffe boor De DltirptcnDe ©uptïupDen Die Door Den 
©panD DiurpteDen. <S)e hoepen gingen int le; 
ger toepDcn / De ©npjlupDen Droegen De mdP bepf 

lango 

% 
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langs De (Centen / en baer toas fo goebe 02bcmnge 
en Difdplijn onöer fiet Bnjgs-boift / bat ntemaut 
pet tocröe DcfcfjnöïcCjt: Oe ^obtanbc toas colt 
sbcrbloebig int Scger en beter ftoop ais in cenige 
,§teben ban 3|ollanb / toant baer bias fcec grote 
toeboer ban ^oetclacrs / bie ban alle ^teben en 
plaetfcn baer quanten. C>acr guam feer bcel bdr / 
fo upt ^oüanb als anberc $2obintien om bitS'e- 
ger te befiefittgen. <De mcefte ftoariefiept bte bacr 
toas / bat fijn excellentie fo toepnig Bolftö fiab* 
be / om fo groten Heger te befetten / en bat be 
^olbaten tocröcn gematteert beur fiet beel in aften / 
toant 3?jn excellentie ober bijf bupfent jjBnn acn 
Boetboift niet fierft toas/ beur bienmenbe^teben 
met bed <0arnifocn mofi befet fiouöen/ toant men 
ftreeg alle bage abbertentte ban bc grote Reparatie / 
biebe C^abe ban jjBanSbelt geroet maeftte/ enber* 
gaberbe/ rucftenbe bp een ai ’t Bolft bat fip ftonbe en 
moeffie / fo ban oub ais nieu ürijgsbolft / tonnt 
beur bien be ^traersbitrgfe <0O2loge geaccojbeert 
toas/ fieeft jjBansbelt aiöacr beef ïftrijgsbolft boen 
acnnemen/ ooft bebe fip Bolft in SCctfiopS en Bene* 
gouto licfitcn / ban ntema; t toifi 5ijn boojnemen: 
Cn b aöbertentien liepen Dibecs en onfefter: <Bic 
ban ^elanb fiabben aöbertemien / bic 3p meenöen 
bat fefter gingen / ais bat fijn boo?nem?n toas om 
Steenbergen te bdcgecen en in te nemen / of Cer* 
tolen: nnöere abbertentien toacfite ntebe bat fip 2ö?e* 
ba toiibe belegeren: anbere fepben bat fip ’t op 
ben foube aenleggen / baerom fijn excellentie albaer 
gefonben fieeft be Compagnicn ban 2$?cöeroöe / 
aBtjngaerben en $>wpt/ Detoijle bit feer fierftgefept 
toeebe: jooft fepbe men bat fip <£5?abe Corel ban 
fBansbelt fijnen Soone toebexöm upt B?anftrgft met 
alle fiet Bolft ontboben fiabbe/ en bat bte al op ten 
(Cocfit toaxen.ïtijnfcfiot fclucefaen fijnCrcellemte upt 
aBillentfiab bat fip ban écntoelbeftentcngcqualifi* 
teert perfoon berfiacn fiabbe / bat bp 3BtUcb?oeft b?ie 
bupfent HBan tipt Blaenberen gepaffeert tonten / bie* 
men gelb gaf a|ooftboo? ^ooft/ DatbcnConinftgc* 
fonben fiaöbe btjf fionbert bupfcntCronen/ ennoefi 
fo bccl hen IBiflel een jjBaenb baerna: DatOeffto* 
repnofen / gebient fiebbenbe tegen bie ban StractS* 
burg / ober fes bagen kanten gepaffeert toaren: 
bat C^abe Carel noefi «iet toeber geftomen toas/ 
rnacc bataten fiem bertoacfite met al fiet Boetbolft / 
en bat fiet ^eerbe-bolft opte jpronttecen ban B?anft* 
rijft biijben foube: <Dat be oube Cteabe gieter Crnft 
ban iBanSbelt fiefi fdbe te Bclbe foube begeben en 
fijn Crccllcmte boo? <6certrupbenberge comeit bin* 
ben: öatmen baer aefite bat alle bc reputatie ban ben 
Contninft fiier aen gelegen toas/ en bat3pbaeraen 
alle fiarc mibbelen te toege b?engen fouDen om be 
Stab te ontfetten: bat fiet StenbebouS te^erentalS 
toas/ en bat fiet alles in aefit bagen gereet foube fijn: 
batfe fiact maeftten bat fiaer leger foube toefen ban 
j2.000» Boet-bolft en 27• of 28. Coenet ^taerben. 
^ter om bom fijn Crcdlenttc goet noefi fo bed ©oir 
te omlneöen en bp malftanberen bp ber fianb te erg# 
gen ais fip fcuöc connen / en ontboot noefi ban alle 
plactfen fo bde BolftS upt eenme Ciarmfoenen / ais* 
m:n eemgftns ontberen moefite: men befette ooft 
bele plactfen met bo?geren en nam bacr fiet <J3arni 
focn int gefiecl of ten bceie upt. Cbutoaert BoritS / 
commanöercnbc tot Cofienbe fcfi?eef ooft abberten* 
tic te fiebben bat jBansbdt ©ofienbe toilbe bdegc* 
ren / en bat fiet ban ais onboo2fien toas / fo ban 
ïBunitien/ ais aiibcre noottoenbigfieben: 
bit fcfiiccf fip niet alleen a:n ben Babe ban Staten 
nlfiicr/ maer ooft aenbc Coningtnne ban Cngelanb: 
<©cn <6?oten Creforier banbe Coninginne fcfi?eef 
baerem ecu 25jiefften aenbe =^eere |f2od be Ca* 
ron / ^cre ban Scfioonetoal / ?Hgent ban be 
Bccrcn staten bp J^are jiBajefiept / tnfioubenbeals 
bolgt. 

\yT YnHeere: U.E- kan wel indachtich zijn, feoedik-(Fol 19) 
EViwiis iVc U. E. geiprokeo hebben, vanby mijn Hee- <&c0)ö' 
ren de Staten Generaclen Rade van State te middelen 
dat zy fbrge dragen voor de Stad van Ooftende, datfe trn Cre» 
voorden werde met Volk en andere noodwendicheden , *or!^. 
fo Munitiën als Lijf-tocht, als van Fortificatiën , om 
’t geweld, dat den Vyanddaer opfoude mogen doen , iUuDm 
zijnde een Stad, fo U.E. wel weet, die de Staten toe- l)ccr* 
behoort, en niet, vande cautionarilè van HareMaje-'£dl,ïa' 
fceyt. Maer nu Hare Majeiteyt verftaet dat den Vyand 
van fin is om de fel ve te belegeren, bevindmen dat daer 
veel ontbreekt, waer van Hare Majefteyt met haer ey- 
gen Brieven rond uyt aen de Staten gefchreven heeft: 
Hun verfoekende forge daer voor te dragen , of dat 
ty anders genootfaect lal fijn heur Volk daer uyt te ne¬ 
men , en te denken dat zy haeradvijfen fo veel niet ach¬ 
ten als zy wel behoren : en daeromfalU.E. weldoen 
krachtelijk by U.E. Brieven by hun te bevorderen, 
dat zy Hare Majefteyt te vreden ftellen int gene zy door 
haren Brieft’ verlöekt, op datfe fien mach datfe niet af- 
geflagen wrord in alle hare redelijke verfoeken. En hier 
mede mijn Heere kuflè ik U. E. de handen , Wt het 
Hoff den laetften Mey 159?. Onderftont, U. E.feer 
geaffedioneerde Vrundt: ondertekent IV^Burcbley. ’t 
Opfchrift was, aen mijn Heere van Caron Agent der 
Heeren Staten by Hare Majefteyt. 

3Miboo2f5. J^eere Caron / fieeft bit fefifijben ben 
2. ^umj oberge|'onöenaenbeboo?nocmöe%cereban 
Clbenbarnebdt / neffens 3fin fclmjbeu ban anbere 
faften/ roerenöc be Cooplupöcn en Coopmanfrljap* 
pe / en fefifijft nopenbe be falie ban Coficnbe al* 
Dus: 

TKfchrijvejegenwoordig aen mijn Heere van den Ra- «örtrart 
■*de van State (terwijlen ik verftadat mijn Heeren de b*t “n 
Staten Generael niet vergadert zijn) van de fake van banQta 
Ooftende, het welk alhier fuiken alarm geeft (nietje- mme 
gcnftaende ik niet gelove dat de felve Stad belegert fal >fiaioit. 
worden) al ofc bynaeftden Vyand die alrecde infoude 
hebben. Ik hebbe ook goed gevonden aen U. E' te 
fenden den lelten Brieff, die my den Groten Treforier 
op ’t felve argument fchreef, die fal dienen bewaert te 
worden, want de Gouverneurs en Capiteynen willen 
fomtijds pretenderen en haerluyden in fulke Steden 
dragen, al of zydaerin van wegen Hare Majefteyt wa¬ 
ren commanderende , als in Steden cautionarie. Ik 
hebbe ook daer van Copie aen mijn Heeren vanden 
Rade van State gefonden, die (fo ik my alles betrouwe) 
tot de voorfieninge vande felve Stede fullen letten, ’t 
Sedert ’t felve fchrijven fo heeft my den Groten Trefo¬ 
rier noch by hem ontboden, en by lafte (fo hy feyde) 
van Hare Majefteyt defelvefake vernieut, &c. 

Sijtt excellentie coft afibijS geftregen fiebbenbc 
bat bc <©2abc ban jlansbcit ooft upt ©fiefinnbbijf* 
tfiien fionbert ijBan geftregen fiabbe/ bic ben zy. 
IBep ben Bfiijn gepaffeert toacen fiilfts bat fip meen# 
ben/ Datmen nu tod eenig ©olft upt Bficfianb foube 
bonnen mtffen/ ficefr bacrom Datelgft albaer gefon* 
ben batmen fiem tot atfifientie ban baer fobcle ©oir 
foube fenben/ als 3p eenigfins ontbceren moefiten/ 
en ben üaeb ban ^tate fcfi?ecf cm tyoo. of ten min# 
fien 1000. tfBan/ baer op ben beertienben^unij bier 
©fiefe ©cnbelen alöaec int steger quanten / bic ut un to» 
fijn Crcdlcntie duartier gclogccrt toerben. «j«n ‘H ’l 

<©e 03?abe ban iBanobelt nu meefi al 3fin bolft acscc- 
bp ben anberen fiebbenbe bat fip bertoacfitc / en 
tóel boc2fien 3finbe met acfitfiien fiucftcn grof C5c* 
fcfiut/ Ammunitie/ 3©agens met fioub om©2ug* 
gens af te maften / en alles anbers toat fip mem* 
be ban nobe te fiebben / is bp (Curnfiout gefto* 
men/ baer fict Benbebous toas/ fip toas fierft ne* 
gen of tien bupfert IBan te ©oet en bjjf en ttoin* 
tiefi fionbert peerben. JBons be Sa JïBotte / <0e* 
nerael banbe 3Crtillerije / toas mebt bp fiem gefto* 
membefgelijr toas fip bergefeJfcfiapt onber anbere met 
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©cn IntpcuiQ ^ ®oïebo (DeWelbe nu geWo?ben 
Was jj&arguiS ban iBicabd / 25?oeDer banden JiXQac- 
guts De las^abas) ruit ©on ‘fJ'opanDe 25?acamon? 
te / 25?oeDer Dan Den ©?abe ban BcnaranDo / ©ie? 
go/ fMmcntel/ ©on Ulonfo D’^'biaqueS/ Stugu? 
ftijn De l^ererra/Cajtelcpn Dan ©ent/©on Elonfo De 
Euna / ©ouberneuc Dan Eter / Den Coiond jBanud 
De Bega/ ©on Carlos Colomma en ©onElonfo 
De Eecma/ WdbccSCompnngie Berden in B?anh? 
rijft Waren / Den 26. jBep is pp Dan Curnpout 
opgetroeben/ en is na D?ie Dagen epntelicb comen lo? 
geren rontom riet ©o?p Dan «gteelpoben / 3pn €x? 
celientie ban 3pn bomftc / ftcrcte en o?D?e Wd ber? 
aDberteert 3pnDe. legerde Ijem cerft int ©o?p 
lontc genoemt / aiwaer pp een ^epans Degoft te 
maliën op Den ^teelpooffen Dt)ü. ©e ©?abe ban 
l^openlo ooft ban 3pn bomfte beraDberteert 3pnde/ 
paDDe op Den «^teeipobenfe^ijfi in een ïHeDupte een 
ÉafTe met bier pondert pond 25ufpoeöer begraben / 
en wacpte opte bomfïe Der bpanDen met 150. jBan / 
meenenöc Dat De bpanDen op pem aencomen fouDe / 
maer ais pp oberDe tiiïcc uren Daer op geWacpt pad? 
De en De BnanD met guam is pp WeDerom na 5pn 
guartier gegaen/ en beeft Capttepn Bpep met bpf? 
ticlj Soldaten alöaer gelaten met aept en twinttep 
ban 3ijne Bacrde riuptecen / eiulich 3pn De Bpan? 
Den aengeftomen en alSCapitepn Bpcp met3pn ,$ol? 
baten toeeften/ en De BpanDen Ijaer DerbolgDen is 
De fBtjne aengegacn en Wogen eemgc inde luept/ 
niaer bcDe fo bede fepabe niet als De ©?abegemeent 
pabbe / boo?ts biel Daer een blepne fepermutfinge/ 
Daerin ten bepben 3pDctt eenige boob en gcquetftbJe? 
ben / en onber andere Wcrde doo?-fc!jüütcn 3P can? 
rifco De 5?ucnteBenö?icpban ©on Emb?ofio Ean? 
Dnana / Dorp poe Wd men mecnDe Dat pp al D00D 
Was/ fo is pp Daer na noepban Defdbequetfucege? 
nefen / De BpanDen Pregen tWee banDe onfe geban? 
gen / in Defe fcpermutftng pebben De poofDen Die 
tbolft gdepDen op De fabe gelet / en bemerrte De ma? 
niere om alDaet Deur te bomenenbe^taD te ontfet? 
ten/ en op pet aengebenbanfeheren23oet / pebben 
Den bolgenDen nacpt tWee anDere gefonDen om De 
plaetfetebeficptigen/ DeWdberappo?tcerDen/ Dat? 
men boo? ’t becD?onben EanD fouDe Ponnen Ponten 
acnDe p?incipale Dpbe / en boo?bp De principale jpo?? 
ten geraPcn fonDee merPeliP pcrijPd / Daer op 3pn 
int eerfïe banDe nacpt uotgetogen aen De flinPer 3pDe 
©on Elonfo D’^jDiagueS / elr met ponDert uptge? 
ïefen jannen / onDer De Welbc Waren De Elbontu? 
riersen Edel/ De Welbe int aencomen banden mo?? 
gen fiep bcpDe partpen fo berboert bonDen in De |Bo? 
raffepen/ en fo Diept bp DepecPagea bèn De beleggers/ 
Dat pet meer Dan toonDer Was / Datfe noep PonDe 
retireren / bpfonDere De gene Die ©on 3tlonfo boer? 
De/ DeWdPe al DeurmarcpeerDe totDe25o2fttoeint 
3Bater/ bepalbcn De affnpDtnge en Canalen Die 3? 
tot beertig in getal moeften oberfWemmen / fo in) 
’t gins gacn als int WeDerPeercn/ 3pnDeDanDeon? 
mogdicpepD ban Daer langs pet fecourS binnen te 
brengen onDerbonDen / fo Ijeeftpp eenige Dagen ftille 
gelegen, ©en bierDen ^unp is in Den mo?gen itonD 
int aenPomenban Den Dage / feher 23?iefPen in jFran? 
copS gefepjeben bp een ban ©eertrupDenbcrg ge? 
wó?pen inDe Eoop-graben / ’t Welp ter panDen ban 
3ijn <£rcdlentie gebjaept 3tjnDe / pceftDaerbanCo? 
pie in fePerefpne .fBilTtbe obergefonDen aenDen boot? 
noemDen J^eere ban ©IDenbarncbelt / om D inpout 
Des fdfS perttculicrlpPen te mogen fien / fcp?pft 00P 
Dat pp eenige geintercipieerDe 25?ieben bp eenige 
^olDaten ban 25?eDa ontfangen en aen Den ïtaDe ban 
s^tate gefonDen paDDe / Daer onDer anDeren eene Was 
bp Ea .IBotte gefepteben aen Den ©ouberneur ban 
Streept/ t’inpout Der felben fept ppfullenö. €.Wd 
bernemen: pp fcppjft 00P noep om ponDert en bpf? 
tiep 25oofgefdlen ten fpoeDigfïen DerWaerts gefonDen 
te Wo?Dcm D’^inpouD bant geWo?pen ^jiefPen inDe 
Eoopjcpans Was PipDenDe GlDuS. 

tyienfijn Excellentie 

TjIDien fyn €rcdlemie pet Wes in conen begeert, ^ 
xpjt ^ reepten/ pp faï mogen boo?tbaren cmDe,fi0Ut,, 
Contrefcparpe te Winnen/ DeWdPe geenftnsonDer?’ 
mynt is/ en eben fo Wepnig DeKabdyns/ ficpal?’ 
leenWacptenDe boo? fePere panPen / Diemen inDe,fc*nuP 
eerfie <B?acpt Wil leggen/ ft diende bol fpitfen batv’S'* 
gagels / berfePerende fpn €rccl!entie datter geen”i>en= 
6000. Bont üruptS binnen Der ^tad is / noep geen ”^8 
bpf pondert beeptende Soldaten. |Ben berWacpt ’TJfB 
niet Dan Den eerften aenbal Die geDaenfalWerDen/ Attn 
om ftcri ober tegeben/ iBonfeuc De jBafers is met ’ 
fpn bieren ban bobenneDer geballenban Den :€oren / ,’Df?n0 
banDe fepeut ban een Canon/ entWeebanfönep2in?”K. 
cipale ©fficicren omgepomen / met beele ^olDa#1 
ten. ©e üïofmolen ts WeDer op getimmert / Diept ” 
bp iCrampart/ aepter pet Eogps banjBaterDpP/” 
De D?ie Euptenanten 3pnnoep Wel te pas/ te Weten” 
Die eerfl gehangen genomen is / gebleet int ©cd ’ 
^attpn en De laetfïe: D’SCnDere De WelPe een fWaer’’ 
Ipbiep «ïjBan is/ 3ünDe met Den eerpen gehangen ge?” 
nomen/ is noep fecc gequetft t » De Soldaten/” 
DeWdPe omtrent 1^. ofi4.3pn/ fpnooP Wel te pas. ’* 
€n fo Dit tegenWoo?Diep aDbertiflïment te reept ” 
Pomt/ 5|P btDDe ^pn Crcdlentie Dat iP Daer ban” 
een ^ignael maep pebben Doo? een BeuSDoeP aen ” 
een piep gefïeePen : en fo Daer pet Wes anders ” 
boo?bait / tP fal Doo? Den fdben middel antwoo?? ” 
Den: ” 

©en 4. peeft 3pn excellentie Die ban De^tab Doen tstjrt 
fommeren pet ïatrjgs-BolP Dat Daerin leggende / na 
boo?gacnde communicatie met riloPgeflacp Daer op ban 
gepouDcn / pebben boo? amWoo?De gegeben / Dat 
indien ^pn excellentie onDex 3pn pand attepeerDe / ““pm 
Dat De ©?abe ban iBansbelt De ^tab niet fouDe Hme, 
Ponnen ontfetten / 3p Dan omtantWoo?Denop Defom? ten en 
matie fouDe Deliberen. ^iec op peeft «§pn exed? 6flC« 
lentie gefcp?eben in Jubframie Dit na bolgenDe: ©atJJSiin 
5pn excellentie tipt Den genen Die pp aen pen gefon? 
Den paDDe/ berfïaen paDDe/ Dat indien ^pn ex? 
celientie onder fpn pand Wilde berPlaren Dat jBans? ” 
belt De <§tab niet conDe ontfetten/ 3poptefcmmatie’ 
fouDen Deliberen en antWoo?Den: ©at pet op Defe 
ure tien Dagen Was Dat 3p met paer oogen gefienpaD? ” 
Den Wat ontfet fp ban Des Coninx Eeger padden ont? 
fangen: Dat fpn excellentie Des niet tegenfta en ober? 
boDitp Was met pen te pandden ais met Soldaten 
ban eeren/ en DatfpDaecom i.of2. banpenmoep?,, 
ten Wtter J^tab fenden / Die fpn excellentie alle ’t ’ 
Eeger / ^epanfen en (Crenfeen fouDe Doen en laten 
befïcptingen/ in boegen Dat fp felbe moepten oo?be? ’ 
len Wat fecours of ontfet fp padden te berWacpten/’ 
met bdoften in B?tncelptie Woo?Den/ Dat fpn Cxcd? 
lentie Die fp fonden terilonD fouDen fenden en WeDer 
laten beeren/ fo paefï ais fp felbe Wilden, ©en r€rom? 
petter met Defe fpne excellentie 23?ieben onDex De 
^taö romende pebben beginnen te roepen/ Dat pp 
met De 2Ö?ieben fouDe bertcecben/ en bpCapitepn 
BillaerS (Die mede DerWaertS Was gefonDen) ge? 
b?aecpt fpnde of fp pem niet boo? amWoo?De paDDe 
gegeben / Dat pp fcp?pben ban fpne excellentie ©?a? 
be .fïlaurits ban kaffan fouDen b?engcn/ en Datfp 
boo? pen fien fouDen met t* fpstten / en na? 
mads tot fo reDdpbe conditiën niet fouDen comen / 
pebben eenige geroepen/ b?engt Dan 25?iebenbam 
Den ©?abe ban iBans-belt/ fonDer eeniep bo?Dec 
antWoo?De tegeben. 

©anfpn Cxcdl. peeft upt De gintercipieerDe 25?ie? 
ben Den Kade ban ^tate obergefonDen / Welconnen 
berpaen De gdegentpepD Der ^taD en Des BpanDS 
Eeger / en mecnDe fp fouDen eer lange Wel een ander 
lietgen fingen. 

©en bpfDen Sunp peefttet een groten po?m ge? 
Weeft 
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toeeft m liep niet alleen met ijet Doge toatet onDet 
’t gantfcDe quartiet Dan Den <©?abe Dan JgoDem 
lo : maer 00b aüe De 3ïoopgtabeit en Co?pO De 
guatben aenDe |BeDefen-bijb / altoaet ooft upt- 
te <0?atfjte DatiDc ComrefcDarpe toecfjgefpodt 
io aio ’t gene men in adjt Dagen Daerin gebult 
DnDDe / Daer meDe fijn Crcell. toeber fecr beracD* 
teut io. <©e ^tDotten fjebben ijaennt ComrefcDarpe 
aenben ^tedljooffen-Dub met getodD tegen Det Dia- 
m geijouDen / Doe toel De Eoopgtabcn Dan adjte* 
ten Dol liepen / Diefp flopten/ om De Catteflont Ijct 
toatet eenlBanolengbe Doeg/ in’t quartiet Dan fijn 
Crcell. Deeftmen alle De lage toallen moeten bcrljo* 
gen / enïo een gocD Deel Dan ’t ïtyotoerli aenDe 
pen mette ponten en2CDenDieDaetacnlagen/ toeg 
gcDjcbeiJ / De ponten en Slilïen naulit gefalDeett en 
alle Det platte ÈanD mffcDen Den toegDanDe 3tange* 
fftate en De &aDijh lopenDe op ’t jf02t te BaemO* 
Donlt toao onDet gelopen en tö’taBatet bpfijnCe* 
naDe met eenen 3£am leggenDe onDet ’tgetoelD Dam 
De Canon geftupt en geijouDen / in Doegen Dat Dot. 
toatet tot Dp na De gtote ^cDantfe toao fraenDe en De 
<02acDtcn Dan De felDe gtote fcljanfe Die D?oog lagen 
met toatet DetDulD toaten. 

<©en DiifDen iO Det 3leget DaniBanObelt/ fïen* 
De Dat fp aen Die fpDe/ Daec fp lagen/ te toeten tot 
Ctoftdljóut/ poutc en Daet omtrent niet conDence* 
niclj boojbeel óoen om De ^tab te fecoureren / fo 
Decft fBanf-toelt begonnen fijnen 3£eger op te b^ee* 
Dm en te bertreeben / en men Detfïont Datfe na De 
sfangeftratc toe togen en Dan Die fjjDe Det Staten 
3legct toilDen aentaflen / DocD Daet toast meDe op 
ïjcniupDen al geboobt / fp toanDen te fouten Date 
geilet Dutten af. <0>en tienDen^umj opDenlBib* 
bacï) io een feliet petfoon Dent Det quartiet Dan 
Baemobonc gecomen tot op ’t toatet aio ofljpDtm 
toilDe toafTcljen / en io bao2tO oDeegefommentotinDe 
^taD/ Daet af fp Den elfben fmorgeno eertbiet-te* 
ben op Den €00211 geDaen Debben met groten coob en 
Damp. 

<©enD002f5 tienDen quamDet 3EegerbanDen©panb 
tetfl tot Capelle en Daet na tot JBafpib en Dcnrj. 
DaDDen fp toefen ’t DelD beften en Den 3©tetDp lo* 
pcnOe ban 3©afpib om na De öerbe banBacmöDonb/ 
fijn Crcell. om op alles tocl te Doo2fiencn Dem ’t Dooft 
te DieDen breeg Den tienDen nofï) D?ie ©enDelen tipt 
©?eDa / nam mtlglt Capitepn Bepnier Dan Ctben* 
DarneDelt / j§tcenljupfen en hippel / toerDen gelept 
inbe gtote fcljanO tegen De Blangefrtaet: nocD qua* 
men Den r j. O’acDtcmoenO 600. Cngclfcn in DeO ©?in* 
ten Slcger / fo Datfe nu tamdpb Dolli DaDDen toel ge? 
couragteert / De toacljtcn Dan benDe fpben toaten 
alleen maet een IBufquet fcljeut Dan Den anDeren / 
fijn Crceilemie DeDe tiocfj een Crenfee maben Dan 
^cDotlanD af tot na’tClooflertoc/ en men toao bp 
na aenDe Conttefcljatpe Dan Den jBebcfen-bijb en al 
baft Diep tnDe ComrefcDarpe DanDe ^teelljooffen 
Dp. <Dc ©panden nu te JDafpift leggenDe DonDen 
Daet De felDe ftoaricljeDcn ja grotet aio te Doten / 
obcnmtO Ijet toatet Dieper toao/ en De ^ijhen frnal* 
Det / nocljtanO isf Dp Daet blijben leggen omiBauti^ 
tiuO gaenDe te IjouDen en De fabe te Detlengen / en 
alfo Dem begonnen De fBunitic tc ontb2clien / Deeft 

,w, geDdibcteett na SCnttoetpcn Daetom te fenDen 
bTit>na en 00b om nocD eenige flueben gefcljuto / en gelD. <©c 

iBatguio Dan ©arrabon nam Ijft ConDop na 
toop na ^intvxierpcn te Doen / mette Compangie Dan ^ar* 

tefolDeten De Itit-meefictO IBatccliO 2Sajc / Cb? 
mout en ïtijfoo? met een Deel fiuptetye upt te ttec« 
ben / 3pDe in alleo 182 ^eetDen fterb / en Doven 

ijÉR 

toitvtn lapmont / Die DanDe licDte ©aerbenljan HlopO De 
om «ui» ©iiiat en Die DanDe ‘JUtguebufictO te ©aetDe Dan 
hoStR Straten en Dan 53ljtlipO De d§o?ia / 00b ging 
te galen. meDe ^oii ^lonfo D’^jDtaqueo / mette Capitepnen / 

3flbonturiero.<&p€tcdI.DaDDe mtDDelctnjD goed ge# 
DonDen DeÉluptevije Dan 25etgen op ten Eoom Dinnen 
25ieDa te Docnlegeten/Dic Dagdir metteituptetgcDaer 
oiDinatiO in Catnifoen leggenDe DerfcDepDen f02ten 
DcDcn op Det l eget Dan jiBanODelt. 31110 nu Defe 
ftuptetije te 25?eDa/ Dan Dit Dertteb pet betboo2t 
DebbenDc DeliüetectDe eenige abomagie te foeben / 

toeg te nemen na Cilfcn: 2lltoaet gebomen fynDc / 
en itaenDe aen een bant Dan De i|£PDc /fagen een groot 
getal Dan^cetDcnpalferenoDet De^epDe/ feettoijt 
Dan Daer 3P ItonDen a en bemetbenDe Dattet DpanDO 
Bitpterp toao/ DonDen gocD/ al03pDc^epDe gepaft 
fcctt toaten / eenige Buptcro D002 Denen te fcljicbcn / 
om bonDftljap tc nemen fo Dan ijaetfïetbte a!0 aiv 
DetfinO. 5G>efe toeDet gebomen fijnDe tappo2tcerDen 
Dat Ijnet Doeijte Datfe omtrent D?ie of Dier Dondert 
fterb toaten. <©e Bitmeeftct JiBarcelio ©at aD- 
DifecrDe Darmen Den DpanD Dan acljtetcn fouDe bol* 
gen en inDien Doet De ottafie fcDoon gtiame / Dat* 
menfc fouDe aentafien/ fo niet/ fouDen mogen Doen 
na De gdcgentDepD Den fouDen toe Dragen. €>c Bit* 
meeftet ©at nam De ÉDant-gatDe/ DaetopbolgDc 
De ftitmeefïcc CDmont en Den l^eete Dan Byfoo? en 
eenige anDere en DolgDen alfo Den ©panDDan acDtet 
aen / Die 3ijnen toeg nam na CutnDout- 3f 10 ©at 
en De anDcte nu gebomen toaten int uptterfle bant 
<©o?p ban BaDelo/ ftonDen DeBitmcejterO©aten 
CDmont Dan Date peetDen af/ en fagen Den DpanD 
pafferen ober een ©mgoben gelegen Dalf toegen Ba* 
DelO en fCutnDout/ DieObefïotenmetmalbanDcren/ 
Dat fo Den DpanD ober Det J^epben fouDen toefen/ 3P 
Dem ftrar fouDen Dolgcn en inDe D^pljepD aentafien 
al eer De 3©acDt op Den Coten fouDe geflelt 3ijn. €^en 
Bitmceflet ©at Daöbc fo Dan 3p b2oeDcto alO 3ijne 
Compangnie omtrent Düf en fcfticD peerDcn bp Ijem/ 
Dan De todbe Dp 02DcmieerDe / fo Ijaefl aio Den BpanD 
fouDe aengeballen 3p / Dat Deerticlj ^eetDen fouDen 
De fïrate intyDcn/ en inDien 5p gene tefiflcntie Den* 
Den / Dan Ijennc fpcctDcn affiaen / en Den ©panD 
upt De ^upfen Dalen DP fouDe mei5ijnbijfenttoin* 
tig rcftwenDe ^cerDcn na Ijet Cafteel njben. »©en 
Bitmceflet CDmont DanDe $|upfTupDen Detflaenijeb* 
benDe/ Dat een Deel Buptcrona J^erentalo geblucDt 
toaten/ jaegDe De felDe na. <©e f^eece Dan Bijfoo2 
quam 00b met 3ijn troupe aen / Dan reeD De ©jptjcpD 
upt / in Doegen Dat ©at alleen met 3f)n Dijf en ttoin* 
tig ©eerDen op De iBetbt toao ; Den ©panD opt 
^eerljoff tod DonDettenDDftitDlïcrb3önDete©eer* 
De/ bomen af onDet ’t fabeur Dan ’t©oetbolbban 
’t Cafteel / en fienDe Dattet fo toepnig BuptetO op De 
IBerbt DidDen / guamen Die aenballen. ©at neemt 
5ijn retraicte De ©?pljepD upt/ op Dope Dat Dactee* 
nige (Croupen fouDen geflaen Dcbben tot 3ijn onfet / 
Dan niemant fienDe Doo? De D^nD/ galoppeert acljs 

[ter Det lefte l^upo / en beert toeberom / aio of DP upt 
een Cmbnfcabe gebomen Dabbe / en Dalt op Dat 
©panD / toaer Deur De fdbe / berfebjibt toetbe / Dc 
bluebt nemen: Dc Bitmceflet ©at berbolgtfe tot 
Det ^eet-Uoff bant Cafteel: bede/ Die De |3oo2te 
niet brögen bonDen/ falDeerDen Den inDe C?acbten 
en anDere plaetfen. <©en iBarquio Dan ©arrabon 
te ©eert 3ijnDe met Den <0?aDc Dan ©arlapmont/ 
<®on 3Clonfo D’^DiagueO / *®on ^IjiUppo Dc Bo* 
bleO / c^tanlcp / Co?raöin / en nocD ^d anDere 
ijeeten fienDe fo toepnig ©eetDen / cDargcrentocDer* 
om Dan alle 5Üben op Den Bitmceflet iBatcclfo *{g"\er 
©at/ Die anDer mael 5ön retraicte gcDtoongmtoaO ii.s'25dtF 
te nemen De ©?pDepD upt/ altoaecDp bont Den Bit* EI10,£'ö- 
meeflct CDmont met 5ijn troupe / DieO DP DetblgD 
toao / bpfonbet Dctoplc 00b De Buptcro / Die Dan Den fja«n te 
IBeerDe getoeefl toaten / met goeDc ©upt tocDcrom inupters 
gitamcn fonDct eenig betlieo / fo Datfe nutfamen toel ^" ö‘c 
tfebenticD ^eetDen flerb toaten. ^ier booj Den Bit* oujg baK 
meeflct ©ar gecourageert tocfênbe / treft toeber op ©asra. 
Den DpanD en Daet Daer inDeblucDt/ alfo Datfe toe* J°n,n ö« 
Detom na ’t ^cetDof Dan’t Cafteel toe moeften/ 3p”nöe 
bregen bede gebangenen en omtrent tacDenticlj krijgen 
©eerden / Dctoelbc Dp Dan alle banten int acnfien o?*or“ 
Dan De ©panden DergaDcrt IjebbenDeDaet af biacljt / 
mitOgaDcrö cob Den anöeten ©upt/ Die De afgefette 
Buptcro upt De Bupfen geDadt DaDDen. 

ïBcn 24. Deöe De <©?abe Dan .ïBanöDdt 
^ n n 3 cewg 
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eenig grof <©cfcpw ban 3Bafpift naCapdle Poeren/ 
tracr Pan ttoee ftueften C5cfcput int |fêo?as gehalten 
5ijn/ fo Pe C?abe ban ï|openlofcp?pftaenPeboo?* 
noemPe üecre ban döenbacnebelt / Paegs te Poten 
peeft Pe <£5:abe pan ^oïjenlo een fcpermutfel met öe 
3§panjaerPen gepouPcn/ inPe todfte foPegebangc* 
«en Pie Pe <6?abc beguam / fepPen Patter P?te Capi; 
tepnen en ttoee ©enP?agccS PooP fouPen gebleben3pn 
aen PeS bpanPS jijöe en ettetijïic ^olPaten tot fes- 
tpien toe PooP/ en noep ttoee geguetft. ^eC?abe 
Pan l^openlo ftreacp alPaec ooft ttoee fepoten / een 
feftamp-fepoot in Pen 2&upft en eene in pet tuft Pan 
’t been / Pan fcp?eef pp fcif Pat pet fonPec perpftel 

©cisia^toas/ en Pat Pc Coegd Paer toePer upt toaS/ en Pat 
pp nocfttocltpPcnconPe. 3CenPe5pPe pan Pe <©?abe 
Pan ©openïo bleef niemant PooP/ Pan Paet toaren 

s df geguctjïen / Paer onPer Pe <©?abe felfS toas. 
<©oo? Pien Pe jRansbeltfe fo lange fiil lagen tot 

3©afpift/ gaf pp #?ince jRaurits tpPomfpnefafte 
fo te berfefteren / Pat pp Doopte Pat Pe <©?abe Pan 
jfl&ansbdt niet Ped fonPe tonnen uptrecïjten / toant; 
men alom Peel CtefcputS tegen fpne aenftomfle PePe 
pellen, ^n ©upicnPonft ftonPen fcspalbe Cactom 
toen/ inPe grote ^cïjanfe ttoeepcele/ cn ttoee paR 
Pe Cartontoen/ aen Pc Rerfte Pan RaemsOonh ttoee 
©dP-fïucftcn/ in P’anPer een Canon / inPe^cpam 
fe t’epnPen Pe PubbelPe Xoopgrabe oPcr Pe ^taP een 
gepcelc Canon. <©en PeiticnPen ’S nacpts guamen 

,Ffl, iétatife ïiriigSbolft aen Pen jfRePefen-Bpft inPe 
k ‘ ‘'Contrefcparp/ gdjjft 3p ooft Pes miPPaego benoo?' 

Pen Pen felben ^©uft banPe3ÜPe bant toatcr aen/ in 
Poegcn Patfe tot P?tc plaetfen inPe Conterfcparp toa^ 
ren/ Paer 3p anöersgeen refijtentie PonPenPan Pan 
pianften met lange gagelen Peurflagen om fcpwlicft 
oplopen te beletten. ^>en felben nacftt PePe fpnCr; 
cellentie in Pe Contrefcparpe aenPen ^teelpooffen 
^pft ttoee palPe canons btengen om op Pe <©?acpte 
PanPe ^taP te fïangueren 2MPus peeft &pn Cr; 
tdlentic Pagdpfcs Pc «&taP meer enmeerbenauten 
genaPert/ fonpec Pat Pe <©?abe Pan jRansbdt met 
Spnen ïeger pet peeft Po?ben attenteren/ Panjpn 
fomtyts eenige clepne fcpermutfelen tuffepen bepPe 
partpen gePallen Pan ftlcpnPer impo?tantien : <©e 
<©?abe Pan iRansbdt peeft ooft Peele jjButfacrPcn en 
I|o?Den Poen maften / en men mcenPe Pat pp Paer 
mePe eenen nicutocn tocgPoo?’ttoateren|löO?affen 
toilPe maeften / om ons Eegcr op eenige anPere 
plaetfen aen te Pallen / Poep Paer is niet nae gcbolcpt. 
Cpntdift peeft fpn CrceUcntie opten 24 ^junp PeS 
aeftter noens omtrent Ppfuren/ int gificptePan Pen 
©nanP / pet Rabcftjn pailpantdift afgenomen/ ’t 

mm toclftalPuögefcpicPe: Pc CapitepnJtaenban <©oo?; 
toaaöe ntft/ capitepn 25.Perp / en Capitepn I&alff/ peto 
j&ïnöaf/{j^nPe Poo? paer fóajgo-EupPen een ponten 25?ugge 
imbmOp ©iefen Pafïgemaeftt/ oPcr Pc ©epen reept tegen 
ï>cn i9p, ober Pe potnctPan ’t ïTaPdpn / öoenfepieten en Pap 
önö' maften/ en ter pont Paer opmaimeliftaenPallenPe/; 

ftebben ’t fdPe po?menPer paitP ingenomen / altoaer 
<©cfanö paren C5öuPerneur PooP bleef. <©ic Panöer 
«§taP fepoten notptot 7. uren feer opt Poo?f5 flaPe^ 
lijn / ntaer fienPe Pat pet te Pergecfö toass / Per^ 
fcpjiftt 3pnPc/ poegcn Pe (Crommd/ Perfocpten te 
parlementeren/ cn fonPcn upteenen Capitepn/ Pen 
^ergiant maio? / cn Pen Secretaris / Perfocpten 
ttoee uren rcfpijts om met Pen C?aPe Pan«flBansPelt 
tcfp?cften/ P’todft paer afgepagen toerPt: Paer nae 
Perfocpten 3P anPere aPantagicufe conPitien / Pie 
pact ooft afgepagen tocrPcn / Pan 3pn Crcdlentie 
fcftonft paer alle pet ïcPcn / mits Pat3PfouPenupd 
treeften alleen met Paer 3ftPgetoecr. ^ier optogen 
Pc oBePeputeerÖe pjcPerom tnPc StaP omrappo?t 
te Poen/ en nae Pat 3ppaer mettenanPerenberaPen 
paPPen/ pebben 51aPe conPitien/ Pie3pnCrcdlentie 
paer Pergunt paPPe / geacceptecrt / en quamnn Pc 

. <©ePeputccrPen omtrent miPPernacpttoePerombupï 
Seèr. ten / acccpterenPc PcPcrgunPc conPitie / en beloPenPe 
trupoen^ PcS anPeren PaegSPacr upt te treeften. 5^e ConPitien 
serge jjacr op SP fonPcn Pe StaP fyn Crcdlentie oPerlePe^ 
öJEttflJU r 
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ren en upttreeften toaren in effccte PefcnaPolgenPe: cmu. 
Dat zijn Excellentie de Capiteyrten en Officiers van den “berge. 
Garnilbane binnen de Stad van Geertruydenbergeac- fieüea' 
cordeerde vrylik te mogen uyt-trecken, fonderbelet, 
met haer Paerden, zijd geweer, Packen en Sacken, 
tot fulkc plaetfen als haer goet dundt, waer toe haer Tul¬ 
len worden vijftich Wagenen, en io zy daer toe noch 
fouden van doen hebben eenige Schepen , voor de Offi¬ 
cieren met haer Huyfgefinne, gequetfte en gewonde, 
Packen en Bagagie,fal zijn Excellentie defelve”doen voe¬ 
ren in alle Vryheyd tot Antwerpen, mits datfe Oftagiers 
en Souffifante Borgen lbuden ftellen, datzydeWage- 
nen en Schepen wederom fouden leveren: Dat de Ont- 
fangers Matheus Daultholt, Jan Franfz. en Matthijfz. 
inde voorTz. Stad fouden blijven, tot der tyd toe, datfe 
Tullen overgelevert hebben de Regiders, bewijfen en an¬ 
dere Pampieren behorende tot hare adminiflratie,in han¬ 
den vandegene die by zijn Excell. daer toe fouden wor¬ 
den geordonneert. En belangende de Geedelijke Perfo- 
nen en Borgers, diebegeerente vertrecken (uytgeno- 
men die deelachtich mochten wefen der Verraderye, en 
int Placcaet vande Profcriptie begrepen) die worden ook 
by zijn Excellentie vergunt vryen uyt-tocht met Pak 
en Sak. 

«ètjtt 

Crcfll- 
menu 
D t üa; 

<®enz y. ^}nni|5ijnfe upt Pe StaPgettoc&em Sijn 
Crcdlentie niet jegenflaenPe fjet 3lccco?t / Drcftfe 
ftacr getoeer gefcftcriftcn / nptgenomen Pe ©enPelen / 
Pie Pe ©aenP?agerSStjne Crcdlentie meteerbiePin- 
ge obergaben. Bacr 3yn «ptgetroeften omtrent tuf= 
feften fes en feben ftonPertgefonPe SolPaten / en P?ie 
Scftepett met ftranfte / geguetjïe/ ©?outoen en Min- 
Peren/ Pie 3yn Crcdlentie tot Énttocrpen toe PePe 
b?engen. <®:k Solöaten / Pie Pc StcPe fjaPPe Poen 
fjdpen bercopen en berraPen / toecPen gehangen en 
geljangen/ een ban Pe toelfte in ’t upt-treeften fitten* 
Pe op een 3©agenoftete/ enPefearceomballens 
Pe / toerP ontPeftt en gehangen en boo?ts geljangen. 
<©acc toaren ontrent imgeljeel belegge tuffcljen P?ie 
en bier ïjonPert 00PP gebleben. Sijn Crcdlentie 
^eeft Paer tot <©oubecneuc geflelt #?tnce iprePerife 

enrift ban j^affau 3ynen 25?oePer / en Pe boo?f3. 
on&öecr treilt ban ^ubenboo?Pe 3ijnen Eupte? 

nant/ alSBicc-Ctouberneur. 

Sfarr-bicQt bant obergacn baiï CS eert 
trug&en&trge. 

GcertrF/denbcrCh door boofc Soldaten den 
T'yant TerCoCht, 

Heeft MaFtlts Fan Naffau JJrcder onder Hol- 
landt ghebroCht. 

€en felben Page/ ais Pe StaPobergtnft/ ftreeg & 
Pe C?abe ban jjDansbelt in sftn ïegec fjet fecours / 
Pat i)p ban 3Cnttoerpen bertoacftte/ Paet Pe JiBar? 5Ï' 
guls ban ©arrabon om gerenfl toas metConbop: totmuet 
^©aer guamen noefj iyoo. 3©a!en/ tot berfierftinge ®«s«* 
ban Pe ouPc Regimenten/ en Pe nieutoe Compaq ©,"Ef 
gien ban Cberberge/ Cgau/ Recouct/ en 2&etam pietes 
conrt (Pe ' toelfte Poe eerft bolcomentlift gemonteert^'nft 
toaren) met bier Canons/ en eenige (Conneftens met 
CdPe - <©e <©?abe/ fienPe Pat pp Paer niet conPe beit/ alit 
uptreepten / is Pes anPeren Paegs/ namcntlift Penö«^ta» 
2ó. opgeb?often / en nae P?ie Pagen marcfjeretis itf S35J* 
pp geftomen onPer ’t ^o?t ban Cre beceur en peeft fiep be ban 
gdogeerttot ©oeftpoben / Paer ban ^jonftcr ^lo?ls 
ban ©?ePeroPe(Pie j^tjn Crcdlentieboo? penen Per;^™111* 
toaertsgcfonöen paPPe met eenig ©olft) fpn Crcellem 
tic met een ftlepn 25?iefften bertotttigPe: ^npouPeban^e, 
petfelbealsbolgt. jKKUr- 

\J ijn Heen. Tudchen negen en tien uren is den Vyand jRiflïbe 
■‘■'/-*,éch comen prefenteren , en gaet fich legeren teöangion» 
Bokhoven , het welke ik niet hebbe willen laten U. 
Excellentie te verwittigen, op dat het de felve believe 23 ea^ 
meer Volks tefeuden, om te bewaren de padagie, en robe 

de 



crue. 

‘S93- 
H)eat de retrenchemcntcn, die ik begofl hebbe fo aende vleu- 

Cloctiits §e^s vant ForC? als aende Hedifchc Maes, alwaer ik 
gelaen 'een Compagnie Ruyters gelaten hebbe , en hondert 
fijn Cr* Man te Voet:de ander Compangien is te Driel en tfeftich 
cUIrtuic. 24an te Voet, het tal Ü. Excellentie believen meer Oor- 

log-fchepen te lenden en ook Jachten : de Vyand heeft 
veel Pleyten, geladen ipet Artillerye : Een Pont en 
Cabels Tullen hier van node zijn, om de Soldaten ras 
over te fetten: Hier niet zijnde als een kleyneSchuyt. 
Hier mede bid ik God> Mijn HeereU. E' te nemen in 
zijnHeyligehoede. Wt Creveceurden jo. Julij i f93* 
Onderftont, U. E. Excellentie leer geaffeclioneerden 
Dienaer, Ondertekent F. de Brederode, ’t Opfchrift was, 
Aen Sijn Excellentie, cito. cito. cito. citifiime. 

,§pn Crcdlentte C?b?e geftclt pebbcnbe binnen 
ezuu CSecrttupbcnberge en tot pet peepeen bei: Jpopen/to 
imtie terfiont met een beel BoHtö nae Ctebeccue getogen / 
jiRauri- en guam <©onberbaecpö ben eerpen Sluip’tfabonte? 
JJJJJ. m öinncn bet ^epanfe / en pabbe noep fo bede baegO / 
(Uwe* bat pp befatp bebequacmicpebenbiebaertoaecnen 

be bobbelen bic ben ©panb pab/ ombe^tpanfete 
benautoen. <©cb anberen baccpo bebe pp pet ©olfc 
aen ttoerö (lellen/ en be toerben fo feer bobberen bat 
ben ©panb alle bobbelentoebermoepberiepen/ be? 
toelfte 3rjn Crcell. fo perh begofl te matten bat pp toei 
poopte bat |©an<*belt baer geen banfe foube pebben. 
% pabbe ttoee (lucbeii <©cfcputö geplant te 25odt? 
poben/ met toelfte pp lieptdift bonbe beletten b'aen? 
feomfle ban be ^epepen met ©ib?e$ en Ammunitie 
(gelpït Ijp alreebe mette felbe een ©orlocpfcpip / al? 
baer Irggenbe/ pabbe boen bertredten) toeitte ttoee 
(ludten / ijp toeg-genomen beeft / fo tjaeft pp betp? 
btnge ban fijn Cjccdl. compe hernomen pabbe / en 
berlegerbe pen te Cngden en ©leimen / baerppficp 
pil pielt / en boo? een Canon fepeut / bie t)p nae Cre? 
beceur fepoot/ fepoten 3? bec toel ttoee toeberom in 
3pn Pleger. 

3tiö fpn Cjecdlentte nu te Crebeteuc geftomen 
inutfing toaö/ ïjeeft pp op allc.0 goeüe <©?b?e gepelt / en peeft 
KK mette Strtillenje bant Jfort en banbe anbere 3pnbe 
a,p3etS. banbe jiBafe begonnen pet Segec ban^anöbeltte 

quellen / en bat te tergen tot fepermutfd/ be toelfte 
feer pert to aengcgaen mette boob en guetfure ban 
beel ban bepbe 3pben/ en aen be 3pbe nanftëang? 
belt bleben boob / be Capttepn f ranctfco be Caflro / 
bant Regiment ban <Bon 3Clonfo / en ttoee anbere 
3©alfcpe Capitepnen bant Regiment ban lilonfeur 
betreft. 

©c®2ar <©2abe ban jüöanöbelt ftcnbc poe toepntep p?o? 
be ban fptjs bat Pp met bat beleg boen ftonbe / en bat be gan? 
iiKau.a» fepe maept ban ber Staten Pleger baer na tocquam / 

Pneft3tjnEeger opgeb?oben/ enbtctualierenbe o’^et? 
sp/ bic. togen-jsofep / fonber bat pp ber <0arnifoen binnen 
tnaiierrt ponbe ferpgen / toant pet be 25o?ger0 belette / en 

niet toilben toelaten/ toant3Pniet alleen perbetoacpt 
ftaiïtj/ ptciben/ maer namen be gene/ baer 5P fufpitie op 
feut bolk pabben/ be 3©apenen af/ fo is? pp boo?tgctogenen 
naei‘ gacn leggen bp be <©?abe: altoacr na bat pp be place 
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©2le.3» 
ImiD. fe met <öarmfoen berften pabbe/ peeft pp een beel 

ban Pet 3pue na Bpeflanb gefonben / te toeten pet 
ïtegiment ban pptlip^ be ïïoblesï/ 25?oeber ban^ 
ben j^eere ban 23illp/ een beel banben <0?abe ban 
5Pieftn/ ttoee Compangien ban pet Regiment ban? 
bedjabe ban^olmo/ bierSottringerei/ ennoep 
bier ^Duptfe/ bie tot berffpepben<©arnifoengePo? 
men toaten / en iatenbe be repe inbe dempen on? 
ber pet Commanbement ban ben ifêarquiö ban 
©arrabon / fo pp boo?ti$ nae 25?ufiel bertroc? 
Pen. 

pnnee jBaucitO ban JJaffau befetteban gclpben 
be 3fcontiercn en 35ommelretoeert/ fonb 00c ©olP 
na ©peflanb/ aen <02aeff J©tllem ban ^affau / en 
o:bonneerbe be <0?abe ban ^olntiS eenen (Cocpt in 
©laenberen te boen / om bi^ plaetfen toeberom on? 
ber Contributie te b?engcn / alfo be «^paenfe ront? 
om Iguifl en mppele eenige^djanfengemaebtpab? 
ben/ baer mebe 30 beletten be Contributien aenbe 

Staten 3pbe te betalen / gelpb 3P te boren gebaen 
pabben. <©e C*?abe ban ^olmö isS ben *4.3Julp 
met 800. jpeerben en H°°-IBante©octitVt3ianö Poelje 
ban ïBaeo gebomcii/ en fonb pet ©cecbebolc na g>. la.lLDem 
pan ten^teene/ enpet©oet-bolPna^teben/ d?ban 
toaer be ^paenfe be j^epanfe berlieten en bluepte 
nae pet B^er ban 2£nttoerprn / fntoerbenberbolgt/ 
en baer toerben ontrent 50. jpeerben gebregen/ en (fÖua 

rinfepe 3Supterö ontmoet / bie 3P inbe blueptgefia? 
gen en beele ban gehangen gerregen pebben. ©02? 
öerb peeft pet boetbolP pet gefdjutboo?jè Jacobs 
^djanfe geplant/ bie paer obergaben/ gelnP oocP 
beben bie ban ^}an een ^tene. <©e <a?abe ban 
jCBaabbelt tot puffelgecomcn3pnbe/ enberpacn? 
be bat be «3?abe ban ^olm.0 eenige jpoAenenïle? 
bupten ban importantie in ©laenberen ingenomen 
pabbe / mette toelPe belet toerbe pet inbomen int 
Sanb ban 5©ae^ en pet uptlopen ban bie ban J|ul(l 
en aiicele/ peeft ben CoIonelJiBon^bragon gefonben 
mette pelft ban tfiegiment^panjaerbenbandon 
3tlonfo be jBenbofa (bie mette repe tot ^erental^ 
gcblebcn té) met zoo.^panfaerben bantCapeel ban 
gjnttoerpen / pet Regiment 3©alen ban mm be 
jpreftn/ en fesfbaenüeicn ^DuptfebanbmCrabe ban 
^olre/ om be boo?f5 jporten toeberom in te nemen/ 
en noep eenige anbere op bcquamc plaetfen op te toer? 
pen / om te beletten be uptballen ban ber Staten 
©oln/ bie be contrtbutien toilben eretiiteren : be 
Colonel te Stelten gccomcn fpnbefpnbppcmgcco? 
men meer ban 300. ^bomurierer banbe Ccmpaig? 
men ban ©rarifrpli / en 200. Curafjïcrg banben 
25aron ban föicticuti: en tertopien pp toajS ber? 
toadjtenbe pet gefdjut/ om be ƒ o?ten te befepieten / 
bie be iBpnemaertcnban paertctoiilenbefenbcrcn/ 
fo peeft i^on 38lonfo b’^biaques?/ bie ober be abon? 
turierg tommanbeerbe / gerefolbeert pet 3Po?t ban 
& 3fan ten ^teene te bèfpringen / betoeibe fienbe met 
toat refolutie 3p baer guamen / alfo be Cttramertf 
banben peerbe affittenbe / <Don tllonfo bolcpben/ 
acptenbe bat pet ben boo?tocpt toao bant gcpeele Ie? 
ger/ pebben be ftpanfe berlaten fleePenbe be putten 
m b?anbe. <Bon 2llonfo fcpiPte eenige inbe^dianfe 
om ben b?anb te bluffen en berboltpbe be bliicptine / 
baer ban eenige aepterpaelten boobgepagen toerben. 
gin befen aenbai ^bleben gopan Cforio <6abiE 
lanesf / b?ie Curaffiens en ttoee Welbaten bant Ca? 
peel ban Sïmtoerpen. 

<De Colonel .flonsSbragon belcpbepem feer groote? 
IplüS ober bat bepaen / om pet perpbel / baerin 
<©on 5tlonfo 3pnen^erfoon/ en be gene bie pent ge» 
bolgt toaren/ gepelt pabbe: toant baer cnbertoa? 
ren bele ^paenfe Cbeien / i^ibberiO / Capitepnen 
en Cpidcrsi/ en onberbefelbe^on2lntoniobeCo? 
lebo en i©ongopanbe25racamonte/ ^ebenbanbe 
<©?abe ban jpucntesf / ben Colonel ^on^anepobe 
jreoba/ i©on ^iego be SEeugna/ gopan be<8uf? 
man/ <©on 5Clbaro Cforio/ ^on carlog be Co? 
lomma / <©on 2Clonfo be Serma / en bele anbere: 
€n berifpenbe pun alle te famen / fepbe pun toat 
guaeb batter ban biergelpp bepaen toel guam / en 
toat praffe 3? toel berbienben bie bicrgelppe toaren 
rabenbe/ al poetoel 5p toel oo?fabe toaren ban grote 
bictorien. <&an ten aenfien ban fo beele ©erfonen 
ban aenfien/ peeft pp fiep borbcroi gebtpimuieert: 
beel anberen baegtf / pet <J3efcput gePomcn 3pnbe / 
en ben roep gaenbe batter noepfesdjonbert aupterg 
en meet ^paen^ ©oetbolP guam / peeft be Crabe 
ban «^olmö alle be genomen Corten en ïèebupten ber? 
laten/ eniert^epeepgegaen/ enbertrocPen/ peö? 
benbe geen boojbd neep boor tlanb gebaen en toepnig 
©upt$ boor be Welbaten berpregen. JlBonsibragon 
peeft beften en TtcCiinten met <0arnifocnboc2ficn/ 
en pebbenbe albaer noep meer Bolïto boen liomcn / 
pebben boo? ben Ccmmtpario <8cncrad ia Bitpe 
berfepepben anbere 3Po?tcn boen maften/ genoeg ben 
gepeelen JBintcc beur baer aen toerftenbe. 
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Het dertichfie Boek 

<Pc jouït-b?otttoe t SLoupfe ban 25our; 
bon / gcrcfotoem 5Ü»öc om int gefeifcfjap ban De 
«0?abtnne ban ^toartfotóiirg / on a?abe gjoljnn 
ban jSaffau Don jongen tc bertrcclien/ nabillen* 
Imrg / na Dat jn tot 23?cDa / <Do?ö2edjt / ïtottcr- 
Dam / &clft / cn ober al met 25a»guetten beroert 
toaö/ cnban meeningc fijnDc om fjacc repfo to^r an^ 
Do to Doen/ beeft hernomen Datfeber[pieten op fjacr 
toegelont toa$ / to toeöerom tnDon mge gobomen: 
<tfn fjebben Daer na baren toog ober ^tepDen/ Jl|aec* 
iom en SfmfterDam genomen/ entoalDaer t’&cljepe 
gogaon om op 25?omen of hamburg to baron / on, 
ban Dacr boo?to tc HlanDo op <©ilienDu?g tc repfen / 
Dorbalbott Do CommtffartO jprenb boo? benen gefom 
Don to/ om 3©agen# on allc.ö totte bö?Dm repfe no- 
Dtcb3önbo to bofidlen. 

©fait* <€en ttjDo ban bot innomen ban «aoortrnpDonborg 
gcabe ftt^gort Do Staten ttjönige ban Dat Do <E>oo?l: 3&ctn;i 
jfjeotric bojfr JprcDertb ^altfgrabo öjj Den ïtljün getreut 
iïn IjaDDo H8e-©20utoe Soupfe ^uliana ban kaffan/ 
®ocötft<Docbter ise0 pincet! ban <D?angien/ getedt bp 
k^nBea (jTparlotto De Bourbon / fijne DorDe btipöbjoutoe/ 

e Deo Jp?inccn JiBatimij Ijaibe ^n|tcr : <De Staten 
>©ran« ban J^cilanD bobben baer begiftiebt met ioooo. <$uE 
0(«i. jjcn aen gereot gdD en 2000. <©ulben jaedgho aen 

Renten: j-Ben fepDo Dat Die ban ^cdanDbaer meDe 
mot 20000. gulDon begiftiebt IjaDDen : jfeen acljte 
Dit boo? oen grote fabo en trefieltd? J^outodp / oofi 
grotdifi totbO’Ddc banDofe JlanDcn. ^e^eercifre; 
Dcrifo ^toarto beeft aen Don $Dbocact ban i|ol!anb 
Don tfeere ban ölöenbarnebdtpernculiedtU ban De- 
fo falie Don 26. 3tuig gefcb?eben upt jrranlifoojt in 
Dofor boegen» 

Mijn Heere: 

%titf T)E rcyfc ^*c 3e mét Mee-Vrouwe Pfalts-Grayinne 
ban r **^uyt Nederland gedaenhebbe, heeft fo lang geduyrt, 
jaan* dat ik eer ft voor drie Weeken weder t’huysgecomen 

/feéhtoa ^en ’ a^waer ik my heb doen brengen met een Karoflè, 
«rsacn *ter corfake van mijne indifpofitie, dewelke my van 
ï»ic S?eerc Dillenborg dede vertrecken, om my t’huystedoen ge- 
öflnb ne^en en vermaken , het welke ik rechtevoort door 
nrtett.'* Godes genade verkregen hebbe, en begonnen weder 

wel te fijn. God door fijn genade wil my daerin laten 
continueren , op dat ik U. £. en het Land fuiken dienft 
mach doen , als mijn hert begeert. Daerom heb’ ik 
U. E- wel willen bidden my voor gcexcufeert te hou¬ 
den. Ik fal voortaen, met Gods hulpe maken dat U.E. 
dikwils verwitticht worde van’t gene’t welk herwaerts- 
over gefchiet. Eneerftelik, belangendeonfe reyfedie 
wy gedaen hebben met de voorfz Vrouwe, die hebben 
wy (God dank) wel en geluckelik gedaen ('onder eenich 
beletlelofquellinge, Godefylof. DePfaltfgrave ver- 
ftaen hebbende de comfte vande voorfz Vrouwe, is na 
Dillenborg getrockenom haer te belbeken , en drie da¬ 
gen daer na is hy van Dillenborg verreyft om tegaen be¬ 
lbeken fijn Oom en Voogt de Lantgraeff Lodewijk, 
om fijn advijs en raed dacr op te nemen. Maer by hem 
gecomcn lijnde, en femblant makende van hem raed 
te vragen, heeft de Land grave hem geantwoort, wel, 
mijn neve gygelaetu mijn raed en advijs te vragen ; en 
ik ben verlèkert dat allesalreede gedaen en befchikt is, 
en ik ben daer ook mede tevreden, en ik fal met mijn 
gemale opte Feeft comen, gelijk fy gedaen hebben, 'en 
hy heeft een fonderlingeaft'e&ie betoont: Godefylof, 
het feeft is vreedfameliken vruntlik overgebracht, op 
welke fich gevonden hebben de voorfz Land grave, en 
Hertog Johan van Zweybruggen en wel 3 f .Grave; En 
tot Heydelberch fal noch vol andere Princen wefen, 
en onider anderen de PfaltfgraveRichart, dewelke de 
adminiftratie vande Pfalts gepretendeert heeft; die daer 
comt om hem ook geluk te bieden. Hy heeft wel lan¬ 
gen tijd geftacn na het Gouvernementvandc Pfaltsals 
Voocht, maer de jongen Pfalts-graeffheeft het niet toe 
willen laten. Den Keyfer hadder fich wel mede be- 
moeyt, en washemfeergunftich ter oorfakevande Re¬ 
ligie, maer dcPfaltlgrave heeft fich ftijfgehouden; en, 

rechtevoort comt hy wxder om daer een Pcnfioen te 
hebben , ’t welk de Ptalts-graetf hem voortijts placht 
te betakn en nu ter oorfake van het gefchil niet had wil¬ 
len betalen. De Pfalfgrave met fijne gemale en leer 
vele andere Heeren, Hertoch Johan van Zweybruggen 
met leer vele Graven en Heeren lijn voorleden Woens- 
dach door defe Stad getrocken, om na Heydelberg te 
trecken , alwaer een groot gefelfchap van Princen cn 
Heeren hem verwachten om hem geluk te bieden : God 
fy gelooft, alles is hier leer welgepafieerttereere van 
wijlen mijn Heere den Prince van Orangien, en van 
Nederland, en ik hope dat het een beginlel fal welen 
van groter vrientfehap. Het Feeft over zijnde, fal ik 
na Heydelberg toe gaen, alwaer ik de Principale Hee¬ 
ren heb, dewelke in mijnjonkheyt mijnmetgefellen 
geweeft fijn inde ftudieu en inde oorloch , en mijn 
Landfluyden. En de voorlz Heere Palts-grave heeft 
my feervrientlikontfangencnonchaelt, Mee-Vrouwe 
de Gravinne vaa Swartfenburg heeft haer Nichte de 
Pfalts-gravinne verlèlrchapt, en de Pfaltsgraefdraecht 
haer groot rclpeéf en liefde , gelijk hy uytfijn naturel 
een leer bevallich Heer is, en van groter ver wachtin- 
gc. Aaengacnde de faken van Duytlland, die fijn rech¬ 
tevoort feer vreedlaem: God doe ons die genade dat 
fy ’t lang fijn mogen, den Hertoch van Lorraine foude 
ter oorlake van het Bifdom van Straesburg geern wat 
aen richten, en d’oorlcg weder beginnen. Delaetfte 
advijfen van Romen'brengen , dat den Paus qualik te 
vreden was met het accootr, ’t welk gemaekt is ge¬ 
worden tuflehen fijn Soon en die van Straetsburg, en 
koekt alle middelen om hun wederom tegen malkande- 
ren in de krijg te brengen, waeraendie vanthuys van 
Ooftenrijc geern de hand fiaen fullen onder fchijn en 
dexel van vreede-makers. Ik hope dat God ons die ge¬ 
nade doen fal van daerby tijds in te voorfien en te reme¬ 
diëren. Want» Gode lof, Duytfland is rechte voort 
ineen goede vrede en eendracht, tenwarede praflij- 
ken en liften der vreemdelingen, dewelke ons verra¬ 
den. Den Turk heeft aende Keyfer gefonden, enge- 
eyfehet het tribuyt, ’t wdkmcn in ’s Keyfers hof Hono¬ 
rarium noemt, hem dreygende, indien ment hem niet 
in rijdsfeynt, dat hy hem weder een wrede oorlog aen 
fal doen . maer nadatikverftaen, de Keyfer heeft hem 
alreede verwitticht, dat hy een Ambaflade aen hem af- 
veerdicht tot dit*effc61:. De Capiteyn Schleger , die 
mijn Heeren de Staten gedient heeft als Capiteyn van 
een Compangic Duytfe Peerden, had die van Straets¬ 
burg inde verleden Krijch gedient; maer nadat ik ver- 
fta heeft hy fich begeven in dienft van de Conink van 
Spangien, en doet fijn Ruytery vergaderen hier dicht 
by, en trekt eer-lang na Nederland. Men fal daer 
acht op moeten nemen, want het is een feer quaden boef; 
en ’t gene ik vanfjjn doenverftaen fal, fal ik niet laten 
U. E. met allen vlijt te adverteren: Gelijk ik U. E.ook 
bidde my te laten weten, ofikmy opte reys begeven fal 
na den Hertoch van Saxen, den genen die rechtevoort 
Adminiftrateur is vant Keurvorftendom Saxen en my 
Inftrudtie te fenden op’t gene, twelk ik hem voorhou¬ 
den fal. Ik heb grote kennis gehad aen wijlen mijn Heer 
fijn Vader. Daer is in fijn afweken een oploopgeweeft 
te Leypfich j want de Luytherfe minifters hebben in 
fulker voegen heur beft gedaen, dat de burgers en Stu¬ 
denten vande ftad by nacht befprongen hebben het huys 
van een borger, die vande Gereformeerde Religie was, 
en hebben dacr lange op gevochten: endeMagiftraet 
verkocht lijnde door die vande Gereformeerde Religie 
om daer ordre op te ftellen , en hun byftaDt te doen , 
hebben daer niet toe willen verftaen, fo dat de Luther- 
lc het huys onder de voeten geworpen hebben : De 
Heer vant huys heeft fich gefalveert: En daer fijnder 
eenige van hun van malkanderen vermoort. De voorfz 
Hertoch daer gecomcn lijnde heeft ordregeftelt, fet- 
tende de oproer-makers gevangen: Hy heefter vier doen 
onthoofden : ik weet niet of hy vorder gaen fal. De 
Muytmakers fijn by de acht hondert Man geweeft: Wy 
verwachten hier het vervolch. En hier mede fal ik de¬ 
ken eyndigen met mijne feer ootmoedige recomman- 
datien aen U»E- goede gratie» biddende den Schepper 
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meed begeert. Wt Frankfoort den2ó.]uny, 
Onderftont U. E. feer Ootmoedige Dienaer 

voor altijdt» Ondertekent Fredericb Schwarts de IVeif- 

fengart, In een Calfken in den voorfz. leggende ftont 
‘mette felve hand gefchreven aldus: Mijn Heere, ik 
bid’-U. E. als gy den Brief geleden fult hebben , die te 
communiceren met zijn Excellentie, en my te excu- 
feren, dat ik hem niet gefchreven hebbe (’t welk toe¬ 
gekomen is door dien den Bode fo haadig vertrok ; met 
de eerde Pod fal ik int breede aen hem fchrijven) en hem 
geluk te bieden van zijn goede vi&orie, Godzy ge¬ 
dankt. F. Scbiiarts , Oplchrift, Aen mijn Heere , 
Mijn Heere van Oldenbarnnevelt , Advocaet vant 
Land van Holland. 

toerDe ooft Den leficn 3Iunp tipt «©tllcnburcD 
gcfdj2cöen aenDen boo^nocmDen Dan ©IDeiv 
bacnebelt/ Dat De fecft tot ^epDdDa-gfccr{ltIeno?= 
Dentdih toaö afgelopen/ Dattct geljeelgeenettoifl/ 
gefcftil noefjte oneemcDcpö / onDec fo bede lieten 
geftnDe toag getoeeft nocDte ontftaen. jatter eu 
Ujhe Dagen ober 1400. $erfonen toaren gefppfet/ en 
753. ©eerDen geboeDert onDet 2f. <©?aben en 20. 
<©?abinncn en gctoelbtgc bede ban Uibel. 

Wp fullen nu gaen bethalen’t gene in’tbegtn ban 
iirtüpt» Defen jauetn ©jtefianDgefdjtet tö / Doeg eet top Daer 
uffcgen aen tomen / fal afljter eerft beröael maden ban fe* 

here queftie tuffcljcn fgn <®enaDe <©?abe JBtllem 
SapHtoDetogd ban kaffan en De ^ceceCaeeLfioo?Da een 
au en doelman tot ©jicfïanb / bic lange 3!acen inDc Jït- 
cirfIh geringe Der EanDen getoeefi io en nu ban toegenDc 
noojDa. ^20lJintje ban ^?ief[anD inDe Staten <$5eneraci toa£ 

camparerenDc. 3©p IjeOtien in ’t booegaenbe 23oeh 
bermaen gemaedtDat DiebanDe^?obintie ban<£>bet- 
ffffel aenDe ©ceren Staten <J3encracl / geDucenbe 
’t beleg ban coeberDen/ afgebaerDicDtDöDDenaen? 
De ^eeren Staten «©enerael Der ©ereeniepe ^eDer^ 
lanDen Den J^eere 25urgemee|ïer ban^tooI^r.^nnL 
bert ter Cuplen/ om te betonen De gcretljticljeDen / 
bic Die ban <©ber-f*fTel p?etenDeren tot CoeberDen / 
en ’t gene Daer op na becoberinge ban CoeberDen ge; 
bolcljt fa €e toeten Dattec ©?ieö <©atmfoen in 
CoeberDen gelepDt toerDe/ niet tcgenftaenDe Dep?e^ 
tenfien en gerecfjticDeDen en groot ongenoegen ban 
Die ban <©ber-ff(Tel / en pe toel fijnCrcellentieen 
<£5?abe 3©illem HoDetopD mcenenDe bepDe Die 
bintten te beter contentementtegeben/ goeb gebon¬ 
den IjaDDen/ rjet ©?iefe Ctèmtfoen upt gaffelt te ne 
men om Daer meDe Die ban Ober-ffffdeenicDcon 
tentement te geben / fo (epijnt Dat De boo?noemDe 
Carel ïïoojba en anDere niet met Dem eensf toaren 
Dier meDe geen genoegen nemenDe en Daer fonDerenDe 
op feber contract / bP eenige <25ecommitteerDe ban 
©neflanD mette ^taD ban gaffelt gemaedt / en 
fijnDe binnen gaffelt ten tgDe alg fijn <©enaDe€>?abe 
3Billem ban kaffan Den Capttepn iBartena/ ftaen 
De onDct De repartitie ban ©peflanb / bebal Daer 
upt te treeden / en (©ber-flffdg <©armfoen in te la 
ten comen. <©acr tegen De boo?fcD2Cben üïoo?Daen 
De fijne Den Capttepn belafteDen Daerin te blpben 
^it toas D’autDoriteptenreputatiebanfDnCicnaDe 
te co?t geDaen/ ’t toeld Dp niet feer toel nam/ DocD 
fimulerenDe boo? Die tpD / liet Dat boo? eerfl paffe 
ren. <©oc0 tö Daer na tuffcDcn De ïanDfcDap ban 
©jiefïanD en De ^agijïraet ban gaffelt foberre ge 
banbelt / Dat fp ’t boo?fcD?eben contract toillicD toa 
ren af te gaen en fijn Crcellentie fBpnce Ji©auctnuö 
ban SSaffau aio ^raDDouDer te erdenen en fpe be 
fettinge in te nemen.* DocD ïtoo?Da Dit berfiaenDeen 
niDenI|age toefenDe/ Dveft De <©efanten ban gaffelt 
albaer gccomen DjnDc toederom omgedalt en Datfe 
met $:wcc .fBauruiuö niet fouben DanDelen / Dun 
bclobenDe De Staten ban ©pefïanb op eene anDere 
meeninge te brengen/ en fp?ad gualijden ban fijne <ü5e* 
naDe »0?abe 3©illem aio of Dp met Cprannife D2ep^ 
gementen Die ban gaffelt geDzongen babbe / om Daer 
ban ©jieband te fcbepDen en onDer ’t <©oubetne- 

eenige bneben in ©?iefïanD / en onDer anderen eenen 
aen ^(Becftcr CcoS'O^anDt^ecretariObanDe^ta-^iffïue 

ten ban ©pcflanD/ De toeldc in IjanDen bon fijn <6e; 
naDe comt. ^ijn Genade / Dtc Doo? De boo^fj. Dan- ba ata 
Delinge op Jüoo?Da gebeten toao / opent Den piefen 
betoaert Die tot gelegenDer tpD. Oefen 23pef/ Daer Jï* # 
op ban toegcn3bn genade Daer na eenige innotatien Dt V*= 
geflelt toaren/ Debben top Dier tot beter bcr|tanDDer«ttatfa 
fade/ metD’^nnotatientoillcnlatenbolgen/ entoao 
lupDenDealDuO. 

HEer Secretaris, ik canmy niet genoech ver wonde- tt'uö* 
ren dat U. E.geen mentie maekt inu Briefvande 

faken van Hadelt , nadien U. E. ledmael vande fake 
fchrijvende verfochte dat hier de faute geremedieert 3 
mochte worden, van geen krijgen wy antwoorde van i. 
Willem Egbertfz, op onfen Brief, derhalven wyaenp«« 
hem gefchreven, waer uyt wy niet weten wat ons te 
giffen daet of waer na wy ons richten fullen, een van infon- 
tween dunétons. Ofdatdiefakebyfubreptietujjchmfjn^^t 

Excellentie en fijn Genade afgedaen is, of dat fijn Genade eH^'e^tie 

mijn He eren totberou vanfulkenlour de foute (vaneere , vry-jegte ge- 
heyd en welvaert vandenLandentegen dir felver refolutienge-tajcctrt 

daenj gecomen fijn, en daerom die fake fitten laten. Dit al-^^^5 
les niet tegendaende varen wy voort om die eere vant jjepa £n 
Land te verdedigen na ons kleyn vermogen (fchoon wy toclüaett 
ter avontuyren niet bedrijven fullen) om onfe plicht te 
voldoen. En hebbendefeiakegeremonftreertaen Bor-tn pee 
nia, Reynalda enOenemameteenenaen Rynia, Tet- tonfe» 
manus en Agircola, doch fo lange niet als aen Franke- ^*“**ff 
ma, wat vrucht het by defe doen kan en weten wy noch öe 
niet. Ick hope dat Frankema U. E. diegecommuni-seöa»* 
ceert fal hebben: maer of hy yet felve voor ’t volle Col- 
legie fal hebben geleien, daer aen twijfele ik , hoewel0 4. 
dit indien felven Briefvan my verfocht was. ' Hyheeft^icr 
my wel antwoort gefchreven dan met een bevende pen- 
ne : Sulks dat ik daer uyt weynich fcheppen kan. Wil- 
len wy, die God tot voorftanders vant Vaderland ge-matlt 
roepen heeft, onsfusvreeffaem en kleynhertichdragen 

in een fake daer des Lands eere en welvaert aenhangen-” auöe 
de is, en dat noch tegen d’uy tdruckelijke Refolutie van- (®pian» 
de Landen , wat iffer dan te verwachten anders dan Mn- *** nft 
tatio Tyrannidisnonablatio, dat is veranderinge van Ty- jgestrin* 
rannije maer niet wechneminge. Om te gratificeren ge. 
loopt een yeder tot nadeel van’t gemeen befte , maer 3- 

om ’t Vaderlands eere en welvaert wat t’offenceren , aoemt 

hier is niemand t’Huys, hier toe dient U. E. Brieften j)ICE fijn 
bevele van mijn Heeren nu aen ons gefchreven, om de 
fake vant fterf-huys te belyden op ons fchrijven, by de “JJJ p’ 
Landen ften welken die faken, die van ’t Geldfpre-&'toelfe 
ken, niet feer aengenaem fijn, hier trekt een yeder de |ss öe 
fcholderen, maer by fijn Genade, daer defe fake aen- 
genaem is, wil een yeder d’eerftewefen. OManne- gcbics 
lijke vroomicheyt, hoe ver fijt gy van ons, inde plaetfe wen een 
dat gy fo na by onfe voorvaders placht te wefen, wacr",„at^nt 
om fy vrijgeweeft, en wy flaven moeten blijven Ja den^i^, 

Tyran in onfen boofem voeden , ik wilde wel weten tot wat gen / e» 
eynde wy fofouden fchrijven , opdat onfe Brie fop den ^ce“la* 
Land-dach gelefen mochte worden, om den Huysman ftotlfe 
het Geld te helpen quijt maken. Maer waer toe tot een boo? 
recompens van al die dienftep van’t HuysvanNaffinr 
we, fchoon die noch groter waren geweeft, Maer nu 
niet en continueren, Jageheel ter contrarie voortgevaren tvortt’allet 
vande tegenwoordige , byfonder in regard van die van 8“^®* 
Vrieüand, wat gaet dit van onfe Ingefetcnen aen , dieto. '(-enj,e 
uyt de fake van Halïèl wel connen vernemen wat fy bit 
voor geniet gallen hebben vande voorfz. hooch beroem- . 

de Dienften. Te weten : dat fy flaven fullenwordenvan ef„fótn» 
hun nabuyren en Bondgenoten. Donia heeft noch eergifte- mattunt 
ren geklaecht vande feltfame Brieven , die van mijn ban^bele 
Heeren comen hier aenden Raed, tot defentie vande 
Domeynen en Monicke goederen vande Omlanden ,fn ficö / 
dat fySauvegarde hebben van fijn Genade. Hoe clind btgr^ 
dit? inden eerften can fijn Genade geen Souvegardege-^"®*& 
ven, fchoon hyfe geven conde, fo en can dit nochtans gewelD/ 
niet beletten die confifcatie vanden Renten. Onfta is 
hier op geafligneert, Verrutius doetditdoorfijn Gena- 

1 de bicpepö/ 
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. de beletten, tot wat eynde, foude een blinde connen 

snauf^ ^en- ëh wort hier wel plomp gefeyt vandegeenedie 
qiiatü niet met en deylen maer die met deylen , helpen dit 
baïuien handhouden, als fy grote vergulden ofgulden koppen 

ontfangen, daert wapen van Oldenbarneveltopgelte- 
'4, ' ken fiaet, fus fa! die Vaen van Onfta moeten verlopen 

teren {*'DC'1 Verrutm fa fi)n Gettade Wel drijven en fijn Gena- 
D£üao?- den mijn Heeren dat dit al den Vtiefiehen Boer op denhals 
ffiurifn £efa* Worde fitl om half en half nutte Monicken fpeelen 
gcronfirs ad Bnrfas & in fraudem mïfere Reipub: O miferam m- 

[era ïnfie conditionem. Dat indeprevate bm fen en tot 
imi fijn groote veuorunge vande republijke o ellendige conditie 
matt08 VM ellendige Vrtefiant. Ik nadde laetften gefchre- 
üok fijn ven hoe darmen foude fehrijven of doen feggen aenden 

&aed aer>gaende de Domeynen , en niet gebruyken 
öijjtais redenen die te belacchen ftonden, om datmenfe con ap- 
örg. nts pliceren,io wel tot de defentie vande Monike goederen, 
ban”0* als totte Domeynen. Sus verre gefchreven lijnde, om 
j)zate den Soon van Harderwijk fo mede te geven, fijn die 
hammen van Haffelt aengecomen , waerom ik delen brief op- 

gehouden hebbe. Wat dele ons vieren , by een op 
uja/tftj.-i mijn Camer vergadert lijnde, vertelt hebben fal ik 
«lötnao? mijn leven niet ververgeten cn ook gebruyken tot mijns 
b'efcrml» Vaderlands eere en welftant, rumpavtur ui iliaCodro, 
c; rijpt el dat is al [oudenfe bsrficn diet fpijt. Hy heeft my nu ten 
ijsriifrp derdemael bedrogen, hoe wel noyt plomper dan nu , 
mncEeti (joc'n (]e goede God heeft my altijd met eere daerdeur 
fgotot* gevoert, waerom ik ook niet twijfel, indien d’andere 
Bectreus willen , denke ik op de Landdach daer te welen met 
iJi-Sou» Qefanten voorfz. Dus van alles dat u diefaengaen- 
jum*5 de bejegent, wilt ons met delen Bodeoverfchrijven, 
met fj :gs om ons daer na te richten, fonderlinge dat dienende 
mditte mach welen tot onfe daer comfie. U. È.fal gelieven te 
tncQ-n procurcren dat wy ïpclaeren d’arbeytsluydenontfla- 
fjilratle gen mogen worden. Ik heb al duylènt guldens opge- 
oiiocc nomen, om dit volk ons vanden hals te houden. Die 
baninf van Holland hebben een fiukaen ’t fpitgefteeken voor 
arre * Geeitruydenberg, op heur eygen hand fchoon fy vet 
jjoor&ae fijn , fullen nochtans geen kleyne fwaricheyd vinden 
acnf0" om ^'e te dropen, folk verffa van die van daer komen, 

6. cn wil hier mede u den goeden God bevelen, in haefte 
uyt ’s Graven-Hage den 26. Meerte 1 anti- 
?wo» onderfiont, By my u dienftwillige, en wason- 

tuB/ ölé» tekent , Carel R^oorda , leger ftont noch gefchreven. 
Ijtrijt en Defen Bode wordt expreflchjk afgefonden op antwoort 
ge ban? W£derom tc hebben, ]an Luytgens is noeh int Leger, 
gerncfn op den welken onfe Brief van mijn Heeren lus lange 
fcrft Da et gewacht heeft, d’opfchrift was. Aen mijn Heere, 
«öenaöe mÜn Heere Mr. Eco. Isbrandi Secretaris vande Sta- 
plamp £ ten van Vriefland tot Leeuwerden. 
JIJÖS I. 

m if Öts 
ftftBibige «Benade pet hernomen pebbenDc ban föooj* 
ti’ojbt. j53 p^opooften tot fijne <0enaDe nadeel gefp’ooïien / 

7r0 pout Defen B?ief/ Die in fijn «BenaDcs panden ge* 
©itfijnbailcn quant / en opentfe gdijfi top gcfcpD pcböcn / 

♦rjjamp*»en jjjnt öaci* in ’t gunD berpaelDt is / pout Den B?ief 
npnitte Öepmelp/ en ttoee oft Dfie Dagen Daer na begeeft 
örep?£- pn fiefi op Den totpt na Bdling-toolDec-jpl/ caer 
mennm. pan top pier na fiöefeenfiilfen. omtrent palfICpfii 

mm ïtüofiia / Ccmminga / en üempo <©onia 
SS tot Den ï|age tot Eeeutoerben / feD?eDcnaenDe«6e? 
23itcf fsnten ban gaffelt De toclfie gecomen fijnDe D?acï)- 
fcan ten De feibe Daec toe Dat De fdbe een ceguefie acnDe 
ïïoo?t)e Bolmacïjten obergaben / Daec in beriiaicnDe Dat 
jjentfe. B?icfIanD en gaffelt metfolemneei Contract aen 

‘ malcanDeren beröonDen toaren / en fonDec BepDec 
mimi “ öetoilüginge niet conDe getooton toO’Den / beentae^ 
ar tmn nenDe De ©olmadjten aen ïjacr eec en goeDen naem / 
i)affcit‘‘ ont pet comcactoubcctoefedptelianDOaben/ fepDe 
fSmtu öat ^ topöen aen Ijaec fijöe Daer roe toilUdj en üe^ 
jjnf(ïerc?0 toaren cn Daec ban niet topen ccnDen. ïSoo?^ 
omr “Da nu tot HeentoerDen geeomen fijstDe bernam Dat 
S"|öe “ fUfie 25ttef aen |B«. €co ^(DtoanDi geffp?eben niet 
laats. “rci‘ ÖanDen gecomen/ maec mï}a!tDenban3ün<Be^ 
emöan 'naDe toa.^/ enDe Dat Die De fdbe opgcöioiïenijaD? 

De. ïtooiDa Dwc Dc«c cmfiefö en niet tod te bieten 
fijUDe / berftoecdj aen Camminga cn <Doma Dat iaüö! 
iip boo? fijn perfoon gefetoeben ijaDDe: maer fepDe 
bat fefeeren Blief / Die fp aüe Dde onDertebent en 
a.nöe <0eDeputeerDe gefdjieben IjaDöen / bp fyn 
BenaDe opgeüiofien toao getoeeft: eersige Die fjp 
aen fijne fijöe meenDc te crijgen tegen <©iabe 3©il^ 
ïem / cieDen Ijem Dat ijp alles fouöc laren beruften 
en geene moepten opten EanöDacI) maliën in aöfen? 
tic ban fijn *BenaDe/ cn Dat De falie tod te reept co? 
men foube: maer biooiDa cn eenige / Die pet met 
pent pieiDen/ en booptemdiclt Camminaa enT©o- 
nta/ PlaecpDen tegen een pegdpPopDen SanDDaep 
Dat fijn <BenaDe pare Bliebcn/ Die fp aen pare iKee* 
fiers gefepjeben paDDen / opgetoolien paDDe / te* 
gen De gemeene b?ppepD/ en Dat fijne <6enaDebeeIe 
practrfeecDe tegen pet todbaren ban B?iefianö / al.« 
inDe falie ban gaffelt/ en Dat pp De fal.cn / Die pp 
bepoo?De boo? ai te üeneerfngcn / berfupmDe/ na= 
mentlife pet innemen en fortificeren banDe Beur* 
tange / en Dat De Bpanö Daer Deur in ©?icfianb 
getallen toas/ fiep tot 3©infcpotengdegertenDeuc 
fgn ïluprerije etlpiie ^upfiupDen te ^cpocerbupren 
gehangen getjaeit / te Becgwm / Minneer en 
rijp b?anD gefiiept paDDen / fi toeiP pp paDDe con* 
nen beletten / fo pp 3Binfcpoten eeefi ingenomen 
en öefepanfi paDDe. <ö?abe 3©iüem ban alles bec* 
toimept ban fijne goetgunfiige / ban ’t gene Daer 
om ging / iatenDe aept BaenDelen polbaren aen 
Belang - tooiöec-3pl / om De begenfie jScpanfe te 
Doen boteren en boimaften / De toeibe Deur pet nat* 
te toebee en bed degens niet [eer beel gebo?Dert toaS / 
comt onboo?fiens binnen ÈeeittoerDen en btnD De ®tatf 
Boimacpten opren 31 anD Daep noüj bergaDert / Der* mum 
paiben niDe bolle bergaDerlnge berfcppnenDe / peeft 
pp aiDaer fpne Placpte geDaen/ ober fioo?Da boo?* JXt 
nemelib / Camminga en <©onia Daer bp fijnDe / in boef 
ais Dat De fdbepemmetbaifcpeptencalumnimaep* &ta* 
ter rugge/ pp fijnDe in S’Hanös Dienfie in penjbel gHff 
ban fijnen lebe boo?Den BpanD / ielpp paDDe gebta* ianö/en 
meert / met tooo?Den en gefeptiften/ en Dat pp om w*«i)« 
toaeracpteiih pem paDDe na gegeben Dat pp De B?ie* 
ben / bp penUipDen D?ie aenDe <0eDeputeecDe ge* 
fcp?eben / paDDe geopent / De fdbe Bfieben niet 
geroert te pebben / poe toef fepDe pp / fulc fepoon 

eDaen pebbenDe / Daer aen niet gnalpP foiiDe peb* 
en geDaen / toant pet omtoDicp toas fifijc te Doen 

om Den inpout Der b?ieben te toeten / De tople pp 
De b?ppcpD paDDe om inDien fiaeD te gaen en De B?ie* 
ben aiDaer te lefen ofte te pooreniefen/ of ocP bp* 
Den Secretaris in fijn toeninge te ontbieDen / Dat 
pem nopt getoepgm toaS: maer fepDe Dat pp tot 
bafie toetenfepap ban Dat iloojDa pem aüentpaïbe 
aepter rugge toas biammerenbe tot naDeeibanfp* 
ne eere en reputatie Des fdfS I5oö?Da Bfief/ aen 
Den Secretaris banDe Staten gefcp?eben / ge* 
opent paDDe / om fijn eer teberDeDigen / en Dat 
met fepfiftdip betops/ om pem Dentoegbanïocpe* 
nen te benemen / te obemipgcn. ffier op iaet pp 
Den B?ief / pier boren berpadt/ opentiib boo^alle 
De Bolmacptenen<BeDep.mcecDenlefen/ Diepoocp* 
iijli banDen inponDen Des feiben B/ Daer ban 
3P nopt gepooot paDDen / bcctoonDert en beb?oeft 
toaren / en na Dat De Bfief geped uptgdefen toas 
fepDe fijn <8enaDe / Dat Stoo?Da ais een oproenep 
iBcnfcp tn jpaem-robec Daer in gelogen paDDe/ 
berfoept De ©olmacpten Datfe fücpters fouDen o?* 
honneren tuffepen pen bepDen/ Den todPen pp pem 
alS D’alöermmffe toas cnDertoerpenDe / obermits 
üloo?Da ban Die qualitept niet toas/ Dat pp pet met 
toapenen uptbccren meefite / cn ooP Dat pp Daec 
meDe betoenen toilDe Dat pp geenen ®iran toas/ 
maer pem fdben aenDe toetten herbonden eepte. 
föoc?Da toas eerfi berbaefi/ pem fo pïotfdiPenon* 
berfiens inDe gepeele bergaDeringc met foDanigc 
Placpten oberbaüen bebinDen: maer cm toepnitp 
beDaert toefen De fp?ab feec trotfdili/ en bjaP <©2acf 
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3DiUcmö rebenen / bpfonöcr aio’ <0?acff 3©tllem 
berpaelDc acnbe ©olmacpten De gelegentpept ban? 
De falie Dan gaffelt/ Daer alle Defen ttoift upttoaö 
gefpjoten / Daer 0oo?Da ecptcc Die! en fepDc tot 
ttoeemael ’t iö leugen / t tö leugen: bieö <©?aef 
3©ülem pebiep toets / en fepDc 0oo2ba / 0co?Da 
go maeïiet mp te grof/ Du % echec/ Ui toilDefn? 
Pc tegen bp niet reept upt boeren en byn nop pcb? 
ben: Dacrop 0oo2öa fcpDc / ü. <0ennöe Ijeeft on? 
reept mn boo? een EecPcrtefcpdöen/ Ui moept tod 
byn ©aDec toefen/ en myniaop fai iö toet met re? 
Denen berbebigen/ fjet (tont u niet toe myne 25?ic? 
ben / Die Ut niet om te publiceren aen een fecreet 
b2imö gefcp?eben pebbe / te openen / Ui ben geen 
berDacpt perfoon/ Die cojrcfponDemic mcrte©pan? 
Den ijouDe/ maer een tooom patriot / Die Deo EanDö 
toelbaren foelie. <02aef 3©tüem fepDe / tb fie toel 
toat gp foebt/ gp foebt mptotongeDultmetufma? 
Dige tonge te brengen/ tb totl mp aen op metbergcij? 
pen/ maer De fabe met reept upt-boeren en Ditmael 
fcpepDen. 

©eo anDeren baecpö bomt fync <0enaDetoeDcr? 
om möe bergaDennge/ Daer 0oo?Da metbptoao/ 
en betpadt De fabe ban gaffelt / betoyfenbe aileo 
met goeDe gcfcp2tften / en bede met Deo J©agt? 
fttaet ban J^affdto epgene 25?ieben/ in boegen Dat 
De ©olmacpten goeD contentement paDDen / ap? 
P’OberenDe al ’t gene bp fyn <©enaDe Daer in geDaen 
toaö / en renbopeerDen fyn ©enaOe tegen 00020a 
aen t i^of ban ©2ieflanb/ om at Daer fyn actie ban 
tniurie te injïnueren / en 0oo?Da toert uptte ^ta? 
ten <©enerael geDepo?tecrt/ Daer in yp toel 16.2fa? 
ren ban toegen De SlanDfcpap gefeten IjaöDe / 0002? 
Da peeft nietemin eenige p^cfuppofma om op De 
iBarginale Sllnnotatien tnt co?te anttooo^Den bp ge? 
fdj2ifte gcjïclt en obergegeben/ Die topljtcrbpge? 
boegt Ijebben. 

Snt- TNden eerften, feyt hy, dat hier om te reconfiiieren 
noo’öe -*-of vereenigen en niet om met recht te handelen wort 

tao’ö geantwoort:- 
p°tj- a Ten tweeden, dat dit familiarie Brieven fijn van- 
imtehe* den eenen tot den anderen , dewelke alfo niet ge- 
inge op fchreven worden om verbreyd of gepubliceert te wor- 
s'jjtf den , wat vrymoediger plachten te weien , gelijk al- 
[eöacn. eene gemeene t’famen-fprake tuflehen twee perfo- 

nen. 
Ten derden . dat fijn Genade voor de ganfche 

Landfchap bekent hadde , dat hy defen Brief opge¬ 
broken en door fij n fchrijver opentlik doen lefen hadde. 

Ten vierden, dat hetgeen int Generael gefproken 
wort , gelijck in defen Brief gefchiede, niemand en 
roert dan die het fich aentrekt. 

Ten vijfden , dat een yder een uytlegger is van fijn 
eygen woorden. 

Ten leften dat defen Briefgenoech met brengt, niet 
gefchreven te fijn om yemant te injurieren: maer om 
des Vaderlands eere en welfiant te verdedigen, waer 
toe Roorda met Eede verplicht is. 

Opte annotatien , te weten op ’teerftefeydhy, dat 
defe Handelinge een lourde faute is, blijkt uytte Re- 
quefte vande Magiftraet van Haifelt aen de Landfchap 
overgegeven, en dattet is regen de refolutie vande Lan¬ 
den , blijkt byderefolutie. 

Opte tweede annotatie, dit is niet dan een Generael 
gevolch (feyt hy) uyt flappe Regeringe, dat niemant 
roert, dan die het fich aen trekt. 

Opte derde aentekeninge. Dit is (feyt hy) van 
gelijken een gevolch alsboven , fchoon fijn Genade 
hier gemeent mocht worden (als neen) lb volcht noch¬ 
tans niet, dat hy Tyran genoemt wort, want of ye¬ 
mant feyde totflappe Ouders, gy lult van u kinderen 
Hoeren en Boeven voeden , can niet gefeyt worden, 
die Kinderen Hoeren en Boeven genoemt te hebben 
Blijkt ook uytte navolgende vijfde annotatie, dat dit alle 
Generale confequentienfijn, daer niemant int perticu- 
lier mede gemeent wort. 

•7° 3 
Opte vierde annotatie, dit is, feydhy, verantwoord 

inde eerfie aentekeninge. 

Opte vijfde annotatie, dit is niet dan een gevolch 
Generael als boven, dat niemant roert, dan die het 
fich aentrekt. 

Opte fefie aentekeninge, God geve, feyt hy, dat 
defe die fijn Genade dit wijs maken of perfuaderen niet 
fich felver fchuldich kennen, want dit op fijn Gena¬ 
den geenfins geduyt can worden, dan Calummieule- 
lik getorqueert. 

Opte fevende en laetfie aentekeninge, feydhy, dit 
is een oud fpreekwoord dat gebruyd wort vande gee¬ 
nen , die beloven het befte te doen (gelijk hier gedacn 
wort) voor de eere en welfiand van ’t Vaderland , wat 
roert dit fijn Genade. 

Defe fake cn tVetfi bleef nocb lange darrende eer die 

gejlijl veerde. 

K^obcmber bcö^aerö 1(92- pabben Dc^ta? 
1 ban ©uefTanb / om eenö gepeel bcb?yttetoe? 

fen ban alle 252anrfcpattinge cn plonbcnngc Des 
bpanDö / gerefoibeert De ^tab ban doeningen te 
blocgucren / obcrmttö fp pen lieten boo?ftaen Dat 
De Staten ban IgoJlanD tegen pet toccomcnbc^laec 
eer <©ecttrupDen-bcrg Dan doeningen fouDen totl? 
len aemaften / Defe 0efolutie toei D genomen in 2ib? 
fentie ban <6?abe 3©illem ban ^affau pacen <^taD? 
pouDet / en Dat op eenen SanbDacp/ Daetmen fo? 
Danige 0efo!iutcn / Die fecreet bdept mofï^n toet? 
Den / niet placptcn genomen te toerDen / cn toer? 
Den De piactfen mh genoemt Daer fp De ^epanfen 
toilDen Doen leggen / te toeten ter ^Dnterb^ööo/^eL 
toccrt / l^oogebjugge en ©belgonne / 3©eöDe en 
j^locpteren / en cefolbecrDcn och Dat fuljc noep inDe 
3©inter fouDe gcDaen toerDen / ’t toeiP een fecr on? 
beguame tyD toa# / in Defe lege EanDen fuljc te 
bolb?engen / maer alfo fulPö foopcmiyP opeen Eauö? 
Dacp gepanDelt toaö/ fo pebben Die ban koerangen 
Daer ban 00P contfcpap gecregen / De tocilie Duljal? 
ben aenDen <©2abe ban jjfeanö-beltfcpjebenom pul? 
pe en afftUemte / cn fonDen Daer na noep paren 
Dicum en eenen ©urgemcefter banDe <^tab om Den 
nooD en gelcgempepD Der ^taD te remonftreren / 
en met toat mtDDelcn men Daertn remeDicren fouDe 
mogen, ©ier op toerbe ©erDugo beo? cerft een 
Deel bolje tot pulpe gcfonDen/ cn Die ban a5?oenm? 
gen furnecrDe me'De eenige penningen acn d5?abc 
^reDeriP banDeti 23erge / om eenttp bolli te toer? 
ben en licpten. ©erDugo paDDe te Dier tyD tnber? 
fcpepDen yuartieren ban doeningen %ent en 
(€toent toel feö-en-öerticp ©aenDeien ©octiknecp? (Fo] a 
ten en bier ©acn 0upterö/ fo Dat pp ontrent bier “ ; 
Dupfcnt .fBan in co?te bp Den anDeren ccnDecrygen: 
pp lacp felf met ontrent byfttcn ponDert iDau on? 
Uct (©doeningen / fo Datmen De blocPeringe / opten 
©?iefen lanD-Dacp bepoten / met moept / noepte 
00P Do?fle beginnen / 00P conDemen Deur De late 
quacPel-bo?ft en pet ongcpaDicp tocDer ban bele re? 
genen niet bed totreepten / maer fo pae|ï alö pet 
tyD toaö/ fo Pepte <©2acf 3©illem ban ^affau een 
Deel ban pet<0arnifoenban<èocberDen/ ban Secu? 
toerDcn / tDeclnsm cn anDcre plaetfen / cn pcb? 
benöe fynen ©berpen Euptcnant met 800. lièan 
gelaten opte ^ronticrcn banDe ^entpe acn oe©?te? 
fc $)alen / Daer pp fiep befcpantflc om Den inbal te 
beletten: fo iö Pp Den btjftpicuDcn 2lp2iiiö met 14» 
©acnDden ^olDaten ^epeep gegaen tot ©cfïma? 
p02n cn Dcö fnacptö boo? 0cpDe gdant/ cnDcöfan? 
Deren DaecPö na 25dlinP-todDcr-3tjl (een beguame 
plactfe aenDen ^ullart) aitoacr pp te lanDe iö ge? 
gacn en peeft fiep DatdtP beginnen te befepen? ö f 
fen / <©2abc 3©illmi ban TKiffau toaren op ^Vuem 
Defen teept bp geboeept / upt pet <£ol!cgU aui. 
Der <©cDeputccröe / 3De ï^ecre <©eo2g ^ecr tot 

^toert? treUc 
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^toertfenbercp en ©po fjatobg cn ^ucbcma. ©er-- 
teo?Dcr- ^03 ’t fdbe berflacnöc / cn bennenöe Dc gdcgcnt; 
giji öasr pept cn importantie ban öe plaetfe / peeft alöaec 
jn? 'icö gefonöen inöer pacfle ©?abc betman banöen Berge 
Sana met f# Baenöelen Italianen ban ’t Regiment ban 

©afion / ttoec Baenöeïen ^pangacröen / en fcg 
Baenöden Jöalcn ban {jet fiegtment ban la |Bot; 
te/ mttfgaöerjS ttoec Bnenöden ^epotten ban Ba; 
ton / Die ©döec berriet/ boben Dien paööe pp bp 
ïjem nodj ttoee Banen fiuptcrö Eaneterg en een 
Baen Itdjte ïSupterg / in meeninge om öefe Befcpam 
fmge te beletten. ©?abc 3Btllem paööe naultjc ttoee 

«jatf Dagen alöaec öoenöegetoeefl alg ©?aefHerman öaer 
Herman ql!am / boef) toag öaer alreöcfo bed acröcopgctoo?; 
SSS? pen en fo goeöe 02Ö?e bp 3fln ©enaöc geflelt / Dat 
tornt om ©?aef ieeman toeöer onbemtptcrfaben af-tretben 
be&e m0|t cn legecöe ft dj te 3©tnfdioten / omtrent een 

ban öaec/ öaec Pp flep bafï lepöe en mofïblp; 
letten, bén leggen/ of ©?acf HDillem fouöe Die plaetfe im 

genomen pebben/ cn obec-fnlbö öenpagban©?oe; 
rangen na cc Bourtange garag gefloten gctocefi pcb ; 
ben. 

©srbip ©crDugo ftenöe Dat fip De Befcpanftnge op Bd; 
ootiait ïtnb-tooiöer-3ijl met gekneld met conöe beletten/ cn 
^!f© Dat pp JDtnfcpoten tneöe befet moft Ijouöcn / fodit 

Sefm °f ö00^cen anöa' nuööd ©?abe iBrUcm öaec ban 
naüiem öaen fouöe tonnen nijgen/ en Doet fijnïstiptenje in 
te mto ©^lepanö tnctjöen cn boet tot ^cpoterburenettdpe 
t2E£n* lupflupöen gehangen palen / fonöer berber int 

Eahö te öo?ben tomen. Ben 21. 2Sp?tl oubc flijl 
toefenöe Den j. jBep itó Den nieutoen flijl tomen fp 
toeöer en ballen boo? ^cpoterlanö in ©oflergo / 
en fmpten tot Vergum/ puineer en ©acrijp eenen 
groten Branö Darmen tot Eceutocröcn (poe todbp 

«jaef De ttoee mijlen ban öaec) Den B?anö fien tonöc / pier 
a©rnem op |0 Rebben De ©eöeputccröe ban Brieflanö fijn 
aenöe ©onaöe toeöcrom met fijn Bolk ontboöén. ©?aef 
<?9ebepu» 3Bülem peeft öcrtoaertggefonöcn bpf BaenödBoet; 
eceröe knerpten/ en tg rnette refle Daer gebleben: fcfirö- 
SSL- bcnöc aenöe <©eöeputeerDe / Dat pp ban fijn «©ben 
ïemö. ften Enntenant berfiaen paööe toat De BpanD alöaec 

„ uptgecetpt paööe en baat pag Dat pp tot Den inbal ge^ 
„ nomen paööe / toact bp pp bad tonöe bemereben / 
„ Dat al paööe Pp ftpoon niet al pet Bolb Daer getoaeejt / 
„Dat pp ’t fdbe niet en fouöe pebben tonnen beletten. 
,j ©ermocöenöe baftdp Dat öcBpanöalhaatppöoen 
„ conöe / met öefen toept al uptgeriept paööe / en 
„ banöerg op ©ateganö niet fouöe attenteren/ haactï 
„om pn gerefolbeert haag Daer noep te blpben/ folan^ 
„ ge pp Deg Bpanög boojnemen naöer fouöe pebben 

berfïaen / om pem altijö na De gdegentpept te re? 
v gilleren öaer öe Bpanö pet pooft bieöen fouöe / en 
„op paeröer €. naöer berfcp?pbingeöerfdbcbegeen 
„ te na te tomen / de. 1p fepjijft oob contftpap te 
„ pebben öat öeg ©panög ganfepe maept / fo had ’t 
„nieuhae fetourg alg Die onöer ©joeningen gelegen 
,5 pebben/ te OBinfcpotcn gebiehen haaren/ en öat pp 
3> alleen met bierponöert iBan upt alle öe ©acnöeten 
„ m fo heel peeröen öefen toept geïsacn paööe. ©m 
„ toelbe en boooabcrpadöe rcöcnen / eit op öat öeg 
„ Bpanög ganfepe maept pier bltjbe en op ©pepanö 
*, niet balie top nocpmaeig goet binöen alpier tc herroem 
,, ben/tot öat top epntitjh berfdtertfijn ban Deg Bpanög 
„booanemen om ong alg Dan öaer na/ cnnaubacC. 
», begeerte te reguleren/ dc. ©atum 25dlwt-haolöer- 
»3ijlöeit24.2ïpdïif93* 

28ig <®aabe 3©illem nu öe «^tpanfe fo berre ge^ 
«on- ö2acpf paööe öatfe in reödpbc öefentie toag / peeft 

öopbpöepp op alleg 02Ö2C gefidt / en alöaer aept Baenöelen 
?new ^olöatcn gelaten pcbbenöc/ tg na S.ecutoeröenge? 
8 n 3 * rept / om De fake tegen ïïoojöa/ Die top berpaelt 

pebben. «Den Iepen sJiBep en öaer na 00b in 3Junio 
pebben Die ban 3®tnfcpoten tdbeng een ©onbop toil^ 
len Doen ober öe 2$ourtange/ Dan tg pen niet alleen 
belet / macr 3ijn ooit ten mcefïenöeel gelagen en een 
gocö Deel gehangen/ öoep De laefie repfefouDentDe 

Briefen tc guaeD pebben gepaöt / DcurDien fp paer 
Chipt berftpotett paDöen / Dan ct’pgcn een tonnen 
ben ©nipt op een ban öeg BpanögüBageng: öotp 
epntdtb alfoo 3P een Bdt-fiutb tot 3Btnjcpotcn ere- 
gen/ mollen öe ©jtefe na 25dlinb-toolöer-3tj| top; 
beu / en ecegen ©apitepn (Cjaib ^icbniga geban; 
gen, 

©jabe 3Billcm boopioemt omB2tepanöboo?im 
ballen Der Bpanöen tc befepermen cn berfeberen 
peeft noep öjtc ^epanfen gemaebt / bepalbceeneöte 
pp aenöe Eeecbe boo?Denl|er|l gelept paööe / te toe; <&mf 
ten eene acn öen ^toarten Dpb / öe ttoeeöe 23?eöcn; 
berg en ©?tefe palen / en ftenöe Dat ©eröugo facp aa?i«f-5 
om ©ocbecöen te benautocn berfoept pp ban öen iant> 
P?ince iiBaurttg ban iSaffau een Deel Kupterije/ 
Die pem gefonöcn tocröen / öaer meöe pp meenöe jJJ 
Coebecöen te fppfen / en pebbeuöe eenige ponöert onö^ 
toagenen gcrect met alöerpanöc pjobtfte/ crpgt pp‘nïtn*t 
ttjöinge Dat Bcröugo metfpnen Eeger ftep na ©?oe; gjjjf* 
ningctt getoent paööe / boo? pcbbenöc een inbal in nfcntne 
Bjictlanö te Doen / toaerom ©jabe a©tllem3pn^fö«a' 
boojnemen betanöert / ftiert öe iBageng met allefen* 
öe pjobifïc na^teentoph/ altoaeröiebpöagetoer; 
öen ontlatten : macr fo paeft De Bootten gefloten 
toaren toeöerom gdaöen tocröen/ en öateiih na 
©oeberöcn Doo? ©tetpoo?n en ^toacteffupg toeruc; 
bcnöc / latenöe öeg anöeren öaegg De poojten tot 
^teentopb gefloten en tg alle De boojfepjeben p?o; 
bifte alfo onberlet öen negentienöen ^iultj binnen 
©oeberöcn gebomen / öefgdpbg tg bp öen i©?oft 
ban hallam eenige pjobtfte en ammunitie bin; 
nen ©otmarfum gebjaept / blphcnöe öaerem 
tuflepen ©eröugo metten fpnen bp ©joenin? eoebec- 
gen bafl leggenöe/ pebbenöe pet ooge op ©jaefö£nto«« 
3©tllem geftelt / fonöec te letten toat De JStipterfle 
^d?e» teoo^fien. 

3BP pebben boren berpaelö öat De Eigcurg geer; 
ne in ©janbrpb eenen nieutoen ©atpolpben ©ontnb 
berbiefen fouDen/ Daer toe De bergaöeringe tot fêa? _ ^ 
rpg toag aengeflelt/ De Baug paDDe spnenEeöaet®®3T‘ 
alDaer en Den ©oninb ban ^pangten fpnen Imbafl ncW 
faDeur/ Die Daer op feer aenpidt en floegen boo? 
eenen ©oninb Den €ertg-lcrog ©rneflug DcgÉop; fSÏ 
ferg Bjoeöer / Deg fouDemen pem D’^nfante ban rer» s 
^pangien ten poutoelpb geben / macr Dit toerDe Roe¬ 
plat afgeflagen alg tegen Deg ïïijr toetten flrpöen; 
De / en tegen Der iprancopfen getooonte / Detodbe to00?ge. 
nimmermeer een ©oninb eender bjeemDer natten tJagfn 
en fpjabe tntoilltgen fouDen. <©e ^paenfe en De 
5Franfe Die Den ©oninb ban ^pangten toegeDaen JSU. 
toaren / confenteren/ Dat Die gene tot ©oninb ber;r0ft/ 
toren fouDe toerDett Die De ©oninb ban ^pangien 
onDcr De Bdncen ban Bjanbrpb Daer toe fouDe no; Köe 
mtneren op conditiën öat pp öe infante tot een pupg; t>’3n- 
toou fouöe nemen. 3tig Dit meöe niet bco?t tótlöe / £an« 
fo proponeert öe lerroge ban ^eria Datmen Den &Jan. 
©oninb ban ^pangten fdfg fouöe btefen/ öaer; Bien/öa» 
in öe meefle feer geergert tooröen / ’t todbe pp tof« af- 
bemerbenöe en pier ober pepmelpb beraetflaegr 3CJ3' 
pebbenöe/ fo toeröe booigeflagen Den lertoge ban 
©utfe / mitg öatmen pem D’^nfante ban Üpam 
gien ten putodpb geben fouöe : pier toe ftpeenen 
öe pumeuren itteefl te lopen: macr öe lertog 
ban iBepneit ftenöe öat Defe berbtefinge tod fou; ©« mt 
öe mogen boo?tgaen toag öaenn perpler / en foept t°gba« 
alle lifl te geb?upben om öe berbtefinge op te pott; 
öen: öaer tegen fo toaren alle öie pet mettenCe(tm- 
d§paenfen ©oninb ptelöen / öe fabe met alle pef; conöit/f 
ttepept Drpbenöe / Dat een epnöe ban De berbte; J®®»*- 
fingc fouöe gemaebt toerDe. Be lertoge ban* 0 
«IIBepne peeft epntdtb fpn Deffetn niet met be; 
mantdtnge / maer Macrljfe en ronö upt beginnen te 
berblaren / en fijne pjetenflen tot pet rpb boo? te D?a; 
gen/ öaer tocröen bcrfcpepöen mtöödenbpöerpanö 
genomen / om pem ban Die opinie af te b?cngen/ 
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naDemaeï ïjct tc berre met De toetftieflnge ban <6up; 
fe geliomen toa£ / en alïe anDece booiflagcn afge- 
fïagrn toacen / öe hertog ban <6upfe Ijordiöe Dat 
rjn berftoren toaö / en öat bpD’SJnfante ban jSpam 
gien troutoeu foube / beclbe flclj in bat ïjct Ijem nu 
niet fadgeeren foube / en bat Ijp öe fafte &e£ 

m nmgé ban ^pangicn boiöerenöc / ooft be fijne bo?' 
?ftto0e tjfcen foube: macn als. (ju facfj bat bén ^rrtogï) ban 
«enne J©rpnc fijnen #om (jein in befen tegen toa0 / en 
,cht oe bat bic niet arbeube ban alleen om bc berftieflnge 
ctftic» te boen uptfïdlcn / fo Ijccft ()P Öcm f«r nioöes 
“I* *e tact gcDiagcn / niet jcgenfïaenöe baer eenige ton- 
[«n reu bic (jem fodjrcn op tc roeftenen om fijnen v0om 
^upfc ban bant te Ijclpcn / ja bie (jem pjefenteecöen fiilfté 
«tt gc. tc boen / inbien ïjP ’t felbe niet boen toilöe / boel) 
a&fn f)p (jeeft bacc geen eonfent toe toillcn geben. 
atiiy Cadjoltjcfte en ©junben ban ben lloningïj 
^om bic aen fijne 3rjbe toaren / Die arbepben acn b’aii' 
mi* bcc 5ijbe fo fecr fp moefjten / en eieben ben Honing 
a" bat fju Öc Catfjohjcfte lidigie foube acnnemcn / en 
Elpen/ öe fafte met langer uut fccHcn / en bat bacr mebe 
iact ben acnfTagïj foiïbe gebioochcn tocefrn / anöecfiut^ 
llöe foubet met (jein uut 3511. 35c Honing fïcnbe (jet 
;ectc toc pecijftcï baei* in fjp front / refoluccröc [jem te las 
tt« ten cnöettoijfcu /' en Doet eenige SBiffdjoppen cu 
|fn* (Cfjeoïogcn baer toc befcljiijben niet be todefte Ijp 

(angc geeoufereert (jeeft /* en Ijem boen catcgifc; 
eavtb rcn / brdilarcnbe cpnödijcft (jem te berbdjöen / 

bat ÏJP uut (jaue goüömdjngc onöertoijflugc fo 
>jan&> berre geftonien toaö / bat (ju gdjooit en gdeert 
6 (jcbbcnbc bat (ju niet toifïe /* nu eeneu racö nes. 
^,ö; uien ftonbe / bic (jem Ijcplfaem en (jet Honing* 
ntnbe njcft ban ©lancftrijcft nut en boiDcdtjeft 3ijn ftom 
üteDec jjC> 

©iet en tiiffrfjcn bat bit in ©lanftrtjft aïfo paf- 
att> feerbe (iep (jet gcrucljte ban befê (janödingcn no* 
itfeccn. penbe (jet ftiefen ban eenen Ïioïuns!) ban ©landt 
BifTtoe crjft : aï£ ooft ban ben Honmgg conberfle tot be 
«re* *®oarn^ €at(joïtjcftc tldigie beur alle Eanbcn en 
Sn Homngrtjften / en een pber fpjaft baer ban 
in ’t na fijn (jimicur ; bc Itoninginnc ban »€nglanb 
«ne.Dc toa$ gcrefolbeert / fo fij tegen Caron / ^Cgeiit 

ban bc Staten ber ©crcemgbe ^cDcdanbeu mon? 
inrEn» beünge fepbe / gdtjcft tjp ’t felbe ban üiooibc tot 
iuuu „toooibe obcrgcfèljjcbcn (jeeft. ©e Ifeece BOilcfte^ 

na ©lanftrrjft in biligcncie te fenben en ben liio; 
tboc / »ning tc bermanen bat fo fp biel toifïe fijn <!Ton; 
at fp „ fdcntic noefjte gemoet niet toa£ / immer^ fo fp 
ce jjbafleïijft geloof De / bat (ji niet foube ftonnen met 
; toa^ «goeber Confcientic bdrjbeniffe en ptoffeffle boen 
Doen/»ban be ïaoonifc papiflife ödigte / fo toa£ ïjaer 

mwDe „uptterflc en ooft fonbcdmge begeerte / öat ()P ’t 
Tfj°na >, felbe foube na IjouDcn / en bermerpen ben ©aeb 
i «0. »bie men (jem baer toe gaf / fcpöe ooft hooi ben 
inge j,fe!bcn iOdrftr» te fcljirjbcn acn rnccfl alïe öe 
(“mfc- jjpiinn'pale ïfreien ban fijnen bïocöc bie bp ötm 
jö. 'a»toaren / en ïjenlicöen bermaenbe en ooeft baa^ 
toi.s6; jjbiöbenbe bat fp ben ïJoninglj tot öefe conberfle 

„ niet fonöcn müïen nrgeren / ïjcnluubcu bdobcm 
„ öe in Dien gebalk alle bulpc en bpfïaiib ban boifte 
„ en ban gdbe. ©eöc ijcnftiuöcn eoeft repjefente^ 
„ren be ftïcpnè iuinfré bic fuinpben in ’t partiem 
„lier fouöcii boen met öefe eonbcrfie / tcrbiijïe nie^ 
„mant ftofrc ignoreren / of bc fdbc tuasS of foube 
„gefcljicöcn öooi enfteï noob en getodb / öat ïjct 
„genoedj boaó Dat Ijitfc uiaintctlecröe en öefenbeer^ 
„ bc m Ijaerlieber lldigic / fo fp ooft bdoofben ban 
„Ijarcnt Vucgcn / bat ju öe ïjanS fotiben Ijouöen / 
„ bat ’t fdbc foube grfdjieöcu en Öat ecu pegdijft 
„ in bc ujumocöigïjepö ban fijn confcicntie gcconti^ 
»uueett foube bicrbtn. ©oclj (fel).lijft (JP) Ö^re 
„J’ïiajefrcut fepbc nip Dat fp tod biee^Dc öat ’t 
„fdbc aircöc foube gefdjieö befen. ®ertotjlc ben 
•> liomng fijne conberfle Ijaböe boen pjodamcreu 
„en publiceren / Jbonöag beu bijf-cn-ttointigfïeu 
j-.^uip na Den nieuwen flijl te fuïïen gefeljicbcn te 

int denijs, ijaböe baeroni ben fcibeii i©iïfte^ 
IV. Deel. 

„laf: gegeben/ eben berre ’t felbe gefcïjieb toare/ 
>, bat fp errft terflonb ïjenïnnbcn met ben honing 
„foube refolberen in alle gebade nimmermeer of 
„fdben en Ijare <6eaniccröe' eenige alliantie of torn 
„feberatie met ben ütoning ban ^pangien of öe 
„Higcurë fouben maften/ niet adcen tot picjubitic 
„ ban alïe oitöe aïllantien / maer felfë tot pjcjuöitje 
„ban öe ©cïigie / Die fp met Ijare geadierrbe mam- 
„ teneerben / fcïfë begeerbe bcrfeftertljcpD te Ijcbben 
„ boot bie ban öe lïdigtc in ©lanftrrjft / bat men 
„nimmermeer tegen (jaer lieöcn be «IDoiloge foube 
„ boen / tnaar toe fj.1 ooft begeerbe be foubaine bdof 
„ re / of anöer^ ptotcflecrbè ban nu Ijacr lupber te 
„ berïaten / en cgeiie bpfïanö meer te boen / en an< 
„ berfhitö öat fp Ijaer foube refolberen te brbjijbm 
„aï^ fp tot Ijacr meefïe berfeftertljeub foube' bim 
„ben te beïjoim iêfpbe ebenberre bat fu lupöcn 
„b’ccn of ö’anbere pjöpofltic tnilöen bolgen / bat 
,3fp ban nu belooft Ijaböe Den Honing en Ijcnïupben 
„ té confcntcrcn (jet fccour^ ban boifte en ban gek 
„ be / ’t toclft men aen Ijacr boo: beu ©i^bame en 
„ E^oiïa^ Ijaööe boen begecren. 3|u effecte/ fdjjjjft 
„ Ijp / om bit te bcfTuprcn / faï luenfcljen bat öefe 
„ genomen ülefoïutic niet te late madj toefen ginos 
„ men / en Dat top mogen feggen / Dat Ijet ip' beter 
„ late / Dan nimmermeer. 

55e Staten ban HoIlanD en IBeftbtieffaliD toa; f-,; 
ren ooft ^taetfe toijfe bergabert ben fefïienben en ge“ 
fcbentienöen 3Juïu in todefte bergaDeringc toeiöc nomen 
geopent ’t gene fo uut bc ©jopofïtie nan De l^fere bt1 fte 
ban SSujanbal / ^limbaffabeur ban be Hoiiinglijftc^,1,3 
maf. ban Bjauftrijft / acn be Sfecren Staten <ï?nic ^oiian» 
rad / al£ upt bcrfcljcpbcn abbijfen cu aöbrrtcntini nopenbe 
geliomen toa^ ban bc Ijahödirsgc in ©tanftnjjft febert brrgen> 
De maenb ban SfipiilïefïleDcn / in öe bergaDeringc ban tan per 
^urene / op ’t fluft ban De btebe / beftant en berfocb woning 
te bCcauöeringe öc<S Honing^ in ’t fïucft ban öe Cle ^a" k, 
ligie / mit^gaber^ ban ’t gene ben öetöcn ban öeferö{i. 
maenb aen öe ïfceren ^>ta en ban ^ollanö en Eee» 
ïanb gefcfjteben / en op ’t fdbc fcïjjrjbcn bp remom 
fïcantie bertoonö en berfodjt toa£ getoeefï / en na 
Dat in be bolle becgnöenngc geïefen toaö copie ban 
ben 25pef ban De lloningïrjfte JBajcflcpt boomoemt 
ban Den fefïienben ïl©ap ïefïïéöen / inljouDcnöc itr 
effecte fijne IBajcfïepté ©cfolutie / en De rebenen 
ban Dien / mitëgaöcrè ’t arrefï ban ’t parlement 
ban #anj^ ban Den uegen-en-ttomtigfïcn 3;unp meöe 
lefïleöeii / op ’t acnnemen ban eenen iCatljóïtjcften 
f rancopfcn Honinglj / confoim De ï©ct ^aligue / 
met fccïufle ban adc Hptïjeemfl / cn öat bermas 
ningen aen ben l^ertogl) ban j©apne foube torr^ 
Den gcDaen / om Dact toc fijne autoritept tc la= 
ten geb^upeften. 55at nieöe boeg nul geljouDen 
toojDe ’t gene ter contrarie toa£ of fouöc tooiDcn 
geDaen / en baer beneffené ben boojfeljicben 23pef 
ban ben Dcrben öefer maenb / met öe muon* 
fïrantie baer bu ober gebtaept / cn bcrfcljcpbcn 
fïucftcn ter boojfcljjebcn faften bicnenöc / in beits 
beratie geïepb 5rjnbc oft öienlijft 10 in öefe gdegent^ 
Ijept een ‘Stnibaffaöeur ban quafttept cn auttjon's 
tept / met een p2ofcfTooi ban öe Cfjcologie / in 
©lanftrtjft te fenben / om beur ben fdben tc bebojs 
beren / Öat öe Hontnglijfte iBajeftcnt boomoemt 
ban bc bcrfocljte gepietenbcerbc bctanbccmgc gcbi; 
berteert / in be Cjjiifrdijcfte <©crefojniccrDc ©dis 
gie geljouöen / cn öe felbe tcgeu0 öc papifïcn cn 
Jjopljjfien alöaer gebefenbeert tooibe. 30 na rijs 
pe öcïiÊ>ccatie De booifcljicbe ïjanbednge fecr bebjoefs 
ïijfft en bc5toacrlijrli bcoi ben todfïanö Der 
Ctjjifïdgcfte <©crefopiieeröe Hercftcn 111 ’t ges 
nerael bebonöen / ban inftcnöe bc gdegcntljcpt 
ber faften / en alle omfrauDigïjeöcn ban Dien t 
3$ eenöjacïjtdijft öicnfïiglj berfïacn / bat mm 
<©ob Den Deere ?llmacljaglj befe fafte fal bebe? 
ïcn / cn biDDcn booi een goebe uptftomfïe ban 
Dien tot fljnöer ccre / en confcrbatie ban Dc 
boojfcljieeben Cfjufidijcfte <©erefoiineeröe 0di* 

<l5oo gie/ 
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31e! fonöec Dat geraöen gebonöcn / aï£ noch öc 
berfocïjtc fcnömge in ©lanlïcijb ten cpnbe üoa?fci)?e? 
ben te Doen: Cn bah geStjlten becfïaen öat o|öje 
gefïdt faï too’öen bp öc ilegentcn ban öe &tcöcn / 
ten epnbe bah öe üoaifcfjttben fafte niet anöer$ / aï£ 
metaïicmQöcfïie en ötfccêtie en toojöe gefpjoöen / cn 
Dat obafulbé meöe aen öc Herben- ötcnaer£ in öe 
ë>teöen bcmtacn fat geöaen too,2öcn / fo ban öe boor 
fcijttben 5toarigfjeöen / alp om Daer ban in Ijare $:c? 
Dicatien geen bermacn tc hoen/ macc öen Honing cn 
J)tact ban ©^anftctjb in ijare gebeden te continueren 
na begoten. 

Op 3acob£ Dag 1595. toa£ Den öaggeojbon? 
neect / öat De Honing ban B^anbnjb fijn beïteeringe 
opentïijb fouDe betonen tot M. ^cnij£: Daet Itcp fo 
bed ©aïfto upt ©arrjp om öe Ceremoniën tc beften / 
öat men öe pootten nioft fluntcn cn berbteDcn op grote 
firaffo niet te mogen na M>. ë^emjs gaen: Cn aifo Dit 
toat toeemtd en feltfaem£ i£ / bp onfe tijöcn niet gc^ 
beurt/ fuüen top ïjicr öefdbc Ceremoniënfoliottbe? 
fejfpïjben a!b Doehïgb ië. 

cere» <^e Honing ging ten felben Dage / tocfcnöc jèorn 
sitnnien bag tii een tolt bleet omtrent acljt nren / toetgefeL 
leun» fchapt met bed punceti / Df ccren / en Cöeïen / en met 
&. ©e. DeCuaröe ban jètoitser^ in ïjet PottaelbanDe pa 
n té oy rodjie Hcrbe / altoaec ben Crtj-^SifTdpp bob 23our? 
aiöe-1* ^at U1 mien bedttbcneti JÜtoeï/ Die met toitbc? 
riucje* bleet to to/ en fjiugcti De JPapcncn ban Ö2animjft cn 
öcë *10» Habarre / op bcpDe 5ijDcn / en l)idt bjet Cuangdie- 
n^nsö 23OC{| jn jjjn fiatiDen / ijp ïjaööc bp fjern Den jongen 
S?an&. CarDinad ban bourbon en berfcfjepöcn SBiffcïjoppen/ 
rgn tot en bier pafïoren. pp bjaegDe Den Honing toie ijp 
*?? . toaer/ en toat ïjp begeerbe: 3De Honing anttoaojDe: 
S" pp toaë een Honing / cn begeerbe in Den fcljoöt Dcc 
iöaeöe. Catï)olgbe tCpofioIgbe iloomfe Heette opgeuomente 
Ha<e. toetDcn. ^e Crt?- ^Biffeijop b?acgöe ijeui ten anöc? 

een madoflfjpfuUt^ban ijerccn begeerbe ï öe Honing 
anttooo2öe / :ga. pp begccröet cn toenfcïjet ban ïjcr? 
ten / en Doe bid De Honing op fijne bnneu en betupg? 
öebooj<6oö Hlmacïjtig / ïjp totïör in öc Cartjölybe 
Öaainfe Religie leben en fïecben / öefdbc 00b niet pc? 
crjttcï 5ijné lebenö tegen een pcöer befcöermcn / en 

i alle Hctterpen' Die tegen öe Catf)o!ijbc ?Hpofïoïpe 
fiaomfe Herbe toareu / goeötoiïlig tocöerrocpen en 
beefaben. Itï^ Jjp nu fiicc op öc behcntcnifFe ban fijn 
Ceïobe in een papier gcfctjttbcn! en met fijn fjanö 
onöertebent / öen Crt^-23iffdjop gerepbt ïjaööe/ 
fo tocrö ïjp ban De Carbinad ban bourbon cn Dot 
Crt5-25iffdjop opgereelfjtet / en toert met grote niocp? 
ten ban Ijct todopenbe ©oïb / Dat ban alien 5jjöen 
quam / met fijn Hgf -guacbe ïjttlpe geijoïpcn / en 
mtböen Ö002 De Hctbe gdepD na tjet Cfjoo? / en pgc 

sioning^ïtaer / aftoacr bp Den bóojgaenöen Ceö en prote? 
fierst (fatje op fijne bnpen bernieutobe: en aio ijp bah öe 
gooi/ boopioemDe Ifceccn opgerecht toa^ / maebte fju 
jpmT« boren een Hrupë / en bufïe öen 'Sfiïtaec / öacc na 
|H ie fa giag Ijp in een Pabilboen / öetoeïb acïjtec Den 

Süïtaer opgeredjt fïonö / altoaec ïjp (jem tegen öen 
Crt5-S5iffdjop ootniaeödgb 53icdjte / en tocrö 
ban De Crt5-23ifTdjop öe abfolutie gefpioben / en 
onöertufTcfjen tocrö bp öe iBufici gefongen öen 
3tof-fang Te Deum Laudamus, öacr na tocrö Op 
onöet eenen Ibemd met Heïpen berciert op fijn 
pïaetfe gebiaeljt / en SjooiDc De iilöiffc met grote 
bioïgbfjèpD ban öc #mfianberë : Den 25'ffe’jop 
ban Bahte^ cdebjeerDe öe iBiffe: 0? toeröc ban 
Den Carbinad en öen Crtj - S&iffdjop ten Offer 
gdepö en bufïe öe fbatena cn De $)ap£ ; aïp’ Ijet 
C' angcfic gefongen / en De JBiffe bolenut toaë / 
tocrDe öe IBufïjbe toeöer gefongen / en riep men 
Vive le Roy , cn Doen tocrdcr <0dD tc gcabbeï 
getompen / en öacr na tocrö öc Honing niet grote 
pompc upt De Herbe in ’t ]Mepé ban Jb. 
nijë gefepö/en toecö öe ffiaeïtijö in öe grote toijöe ‘Eaeï 
aïöacr gdiouöe 11 met grote ujengöen / na öe féaeïtsjD 
gmg De Honing in De ïtbcöicafte / Die bp Den Crts- 
23fj]el)op ban 23ourgc^ geöaen toeröc. 

Sfaec-öidjt: 

HenrICVs de Vlerde ConlnCk ^erfaeCkt lila 
GeLoof, 

B/eCht en hoort Mlffc , Won In Gods Woord 
doof. 

Cen felben Dage öcöe öe HoningnocOfcbïijbenaen 
’t $arïament ban Cfjaïon^ in Campaigne cn anöere 
öefeu nabofge nöc 23jief: 

-• 

Van wegen den Koning. 

Lïeve wel befondere, volgende de belofre , die wy 
deden, doe wyaen defe Krone quaroen, door &esj 

de doud van wijlen den Koning onien feerwaerden umgji ^ 
Heere en Broeder laecft overleden, den welken God 
genadig zy , van de t’famenroepingeder Prelaten en 
Leeraers van ons Koningrijk, om te vedlaen totonie bsiüaj 
onderwijfingc van ons (o (eer begeert, en (odtkwils{j!et),(»it 
door de liften onier Vyanden omgeftoten, hebben 
wy in ’c eynde , God dank , geconfereere met de ï&arla* 
voorl‘2.. Prelaten en Leeraers, tot dat efifeófc in defe njentt* 
Stad vergadert, van de Poinóten , op dewelke wy jon^iti 
begeerden verklaert te zijn* en na de genade die het <£[iail. 
Gode belieft heeft ons te doen door *t ingeven van l>fvg(e 
fijnen Heyligen Geeft, dte wy met fo veelfmekens 
en van gantfeber herten verfocht hebben tot onfer pfn;;eR0> 
faligheyd en voldoeninge, en diebewijlïngendewel- faneberi 
kedeielve Prelaten en Leeraers ons gegeven hebben , anöcrtn: 
en de fchriften der Apoftelen , der Heylige Vaderen |{ej^ 
en Leeraers in de Kerke aengenomen > erkennen wy -to( * 
de Catholijke Apoftolijke en Roomfe Kerke te wefen ^ 
de rechte Kerke Godes , vol Waerheyds, die niet 
dwalen kan. Wy hebben dte omhelft, en zijn ge- 
reiolveert daer in te leven entefterven: En om een 
begin te maken van dit goede werk, en om te ken¬ 
nen te geven dat onfe meeninge noyt tot een ander 
eynde geftrekt heeft van onderwefen te weien fonder 
eenige hartneckigheyd , en verklaert tewordenvan 
de waerheyd der rechte Religie om die te volgen* 
hebben wy huyden de Miffe gehoorc , en onfe ge¬ 
dachten gevoegt en vereenigt metdevoorfz Kerke, 
na de Ceremoniën in fodanigen fake nodig en ver- 
eyfcht, en gerefol veert de refte van onfe dagen, die 
het Gode believen fal ons op defe Werel d te geven , 
daer in re continueren. Waer vanwy UE wel heb¬ 
ben wi.len verwirtigen, om U L. te verblijden met 
eene fo acngename tijdmge, en met onfe daden te 
wederleggen de geruchten die onfe voorfz. Vyanden 
tot deler uure toe hebben doen lopen, dat de belof¬ 
ten, dewelke wy hier vorens daer vin gedaen had¬ 
den , alleenlijk was om onfe goede Onderdanen te be¬ 
driegen , en die re voeden met goede hope, fonder 
eentgen wille van die in ’t werk te fteiien. Waer 
voor wy begeeren dat God gedankt werd® met Pro- 
ceffien en pubiijke Gebeden , op dat het fijnegoe- 
digheyd believeonsde refte van onfe dager, te beveftt- 
gen , en handhaven in eene fo goede en Heylige Re- 
folutie. Gegeven te S. Denijs in Vratikrijk , den 
vijften-twinugften July, 1593 • 

Ondertekent 

Henry, En lager Pot i er. 

Hetopfchrift was, 

Aen onfe lieve wel befondere, die van de Kamer 
van Juftirie van ’t Parlament te Chilons fn Champan- 
gie opgerecht. 

<Defcn ai niet jegenfïaenöcïjeö&en eenige |ty'efïer£/ 
JlEanuïcften en fttöiftet^ binnen ©anjë feec ijeftig re= 
gen Den Honing gepjeDifit / roepenöc cn ferijtenöeop 
öeïdieöift-fïoeïen/ Dat ïjet macc cnlid 23oe‘oerue tead 
om öe Catijoïrjken te beöpegen en in ’t net te brengen / 
ijaeïöen eenige ouöe Ocempeïen Pooit ban öen Hepfer 
Confïantin / Die/ aI0 ijp in öe Herbe opgenomen toaë / 
ijaDDe ïjp namac$ De Hcggéïiëöen De ^taö te pion? 
Demi gegebeif, Honing Ceojgen in 25ofje? 

men / 

We 
mie» 

Mon> 
iiicBpv / 
t’ir me» 
DiHr£ 
pieken 
frre ficf» 
tiü frgru 
öen Co» 
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üng/en men / beVneïöe na obecgcbingc fïjn^ aBcIoof^ / ïjaööe 
tggea l)u öeg ©ijfrê machtig gelnojöen / jijnöe öe£ $au£ 
iat fri.nc j'cgatcu in be gebanficmffc getoozpen / fpwftcn tegm 
JJJJc Öe BifTdjappen bic op fjaec cpgen autfjoiitcpt fonöcc 
lupcöe* öctoslïtgingc beö $au£ / ben ÏHontng aengenomen en 
erp të/gcabfolueect fjabben tot feec grote ergmuffe/toant fjet 
Sm* alfeni/fep&en fp/ben Paus toequam / fjem öau be 23an 
Wte cn Crecutie ban bien te ootfïaen/en (jein boete en penis 
ieö?ie’ rentte te fMen/fenben bat befc Slieten nuï en ban geen? 
'e"e" bcr bjacrbcn toarën / öic£ niettcgenfïaenbetoarcn beïc 
16?cn. ‘Catboïtjfeen bïrjöc / en biclcn be n honing toe. 
ten. ^aec Uïterb ge^anbelt ban een befïaut boo? ben trjb 

ban brie JBaenben / ’t toeïö epnörigli ben leftcn 3juïu / 
niet jcgenfïacnbe becl oppofltte /töect bcflotcn /te Ia Bk 
lette tuflcljen parijnen ,>ê. ©enij£ / en ben i Huguflp 
m be §>teben ban parijnen J>. denijs met geölae£ 
ban trompetten afgeftotibigt in beter manieren: 

ïttfcu* T N den Eerften , Dac’er een goed en gecrou Beftand 
:n öan en fchorfinge van Wapenen fal zijn door hec gehele 
etale* Koningrijk, Landen, Landfchappen en Heerlijkhe- 
W'üzi den van dien. voor den tijd en wijlen van drie Maen- 
i den te beginnen , te weren, in’t Gouvernement van 
tyMifi» 1’Ifle de France, den dagh der publicatie die gedaen fal 
3 ‘ worden te Parijs en te S. Denijs, op den fel ven dagh en 

van’s anderen daegsaf dat de tegenwoordige Artijke- 
len gearrefteert en getekent fullen zijn. In de Gouver¬ 
nementen van Champaigne, Picardye, Normandye, 
Chartres, Orleans en Berry, Touraine, Anjou en Ie 
Maine,acht dagen naden date der felve In de Gouver¬ 
nementen van 8ritaigne,Poi<ftou, Angoulmois,Xain- 
togne, hoge en lage Marche, Bourbonnois, Au vergne, 
Loynoys en Bourgonge , vijftien dagen daer na. In de 
Gouvernementen van Guyenne,Languedok,Provence 
en Dolphinaet, twintig dagen na het befluy t van dit te¬ 
genwoordig tradlaec; en fal niettemin overal op eenen 
felven dag eindigen. 

2 Alle Kerkelijke Perfonen , Adel, Inwoonders der 
fteden, van ’t platte land, en andere, fullen geduurende 
den voorfz. Trevesmogen inlamelen haer vruchten en 
inkotnften, en ’t befit daer van nemen , waer fy ook ge¬ 
legen mogen zijn , en fullen weder keeren in hare huy- 
fen en Kalleden op ’t Land, dewelke de gene die fe in 
hebben gehouden fullen zijn hun weder tegeven, en 
vry te laten van alle verhinderingen ; met conditie 
nochtans dat fy daer gene fortificatie aen fullen mogen 
maken gedurende den voorfz. Treves. En zijn ook uyt- 
genomen, de Huyfen en Kalleden,op de welke Garni- 
ioenen zij n,geemployeert in den ftaec van de oorlog,de 
welke niet wedergegeven fullen werden;niettemin lul¬ 
len de eygenaers genieten de vruchten en inkotnften, 
die daer aen dependeren : dies niet tegenftaende de gif¬ 
ten en innemingen, die daer van gedaen fullen zijn, de 
welke niet fullen konnen beletten het effeët van dit te¬ 
genwoordig accoort. 

3. Het fal alle Perfonen vry ftaen,van wat qualitey t 
fy ook zijn , vryelijk te blyven in hare huyfen, diefy 
rechcevoorc in hebben met haer huysgefm, uytgeno- 
men in de fterke fteden en plaetlen die bewaert wor¬ 
den , in dewelke de gene, die daer van abfent zijn ter 
oorfakc van de tegenwoordige troublen niet ontfangen 
fullen worden om daer te wonen , fonder confent van 
de Gouverneur. 
4. De Boeren fullen in alle vryheyd haregewoonlijke 

Lantbouwcrye, bevrachtingen en andere werken mo¬ 
gen doen, fonder dat fy daer in belet of gequelt mogen 
worden, op wat manicre dat nok zy, oplijf-ftraffe 
van degene die ter contrarie fullen doen. 

5. De voeringen en bevrachtingen van allerhande 
1 i]fccchten,en den handel en trafijk van alle Koopman- 
fchappen, behalven cn uytgenomen de wapenen en 
kri jgsammunitien,fal vry ftaen fo te water als te lande, 
inde Steden van beyde zijden, betatende de tollen en 
impoften,gelijk die rechtevoort gebeurt worden in de 
kamers daer toe opgerecht, en volgens de tafelen en lij- 
ilen hief voren daer op gearrefteert, uytgenomen wat 
belangt de Stad van Parijs, datzy betaelt lullen wor¬ 
den volgende het particulier tra&aet daer op gemaekt. 

Alles op pene van confiscatie, ingeval van bedróg, en 
fonder dat de gene die hun daer op bevinden lullen,be^ 
let fullen mogen werden te nemen den Koopwaren en 
de Paerden dewelke die voeren fullen,en die wederom 
te brengen aen de kamer, waer aen fy hadden behoren 
te betalen. En in dien kracht en geweld tegenshun ge- 
bruykt wierd, fal hun Juftitie gedaen werden>fo van de 
Juflitie als van het Exces,door de gene die commande- 
ment lullen hebben over de perfonen, dewelke dat be¬ 
dreven fullen hebben. En niettemin lullen de voorfz. 
Koopmanlchappen, Paerden, en lijftochten,nochte de 
degene, dewelke die voeren fullen, niet gearrefteert 
mogen worden binnen de palen vanPaii|s,al hebben fy 
de voorlz. Itnpofiden niet betaelt,maer op deklachte 
en vervolg fal daer récht van gedaen worden den genen 
dieT behoren fal. 

6. De voorfz.Impoften fullen n et verhoogt mogen 
worden,noch andere nieuwe opgeftelt gedurende het 
voorlz. Beftand , nochte ook andere Kameren opge¬ 
recht als de gene die alrede ingeftek zijn 

7. Een yeder lal vryelijk mogen reyfen door’t gehe¬ 
le Koningrijk, fonder gedwongen te zijn om paspoorc 
te nemen; en nochtans lal niemant mogen komen in 
de fterke fteden en plaetlen van contrarie partye, met 
andere wapenen,het Voetvolk dan met het Rappier en 
het Paerdevolk met hec Rappier en de Pilloleol Roer, 
nochte fonder dat tevoren te laten weten aen degene 
die daer het commandernenr hebben, dewelke gehou¬ 
den fullen fijn hun toe te laten binnen te komen , ’c en 
ware dat de qualitey t en getal der perfonen rechtvaer- 
dig agterdenken dede hebben van de verfekertheyt der 
plaetlen daer ly commandereo;het welke aen haer oor¬ 
deel en discretie geilek wort. En indien eenige van de 
contrarie partye in eenige der voorfz. plaetlen geko¬ 
men waren, fonder fich voor fodanige uyt tegeven, eh 
de voorlz. permiflie te hebben, die lullen van goeder 
Prinfezijn.En om te voorkomen alle dilputen die hier 
op fouden mogen vallen , fullen de gene,dewelke in de 
voorfchreve plaetfen commanderen,gehouden zijn de 
voorfz. Per miffie accorderende, die by gelchrift te ge¬ 
ven fonder kollen. 

8. De Tollen en Impoften fullen gelicht ofontfan- 
gen worden, gelijk hier voren gefchiec is, en volgende 
d’afdeelingen daer van gedaen,en de Commiflien daer 
vangefonden aen bevde zijden,in’t beginfel van ’tjaer, 
uytgenomen wat belangt de plaetfen zedert het fenden 
der Commiflien ingenomen,waer van deGouverneurs 
en Officiers accorderen fullen met een particulier 
Tra<ftaet;en ook fonder nadeel van de andere particu¬ 
liere Tratftacer» en Accoorden alrede gemaekt op de 
beuringe en lichunge der voorfz tollen en Impoften, 
welke onderhouden en achtervolgt fullen worden. 

9. Sy fullen nochcans niet gelicht mogen worden 
door anticipatie der quartier en, maer alleenlijk het lo¬ 
pende quartier,en door de verkoren Officiers; dewelke 
in casvan wederltand haer toevluchc lullen hebben 
tot den Gouverneur van denaefteStad van haer party, 
om met forcen bygeftaen te worden. En fal niettemin 
in dele occalie niets voor de kollen geëy ft mogen wor¬ 
den dan naadvenanc van een ftuyv. van de guld. vande 
fommen om de welke het bedwang gedaen fal worden. 

10. Aengaende de t’achteiheden van de tollenen 
Impoften,daer van fal aen gene van beyde de zijden yec 
gelicht mogen worden boven het lopende quartier en 
gedurendek felve,indien het geen ander quartier is bo¬ 
ven alle ’c gene ’t welke men van te voren daer op 
fchuldig was. 

ix. De gene die rechtevoort Ivrijgs-gevangenen 
zijn , en die van haer Rantfoen niet geaccordeert heb¬ 
ben , fullen vry gelaten worden binnen xy dagen na de 
publicatie van de voorfz. Treves; te weten de lïmpele 
Soldaten fonder rantfoen ; de andere Krijgsluyden aen 
de eene of andere zijde gagie treckende, mits een vie¬ 
rendeel van haer gagie, uytgenomen de hoofden van 
deRuyterye, dewelke t’famen met de andere Heeren 
en Edelluyden, die in geen ampt zijn, daer van ontfla- 
gen fullen worden ten hopgften voor een half jaer van 
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heur inkomfte; en alle andere perfonen fullen in ’t ftuk 
van 't voorfz. rancfoen fograrieufelijk gehandeit wor¬ 
den als mogelijk fal zijn, regard nemende op haer ftaet 
en vermogen; en fo der vrouwen of dochtersgevangen 
Zijn,die fullen dadelijk in vryheyd geftelt worden, fon- 
der Rantfoen te becalen; mitsgadersde Kinderen bene¬ 
den de iójaren,- en dieoverde 60 Jarenzijn, nietin 
de krijg zijnde. 

lx. Dat gedurende de tijd van den voorfz. treves niets 
beftae nocbte geattenteertfal worden opde plaetfen 
van de eeneof van de andere, nochteeenige a&evan 
vyandigheyt bedreven:en indien yemand fich fo verre 
vergat, van het contrarie te doen, de hoofden fullen lb- 
danige attentaten doen repareren , endegenediedaer 
tegens gedaen hebben doen ftraffen , als Verftoorders 
van de rufte: fonder dat nochtans de voorfz contra- 
ventien oorfake mogen zijn van het breeken van de 
voorfz. Treves. 

13. Indien yemand weygerttegehoorfamen’rgene 
in defe Arcijkelen begrepen is, her Hooft van de partye 
lal alle mogelijke devoir en vlijt doen om hem te be¬ 
dwingen. En fo binnen 17 dagen na het verfoek,’t welk 
hem daer van gedaen fal zijn, d’executie daer van niet 
gevolgtware, fo fal het hooft van de andere partije vry 
ftaen hem of hun d’oorloge aen te doen, diefodanige 
weygeringe fouden mogen doen , fonder dat fy van de 
andere zijde bygeftaen nochte geholpen mogen wor¬ 
den , op war wijfe dat ook zy. 

*4- Het fal niet geoorloft zijn op nieus enige plaet¬ 
fen te nemen, gedurende den tegenwoordigen treves, 
®mdïe fterckte maken, alwaer’t fchoon dat die van 
memant ingehouwen wierden. 

if. Al het Krijgsvolk van beyde zijden fal in Garni- 
loengeleyt worden, fonder dat hun toegelaten fy op 
klant te blijven tot verdruckinge van’t volk en ruyne 
van k platte land. 

Garnifoen geleyt in plaetfen die geen rechtveer dig ach¬ 
terdenken veroorfaken konnen. En aengacndede an¬ 
dere Provinciën; in de plaetfen daer vreemdelingen in 
Garnifoen fijn,zijnde het getal der voorfz. vreemdelin¬ 
gen in defoldyeder vooriz. Princen, en fal met ver¬ 
meerdert mogen worden , gedurende de vooriz. treves. 
Het welke de hoofden van beyde de partien refpeddve- 
lik beloven voor de voorfz. Princen,en verbinden daer 
toe haer eereen trouwe. En niettemin fal de voorfz. 
belofte en verbintemiïe fich niet uytftrecken aen mijn 
Heer den Hertogh van Savoyen : maer fo hy begrepen 
wil zijn in het tegen woordigh traófaet, fendende fijne i 
declaratie binnen een maend , daer fal dan op be$aet- 
üaegc en gerelolveert werden tot het gemene befte van 1 
beyde zijden. 

21. De Ambaflfadeurs, Agenten , en Gedeputeerde 
der vreemde Princen, die d’eene of andere partye by- 
geftaen hebben , hebbende paspoort van ’t hooft van de 
partye die fy bygeftaen hebben .lullen vryelik en in alle 
(ekerheyt mogen vertrecken,(onder dat hun ander pas¬ 
poort van node zy als van het tegenwoordig tratftaec • 
mer conditie nochtans dat fy niet fullen mogen komen 
inde fterke fteden en plaetfen van contrarie partve, 
dan met Permifïïe van de Gouverneurs van dien. " ^ 

22. Dat van beyde zijden paspoorten gegeven fullen 
werden voor de gene , die refpedtivelijck gefonden 
fullen worden om den voorfchreven Treveste bren¬ 
gen in yegeüjk der Provinciën en Steden daer’c van 
node fal zijn. 

Gedaen en geaccordeert te La Villette tufTchen Pa¬ 
rijsen SincDenijsden leften Juli 1593. En gepubliceert 
den i Augufti daer aen volgende in de voorfz. Steden 
van Parijs en S. Denijs, met openbare afkondingeen 
geblaes van Trompetten. En isgetekent in het origi- 
nael. Henry en Charles de hor ramt. En lager Ruft, en 
Bandovin. 

16. De rode Roeden fullen haer ampt en alle gevar- 
keniflen doen opkland enop’tfeyt van de mifdaet, 
fonder ondcrfcheyt der partyen, met conditie van die 
telenden aen de Rechters, den wekken het oordeel 
daer van toekomen fal. 

17. F Iet fal niet vry ftaen querel te maken en fich te 
wreken door wege van geweld,gevecht van man tegens 
man, en vergaderinge van vrunden, om verfchillen ge- 
refen ter oorfake vaa de tegenwoordige rroublen , ’t fy 
om ’t neme van perfonen , huyfen, beeft werk of eenige 
andereoccaGe, terwijlen datden treves duuren fal. 

18. DeGouverneurs en Luytenants Generael van 
beyde partyen in elke Pro vintie fullen vergaderen.ftrak 
na de publicatie van k tegenwoordig tracftaet, of fullen 
Commiflarifen van harentwegen deputeren om te 
raetüagen op ’t gene, nodigh fal zijn rot d’executie van 
dien tot welftand en folaes der gene, die onder haer laft 
ftaen:en Toonder hun geoordeeltwiert nut en nodig te 
zijn tot de particuliere welvaert van de voorfchreven 
Provintie, daer wat by te doen, te corrigeren, of af te 
doen, fullen haer Hoofden daer van verwittigen om 
daer in voorfien te werden. 

19. De tegenwoordige Artikelen fijn geaccordeert, 
fonder darmen verftaet te prejudiciëren de particuliere 
accoorden en beramingen, gemaekt tufTchen de Gou¬ 
verneurs en Luytenants Generael der Provinciën, de¬ 
welke van de Hoofden van beyde de partyen beveftigt 
en geapprobeert fijn geworden. 

20. Gene aen Hagen fullen mogen gemaekt worden 
van de eeneof andere partye, gedurende den tegen¬ 
woordigen treves, op de landen, goederen enOnderda- 
nen van de Princen en Staten, die hun by-geftaen heb¬ 
ben. Gelijk infgelijken de voorfz. Princen en Staten 
aen haer lïjde niersfullen mogen aenvangen tegensdit 
Koningrijk en Landen inde protedie van deKrone 
fijnde:maer fullen de voorfz Princen uyt hetfelvedoen 
vertrecken, ftraks na het befluyt van het t&genwoordig 
tradaet, haer forcen die in ’t veld fijn en fullenfe daer 
niet weder in laten komen gedurende denfelven tijd. 
En wat aengaet de gene die in Bretainge fijn, fullen we¬ 
derom gefonden of van een gefcheyden worden 3 cn in 

fóonmg betoiïïrgb&c ben hertog ban dkeberè 
om na Domen te repfen aen ben Daud / om Wfc eZZ 
folutie ban Den 23an te bcrfocchen / en m genabc *«" 
ban ben i^rpligen fïocï en fefjoot öcr $cplige Sïpafïo; 5lanS‘ 
Ïïj!4c Ttorfic ontfangen te tooien / en toerden ben Sm 
i^cctog ban J^eüetó bp geboegljt ben 25iffrhon ban <*en be 
Cenoman en ben ©cccficn bet herdte toe 0anjd / 
tbiec gefdjiftte cn tod geachte onöet öe Crefïclndie 
en Catfjolrjcffe ban Dianbrijdt / bodj nïfb befe £3r- 
fanten fo ïjacft wet bonDeii gcccct toefen / fo feut 
ben honing bom ïjenen na Doornen / Cfafaö 2310= 
djai’bn£ Citelfa met eenen 23nef acn ben pauö/'m 
bate ben acljncnben SSugufïp / öaer bj* ben honing 
fclnbft / bat bp beur be infpiratie Codes bebonöcn 
heefr bat bc Catïjaïijbe ‘^pofïolijiie en Daomfe te 
be be toare hcrdie #/ boï ban toaedjeut / cn in be 
toeïhe be faïigljept ber JDcnfcIjcn gelegen t<? / en bat 
OP in bit gelobe gefterfit \$ öooi ö’onöertonftnge ban 
öe gelaten en doctoren in öe £?. Cfjeologifc pa 
cultept / öie ÏJP tot öien epnöe IjabDe boen bergaöc- 
ren / bat tjp nu gecefolbeect toa£ bacc in te ïeben 
en te fïetben / cn om bit goed toercü een begin te 
geben / na bat ÖP aengenomen toaë / beeft bn qe- 
>, öacn / en fijn getoupht be Ceremoniën bp öe feb 
j, bc Pfdatcn en ^Doctoren geooDeelt uooötfabdijb 
„ te toefen / öie fjp (iem oodi geerne onöectoojpen 
„geeft / en öien bolgcnbe Ijaööe Ijn ^onöaglj ben 
» M 3luïi)^ifft gehoopt / eu fijiie gebeden geboegt 
„bp öe gebeden ban alle andere goede Catljolijbcn 
,,al^ rneöe in bc fclbe herfte ingelijft pijnde / met een 
„bafï booLmcmen öaer in fijn gantfebe Icben te bol - 
„bd’ben/ en fijne ^eiïigbcpb en ben ^epligcn ^tocï 
„ alle gcbooffaeinljcpb en refpect te betotjfen / ge 
„igh öe ^Höcr-Cbnfidijcfifle Itoningen fijne Dom- 
„ faten gcöaen baööen / en alfa Ijp &em bcrfebcit 
„bat fijn Üepbgbept fïeft in öefe ïfcpbge ftetie fou* 
„ öe berbïtjbcn / fo tyeft ïjp boo? eerfi fijn Den(ig; 
„ bfpö met öefe torgnigc regulen ban fijn band bit 
„eerfic getupgenifle ban fijne fómöerïijc&e ^ebo 
„tie toillen betupgen / in meeninge 3tjnbe ober 
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„ toepnige Dagen tot $ijn een ^mbaffabeut / een 
„föecfonagie ban groter quaïitcpt / te Deputeren/ 

om meecDer Dcboircp te öetoijfen / (|c. 
55e Stoning toefenöe tot lïideun voert öaer ee; 

phtrenen gehangen / genaemt föicre De 23arriere ban 
®at’?l!bergne / Die bdtenDe ftacö geljouöcn te (jebbru 

onin» met feïtere PBccfïdijltc $ctfoncn / aio iramenrlijh 
m een kapucijn ban Hponp en ban fijn 2died)t-Ba 
^anft* j,er / en pjindpaltjft ban een Scfupc / ©erra^ 
^86» ber genaemt / en nod) eenige anDere / om Den 
imea ïtoning te bermoo^Den : en toiecö een meffe acn 
BBen* 5ïjöCn fnijöenDe bp bent bebonDen / toel ben 

fïacït en fecr lang / en fcpDe Dacrom tot j©c; 
an?« leun crpzdïdijft gdtomen tc 3ijn : Ï)P is bebnit 
in/ getoozöen Doo: een ronterfeptfd Dat Den Itoning 
»*5 gefonben ip getoeefi ban eenen Die bem ontDeht 
iKttl beeft / toaerom f)P Daer ober Den lefïm ^ttgufii 

' langp De graten ban Jfóricun met gïoepenDc €an 
gm genepen ip / Daer na fo toecD bem De banD / 
Daer bP bet booift. JBcp in baböc / afgeboutoen 
en beebzant / bóojtP armen en bcénen op ecu raö 
gcbzolien / en alfo ücozts lebenöc Ijct Hidjacm op 
een raD gefet / en Dooö sijnDe / bcrbjanö / De 
éaetfïapDrn ontquament. 

©e de ^ertogb ban ,ï3ebecp teert ban Den Stoninglj 
moge aen ben paup gcforiö'en / met Den jfcanfen °25ifTdjop 
‘n en belten booznocnit. €ufTdjen toegen »ohd bem 
tkt n«be Paus tegen'/ en DcDc Ijcm De paup acnfïggen/ 
om«i bar DeP ^ertegen Itomfïc bérn ïn fijn particulier arm 
> ten gcnaetn toap / Dan bat bp bem alp een -Hcgaer Dep 

ïtaningP ban ©janlttijfc / Die bp Daer Uoj2 niet en 
benbe / nceb m Die quaïitept bem tot geen gcfpzcb 
ofte cenigec bmibri rodaten bonöe / en al ijoctod 
öc pertog ïjier in niet teel te bzeöen toap , bozDcr- 
De bP ebented fijn repfe. fZot tl omen gdtomen en 
toegdaten 3tjnöc om Dep paup boeten te fuifTcn / 
auDicntic berftregert bebbenDe / Doet bp rfn lange 
gratie en bedje ft Dep Itonmgp machten giootljcpt/ 
en feut Dat bet met beu jprancopfen banDd alfo niet 
toap gcfïdt alpmrn ben Paup en (Jtaroinalen b^DDe 
higebedt of baDDe toilfen b^oct-maln-u / be ïtoning 
toap fo 3teab niet alp fp riepen / bp ftonbe ooi» fo 
licljt ban bet Stoningtijdt biet bnrfiootcn taerben / 
toant bP babDe meer aló De ttóec bcrpeuDeden Deó 
öoningrijbö in fijn geteelD / bebalbcn Dat / tpa- 
ren De mecflcn-Decï Der p^incen / niet, alleen Dcö 
ttonmgö Dertoautcn / maer qob alïe De nier; 
fre (öouberneur^ / Eieren / <6Dden./ Strijg^- 
oberflrn oob öc ©bcrïjeDrn / Pzefiöentcn / f man 
tien/ fóeefcen-iiamercu met Den litoning: fo tearen 
ooit bet mccflenDcel Da- parlementen onöer De^ Sïo 
ning^ getodö / en ban öc fe£ pzcfiDentni be^ tiïaebó 
ban parijn maer alleen 25atnaba£ 23zefTan in Der 
^tab gebleben / en ten Icflcn fcfticn ban öc factie 
gcöooD / niet fonöcr Der geredjte ^wfeitie *©oDc^ / 
om Datljpöe onbillijltc affertnige De^ lüouing^ ®en 
CiCi De öerDe babbe ingeteiliigljt ban Den teelben bp tot 
fo booge eccc toa£ berbeben en gebozbert getoozben / 
bet tearen ooh bc boomadnfic pjefibent en öaebij- 
i^ceren tot fioacn / iti ben beginfd Der oproerte / 
upt De £>taö gctocchen onöer Deo' &onmg£ gcljooj; 
faembept / en ïtenDen geenen fuperienr Dan Den 
honing / en fo ooit ban ^pou en anöere. 3n 
teat fianö be t§taa ban Parijn gefiaen baDDe en 
teeöcr bethallen toa£ / ’t fdbe tüaë genoegb be' 
bent. 55e .^tab ban ^lieu^ / De p^incipadfie 
^taö ban PzanftrbU / Die Oen boozganlt Ijabbc 
ban ttcbdlpe cn oproerigbept / Daer alle D/anbere 
tdebellen bet ooge op baöDen / tea^ in groten angft/ 
Dcterjie De Hoice boocn cn bcncDctrtot «pautes 
toe ban Dc£ ftoningo bcfittmge gcöteongcn toaer. 
fo Dat men hlaedtjh ftonöe becfiacn Dat tjet aenfien 
De£ tïonmgs fo gctedöigb teare en bed anöaë alp 
fijne partpm boozgabeu (|c. 55aer tegen befcbul- 
DigbDc bP De %igeuré alp ambitieufe menfeben en 
beröcrbcrp Dep rtjbp / • met eene grote bjpmoeDig; 
bept i tot ïjunDer bdafimge / |)are fcbaDdijbe aen= 
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flagen openbarenbe / en fept Datfe ^teaft tearen / en 
fonber De b»ïpe Dep Etoningp ban ^pangieu en Dep 
Paup fouDenfe qualijlt een raaeuö bp Ijaer fclben 
bonnen befïaen / bet todlte upt bc engene bdtentes 
mffe Dep hertogen ban IPepne teap blijbcnDe / bp 
gdnteccipicecDe 23zieben Die Ijp aen Den litoning ban 
Spangien IjaöDe gefdjzebeu : 'cn biedt ooft Daer upt 
Dat De #ertoge ban jlPcfme bc fiab la jfere in Per; 
manboip / Den ifertoge ban panna en Den hertog 
ban JIKcrcurio 25Iauteel in 2PLzetaignen obergegeben 
baDDe I op Datfe bem toeöerom met buipc bozDedöb 
fouöcn toefen. ©crbaïcuDe boozrp meer anbere fas 
ben / alpbanöeberbiefinge cenpSieiilucn Stonmgp/ 
Dat ©2an«rijb nocb De Catbolijlife Ctoomfe öeligie 
Daer beur niet gcljolpcn / maer eer t’ouDcrfïc üoben 
gecaben cn onöerDjulu foube teerDni. ^p berfoebt (eoi.19) 
00b Dat De prelaten / Die met bem qnameh ' toege; 
laten fouDen tooien om fijne pepltgfjcptp boeren te 
liiiffen / cn rcöcu tc gebm ban bc ïieeoMdliatie Dep 
Ctonmgp/ Daer fnbpgeteecfi maren / toant Darniiec 
gcfcbicb toap Dat tegen De 55errcfcu / Sterneni ciï 
cn Statuten Dep pcpligcn .^toclp toap 'tredtenbe / 
alfo Die eereDie Den paup cn Sicpligc §tod tocbeljooz; 
De / acn fijn penfigijepD gereferberrt toap i en fo Daer 
pet toap bat anbcrfintp foube bonnen geöupDet tori** 
Den / öaer toilörn fu b.cm °P bet al>ei*ootiuoeDigfre 
bergiffeniffé om biDöcn / ’ttodlt berfodt boo2 Dcpze; 
latcli ben afgeflagcu toeröe. 

viBpnödrjlt na De rien Dagen / aïP bc pertogb rot 
Dep paup gefpzeb toeDer toegdaten tocrDe / betGot qmwt 
mocDigfjDe De pertoge bem free / en bid boo2 Den urroot. 
Paup op bcipe fijne buien / en Dab met gebontoen 
Panöen om Chrhti name cn om fijn Dierbare blocD 
Dat b>* booz De berloffinge Dep menfcbdrjben C-e; togen 
fladjtp aen bet i}cpltge Ccupce hergoten baDDe / ban 
Ijp toiïDc Den itotuugb öc abfofutie mcDe Deden 
bidt bem bd^pcmpcl eenep pcröcrp booz / Dir be ben 
De gautfebe StiiDDe berïaten IpöDc / en Dat bonöec; tf'a,!ö 
fic bedooren ^>cbaep foebte / en ooit Dep puppba; 
Derp Die fijnen bedoren ièone tegen gdoopen toap tjnn: nera 
cn 00b fijnen name Clemens , 01e bP fdfP geno ^ontna 
men baööe / Dat bP Den ootmocöigeh en boeten; 
ben litoning / Die abfolutic / Die bp booz fieb fdben SOh, 
begceröe / 0002 een openbacr inftcument moebte mes 
öe gcDeplt toozDen. 

^an Dit toeröe ban ben Paup gantp en conö 
upt afGCffagen / en beüal bem op rr fiarn / cn 
fepöe Dat bP bem ban bc opredjre bdtccrmgc Dep Jd pgrrt 

ïtoningbp niet houDe berfedtereu / reu toace een rtn ito* 
€ngd upt Den ^emd bem Dep qunnie feggcu m 
fijn oore. r£„4 

illp De pertoge ban cpeberp facb / öat’cr geen 
bape ban reconciliatie toap ' beeft bP Den luljout ban 
fijn Hegatie in een langl) gcfdpiftc berbat / en acn 
bet epnDe Dep fclfp bpöorgniöe / upt fijn cpgen 
perticuliec / en niet upt Dep ïtoningbp name f fccc 
beftige bïarijmi / ejrpofiulaticn en pjorefïatidi / heus 
trolt ÏJP alfo toeöerom onbcrdditcr falte ban öaer / 
fo ilt toat tobtlopigcc bedjadt Ijebbe in mijn bijfDe 
-25oeb Dep fefien öcdp ban ’t bcrbölg Der Cbjonplte 
•Cacionp. 

ilBiööeleïec trju ginïi öe gemaclite Crcbep ten me 
epnDe / en Den Stoning toefcnDe tot Üfèante / al <comsjj| 
toaec bp niet bcrfcbepDeu fijne Etecren ractppIregDc fc 
om alle fadten Dep èigdip ten befien re Ipengcn rtjh i"ce 
fo beeft bP in pfactftr ban Den tëltcbfp tc beden e<-ne 
gen eene declaratie of berMarmge laten untgaen ®ctIas 
ban fijnen gocöcu toille / en Dat alle bc gene bic £an 
De partijöigc ©panDfcbap apcpöcii / öe ©pat.Den ütnm 
bedieten en ficïj gcboo^famdijlt tot ben litoiiingb B°^cni 
boegbeu / Dat bP öc fdbe in gcnaöe toilöe aem 
nemen / en alïe boo2gaenbe gcfdjicbe faften fouDen qiicb. 
becgcbcn Dlyben / en De fdbe fullen tot ïjare boon; 
ge ceten / goeöen en tocerDc toeöerom bomen / 
uptgenomett Die alleen / Die tot bet fdjanDebjch bcr< 
moozöen ban Dm ïtoning l^cnrili Den öeröen fdjnl# 
ötglj / of Daer ban obertupgt toaccn / tn öte fidj te 
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! 1 
I <£5enc» 

rad in 
©?anf$» 
rrjli öp 
tun Ho» 
ning / 
oöccU' 
Den. 

11 

2cbi^ 

fameii betbonben rn ge5toooren babben ben jegen 
tooopgen regeerenden Honing om te brengen. 

©e Upt be boo^gaende Boecken Ijebben be HeeferS 
^cree mogen berfïaen bat be Meeral Staten ©enerael in 
|a£?fe Biankrtjk pbbeii onderhouden eenige f erfonen fo 
ban be hV bm fóon,,,3 to«c be fdbc toas / ald in eenige 
Sferen 4btebcn / be tocïke eoirefponbcnne bidden en bage- 

ïp£ aurrfdjieben toat bat baec omginh / en boo:? 
uamcntïtik baad aïbaer ben Cfeece Ha piee / ge? 
nacint iSafrjn / toefenöe be bloeder ban Den Bteöi? 
cant föaftjn / certijDd P’ebicant ban ben Bjinec 
ban ©rangien ïfoog Hoff: IBeinorie / en na^ebi* 
cant ban be ^Franfe ©emennte tot Cfaedein : ooit 
aï te met be ïfeere HcbintiS Caïuart Baed / en öic 
d’affaircn ban be ppceffe ban Cijiman bojörröc 
fo bp be ïfeeren Staten ald clberd. ©och De pee? 
re Ha P?ee toad tod be booniaemfte en ccbarentfïe 
in be f raufe faken / en Die meeft be fatten bp ben 
Honing Ijanbelbe. ©efc fd ben lienben JBep tuf? 
fefjen ttoaclf en een uren geruft en oberieben ban 
een fïnltmge bic ï)cm op be jiBaegb gcbalïm toaS/ 
hebbende tien bagen flcrh getoeefï. ©e ïfeeren Jara? 
ten toaren routoigïj ban 3tjn oberlijben / toant Ijp 
toad reu feer eerlijk JBan / fjebbenbe be f^eeren 
ten tod en getrautodijek tot (jaren contentcmcnte 
gebient. 

Ma bet oberïijben ban ben pecrc Ha £bce heb? 
naö«a. ben be Bfcccn Staten ©enerael atöaer bp ben Ho? 
Som n*n® Sdbudcn bp ptobific be ïpere Hebinud €a? 
©/anft' ^unrt / oni baer affairen bp ben honing te berrieb? 
bpöeu ten / en coircfponbentie te houden / gebenbe bem 
conmg tot Dien epnbc 3nflrurtie / befïaenbe pjinnpalrjk in 
öcn.n° ö:ie P0,ncten : Bid eerfï bat bp niet alïe mibbclcn 

necrfïdyk foube ouöcrfoeften b’affeccie en genegent? 
bepb bed Honhigd tot ben fïact ban (jtrtoaertd ober / 
bie ban be Bcïigie in Bjanhtyk en elberd / atd ook 
tegen ben Honing ban £>pangien. €en ttoeeben / 
bat bp met aïïe bebenbigïjept foube fieti te gronde? 
ren of er ook pet bp fijne JlBajefiept metten Honing 
ban £>pangicn in ’t fecreet gebanbett foube mogen 
toerben : €n ten berben / bat bP na be bifpofitie 
en gcnegentïjept / bie bp m fijne IBajefiept foube be? 
binben / be feïbe mbuceren en raben foube tot be 
€5o?ïogc ban SCrtbopd en ï|enegou / en bat bP öe 
ï^ecrcn Staten <8eneraeï ban alled / en toat baec 
boo,: biel / foube obberteren. 

<Ö?abe€ard banjBandbeït toadtot bnïpc banbe 
Higeurd met een goeben boop Hrtjgdboïb in B^anb? 
rijb gcfiomen / en ïjabbe eenige plaetfen ingenomen, 
©etople nu fijn €reelïentie ban BafTau aBeectrup? 
öenberge ücïegert babbe / fo ontboot be <©:abe |t)ie? 
ter €rn|I ban IBandbelb bem toeberom. “3^efe na 
bet mneemen ban Bopon bertroh na ^am toe / 
en beginnenbe be betaïinge te ontbteeben*/ leef ben 
be ^oïbaten op ben roof / baec beur be geboot 
faembept en fjtt ontfacb feer afnam / booniament? 
Ïïjft in be Bupterpe : bied niet te min id 0B?aef 
Card ban iBandbeït in ’t ïaetfle ban be 4Bap- 
JBaenb na Beber-^icacöijen getogen / ban mee? 
ttmgc 3ijnbe ©aïcrp te belegeren / ’t toeift een 
Eee-ftab id / ïeggcnbe acn be fliiiher OeUer ban 
be Btbiere ê»oome / niet berre ban baerfe in De 

4B?abe 23jitanntfc €>ceaen balt. ©nber-toegen Jjeeft bp 
««ei tyt <^afïecl ban ï^inbeccaurt ingenomen / baer 
lioan^ l300? 0000 S^bïeben id ban be fdjeut ban een ,JBuf 
udö quet ©on 3otjan be (ïEaftid / Hapitepn ban ijet 
J’CEmt Begiment ban ©on ^monio De Êurtiga : baec 

tromtna ÖP boo?t-getrocben na &inte ©alerp / b’toeïfe 
sii / en bP belegert beeft / en b^ft met toepnig toeber? 
*g*r na fïantd fïcb meefïer gemaeht ban be feïbe plaetfe / 
©aierp cn na öat ÖP bebont bat be bdoofbe betaïinge 

’ niet boïgöe / ïïecft bp be «èolbaten een mbal Ia 
ten boen in ’t ©jaeffrbap ban Boulogue / toeïb 
Hanb id leggenbe op bd upterfre epnbe ban ©janli? 
rqlt / inlopenbe tuffeben “31 ttbons en BlaenDerni / 
toellï Hanb id een ban be b?ucfjtbacrflc ban B:anh 
rpU / en oberfulftd id bet Hegec baer ur-rgebomen/ 

opgebult en geïaöen met roof of bupt / en ïrjf-tocbt 
booz eenige Dagen / betoelfte gepaffeert jijnDe id bet 
Hcger toeDcrom in gelgfte noob geftomen ald te ba= 
ren en in groter gebult ban gelde / toojbenbe o:bn 
naerlgb onnuttelgb bcrbaen / ’t gene onoibentelnb 
berheegen id / na ’t fpjedt-tooo?b: 

5P - 

Dat onordentlijk of onrechtveerdig wert verkre- 

fonder en buyten Godes 

gen, 
Werdt haeft verdaen 

zegen. 

©aet na 3fjn eecf! ontrent 3 5-0 ©aeröen en f 00 _ 
t a” ®oec alle be Dne .^pacnfe Begimemen 
ban t ©ollt ban ©jabe Hard ban .iBandbeït afge^ U 
togen/ en bebben .^ime $ol in ^irtopd ingenomcn “"öe® 
en gemurineert/ en bebben alle be plaetfen baer om? S{ 
trent onder Contributie gefieit. ©e ©?abc ban b^n 

JBandbdb beeftfe in ber baefï berbolgt in meennute m.av 
om be feïbe Doo? bet 5toeerb te jagen/ (eenige fcb?ïj? SL 
ben bat defe ©emutineerbc eer 3p toeg gingen Q£? ren / ( 

plondert babben beBagagic banCjabe Hard/ ryli nf™« 
ban bed filber-toerlij maec ald bP berfiont batfe in ê?/ 
fdierbepb en bupten perijbel toaren / id bP op be fct£ 
©jenfe ban Strropd gebleben / fonber be Bcbiere ^ * 
'^utljpe te pafferen / b?eefcnbe bat bet quaed gro? 
ter fonbe mogen tooiden J bp albien bpfe beleger? 
be / om ben te flraffen / aïfo id bP afgetoeben ban 
M. pol / en beeft bet Heger gebjaebt tufTeljen &. 
a3umcen en Ha ^ere in bet ©o?p BIpemont / ban 
toaer bp 3Ön ©ober feb^eef be gdegentbept ban De 
gefebiebeniffe. ©eefoebt ©db en becbief be .S'paen? 
fe feer / bie bp bem gebleben toaren ban bare ge? 
troubept. ‘Hld nu na lang toadjten geld quam ( 
fo toerben be .épaenfe bier iBaenocn / en be 3ita= 
Iiaenfe cn IBalfcbe maer ttoee jBaenben gegeben / 
bie baecom feer gefïoo|t toaren / ald ook bet Be? 
giment ban Camlïïo Cap^uca / bie baecom ook ©e 
oeftanben te mutineren: en eecmenöacc in konbere- "®Pmu 
medicren / namen 3p pont in op be Bibtece ban ti i cr 

^ambje gelegen / ’ttodk een befïoten plaetfe id / Jon 
feer rgk en groot/ in gelpec bifiantietufTcben Hau? ***• 
ö?efp eu .fBabeuge. ©oe 5P baec binnen quamen/ 
toaren fp fierk 900 .iBan te boet ) en 400 paer? 
ben Italianen / en eenige IBaïen / maec in mm 
ban tien bagen baer na / toaren 3p toeï 2000 te 
Boet en 1000 paetden / alle Detoeïke leefden op be 
grote contciüimen bie sp namen upt bet gebdeHaub 
ban f^cnegoutocn / en ban ’t Hanb bat gelegen id 
tuffeben be ttoee Bibieren ^amb?e en JiBafe / beljo? 
rende onder pt Bidbom ban Hupk / baer 5P bede 
Staïianen / 3ijnbe geabanceerbe en geappoineteerbe 
Soldaten J bie boben baec ojdinarid ^olbpe tracce? 
ment tcocken / upt ©liefland en upt be ©armfoe? 
nen met groten Ijopen bp gekomen / ook beïe ©al? 
fep. ©?abe Hard beeft bat Bolk berbolgt tot SLatv 
bjccbp toe / ban berfïacnöe bat ban bed Boningd 
toegen gedurende ’t Beflant be ^tab Bop ingeno? 
mentoad/ Ijoetoel be Honing belafie bie te rêflitucren/ 
id bP toeber in picacbpe gctcocken / en gaen leggen 
niet berre ban 3>. ©uinten m ’t ©o^p ban jpaclaque. 

©e Honing ban &cbotIauD fjeeft omtrent in 
IBactio Defcd Saerd in pollanö gefonben be l|ce? 
re ©illiam ^tuart ald fijnen WmbafTadeur / be? 
toeïke getoont hebbende fijne 23?ieben ban <€ce? ^,5 
bende/ gebateeit in ^epuario 1593. en beeft ber? f™* 
badt De periculaife aenflagen en confpiraden / 
bie dooi aenblafïngc Der Siefupten en andere ©ee? Sm 
fïdpken / bie fp Seminarios noemen i bp b?ie simfiai 
©^aben gebolgtgeöab hebbende ban bed ©ddlup?jf' 
ben en andere toaren boojgenomen / tegen Den K« 
.êtaet ban Schotland en andere Honingrijken en ccn&f 
Handen / boo^ be gemeene Bpanb beebtenbe/ tot f,ate 
berbogmge ban bic onder ’t iekfd ban be Beïigic / .^7' 
foeken ober alle andere te beerfcijen / Doch bat be? 
fe gebaerlijke aenflagen toQuöecbaedijk ontdekt / 

be 

m 
<£onu 

ban 
^cgol 
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J5? 3 
öe fcïjuïDige eengDecfê ge-eeeoiteert en anberDeefé / 
nunfonöcrljenö De ïfeerai/ De Ulucfjt genomen f)aD= 

/F, j ten. &ulkg kat toot ötcmaeï tjet ontoeDec gcfïilt toa£ / 
1 Dan niet fbnDct ö?eefe ban mcu tempeefï Die bectoacïlt 

toecDe tipt ^panjai / en begroot op öectig öupfent 
Höan / toaec tegen ban Den IHoniug betfocfjt toerDe 
een onDerlinge CojcefpotiDentie en contceligue met 
Defe en anOecc ïanDen en {Honingrijken Die De gemee* 
ne bmöcpD aengink. 3|JBiffeï ban l)et lHttjg£- 
boUi / fa bet De nooD bcrcpfcbte. Boojt£ toat 
bootfojge ban toapenen / fdjerp / en polbcr / en 
ten lellen / Dat öe Confpiramir?' tegen fijne iBa 
jefirpt ali'iicc te EanDe gene b?pïjepö om te betkee- 
een fbuDe hergunt tootöen / öan’öatmen m Defe 
SanDm betrapt hwtDenÖe fouDen gehangen geno 
men / en fdjecpdtjk betoacct toerden op naöcr be» 
fcöepö ban fijne Jliajefiept / op fo fefjoon tocDccom 
boor Defe ülanDen. Cen tbjeeDen bccrodjt f)P in 3tjn 
partrenlra bolüoenmgc ban fijn adjter (tal Dat lip aen 
Defe CanDen pretenDeecDc ter fake ban gebane Dien 
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(ten / toaer Ober fjp repjeffaben ban fijnen IHoning berd felve refolurie namen , gelijk ook de geheele Chri- 
tooïben baDDe / öietotnoel) toe/ Deur eerlijke ^Lcga-j ftenheytoyc in hem feer gehouden Tal wefen voor’tge^ 
ticti ban gertbaertbOber opgetjoilben tbaren getoojöcn. j ne fijn Majefteyt voor eenigej aren daer van begonnen 
v£üp alle toelke kometen l)p becfocïjt een goeD en fabo^ en gedaen heeft door den voorfchreven Heere Stuart, 
rabel affeijept u bebben. ©an affo De Staten <©ene 
rad niet bekoorlijke bergaDert / berfcfjepDen j^^obin 
tien abfem toare» en öat’et faken toare ban groten ge 
toldjte / Daer in tod met gemeenen abbtjfe DlCllDen nemen van den Koning van Spanjen en fijne Mëdegfe 
en befjOO’Den geDaen te toerden / fO l£ Die fake uut= noten, mee namen ten aenGenvan ’tgene Iedere ge- 
geilek tot Da: DedBecommitteerDe ban öe j^robintien fchietisennochdagelijksgefchietin’tkoningrijk van 
Öl>nocg abfcat maren fouörn aenkomen : toaer-en- j Vrankrijk , en ook onlangi beftaen is geweeft te- 
tllffrbm eemge gecummittecrt tberöen Die bc£ $Snv gens de perfoon , ftaet , en Koningrijk van fijn 
baffaöcur^ meeiungc en intentie / Die niet kïaec ge#j Majefteyt en de Ingeletenen van Schorland , boven 
norg bp öe letter oan ftjne ^nfïtUCtlC gebonDentoO^ de grote toeruftingen , en nieuwe wervingen van volk 
De / ren bollen madjte berftam : eemgen tijD Daer te voeténtepfeerde, diede Koning van Spanjen noch 

i Stat* 
wotöe 
ii ar» 
Öept 
0 öe 
teeren 

na i£ Den felsen op fijnen Jhropofitie ban toegen 
Den ftoning gedoui / Dit fdjjiftelijk affetjept gege? 
ben: 

D E Staren Generael der Vereenigde Nederland- 

lijk refpedh en eere , volgende de traktaten , verbin- 
tenilïe, en vrientlchappen > die van outs her geweeft 
xijn tuflchen de Koningen en Koningrijk van Schot¬ 
land en defe Landen , leer blyde lijnde dat God de 
Heere Almachtig fijne Majefteyt tot welftand van 
de gemene fake der Chriftenheyd begaeft heeft met 
alle de Koninglijke qualiteyten , die vereyfcht fijn 
tot befcherminge van de ware Gereformeerde Reli¬ 
gie , de gemeene rechten en vryheden der Koning¬ 
rijken , Landen , Staten , en der Ingefetenen van 
dien , welke door Godes genade daer van profellie 
doen , fo wel tegens het geweld en macht , als de 
liften en quadepra&ijken van den Paus van Romen, 
Koning van Spanjen , en haer Medegenoten, wel¬ 
kers voornemen ontwjftelijk ftrekt , om met pre¬ 
text van de Roomfe Religie , onder hare hoveer- 
dige heerfchappye en meer dan Barbaryfe tyrannye, 
over de Zielen , Lichamen , en goederen , te 
brengen alle Koningrijken , Landen , en Staten, 
waer van de Exempelen en proceduren , niet al¬ 
leen ia defe Nederlanden , maer ook in de Rijken 

7** 
van Engeland , Vrankrijk, Portugael, Duytfland, 
en laetftelijk ook in ’c Koningrijk van fijne Maje¬ 
fteyt, maer al te kennelijk en blijkelijk xijn , en daer 
van genoegfame getuygenifle geven , fo dat fich 
daer van allo wel verlekert mogen houden de Ko~ 
ningen , Princen , Potentaten en andere Heeren , 
tegens de welke noch niets dadelijk geattenreert is, 
’twelk hun aengaet en betreffe , als de gene tegens 
de welke her alreede in ’t werk geftelt is , fulks dat 
een yeder met goede reden rrioet pryfende koninglij- 
ke en heroïke voorfienigheyd en r^lolurie van fijne 
voorfchreven Majefteyt , by de welke hy feer wijf- 
felijk voorlien heeft , al-eer dat de voorfchreven na- 
trachtingen van fijn eygen perfoon , ftaet, en Ko¬ 
ningrijk ontdekt waren , dar om de Spaenie ambi¬ 
tie, en de gepretendeerde Monarchye en Tyrannye 
van dien te wederftaen , het hooglijk van noode 
Was , dat fonder vertrek de Cbriitclijke Koningen 
van Vrankrijk, Engeland , Schotland, Denemai^ 
ken , en de Proteftantfe Vorften van Duytfiand eene 

en johannes Knenens, fijne Ambafladeurs, en alfo 
federt de voorfchreven befendinge noch klaerlijker 
dan oyt te voren gebleken is hec voorfchreven voor¬ 

alle dage doet , fo twijffelen de voorfchreven Staten 
geenfins, of de gemelde Chriftelijke Koningen, Prin¬ 
cen, en6taten fullen wel verftaen , dattetover-tyd is 
eene Generale alliantie , verbond en contreligue te 
maken tegens het voorfchreven verderffelijk en fcha» 

fe Provintien , hebbende overwogen de Pro- delijk voornemen , en met der daed by der hana te 
politie van wegen den Koning van Schotland ge- grypen de noodwendige middelen , niet alleenlijk 
daen by den Heere William Smart , Raed van fijn j om te defenderen , maer ook om te ofïenderen , 
Majefteyt , en Commandeur van Pettenobeme, in en daer-en-boven fodanige , als God Almachtig 

LVaien kr chte van fijne Credenie-biieven , gedateerc den door Gjne Goddelijke genade verleent, en noch 
5ene» i6 February laetftleden, en rijpelijk beraetllaegt op' verder verkenen fal tot de bevorderinge van eenen 
jelse* de communicatie met fijn E. gehouden op ue Poin- lo rechcveerdigen eerlijken en billijken handel, 
jnöén <^en van fijnen laft. Hebbe voor eerft fijn voo.fchre- 
leerc ven Majefteyt feer ootmoedelijk bedankt voor fijne 
9illt« goedertierene en gunftige recommandatie , en pre- 
®uart^ fencatie by de felve gedaen , verklarende dattet hun 
mbaf» feer aengenaem is te verftaen , dat de Koning den 
ibtur Staet van defe Landen, en de Ingefetenen van dien, 

*onineB ‘n êoe<^e en gunftige recommandatie houd ; en dat 
a fy ook aen haer fijde altijts feer veerdig en willig 

5>tSot« fulien wefen, om hem te believen met alle behoor- 
tnö. 

De voorfchreven Staten bedanken fijne Majefteyt 
feer hertelijk voor de mede^deylinge en ohderrich- 
tinge , die ’t hem belieft heeft hun byfonderlijk 
door den voorfchreven Heere Ambafladeur te doert 
en te geven , van de verderffelijke en forgelijke pro¬ 
ceduren, in fijn Koningrijke befteken byde dienaers 
van den Koning van Spanjen met eenige de voornaems 
fte van fijn eygen Onderfaten , waer van ontwijfelijk 
de dagelijke voltreckinge gcvolgt foude hebben, ten 
ware geweeft dat den voorlchreven aenflag Gode mis- 
haegc, en van hem wonderbaerlijk ontdekt geweeft 
hadde, enfokerals fy bedroeft en veftlagen xijn ge¬ 
weeft ter oorfake van het voorfchreven lelijk en forge- 
lijk voornemen , fo leer hebben fy fich wederom ver- 
blijt, als ly overdenken dat de machtige hand Godes 
(diefijn Majefteyt tot het Koningrijk beroepen heeft) 
hem ook voor een fo groot gevaer en fo onrechtveerdi- 
gen flag bewaerc heeft , tot welftant van de gehele 
Chriftenheyt; van fijn eygen Koningrijk en Staec van 
de Ingefetenen van dien, waer door fy God ook gro¬ 
telijks loven en danken, houdende voor gantfeh ge¬ 
wis , dat dat een leker teken is , dat fijne Goddelij¬ 
ke Majefïeyt tot een geluckig eynde fal brengen de 
Koninglijke en Eerlijke refolurie des Konings, van te 
bevorderen een Generale Alliantie, Unie, enChii- 
ftelijk Verbond tuflchenalle Chriftelijke Koningen, 
Koninginnen , Princen , en andere Staten > en daer 
door te breken en vernietigen het voorfchreven ver- 
derffelijk en lorgelijk voornemen van den Koning 

i Oqq 4. vaai 
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van Spanjen en fijn Aêhhangers. En alfo fijn Maje¬ 
fteyt belieft heeft hun de Eere t* doen, van hun te 
vragen haeradvijs en opinie, hoe dat men foude mo¬ 
gen te gemoete gaen de vordere aenflagen van den 
voorfz. Koning van Spanjen en fijne Medegenoten, 
mitsgaders ooit de beroerten tegens fijn Koningrijk 
beletten, verklaren de voorfchreven Staten, dat fy 
geen beter nochte verfekerder middel fouden konnen 
bedenken, dan dat de voorfz. alliantie , verbond en 
vereeniginge met den eerften gemaekt werden tui- 
fchen den Koning van Vrankrijken Navarre, deKo- 
ninginne van Engeland en Yrland, fijn Majefteytvan 
Schotland , den Koning en Koningrijk van Dene¬ 
marken , en de andere Princen , Staten , en Repu- 
blijken, dielich daer toe fullen willen voegen, om 
niet alleenlijk by middel van defenfie, maer ook van 
offenfie, te wateren te lande, te beletten het onrecht- 
veerdig en tyrannifch voornemen van den Koning 
van Spanjen, en hem fo veel te doen te geven in fijn 
eygen Land, dat hy bedwongen fy de Koningrijken en 
Landen van andere in vrede te laten: wat defe Landen 
becreft gelijk fy aldaer ledert langen tijd herwaerts ge- 
oordeelt hebben , dat dat geheel nodig was, ja na het 
menichelijke oordeel den eenigen middel, om eens 
met Godesgratie te komen tot een gefond, loffelijk, 
en geluckigeynde van de gemeene fake der Chriften- 
heyr, alfo lullen fy fich ook altoos feer veerdig en be- 
reyt vinden om daer toe te verftaen nefFensden voorfz. 

.}i) Koning van Vrankrijk, Koninginne van Engeland, 
Koninginne van Schotland , Denemarken en andere. 
En gemerkt de voorfz. Staten vaftelijk geloven, dat 
de voorfz. Alliantie beteren met meerder vrucht be¬ 
vordert lal mogen werden, met Godes hulpe en fe- 
gen, door de autoriceyt en refped van fijne Majefteyt 
ioten aenfien dat hem in fijn particulier fo veel daer 
aen gelegen is, en dat hy defen handel eerft begonnen 
heeft, en dat hy daer {onderlinge en dienftige bequa- 
migheden toe heeft, als om andere goede aenmerkin- 
gen, fo hebben fy ook dit gewis betrouwen, dat hy 
fich employeren fal om fijn voorfz. gefond opftelen 
voornemen tot eflfed te brengen, tot welftand van de 
geheeleChriftenheyd, van fijn Koningrijken Ingefe- 
tenevandienin’tbyfonder; ja dat het felve ook vol¬ 
bracht fal worden, tot feer grote eere en reputatie van 
fijn Majefteyt. 

Daer-en-boven alfo fijn Majefteyt een welgevallen 
draegt, om met defe Landen van tijd tot tijd goede 
intelligentie houdende in faken betreffende de Re¬ 
ligie en den Staet, fo van fijn Koningrijk, als van 
defe Landen, ten aenfien van het gemene Intreft, 
en de onderhoudinge der oude vrientfehap, verklaren 
de voorfchreven Staten, dat fy daer voor ook defelvq 
fijne Majefteyt feer ootmoedelijk bedanken, en dat fy 
aen haer fyde begeeren altoos met fijn Majefteyt on¬ 
derlinge en getrouwe intelligentie te onderhouden, 
gelijk ook defelve in alle andere faken te believen fo 
feer als hun mogelijk fal zijn: En met namen in ’cgene 
fijne Majefteyt begeert nopende het vervoeren van 
kruyt en wapenen uytdefe Landen,om vijfoffesduy- 
fent Soldaten te Wapenen,en het aentaften van des felfs 
onderfaten , dewelke foude mogen beftacn in defe 
Landen te komen , lchuldig bevonden zijnde aen die 
grouwelijkeconlpiraueen boos voornemen tegens fijn 
Pcrfoon. 

Wat bekngthci particulier van deft voorfz. Heere 
Ambaiïadeur, de voorfz. Staten willen niet twijffeien 
of fijne E. rijpelijk overwegende de redenen, begre¬ 
penin haerantwoort en Brieven den 12 November 
rypo aen fijn Majefteyt gefchreven , fal fich daer me¬ 
de re vreden houden, en d’ecne of d’andere prefenta- 
tieaenncmen. 

Eyndlijk bedanken de voorfz. Staten den voorfchre¬ 
ven Heere Ambaffadeur, dat’et hem belieft heeft dit 
Gefanrfchap aen te vangen toe publijken welftand 
der Chriftenheyd , en verfoeken op hem , dat hy 
fijn Koninglijke Majefteyt favorabel rapport wil 
doen van fijne geheele befoigne, en by defelve ook ex- i 
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euferen hetuytftel van defe antwoord met de redenen 
henn mondeling verklaert. 

Gedaenter Vegaderinge van de Staten Generael in 
den Hage in Holland den 7 July Anno 15513. 

Wasgeparapheerc, 

f WfiTk , Vt. 

Onderftont gefchreven, 

Ter Ordonnantie van de voorfz. Heeren Staten, 1 

En was Ondertekent 1 

G. Aer ssens. 

€n bcïangcnöe fjet particulier berfoeft bp Den baaifc. 
ïCmbafTaDeuc ^tuartaen Deleten Staten «JScncracï 
geöaen / nopcnDe5ijneptetcnfte ban De Dienftcn Dn jjcin 
DcfeHanben geöaen / bon: Dm eerften FPartn j -79, 
Daer Ijpfobdrmocpten om geöaen tjaöDen / ch 
ben ban ÏLp^efalten ban Den Honing en parlament 
ban De Staten ban ,3>ct}orIanö berhregen / tegen? ben 
üngefetenen en Ctoeöcren ban Defe 3lanDcn / begroot 
:ot 180000 ©uïDcn? met De fcljttïDcn en intreffen 
ban Dien / al I)oc boel De _§>tatcn ©cnecael met beeftou; 
Denöaermgcfjouöcnte djn / boïgcnDe onDcrricfjtmge 
Die 5?i öacc ban aen Dc Honmgeti ban ^cliotïnnö 
eerft / en aen Den Honing ban ©ennnnrftcn Daer na ge* 
öaen IjaDDen / nocjjtan? Detosjle ftu nu te bteöcn fetjeen 
te toefen / De btieben ban ftep^faïicn ober te ïeberen acu 
De #ceren Staten ©cnerael / en De Staten Ccnernel 
Der ©eteenigöe $tobintien te ontftacn ban De ©Miga* 
tien Jjem berïecnt ban De Dicnften geöaen boot Den eer; 
ften iBattp 1579. en ban De anöecc bienftett alleen 
lijft te ïjanöelen / nopenbe 3ijn tcactement Coroneï / 
boot fjem en 3tjne l^oog-atnpten / Daer ban pet acljter; 
toefen toa? üeötagenDe bolgenbe ö’afrcftcnmge ftDcrt 
Den eerften Jlfëartp 79.4-* 672. ^temboo’3rfnc £om; 
pagnte Coconelle / toaer ban Ijct acljtet-toefen toa? 
niontcrcnöe 66116 <0nlDeu 3 ft 7 penning, ©oot De 
Compagnie ban Siaque? £>tuart«848 töuIDen iAft 
i penning, ©oot De Compagnie ban 3£nö?e ^tuart 
18059 CmlDen 11ft / 6 penningen. ©00^ DeCompg; 
gniebanCapitepn Canftbn «9939 Ctoïöen ift. Cu 
boot De Compagnie ban 3Iuftdce 15762 ©ulöcn 12 ft. 
Söeö^agenöe t’famen I^onbert Dtie en tfeftig ©upfent 
een ïfonöcrt acljt en tnegentig pouDeu bier ft/7 pennin¬ 
gen ' met berftlaringc Dat hu Ijem Die?-aengacnöc f o re; 
Dclijft tegen? Den XanDe bSilDen Djagen / aipccnig an; 
Der Ctoerftc IjaDDe geDacn. Cn Dat De ifccren Staten 
Ccncrael alljiec De feïbc bctaïnigc fcljuïöig toaren / bot 
genöcfeftet ^iccoo.tD tot ©elft / 'PJuno 1581 gemaeftt/ 
fcggenDe/ Dat ’t fcïbe ooft fonDeu ptcjuöine of couft; 
qücntie / in rcgarD ban De anDcre / UonDc gcfcijicDm / 
Doo? Dien Den fclben geltjfte belofte niet toaren geDarn. 
^>00 ip goeD gebonDen om alle botber onlioftcncn on' 
Dicnften/ Die npt Defe faftc met De cJ®atiefotb 
Dc mogen ontftaen / te bcrmijDen / en meer anDcre 
goeDe confiDccatien / Darmen cenige conmnttcrm 
fouDe / om in communicatie met Den boo’fcljtebm 
?CmbafTaDcur te treDen en te ften toaer boa: ft» De boot; 
fcl^eben putetenftcu fouben toillen qttitercii / mit£ bat 
’t feïbe foube gefeljicbcn bp Ceffte ban Hctic ban De p:c; 
tenftenban Den bootfcljteben^tunrt ten bcljocbc ban 
De ©encralitept / tegnï^ Den genen Die Daer in bcboii; 
Den fouben tootDeu gcljbuDen te 31311. £n bat De pen 
ningen ftein tc bcïobcn / op rcöcltjften Dagen en ter 
mijnen fouben toerben belooft / en gebonDen upt De 
bcrDingcn en anDcre errraoïDinarifc Contnbtinen 
niet gcbcftincert tot Dc loopcnDc iaften ban Dcc Ooi 
log. 

CwiDeïijften na beïe ©nberlpnbeïmge en Diberfc ^ 
caminuniearicnen rapporten Daer ban geöaen / Ijeeft fnn,6r’fi? 
men op De boojftöteben Conötnai met fjem gearcot; or è?.*- 
Deert / Dat men fjem boot alle Dc bootfrijtcben 31311e ™ 
ptetcnften op iCccmfjncn ftiuöe betalen eensrfcp nibijf 

• ‘ tig 
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«et qe> tigb öiiyfent ©uïöcn / en öaec boben booz fijne tee* 
rnsekc Cj,jjL> pjee-en-ttonitig Ijaudect ©tilden / met ttoaelf 
oep™> fprtbect © iföeu at öacc omtrent tot eene Betcecinge 
ticuiïece ban cciie ©ouden tieten 'en öaecacnbangenöe JfBeöa* 
pfttea. i,cjjan öc.spaeufe Bloot. 

ce <5ufi" ©en bijf-en-ttointigfien iBau f(eeft öe Baeöd-Hee- 
tera re©oöïep/ in den tfadcban Staten toefenöe ban toe? 
iln&afl gtnöe ïtaninginne ban ingeland/ obergelcüect een 
fabeuc JBiffide ban öc honnigimie ban ingeland aeu öc 
aan ben (©aiceale Staten en den Baöeban &tatc/ toaerby 
*onin8 ijare Itóajeftept bcrftlacrt dat fy op bet menigbuldlg 
ötöat. aenfjouden ban den boomoemden ©oöley / om ban 
anb fijnen dien!! albier becïaten te tooiden/ bare> jiiBajc* 
©en fieut fictn cinidefgft geoozlooft fjadde te mogen t’l? uyd 

Baeo^- cntoedcc in ingeland fioincn/ cn dien bolgenöe beeft 
ffi? Öb fim aflcfieud genomen / met leet-toefen ban de 
leemt ©cöeputcecdeii ban de pzobintieu en den gebeden 
i)« Bacö / die ficïj bedankende ban fijn goede ©ffitien 
‘nbec9/ aUper betuefeu/ Ijcubeii ficin doen bereeren met een 
recEu ©ouden lieten ban ttoaclf Ijondcrt ©ulDend/ emd 
neDec. alfo in ’c lcft ban de JBay~ toedecosn na ingeland 
Se, öertcodien. 
anb, 

<5:ot* ^ll ö,;fcn '3aiT l59i' fieef bet tot Honden in ©n* 
uefte geland fecr ban de pefie / gelijk den ‘Sigeut ban öe 
« Staten ©cuerad ©oei de Carou öacr ban fcljzccf den 
eianö’y acbt-eu-ttointigtfen "Juin Hluno 1593. aen den Hec* 
a bv »>wbaii (Dldcnbacnebelt. 2Sii ben bier / (cbzrjfr Ijy / 

„totBcchual-Griogekomen/ maerbertrektoedcrom 
„moigen na (jet Hof / öoetoel alöacr nu niet bed te 
„doch ibdan toeteljooren/ toant bare JBojcfleyt al 
„Öiefefcan derben ban baer Hof boet bcrtccclten/ en 
,, fa ficilstclrjchalie b’eemöe ban daer boud / datfegc# 
„ noeg ©algen omtrent bet Hof laet fetten om te bcc* 
„ beeren die ban Honden / of de plaetfcn öacr öe fickte 
„ id / om by boer te bomen, Booztoaec ©ob de Hecre 
„ befoebt dit Hand met een groutoelijbe ©efie 7 en 
„ meene niet dat’cr min binnen en iuöeboojbocbten 
„ban Honden fierben danbeectien ofbnfticn bondert 
„ alle toeben. ©ok angmenteert defelbe (lekte narij alle 
„ toeben / en bcrfp.zeyt tien mijlen in ’t ronde ober al in 
„ ’t Hand omtrent Honden: ^jdtetoeefen dat’etnocb 
„ al berder fieeeben fal / tertoijlen öefe fiebte fo bzoeg 
„ in ’t jaer begint / ton moeten Ijet ©oö opgeben i die 
3, tocet toat oud falig id- ,fl)y acngaenöe indien ib een 
3, pzibaec Perfoon toarc / ib moet de toaerbeyö leggen / 
3, dat ib booz özic of bier JBacuöcn my in Holland fou* 
„ de bomen bertreeben / en öe plaetfe febutoen dacr de 
„plagc balt / toant ib de fioutfic in defe fiebte niet 
„ beu/ i^c. sDefe peftc en fierfte continueerde nocb een 
toijïc tgb / cu bermeerde fnlbd / dat’cr in eene toeebe 
bmncii Honden ttoec-en-ttointig bonöcrt jiPenfcben 
fiozben / mecltcndeel jong ©olb en Ibinöeren: en blucb# 
ten bclc uyt ©ngcland / fo dat’er binnen IBiööelburg 
alleen in een toceb ober de ttoec bonöert pcrfonen 
aenquameu/ bebalbcu de gene die op andere plaetfen 
öe blucbt namen cu beraoeben. 

©Ét 
an ©p den negentienden alfo de beïft ban ’t ©ar* 

nifoen ban ,öuyd op renen Cocfit op ©uyt uutgc 
troeben toad' cn dat op Bzieudcu Hand / fa hebben 

satnt» öe ©urgeruc baer meefierd ban bet refierenbe ©arm; 
«n focn gemaebt / cn de felb eter .^taö uyt doen gacn / eu 
ï‘aWC’ &aCL' ftiben bzy gematebt. 

oen 

Het ©arnifoen in tSijnberb mutmeerde mede / eu 
namen baren ©berfien Öijncbeït en Hopluydeu ge^ 

mn {jet baugcn / cu bofeu uyt ebt Baenöd özic perfonen / 
die öc Hicentcn cu öed ©ificbopd jollen ontfmgen / 

s'ftfni. £n beulden dacr af Hceningen uyt onder den (êalöa- 
loen ten. ©efe bare tóegermge öueröen ettelbhe iiPaen* 
binnen ömïaiig/ tot öae ©zaef Harmen ban den ©erge met 

öe Soldaten öaer in leggende bundelde / en die ten 
' bollen betaelöe / en dat fy öaer uyt togen / en baö^ 

Den bedongen Pafpoózte en affebeyd / die men ben 
iuoff geben / cn togen cïbd bunnen toeg/ bzefende 

, dat menfe in ’t boze of lange ober Ijare mnyteryc fïraf= 
fen fonde. ©zabe Herman ban den ©erg cn öc 
Commiffarifen "deden ben befic om ïjaec indicufïtc 
bonden / pzcfenterenöe Ijacr een ceutoig Pardon A en 
oob andere ©apiteyud ober bacr te (lellen / .• Dan toad 
al te bergeefd / by beeft öaer toeder in bcfcttmge.ges 
lept een aengenomen ©ozgerd ©aenbcl uut öenlo (foi.j2; 
met ©oet-becgeu en öc Heer ban JBicbenöoubd 
©aendel. 

©en febenöcn Hlngufii beeft men tot Habrt öc ge* 
bele Compagnie ban iDaööeï gemurineert gefien / die Jiï' 
ccrfl eengebaiigcn nut gctoclö lod gemaebt Ijcbbcn/ fproaa 
cn öaer na tot meermalen grote tooozdcn met öe <g>ffU tfcsta= 
eierd gemaebt/ cnoobccmgebacrgctoccr öacr tegen (!n . 
getrocbcn / ban de toclbc bier by den Heete ban ©at* “oih/* 
cljon en ©>ob 5ijndc doen bangen / hebben Ijaer fo aen* &an 
geflelt Dat "men t’bacröer appetijte die toeder beeft moe- f 0?*' # 
ten doen relarercn / feggende fulbd te doen niet tegend Lcnae» 
öe Herren Staten norljtc ^rjn ©rcelleutic / maec tc* nut / cu 
gcndboerCapttcyncu / dieljacr onthielden ’t ©eld/ b00^°' 
dat öe Staten betaelt badöcn / met ban een/ ttoeeofmcn’ 
dzie/ maec banbeel jiiaenöen: ©armen bcnluyöcn 
(öiebaec lebenbooz tHanö toaegöen) niet ald ©ede* 
laerd beboozöen te tracteccn / macc ten minfren geben 
’t gene ’t Hand beraelt ïjaööe / en baer ontbouöcn toer* 
de: dat men ïjcnïuyöen niet bdjoozöe te nemen ald 
ban benluyöen / inacr aen ’t Ijcclc .ècbatfe ïiegnuent / 
datfe alle ban een meyninge toaren en tooneu (ouden/ 
fomen bacr toiïör fozeereu. .Piet te min 5ijn cyndïijb 
gcfiilc met ’r rclapercn ban öc bier gehangenen / en 
conDiticöatfctëcqucfleobecgcbenfouöcn. ’tlHclb/ fa 
men meende / Die hapiteynen b^eefende / bebben baec 
Die tod met dobbelde Heminge geflilt. ©e Staten 
öaer ban beraöbecteect jijndc / bebben Daec in goed ge* 
bonden trjöeïijb teboozficn / nutd dat alle öe tiapitcy* 
ncn / niet alleen ban öe ^ebotfe öegimenttn / maèr 
ooit ban alle andere/ fper Soldaten abfolute afrebe* 
nmge moefie doen / eer 5U uyt den Belde febepden / al* 
fo men anöecfintd b?eefc Ijadde dat öc jBuytcrye in öc 
uitcrfle ©arnifocncn dapper aengaen foudc. 

©en fcbentienöcn Hlugufii/ de ^uyterye uyt ©je* 
da / te toeten: öe Banen ban ïEïifotc / ©önioud / Wind' t>an 
hy / ©alüd uptgeiagcn sijuöc op een ©onbop / om te 
©onbopcirneenemcrbciïjliefommc ban ©clöd/ ban 
etrelijJie dupfendm om den Hertog ban©oiïlion te le* tecjT 
beren / toctden $p omtrent .fBacfiricbt ban feben Ba* 
ucnöupterd/iin een lage leggende berrafebt / m ban öc 
jèpacnfe ecnsöeeld gefiagen / 50 bedoren ontrent taclj* 
teMtig pcerdcii en rfelïig gebangen / ooit nregen öc 
J>pacnfecenpabof JiBaïe met omtrent ttointig öup* 
feilt ©ulöcn acn ©elöc / Ijct ander ©clö ’t toeil» gefcut 
tocEöcnocbtacbtentig öupfcnt gnlden te toefen / toerde 
gefalbecrt tot ©zeöa / ald 00a in een Huybd (ledeben 
Pecrgeuoemt. 3lbbcbbc gefien een Jilèiffioc gefebje* 
ben uyt JBiööcïburg met öe epgen band ban ^olja» 
jBilanöer / éecretacid ban fiin ©rcdleutic IBauri* 
tiudbanSaffau/ ïuyöenöeonöccandeccalöud: Hlcn* 
33 gaenöe bet ongclult onfc Buy teren ober-geltomen/ 
,, Ijaööe 3fin ©pceilentic gelijlte trjdingc ban geïyitc da= 
3, teontfangen: 

>3 3lt CU ttoljffeïc niet Smultates & inimicitias aliquos 
3, nojlrorum ex invidia conflaitu quodarnrnodo eau juin ejje 

■ufortuna nojlra. Sedpotiore vercor tribuendamgarrulo ijli 

,, gallo, quigalltnje in morem intergallinas crocitat. 

Dat is, 

33 ©at öe tojacli en Byantfcbap / tuflcbeu ecnfge 
„banöconfe/ uyt nijd ontfiacn/ 3yccnigfind oozlalte 
3, ban ond ongeliiït: cJlBaer ilt ïiiccne bat bet booziia* 
„ mebjb beboojt getoeteu te toerden bic fnapacbtigcn 
„ HaenJöie gelylt een Henne onder öc Hennen by u lup* 
„denhraeyt/ toantihibebbe opinie/ DatljpsijtiPjo* 
,, fefie te buytcn gegacn id / en cenlBifielaer of Stoop* 

jj man 
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man fjeeft toiïïett toefen / ïjoetocï fijn ©jince öat j 
bafieïijft ontbent. flb ïjopc öat öit on? eenc toacc- ! 
fdioutoinge faï toefen ban meccöet ongebaï. ^e Öit 
jfUeeger? lepöcn öe fcbuïö ban öefe fcljaöe bafï op 
malbanöcceii / en ’t fcbccn Dattec grote onoiöcniii 
ge onöec benïicöcn getoeeg toa? / mit?öien öatfe fo 
onboo^gen? aengetaft toeröen / en öaec op niet bec- 
ïjoet toaten / en ïjet ging Ijiec na ’t fp:ceb-tooo:ö: 

Onordening en quaed beleyt, 
Brengter dikwils veel in fwarigheyt. 

ï©p Rebben {per boa: bcdjncït öat ©cröugo met 
_ . een poop ©oïb? onöec doeningen lacb / ïjet oo; 

®t. ge (jcbbenöe op >33:abe ïDiliem ban ©affau toat bP 
öepö boojnemen fouöe / öaercntuflcben Ijaööe 433?aef J©ib 
saantie ïeni ban jföafTJU öoo: öe Rupterpe ïifieïijft Cocber# 

öen mc£ een 5°et öecï ¥>’°bianöe boen boojfïen en 
tarjö. * gcfptjfl / ’t tocidi öic baii doeningen becfiaenöe / 

toaten öaec in fcec t’ontoeöcn / en op ©etöugo fcct 
gcfloo^t / aïfo bp fjcin bccocnit öaööe öat bp fulb? 
niet alle maclft beletten fouöe: inacc l)P cjccufeccöe 
fïdj op öe hïepnc macïjt ban bolbe / Die bP baös 
öe / en ö’ontoiïligbept öeu ^olöateu öcuu öe fobie 
öetabnge öie ÏJP ouöcr bacr bonöe Doen / niet te 
min bn bccfebect {jaeu öat ïjn foöantge buïpc ton? 
toettondjtenöc öat bP bet ïjacfï alle? ceparecen faiu 
öe. 2ïen ö’anöcc 5ijöc <©?abe ïBiïlem ban ©affuit 
baööc geerne gefien öat öe Staten «©cnccael baten 
Eeget in ©neflauö gébiacljt ïjaööcn / en öat men 
al? nodj 45?deningcn belegeren fouöe / toant öe gconö I 
öaec men öe «^faö acntafïcn fouöe / boog / boet en 
3anöig toa? / al toaetmcn een gefont Eeger tot in 
©obember bouöen bonöe / en öe laetbepö öc? üïaer? 
jfouöc bet outfet in aïïe inaniecen Ijinöcdtjb 3tjn / 
en ö’acnïtomfïe öe? ©panö? / öeut öien öe IBocaf 
fen onbiuubbaer toetöcn/ inbeeïe manieren beletten. 
<©ocb öe Bpefcn fcïbe toaten in öefen niet een?/ 
toant öe partpfcbap toa? alöaet nodj groot / en 
öe gcene / Die bet met öoo?öa IjielDen / fuflineeröen 
öatfe öact öcut aïïc öc Oorlogen op boer ©lobim 
tie tteeïten fouöen / en fouöe aïfo ©pcflanö ban 
©?unöcn en ©panöcn bcöoibcn to02Öcn : ten ïcïïen 
toecöe begoten öattet ttoce «öödlupöcn na öen i^a- 
ge fouöe repfen om in öe ©ergaöcringe öcc ,5>ta= 
ten ^enerael / fijn ^rccïïentic / en ilaöcnban ^>ta^ 
te bore pzopofitien te öocn en rcfolutie te berfoeben. 
<©on Won en toifï niet of öen tëErebc^ / öie in 
®?anïitfj(t booi öen tfjö ban önc iBaenöcn i gr^ 
ïijcït bedjaelt ié / befoten toa^ / fouöe gecontk 
nucett toeröen Dan niet / en öat men ober fuUtg on^ 
febet toaé of öe ©panö fijne fïcrbten en ïtrijgöboïb 
ban öacr tteeïten en biet in ’t Hanö baïïen mocb= 
te / afë oob öat br,^ ©nanöd tnarbt nocb beteb 
bg öen anöcten toaö / fonöcc öat men fijn öcjfein 
toig / of bP in 25ommeIretoectt een inbal meem 
öc te Doen / of toat bp anöecö boomemen fouöe 
toiïöe. ®atmen ooft aöbertentte baööe öat bp ban 
aicenmge toaö bcpöe öe ^teöcn ban ^oe^botgb 
en ^Deuttidjcm acii te tafïen : fo toecöe niet gocö 
gcbouDcn / öat men met Ijd gepeeïe %cgcc bit 
3'act boot <©jocnmgcn tteeïten fouöe / macc öat 
men fijn 45cnaöe 03tabc iBiliem ban SajTau een 
gocöcn boop ©oet-©oIcb^ en Suptctcn fouöe toe? 
fdpeben I ont alöaet tot öenautouige en blodtetin; 
ge ban ötomnigcn cn tnncminge ban cciisgc 3*025 
ten / öie men ban noöc fouöe Ijcbben / te p:o; 
ceöeceu ./ en öat men öe tcjle ban ’t Hcgcr cn bolb 
op öe jfrondcrcn ban öe ^obimicu / öaec men 
meenbc öie mecfl ban noöc te fullen toefen / om 
op öeé ©panöy boonieiucu cn acugagcn te letten 
cn tegen te ftaen / tc bctöcdcn cn tegen öen 3lem. 
ten tijö foo ’t Dan ïtonöe gcfcbieöen fytt Eeger boo: 
cöiocmngcn te brengen / De .litaö en anöece Itlcpne 
steden en©ïactfcn betobeten/ en bcrbolgcn^’tgc; 
bede quactict ban Etoefianö te bebtpen / en Den 

ftcBoek. ij 5) 3 

©panö af te nemen aïïcë toat bp öaet ïjoööe / of 
eetiigb anöcc cjcpïoict tec banö tc nemen / aï^ ten 
mcefïc bctfeïtecinge cn öienfi ban ’t Ëanö fouöe 
mogen Dienen. <©icn boïgcnöe 3ijn na ©’teftanö 
gefonöen öe l^ccte ban Eocrcö met tien c!i^eöets 
lauöfe Compagmen / öen Coïoncl 25artboIt 23ab 
fout met tien ^cljotfc ©aenöclö J cn <©2acf 
!ip£ ban ^affau met adjt ©anen ©untrr^ / bo^ 
beu öie ttoce ©anen ©uptet? bic ban fijn ïtcgk 
ment alöaet toaten. ©oottë beeft men öen ©iö« 
öcc ©eet öie met biet ©anen polbaren tot Eut^ 
Pben / cn ttoec Conittte ©aeröcii cn anöece ©aen« 1 
öelö fo ©uptecen al? ^olöatcn öie ni ’t felbe <©?aef/ ' l 
fcïjap tot befettinge bet ^tcöcn cn plactfen gefonöen 
toeröen / laten toeten öat bp alöicit fijn <Benaöc 
4B^aef JBilïcm ban «©afTau öe fcïbe ban öoenmoebte 
bebbeit / cn öat öie De pïactfcn / bet <6arnifoen of 
een gcöedte ban öien modjtc ontberen / Dat bP öie 
mcöe fouöé mogen oiirbieöcn en gcbuipchen : en 
fcïpcbcn öc ïiaöen ban ètntc oocït aeii Den ©tööer 
©eer / Dat bp aïöieu öen ifeecc «ötabc 3©tlïem ban 
j^afTau beni ontboot tot afiifrentic 7 pp op ’t fcbJi> 
ben? bpbem tcecfecn fouöe. <©?abe IBilïcm öc boo^ 
febjebe ttoce Regimenten bp beni geïtregen bcbbcnöc/ 
bocgljt öaec nod) bp ttoadf ©uefe ©aenöd? cn trebt 
Den een-en-ttomtipfle tlugufit!? baii ^tool / bp gd) 
bebbcnöe öue Ijalbc Cartoutoen / cn logeert De? 
Uibont? tot €>nmien. ^cn ttoce-cn-sjinuugge ïact 
bp ‘Gjamsbcrgc op cpfd)cn : Dan aïfo öacr op ïag 
ccucn fjoïjan Rcnfdacr met tncgenng J©an / goc; 
gen fuïli? af / feggcnöe öe pïaetfc te betoaren booj 
öen honing. €>2aef ïBiïïem boet öe acnfcbangnge 
öocn en öe? morgen? ’t cöcfcbut pïanten / en biet- £2, 
en-ttointig febeuten öacr op geöacn 3önöegeben’top trepiat; 
genaöe cn ougenaöe / fp toetöcn in betoatinge ge^ w* 
Ijouöen / cn gcali? öaet aen 3pn fp op ©ccnbnigs ®cc0„“' 
ge gerudit / öie ’t<©cfcbutgegen ïjcbbenöe tteeben t«nt 
öact af fonöcc getocec na <©ïöen3cel toe. 5^ie ban 
Cmlicbcm/ ïDaltni / en op^tccntoijb?ï|up? beda^E"Ó" 
ten öe pïactfcn / en beeïopen ban fcïbe. men t\ 

5Dcn 16 Elugngp bomt <£$?aef JBiïïem boo? J©eö= £>«f« 
öe: in Dcc narbt beeft <©?abe 3©iïïem öe beguaem= öaööe° 
ge gdcgcntljcpt öe? ïjtip? toitïen Oegcbtigen / fjcb' 
bcnöe bp pem !5oog ;fÉatljeu? gjnen Sngenieuc / 
cn tooit öc fcïbe gjoog üBattbeu? op De bant ban SKnge* 
öc <J5:aftc öeut gju boig gefeboten / öat bp grab? wut 
öooö bleef. €>cn 28 Itlugnflp ïjebben fp ’t bnp? fom ^ 
Dcc een fcïjcut tc bectovicbtcn obergegeben / teoeften frfiote, 
af met bpftig j|©an fonöcc getoccc / en fo beeï 25a= 
gagie aï? fp öjageii bonöcn. ing™ 

ïBcööe befet pebbcnöe / tcocb <0jacf HDiïïcm na 6 
3©mfcbotcn / en ban öaet 11a ^>ïocl)teccn / aïtoaec 
’t 'öcfd)ut geplant ïjebbcnöe / bobben öe 23cïcgcts ^eio 
öc / gecb omttent bijftig Jffian / Race op gegeben/iij&jj 
cn togen met getoeer en 23agagie upt. -ë»ioc§ 

^aet na toogb fijn <©enaöc na öe 23outtange /teceu- 
’t todcb bet booiuaemg toa? / öaetom öefen tocRt 
booigenomcn toctöc / toant öien tod befebang Ijeb; 
bcnöe / fo toaten öie ban doeningen benomen 
aïïc öe ©affagien / öaec Deur fp bonöcn ontfet 
ofte gcfppg toeröen. $iec bid gtoote bctaöinge 
toaec en op toat pïactfe men bet 5?oit fouöe mo ïMier 
gen leggen / cunöeïrjcb too2öc gocö gebonöcn öat^int 
inen ’t fcïbe fouöe leggen een mijl toceg? boben^0 
©ïacl) - toeööc in een toocg b?eeö j©ora? op een ©our. 
Eanö-beubdtjen / öaet öc Eanögrate ötoet? ober‘an8ei 
ging / fonöcc Dat op een Jfëijï toccglj? oiiöet ofü0UlEf 
bo'jeu faöaiiigai gcïcgcntbepö toa? / en toecöe öcii 

! 7 £>eptemb?i? bet geaben begonnen om ren geritte 
| tc maben ban byf 23oï-toccben / öie in bet .ïBo^fd.u 
i ca? fouöen bomen te leggen / cn öaetom een toij- 
j öe (öiacbt cn öie tod Diep : boetod öcfelbe <©?acbt 

boo: 'eetfi tot tegentoeet niet topöec en toeröc ge 
maebt Dan ttoadf boeten / en öact na met ge- 
malt topöec en topöec mabenöe / boïgcnöe bet 
boojnemen / ’t toelb toa? Dat men bet bed 
fteebee maben fouöe Dan bet getoeeg toa? bp 

tgöcn 
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ttjbcn ban JBiflem $pncc ban ©rangien/ aïë Som 
ftet ©fck jfeonop baec ooek ren fon oernacht fjab 
De: maer tertoijï men hier rneöe befigh ië / krijgljt 
fijn <Ö5enabe abbertentie / bat <&mf betman en 
<é?aef JFcebetift ban ben 23crgh fijnen 25?ocber met 
beeï Boet- en Heerbe-boïh ben Bijn gepaffeect toaren 
niet ttoee Ijeele en ttoee ïjaïbe Cartoutoni en een 
bcïbfïuch / en bat fp tipt be (Barnifocncn ban 4?:oY 
^ebcbootbc / ©ibenjeeï en anbcic (Barnifoenen noch 
bupfent IBan baec toe geïtefjt ïjabben / boet] bat 
<0?acf betman ban ben 2l5ergh / Die nu «Öoubct^ 
nenr ban <0elbccïanb aen beë ïtonmgïjë 3Öbe ge 
maeht toaë / toebecom na fijn <0oubernement ge' 
keert toaë. <B?aef ïBillem bat betfïaen fjcbljctiöc / 
fent terhont tfefïigh iBan na ©otmaccfum tot 
betfrerhinge ban jfjet «Barnifoen albaei’ / baec in af 
ïcen Capitepn fjagucë fBcucc en IDatmefooë Hup 
tenant met Ijacr ©enbcfë / en be pafte Baue ban 
SBaïenë Bupterë lagen : befc tfeftigh !!t)an bucrDen 
ban be 43ebcputcccbc ban ©ber-ifffd ccn öagïj op 
gefjonben / om baec een geheel Benbcl in te fen 
Dm : en beut bit Diïeu / toaë De &tab beë anbecen 
öacgg fo geflotm / batfe baec niet honben in ho 
mm. «Date boert een 23jief ban Bctbugo m rij 
fee geintcrcipieert / bacr upt men berflont öat~ Bet' 
bugo <Bjabe tfreberich te gemoet gefonben fjabbe / 

dentie die ik onder haer hebbe, is daer cogenfchijnlik 
eene revolte voorhanden: ten tegendeele indienden 
Vyand nietgeftut wort, vrefe ik feer, dattet mijn Hee- 
ren de Staten daer na wel bet rouwen fal , maer te late» 
Gy lult uyt debygevoegde Copiefien , wat mijn Hee- 
ren van den Rade van State my ontbieden. En alfo den 
uyttcrften nood een iulk.ja groter fecours vereyfcht,en 
dat ik weteen achteuwen perfoon fo fuffifant>dat ik’er 
myganfehelik op vertrouwe, indien ik fogeluckigh 
ben van by uwen perfoon te wefen,en dat het Land ge- 
dient fal lijn, en gy deelachtigh in de eere van eene fo 
fchoone occa(ie,fo bidde ik u ootmoedelijk dattet u be- 
lieve in allen mogelijeken fpoetfelfsin perfoon te ko¬ 
men met het Regiment van Uytrecht, de twee Com¬ 
pagnie Ruyters,en de Compagnie van Morgam, en an¬ 
dere die tot diergelijken cynde gefchikt fullen wefen ? 
nemende den kortften wegh op Steenwijk,alwaerikby 
den Gouverneur alle ordreen addreflen fal laten , inge¬ 
valle dat ik u hier niet verwachten fal:ik bidde u ander- 
maelu tehaeften&c. Datum Meppel den^Septemb. 
T593. Op de kant fiond noch onder aldus. Ik hebbe 
aen de Raed van State en oock aen mijn Heeren van 
Gelderland gefchreven datfe u vertrek niet quaed vin¬ 
den , want de nood vereyfehet allen fpoet. 

©e Bibber rjfranconë Beer Dit fetopben omfangcit 
om befe 23dcgertiige boot eerf? tc bom / trant {ju I hebbenbe ban <B?abe IBilïcm ban jBaffau/heeft fich tcr^ 
A ‘-A"-"-" - 1 front gerect gcmaccht/ omflcïjbp<BtabeJBillcmban 

djfaffati tc begeben / Ijcbbcnöc eecfïacn ben ©abc ban 
<S>tatc en am be Lf eere ban töïbcn-barncbeït Hbbocaet 
ban lëoïlanb fijn bertreh geabberteert/ ban fïjnbc alccbe 
op be»? tocht/ heeft fjp per pofic ban ben Babe ban .^ta« 
te ontfangen öefen naboïgenbe^ief: 

Ootmaerfum moff fjebücn om ben paa en ©jobian 
be te bekomen. <£>m ttraelf Dm September na bat 
ter 250 fcheuten op gebacn tuaren ban 'é inotgrnë J 
tot Dm noen toe/ ben muur genoegfj geopent itjnbe /1 

s trerbe het ober gegebm met accoojt / batfe fouben 
1 uprttechen fonber Bmöcfs en getueer / en mofim 

5tbecrm in ftó lBaenbeu niet te Dienen in ©jicflnub/ 
maer <Ö?aef jpreberih hielt ben <£apitepn met ttoee 
Huptmantë en feë ©fficicrë gebangen / om te 
Bantfomeren emige gehangenen ban ’t Begimcnt | 
ban IBonë ïa IBotte / Die gebangen traccn aïa 1 
fp <©ecrtmpbenbetg meenben te fecourercn <J5?acf 
IBiIImi bat berfïaen hebbenbe / heeft hP be nieiu 
toe befhngc op De 25ourtange / bie nu aï in cebe« 
lijke befenfïe toaë / befet met fcë ©cnbeïen ^oïba- 
ten / öaer ober Hopman ©cccit be Sjonge coiti; 
manbeerbe / en ië met fijn Hegcr ober het ifeoraë / 
ïangë ter 'Hpel / Boëtoinhel treber ober Coebecben 
getogen / en Hegcrt fich te ©alen / hopende bat 

Yn Heere, wy hebben uwen Brief van den 3 de- 4$^$ 
-L'tfJL fes ontfangen, en uyt de felve verftaen, dat gy u taan öerë 
op weg begeven hebt na mijnHeere Graef Willem van ©abe 
Naflau, met tien Compagnien Voet-volck en twee^J1 
Vaen Ruyterije. Waer opgecommuniceert hebbende 
met mijn Heeren de Staten Generael, en bevindende KUtsDec 
dat daer door het Quarriervan’c Graeffchap vanZut-^tcCtf 
phen feer ontbloot is van Garnifoen, niet fonder perij- 
kel van de plaetlen van d ien, hebben goed gevonden en 
fchrijven tegenwoordelijk aen die van Gelderland daer 
in Garnifoen te leggen de 7 Compagnien van ’t Regi¬ 
ment van Uytrecht, die altans met u marcheren3en in- 

ÏJP jpreberick foubc flupten acn ben ©aë tc gevalledat de Vyand fich foude mogen begeven na het 
^chooncrbeek / m ©erbugo ban hem bcifeïjcpöm voorfz. Quartier van Zutphen ,dat gy datelijck met de 
houben: maer hP bontst IBoraë fo b?ogc Dat i voorU.Forceniult te rugge keren nahetvoorfz.Quar- 
Öet quaïtjk tC Doen toaë / fonber fïacïj te moeten rier’ gelijk wy tegenwoordelijck fchrijven aen Grave 
leberen/ ’ttoelkhp ongcrabcn bont / cn be Staten Willem voorfz.HiermedeScc.Hageden ifSept.i^ëg. 
©meraelhem ook hobben bp hace23?iebcn getoaec= Leger ftont noch op de kant aldus:IndiendeVyand fich 
fchoutöathp h^i13^ boo? fóube toachten/ m niet {oudc mogen Meefter maken van de Stad Otmaerfum 
in De toaegfchaeï flelïcn. Hierom trekt hP ban 

tfeftigh HBan in ©arnifom lagen / bie ’t ©efehut 
gefïen hebbenbe / aftrochen / met goeb cn getneer: 
Den beerttmDen Hegett hP ficf) te Itëeppen om op 
alle griegmthept te letten en paffen / en hem ban 
©erDugo gefrfjepben te houben. Ban bacr fdjjjjft 
hP aen| Den Bibber ^rancopë ©eer Defen nabolgeVibc 
S5?ief: 

verftaen wy geenfins dat gy met de voorfz,. Troupen de 

Ien na JBefïetbjoech en böojtë na Buphen / bacr j Moraffchen pafTeert, al waert dat de vooriz. Heere 

Rfffltae 
an 
>|a*f 

Mn 
kaffan 
cq Hen 
ïibbrr 
f?«n» 
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Onfeur Veere. Den Vyand heeft den z defes 

Grave u dat belaftede, maer indachtig te wefen datgy 
aen dele fyde der felver blijft, om in gevalle van nood 
te lichter temogen wederkeeren na het Quartier van 
Zutphen met de voorfz. Forcen. 

2iïë be Bibber Beer befen 25?ief ontfingh / toaë hl* 
niet tod te bteben / toant hp aïrebe oc IBorafTen gepaft 
leert tuas / én niet taetfaem bont toeberom te heeren / 
beUiijie hp fijiKBciiabe ©jabeiBiïfem ban ©affliu af- M1 

Ootmaerium ingekregen op geheel harde con- tCbe ban fijn homftC berabbCCteett Ijabbe / fOO fjCCtC 
ditie, na dattet eenige hondert Canonfchoten uyrge- hP hjn rcnfc gcfoutinueett / fchlijbenbe aen be boo^ 
ftaen hadde, en is den derden dito gemarcheert den ; nocmDe HfttC ban (DlDenbaruebCÏt befe liabOÏgcnbC 
wegh naLingen en de BourtangejZijnde de eenige paf- 
fagie van Groeningen, alwaer ik fes Compangien be- 
fchanft hebbe gelaten. Maer alfo iy niet meer dan 8 da¬ 
gen tijds hebben gehad, vreefe ik feer, dac indien die 
vrome luyden niethaeft gefecoureerc werden , fy over- 
weldight fullen worden: het isganfch feker dat indien 
die plaetfe gehanthaefi mach werden , dat niec alleen, j 
’t voornemen des Vyands t’eenemael g 
wefen voor defen Winter ^ maer ooi- 

Ü>- 

Rentfefle, Hoog-geleerde, wijfe voorfienige Hee- 
en goede Vriend , by mijn lefte Schrijvens ,uyt^aj, 

Swol gediiéerr, heb ikU L verflendigt mijnen metde0itit>rc 
by hebbende ICrnghsvolck vertreck, tot afTiftentie van 

Jn copë dHeere Graef Willem vanNaflau:gifteren heb ikont- 
itjroken fjude ; fangen een Miffive van de Heeren Rads van State van aen be 
:rmirs die alre- j Jen lydeles, dsdr van Copie hier by isgaende, byde^’CEr* 

rat ie van die van Groeningen, en de goede correipon- .veikeik yeritae, dat de lelve fulks niet aggreeren, uy[ brnbac/ 
d’Orgi- artasCt. 
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d’Orgmaie ul.toegefchikt Tal defelve vernomen heb¬ 

ben hoe ernftelijk ik daer toe befocht ben ge weeft , en 

uyc copie van de voortz,. Rade aen de voornoemde 

Gravein date den n defes, de goede toeforgeen ver- 

£rooftinge,van uyt deZutphenfe quartieren gefecou- 

reercce tullen worden , en alfodefetegenwoordigege- 

ftelteniffegeenuytftelkondelyden, hebikmy met de 

% Engelfe CompagnienRuy ters,a te voet en die van de 

Hopluyden Vil!eers,Koen van Steen wijk, en Hans van 

Galen op den weg begeven,doch deHeeren Staten mij¬ 

nen vertrek geadvertecrt, in goeder hopeningedatle 

*t felve in beft fouden verftaen , als ftreckende tot 

dienft der Landen. En nadien mijn te rugge trecken 

een groot nadenken foude geven, dewijle ik alrede de 

moraffen ben gepafileert, en den Vyand (hebbende 

fich verfaraelt) op den weghis, om de Schans Sloch- 

teren te beleggen, io trecke ik voortaen, met ver¬ 

trouwen, de Heeren Staten Tullen regard nemen op 

mijnen willigen dienft, en goede intentie, ’t felve 

voor aengenaem hebbende, en geexcufeert houden , 

vrundelijk begerende U L. believen daer aen de goede 

hand te houden,en defen tot geenen anderen einde die¬ 

nende , bidde ik God almachtig. 

Erentfeften , Hoog-geleerde, Wijfe , voorfienige 

Heere en goeden Vrund, U L. te behouden in goede 

gelondheyd: Datum Wolfga den io September 1593. 

Stilo Antiquo. 

Onderftont 

Van V. S. Teer geaffeótioneerde: 

te doen. 

omU dienft 

fo bebben fp ben öeröen froun niet bonnen jtecberfiarn/ 
en na bat men een lange iuijïc band aen band gcbodj; 
ten baööe / 3tjn De ©panben Daer in gcraccht/ en pcb; 
ben fp alle öie daer binnen toaren omgcbjacbt / fonöet 
prtnant in ’t lebcn te laten / fp toaren tuacröig gctoccfï/ 
fo öe ©panben fcïüe fcpdcn / een bcteï fahe te beröcöi; 
gen 1 Die (jet lebtn fo tod bebben toeten te bediefen: befe 
inneinmgc gefcbicöe op öci w 7 September. 

©an daer trochen ©eröugo met Ctabc tfreöceift na 
ê>ïocl)teren / Dieljetnodj tegen gehóuden ïjaböcn tot 
liaec aenbomfle: ben Capitepn ^nöncs ©eöjofa / öie 
boo?beuen getrochcn toa£ / toilfcnbc de Cfadjtcn be= 
ficbtigcn/cn öe plaetfe daer men ’tCcfdjüt planten fom 
öe/ tocrtmctcen Jlfëugquct Dooi fijn Ijooft gefdjoten 
en bleef Docb/ en Capitcpn Copielio <0afparino quam 
in fijne plaetfe / öe atüptenant ban Capitcpn 3;an 
3bté lag in jèdadjtccen met byftig l©nn: ban ftcnöc 
Ijct '43efcimt geplant / ïjeeft Ijet obergegeben / npt tree® 
bende fonder getoeec/ macrljp bleefgehangen: cnöe 
jèolöatcn müfïen berstoeeren een ^facr lang in ©jfegfc 
lanö niet te öienen. 

<Daec na i£ ©erbugo na JBinfcljotcn getroefcenen 
ïjceft Ijet ©Dip ingenomen, botton JiTtoda ^nrgiant 
ban Capitcpn 3o!)anCo2yiit lag Daer in öcérrhc met 
Dertig J©an bic flclj te toeere fïddc / öodj mofï bet ten 
ïcflcn obergeben / jjjtbbenöe öan fecr bjomdpb aiiöct; 
balben Dag bertoceit/ en togen fcnöer getoeer Daer upt. 
'De ^ergiant .KÏFtoda toctd aengdjontni/geïijh ©erbu? 
gobafïin ’t innemen ban bnfdjcpöcn pïaetfeit be jèe® 
bdljcbbrcen op Defen todjt/ bcöc/ De jèoïöatcn niofïen 
feé JÏÖaenben bcifehercu niet te Dienen. j©oDa om bat 

©ettlö; 
50 CU 
«fyacf V! 
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teren/ 
’t tocl&e 
fl> 6p ar* 
coojt in 
nttntn. 

go 
neemt 
?©in< 
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£n wasondertekent, 

F. Veere. 

dJOpfchrift was. 

Aen mijn Heere, mijn Heere Johan d’Oldenbarne- 

’ veld, Raed en Advocaet van mijn Heeren de Staten 

14 van Holland. 

C»2abe jpreöericft / (Dtmaecfimi berobectbebbenbe 
ié bateïrjb baojt getroeften / nemenöe öe j^aftagie ober 
’t iBorag ban ^djoonerbeeb na ^aröcnberg / betocL 
Ite öiebt bp Coeberöen $ / latenöe öie ban öe 23ourj 
tange / upt b?efe bat Ijp befelbe niet foube bonnen paffe; 
ren / Detotjlcbp berflont bat <Dtabc i©il!cm ban Baf 
fau bic befdjanfï IjaDDe / ’t toelb fcer tod quatn / 
toantfc baer boot ttjö IjaDDcn baer meerder te fterhen / 
foljp anberfin? befelbe tod foube ïjebben bonnen bei*; 
oberen / fo bp baer tecfïont boot gebomen baöbc / bP 
liet fijn <Defcïjut Dat bP nieöe üpt23?abanbgebjacbt 
babbe tot iDtmaafum / en trccbcnöe langj* be I&jem 
tbe / boegt flclj ben fefïtenöen bp ©erbugo / öie om¬ 
trent <02oeningen lag met een tameltjb getal ban 
©oïdi / fo Darfc t’faincn geboegt stjnbe fïerb toaren 
5000 te ©oet en i4°o jpaecben met ben anderen ge; 
fptoben bcöDcnbc refolberen om te belegeren De plaed 
fen / öie vt5]oeningcn bcnauöen / en i^ baer ober na 

ücrtrn. ^utoerDer-jtjl getogen / een fott gelegen omtrent een 
aj JIDijl ban 'ötocntngen / en fonb ben Capttepn ‘JïnDjics 
ïfïïï öe ^ö?ofa fiïn Slluptenant Coloncl met bier Cornpa; 
ïiti ito» gnien ban fijn ©olb en eenige ban Italianen en ttoee 
mm ©eït-flucbcn na bet jpo^t ban bloter. ^&ic ban 
ïuto toeröer-jtj! daer Herman €>pbof/ Huptenant ban Ca; 
i>er-?gt / pitepn fSooföa I met Dertig J©an in lagen / fielöeti baer 
”r toeift tot tegentocct / fo bat bet ban node toaé IjetCefcljut 
^ baer boot te brengen1 en na bet affdjieren ban öe 53otft; 
Santi in toceringcn / fienöc bat baer mebe toepnig uptgericljt 
sjainen toas ïjeeft bp de Ciadjten Doen beflcbtigcn/ cti Datdtjli 

ié ben Mïfereë fDegna tocgctrcDen met een iftj^-bo^ en 
(Foi. ?4) ïjautoed / om De <©pd)t te floppen / cn tocröaiDe ban 

meer anderen geboïgt/beden ’t felbe/ met bop/ flcop/en 
andere / öe Cfacljten builende / fcbietenöe mede na de 
ïteten^ ban de ©alb.uiggc Dat öie neöer titelen / cn baer 
cp ïeberden fp ben fïotni / Die bie ban binnen ttocemael 
affïoegen / en baer ïsloehdtjlt bectoeerbcn en befdjenm 
Den/ tot dat fp baren Commanbettc / bie baer meefï 
smimeeröe toe toederftand / öooö fagen neöerballen / 

bp ïjern fo bjoindijh geötagcn babbe, beeft bem ©cröm 
go fclfê geptefen cn op btue ©oefen gcflrit. 

©cröngo bcrboïgöc fijnen toeg nalüeDöc baer 
Co2neüf5.3Huptcnant ban Captteim 5.aeob De ©ticë sQfc001' 
met een oed Jbolöaten ban beefebepben ©aenbei^ in 
comrnanöccröe / fp toaren tod booifien ban ïjcijgp- ’r toeis 
ammonitie cn ^jobianbc en gerefolücctt ben tebertoc® oo&«o? 
ren/ op be fommatte ban ©erbugo omficfj op te ge; S,' 
ben / gaben fp boo? anttooojdc / bat fp baer toilöen oma» 
befebermen tot’er öooö toe/ geïijh fp ooit eerfï reöelij; men 
her toijfc öeben: en tertoijïen men befig toajgomöt toetll‘ 
^llctillerpc aen te boen bomen / beeft ntcn met er bacfï 
öe (Crcncljrcu gemaeht/ niet fonöer eenige fcöaöcte 
ontfangen bnfonder öe Italianen/ betoelite met meer; 
der pber Dan de anbere Batten / boo? öefe tijd / de bare 
tot aen de C^acijten gcbncljt bebben. Eijnöe öe 
tillcrpe gefiomen en öe plaetfe beginnen te Defcïiirtcn / 
perflflccröen öie ban binnen in baer niet te tollen ober; 
geben fdjietenöe baer iDusqnettters bag en nadjt fon= 
öeropbouöcn/ öc 2Satterpe to geebntinueert met bijf 
^tucüen cn bebben toeg gefdjoten ttece Corcu^bic be 
Cotötjue fllanquecrDen / baer boot öie ban binnen be; 
gonöcn eenige flaumocbigljepb te toiint: cn aïfo bic ban 
bupten baer toonden of fp ftojinen toilöen / niet tegem 
flaenöe/ Daer ntaer een hïepn gat in de muur toap ge - 
febotcu / fo fïahen eenige ban öie ban binnen baer 
boeöcn op / cn flocgen op öcn (Crom tegen ben banb . 
ban bare 23ebd(j£bbcré / baer op diden öe ^taftaneu 
fonber ïafl aen (bctoeïhe öemcefiefdjaöegdeDcnljeb-- 
bcnöc / febeenen De öooD ban bare mcDegcfdlcn tc toil 
ïen tojehen) en Ijebbcn ben floim begonff / cnöoojdc 
quaöe oiDte / cn bat fp binnen oneens toaren jtjn De 
©panbeu baer binnen geraeht / flaenbe aï Dood öie 
baer toaren / uptgeuomcn een 23nsfi toetcr en ttoee of 
ö?ie ©joutocn. 5^c Suptenant ban Sacob Couidifj. 
öe ©jic^ / btm tot ben ïefien bertoerenöc / toeft mcDe 
Doojftdien. ©rröugo boetoelöiefahetodgcïuhttoa?/ 
berijpte Öe oitoootfldjtigfjciiö ban öe Italianen inde- 
feu / fonder ototc en ïafl gebjupht / 3ijube öe Soldaten 
fcfjuïöig öebêbden baeröcr Ctoecflcu^ gegocafacni tc 
5ijn/cn niet fdfp toetten te nemen Daer fo grote penen® 
leu in gelegen toaren / toant fo bic ban binnen baer fo 
bloeit gebotiben Ijaddeu a\ê in ’t beginfd / cn öatfc baer 
bebdbebber^baöben gcbaojfaem getoeefr/bet toarc dru 
©panö onmogdglt getoecfl met Dien flomdacr rn te 
bomen 
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Vervolg der Nederlandle Oorlogen. *5*5' 
<&?aef ÏBilïem ban /Baffau ïacfj met fyn Eegcr tot 

jBeppen/ om öat ïju op allcö te beter fotiöe mogen acïjt 
nemen toat 43?aef jfreöeriï» cn ©eröttgo fouDe mogen 
boomemen / en öacr in na fijn gclegentljent fobccl te 
boojfien aM ïjp fouöe mogen/Jjptoa^fecr beb?eefiöat 
fp öe ^cïjanfên op öe S3ourtange / of SSeïliiig-toouöe / 
öie noclj bepöc feec 3toal» toaren /fouöen acntafien/ öacr 
meer aengêïegeit toaö Dan aen eeltige ban De anDcrc / 
Die fn aemafien / öeöê bebeï Datmen Die fonDc fïerïtett / 
oeïrjït geöaen teerde / ïjcbbenöc Dacr toe tnt cn gelegen t= 
ïjept Die fp niet berfttpmöen / toant Spelling toouDc 
toa£ aen De ïBatcc 5yöc notfj fjed staalt / mit$ Datmen 
aen De 3£ant;pDe gciiocclj te brftigcn ïjaööc/ en bugtens 
bijlig qualijft &?acïjten ItonDc maken Dus laf ö De felbe 
3pDe geïjeeï gradjtdoos en ooi» fonDer fïakctfd / fo Dat 

i' men met toagen cn pcerDcn Dacr ItonDc iubaten/ en 
toareit De Capitcpns en ièoïöatcn öaer in IcggenDc / 
Die boben zo o man niet ftcrtt toarey / al toat Itïcpm 
moeDtg. hopman Cojpuc toaj» meDc Daec binnen / 
Dieojöinccröe/ öateïiftecn Itïeiuc gracljt cn IBal bups 
ten Cbjltb te maïten/öetoell» met groote blyrigïjept böï- 
toacïjt toeröe: foDat ttuce <©eöeptitccrDcn banBpef 
ïditö/ alp Welbeet ^'ocits Sooner SÊurgcmrcfïer ban 

■Eeeutoaröen / cnDc v£po 3jacobf5.23ttrgemcefïer ban 
jjprandter / Daer tcgentooojöig sytiDc / belteuDcn Dat 
fonDec <Co:pnt£ neerfiige boojjidjtigïjcpt De ^cïjanfe 
fouDe 3tjn bedoren gctocefï / enöatfictcen grote faute 
toa^ban ©cröttgo / Die maer een myïc toeegs ban 23d; 
ïinlitaouDe met al fijn magt toak'fjcntinöeu fo bccl työ£ 
tegebenöatfe Dcapenc£>cïjane? ItonDcn fiupten/ Daer 
Ijp felfë een onDt en tod bcrföeljt ï-tryg^-étoerflc toa£ / 
enbelc cuDeentncï berfodjte Capitcpncn bp Ijcni öaös 
öe. 5©e 43:abe HMcm toa£ ban IBeppen na Colbert 
gemareljcett/ Dacr De ttoee a^eöeptttccröe ban Bycflant 
eneenigeS3aïliugntnpt<6joeniHgeu bpïjcm quanten / 
Die ïjem rieDcn Dat ïjn mettet Erger boo: doeningen 
fouöetrechcn/ aïfoöe l|cereban «©jaenebcït met feben 
©acnöeïen ban bet Htrecïjtfc Begiment bpljctn gelto? 
men toaren / toant De SSallingeu fepDen flerclt Datfe 
foDanigc cojrcfponöcntie binnen De .staD <è?ocningen 
ijaDDen / öat öe <Dcmecme foo Ijaefi aï£ sp Der Staten 
©acnbeïjj boa:<0:aenmgen fagen blicgcn/ fouDen acs 
coderen en obeegaeu : Dan <ö:abe IDiüem adjtc ïjet 
boo? grote fotïjept / öat fjn met fo Mennen Sleger fonbec 
<iBefcf)ut ofgercetfcljapfuïltcn böïltrjjlteen fïerïtejjtaö 
fouöe ö:eugen / Die iioclt een Belt-2£cgcr/ beeï fterftcr 
Danfjp/ bp öcftjantljaööc/ en fïocg Der Stallingen rc- 
Denenaf/ aM alleen gefnnöeert opnöclcljopc barteen 
ongefïabige Gemeente / Dacr nicDe men Ijet gcljcelc 
3lanDt in penjltel fïelïen fouDe. 

^Icnb’anDccc 3ijbe tocröeBerDugo ooit feer geperft 
en aengebteben ban Die ban aBjocmsigen / om De S3our* 
tange aen te tafien / ’t toelït fo Iju ’t in ’t begin geDaen 
Daööe al^ fjent t fecour^ ccefl geltomcn / cnDatöc bc^ 
fcfjanfiugenocl) toat fbber toas / fouöe Ijern mogelilt toel 
geluftt Ijebben / maer uu toap Ijct tod fo berre gcluadjt 
öat Ijeteen stoare faüe boo: Ijcm toap te bolbjengen/ 
toant öetltonDe luljtelglt gebeuren Dat iuttoeeof ö:ie 
Dagen fjet toeDcr Deur ilcgcu De jiBoraffcn fo fonöc ïtoiu- 
tten bcDcrben öat Ijp geen v6efdjnt Daer tocDcr ban öaen 
fouöc Itonucn boeren ) öcdjalbcn fenöe ïjp tegen een 
CommifTaris ban Der ^taöt doeningen / Die feer tm- 
pojtupn acnïjteit om öe S5oiirtange aen te tafien. 
S3L:cngtmnbcfel)ept bancïBoö/ Dattctöjoogtoeöcrfal 
blijden: icltfal niet fadgcixn ïjet iinterfïe te toagen / 
toant ïjpïtcnDe öcgdcgcutljcpt ban Dien quarticrefecr 
tod. ^ebbende colt adjccu-DcWicu / öat fo Ijacft Ijp öaer 

©«bit; bafi fouöe mogen leggen / <6:aef IBiliem fieb bp iBcer= 
Bo bacc Denbjap / of ^locptcrcn / Dat in een Dacïj of ttoee toe? 

öerom te toinnen toas• / ItonDe legeren/ en fjem alfo 
bafttuflcljcnDc iBoiaffcljcïi leggende / ban «èjoemm 
gen en Bjiefiant fcljeiDcu / nocijtan^Deur De grote mi; 
po’tuiurep: ban Die ban 43:oenmgcn Ijeefc Ijp Den 
26 jèeptemb. Dacr op een y:ocbe geDacn / cn M met alle 
3jjn 4Haacï)£ boo_: bc ^cljaufcu op te S3ourtange gclto. 
men / Dan alfoo öe Capitcpnen öaer in leggende feer 
lufïig bier op ïjem gaben / cn öat ïjp bebont geen bojbed 
alDacrtchouueu Doen / ïjp Datci^t toeöcc af getogen. 
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OnDertufjcljcn Beröttgo berfiaen Ijebbenbe bat 
<0u:acf JBillcm binnen (Colbert in jpretoalö toa£/ en 
öat l)P fijnen leger aïöact gelagen IjaöDe/ .rcfoïbeert 
fjciii alöaer te qaeu befodien en opcrballcn / of te befien 
of Dp Ijem tot een ftaclj uutlodteu fouöc bonnen / toant 
ÖPtoifï tod öat ïjp ccn fïedier ilcger Ijaööe Dan <©?aef 
ïBiIïcm en bed meer éuptecije / öaer mcöe fjp bent 
jjoopte boben te leggen/ten minflen in Deblucïjt te flacn- 

'(©:abe HDillcm toas Dacr ban bcraöbertccrt / öerljalüen 
fjp / om ’t gdjeclc ÏEaut niet in pcrijftd te ficïïen / toaö 
ban mceuinge Ijet 3leger op een anber berfelicröe pïactfe 
te b’cngeh / en alöaet Den bpaut met min penjbdj» te 
bcrtoacljtcn / cn öie 00H bcquacm fouDc toefen om Den 
©pantte ïteeren: maer alfa rrmgc<l$cöcpiitceröenupt 
Bncflant alöaer bp ïjem gcïiomcn toaren / met ïaft oin 
aen te feggen öat Ijp Den bpaut aïöer fouDc bertoaeljtcn / 
fepöc fjp öacr toel toe gefint te gijn / Dan öat ïjp om De 
felicrljcpt toiï/öetorjlc Bjicflant'S befcïjcrminge 3’tjit oog; 
medi bjas/gcraöcn bont na Bisulsct Ijct 3lcgcr te gelei 
Den / öat niet alleen baficr Icgcrpïact^; ntacc 00b bequa^ 
mcr toa£ om Ooftergo en IBeficrgo te bcfcljcrmrn.Cbt 
bonöni De (©eöcputccröeiniiet goet / feggenöe Datmen 
met toijbcnöeë bpant^cotiragie bermccröeten fouöe/ 
om Dcö te boeiier iii ’t ïant te ballen, ©eöcpitteetöe 
Dan bp Ijaer mceninge blijbenöc öatmen niet be^ooL:öe te 
toijbch / Ijceft ï)u teeftont ïjet leger Dont bebefligcn / cn 
met een 43:adjt en ÏBal in Der ïjacfï gefïerbt. C>acr en 
tulTefjcn bomen De ïf upfTuiDcn met fjare S3ccftetibïudji 
ten in’t SIcgcr te Colbert/ en ö'aöbertcntic toa^ Dat 
Den Dpam Den zï teguplareu eu ober ’t .!iBora£ gepaft 
feert t en Den ê>toartcn-öijbal bootop toaé te ^rjgerp 
toonde! cn öat Ijp gctoiffelüt op ’t 'Ücgcr met grote furie 
aenquam. ©oe toarcu De 43cDepütecröcu ban andere 
mepntnge/ en rieden fijn '43enaDe Dat öp totjbenenljet 
Eeger nader aen Depiobiimc banByefiant fiaen fouöc/ 
omöctBaöerlaiit niet gcljcd inöifperatie tebjengen: 
öacr op <©’aef XDiïïcin fcpDc öatmcii’tfdbe Daeg^ te rFoi.,^; 
boren tod bequamciijb bonDc gcöaen Ijebbcn / cn öat 
fiiler tot Uantö öienfi fouDc gefirebt Ijebben i Dan 
öattetuu geen tijt toaéttop motten nu De uitbomfïe bers 
toadjten inöicntoptoillcn beljouDen blijbcn / fepDefijii 
<l3cnaöer vDiiDertuffcljeii quant Oen ©pant met blies 
gcnöc ©acnöclen acn marcljeieii'' fierb fijiiöe ober 4.000 
te boet cn 2200 peeröen / ïjouöert en bijftig IBagen,^ 
cn ttoce ©dt-fiucben öe^ mojgeuö ben 29 jèeprcmu:i^ 
ontrent negen uren boo? IjctÉeger te Colbert/ latende 
3 6 ©aiten/ cuiiiet Dan bijftigl) iiupter^ ©anm blies 
gen / Ijicr onöcr toaren De Regimenten ban 03:acf Jrrcs 
DcriTt en ban S3ademont / met bier ©aeiiDden ban Den 
05:abc ban Jtmïts / De refie ban’tBegimcnt ban 'Ha 
üBotte / Dat al iu IBartio ober Bijn gehomen cn fecc 
bermiuöcrt toa^ / bfjftien Compagiiien ban ©eröugo 
epgen Begimcut / en ’t Bcgiment ban 55on ^dïjdtp^ öe 
Bobled met 4 Compagnicn ban öenS3aronban #ops ^a°fm 
pel. ïlpBecDugotoifl ban De üefeljanfiuge De^ ilegers t©iiient 
öie’£öacg£ te boren / en’^nacljt^ inöcrljaefiegcfdjict ^c^c,,p 
toaë / niet af, en geloof De baftdib sijnc Boiufcljappers jTfag/ 
öat ÖP Ijct open binöen fouDc / Ijn toaö 00b toat berïjins meenen# 
Dert öooj’tgcf'cïjut enJBagcii^/ obermit^ De bed^ept ^ 
ban floten/ Dacr öicContrcpc meöc öoó:fiieöen $/ 
macrljet bdetfel banöc^djaiié fieuöe/ IjduD fl;l/ en honöe 
plant fijne ttoec ©dtfiucbcu op een Ijoogljte / enöe met toomfa 
öeneerfien feljcut ban ccn ban De ©dtfhidtcnfcljict Ijp “pnttffö' 
bijf Dubbelde .(èolöenaces met lange .^pietfen tcffenb / ‘ 
Ijet todeltc toac fdizid»^ en onotocmiige tu Den fdben 
Ijoop maditc/Doeïj feUcptcn 3p terftonc toeDcrom uioeö/ 
Deur Dien <23£aef iBilïcm ban ö’ een |iadi-o:D:e tot ö’ans 
Der reedt/ De BrrjgflupDcu Den moed infpjdknöe/ enarit 
allen plactfen o:D:e ficïlenöc / ttoce Pceröen tooiden 
onder Ijcm gefcljoten / De Colond S3alfourt teert in fijit 
boet gefdjoten / ©ctöugo Deuc ooit 31311 Deboir tod out 
De 3[jiie aen tc boeren en moed tc geben / «J3:aef IBillem 
fant ceiuge Buptcr^ upt om te fdjermutferén / tocll» ges 
öupjöc tot facljteMioeup te öticureii öat ©cröugo Den 
aftoefjt öcöc / en bectcol» toeöccom na ^ijgerdtoaïöe 
ban toacr ïjp gdiomen toas'. <Ö?aef prcDenU too’Dc stjtt 
Pccrt onder fjcui Doot gefcljoten / en Ijp felbe kreeg een 
frfjeute op fijn tCrm-fcfjem / toeïlt anöcr.s niet öeöc dan 
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7 ï 8 Het dartigfte "Boek. 

Ifop* 
man 
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Coe» 
toecöcn 

Öemtoatbneufen m ten toeynig quetfen fondecpecij# 
beï; in’taftcebben bede ©erbugo eenige fuyfen in 
btanb fïeben. ©e Ridder jfcancoyp ©eer ïjaDDe Die 
gaerne in Den aftocht berboïgt/ Dan ©tabe J©iïïem 
toiïöe ’t geenfinp toeïaten / toefenDe boot eenige in# 
incobcniesitcn Die in fuïbe faben ïicïjteïijb bonnen boot# 
ballen / en Daecom niet toiïöe boen befïaen ’t gene met 
grote onfcbcrï}eyf gemengt toap. ©ep anDeren öaegp 
^©ecöugo met ïjet Eeger na doeningen gcirobben 
öootïjet /©oerap- neffenp öe^ctjanfeopöen^toac# 
ten-öijcb / en in ’t bootby pafferen boet ïjy eenige fcïjem 
ten Daec in / en bic ban binnen toeöcrom tot l}^n uyt / 
Daer ober ïfoprnan JRcyerinb / aïöaer ©uarnifoen 
ïjouöenöe/ DooDbïsjft. 

©aer tuffcïjen boet ©taef 3©iïïem ©oeberöen fpij 

'd 

hfnfrC«P fm n,c£ ÖonDert I©agenp / bie be ©tofï ban J>aflant 
“ TÏEkarmpïrt / fpr VniVnHrhfm Vl£in afoabe lïMïcm / Ê11 tfll 

n>8». 

f/i 

2©atmeïo / ter btientfcftap ban ©tabe ï©iïïem / en ten 
Dienfïe brr gemeene falte / in 5D'n Ampt op bebe bten# 
gen / Defe ®ageiip tocrDen boot ben ïBadjtmeefïcr 
^foïjan ban étappen geconboyeert/ en quanten aïïc 
t’fatnen ben 29 September geïubbcïtjb op ©oebeeben/ 
ban aïfo Daer niet ï©agcnp genoeg toaren/ mof! ben 
JBaefjtmcefec een goetbeel ©tobianöc ïaten bïijbcn/Dc 
toeïbe ïjy Daer na rnèöe toiïöe Daer op btengen / met een 
conboy ban ïjonöett en tfefïig Jsoïöatcn ban iBeypeï 
obec’t IRcerap/ooh toap ©eröugo Daer ban bertoittigt/ 
De toeïbe 500 jjfean Daer na toe fonD / De XDacfjtmeefïec 
ïlieït öc ©yanöen aï fdjcrmutferenöc op / fo beeï I)y met 
ïjet bïeyn getal Der JböïöatenhonDc/ onDcr Dep bomen 
nocï) elf lèagcnp op CoebsrrDen / D’anDere boeren met 
aïöerïjaefï toeberom / bod; eenige tocrDen gekregen en 
gepIoriDert / öc JBacïjtmeefïcr eiï De ^oïDaten quamen 
cp’t Bwr:41 aïbaer rai toeymgrufïenöe/ boertfe nocï) 
Den feïben nadjt toeberom uyt / niet meer Dan een man 
bedïefenöe. ©tacfüMïem ban een fïecïjt ©uypman 
netoaerfdjout 3ijnöc Dat De jj©oïen-fïeenen op’t©uyp 
te ©oeberöen ouD en becfïeten toaren / nam Die toaer# 
fcïjoutoinge terïjerten/ en bebc niet De cerfïe bictuaïic 
ringe Daer mebe ttoeegoebe fïecnen opboeren / ’ttoeïb 
fecr toel te paffe quam / team ariöerp fouben De ^>oïöa# 
ten oob inoberbloet ban te m toelgebtcb ïjebben ge# 
ïeDen. 

©erbugo Daer-en-tegen ïjaefï ftcï) feer / en neemt fa 
groten guantiteyt ban Bib?ep mebe / alp ïjem mageïrjft 
toap / bjefenbe boot grote jtoarigïjeDen fo fy lang toef 
Den / Detoijï öet toeber/ Dat Dupïang D?oog getoeefï 
toap/ begon te beranberen in regenen / toaerom ïjy met 
fpoet boottgernht ip na €oeberDen/maebt ficïj Den Der# 
Den «Betober meefïer ban ’t l^uyp ban Bacïljen / Den 
7<Bctober ban ©eenb?ugge / enboo?tp<f5?ampberge 
en anöere Daer omtrent / enbïocqueecDe ïjetfeïbe met 
Djie nieutoe ^icïjanfen / Dan fy toaren teel booten met 
bictuaïie / meer Dan ©eröugo totfï. ©en geljeeïen 
©rtober toap Ijet fea- nat toeber ƒ en in ’t moecap qua# 
liït te arbeybeu / ooïibedsepen beïe fijner foïbaten ban 

Jjfaetfen armoebe / botibe/ mungïjeyt en quaeb Eogijp / leggen# 
ontrent öe in een bïaïi bad beïö/ öacr noclj fjout / fïro/ nocï) niet 
tenofr tebefeomentoap omïjuttentemaïien/aiöebicrtetoap 
en 6ioc. fo groot in fijn ï.eger / bat ih een bjief gefïen en geïefen 
?ntert ïjet» ban be fiaben bep SpnrfïenDomp ©eiber en ©;aef# 
B«l«ltie-fdjapp Eutpben / in bate ben 1 o ©etober 1593. bat 

anöcrlfaïf ponö bjootp in ©etbugop 3lcgcr toap gel# 
benbe bijf-en-ttointig fiupberp/ cnDatDoojDenljon# 

BerJoop gec en quaDe betaïinge bet bolk meefï aï bediepen in De 
^n. Jltonfteifdjc en Cïeeffe ^tcDen / inboegen öatfe ïjaer 
aof&oi» getoecr / bat tien guïben en meer toacrbig toap/ ber# 
daten. ïioeï|tai boot Dtie guïöen / om miböcï te ïjebben om 

Daer op Den toeg ïjaerp betïoopp te onbertjouben / 
fcïjtijbenDe aen Ijare ©eöeputccrben in ben^age leg# 
geiibe / öatfe öaer fcïier bafïe öontfcljap af tjabben / 
ban ïuyben / bie fcïf perfoonlijft binnen ©tol toaren 
getoeefï / beïafrenbc bare ©ebeputeerbe fijn ©jcceï# 
fentie -IDtincc il5aucitiup ban Saffui en be öaben 
ban^tate’tfeïbc te berfeberen / en niet eenen aen te 
ïjouben bat öc baert op ben 0{|ïjn / IBaeï en Hffeï fou# 
De mogen gefloten en betboben toerben/ boo^ een ge# 
ringen tijb/ öacr boot fy gdooföcn öatmengetoiffé# 
lijft 1}tt geyeeï bedoop bep byanöp uyt ©jiefïanD en 

tingo 
neemt 
eenige 
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anbere ©bec-gffeïfe pïaetfen binnen boeten tijbefouDe 
bernemen. 3In Den feïben 23?ief bomt nocï) pofï Dato/ 
Datfe uyt ïBcfeï aDbertentie ïjaDDen gebregen / ’t gene 
ïjaer fcïjjijben bebefïigDe/ Daec ban 5y Copue Daer in 
befïoten oberfcnDen : fJntjoubenDe onber^ anbere / 
Dat’et niet eenen Dag bootby ging / of men facïj Daec 
i6/ao/of3°^>oïDaten Die bediepen; en {jen geptaege 
5tjnDe na D’ootfabe ïjaerp toegïopenp / feyöen bootïjon# 
gec en gebteb ban gelbe of quaDe betaïinge / feyDen 
oob Dat ©ecbugo btie ipotten opgerecïjt (jabbe om# 
trent Coeberben / bacc in ïjy ’t boïb ban 14. bagen tot 
14. toiïöe beranberen/ uyt be naefïe ©uatnifoenen 
ban ©ïbemeeï / ©?oï / en anbere gebuur-fïeben / op 
bat fijn bcffeyn te iömtcc niet fonbe beïet gqn: ©n 
fïaet norf) in Den feïben 23ticf / pofï Dato aïDup. 
3ijn gtfïeren aïïjier toeï btie berfcfjeyDen pattyen ban 
Soldaten / fo ’t 3legec bëcïatcn / fonber getoecr aen# 
gebomen / ïjaren öienfl ptefcnteuenbe / uptbtucbeïrjb 
berbïarenbe ben groten ïjongec en’tge&tebbangeïöe/ 
aïp in bep ©yanbp Heger ip: Affirmeren oob ban ber 
Dtic25oltoerben boot CoeberDen / Daer byDoenbe Dat 
aen ycöec 25ïobïjuyp bier ©abeïtjnen geïeyt toerben; 
item Datïjetilegec boot Coeberöcn niet bëfdjanfï ip. 
9[n eenen anDeren 25t«f / gefcïjttben uyt ©ebenter / 
ban eenen aïbaer in officie banbe©eneraïiteyt jijnbe/ 
gcfcïjteben aen eenen ban De Zeereu / compacecenbe 
ban toegen Die ban ©eïDedanö / in De bergabecinge 
Der ï^ecren Staten ©enecaeï / in Date Den 20 j&obem# 
ber i593-tocitgefd}tcbcn/ Dat’et febectoap/ Dat tot 
©ïbenjecï acïjt Dagen te boren toaren gepaffeect 
24 ©aenDeïen/.toefenDe i Regimenten/ Die onDet ïjaer 
aïïen niet fïerber toaren geteït Dan 150 mannen / toa# 
ren meefï Capiteynen / ïuytenanten / en 23ebeïï)eb# 
berp / De ^oïDaten aïïe bededen toefenDe ban ï)ongec 
en gebteb. 

©en x 7 ©ctober bteebt ©taef JBiïïem fijnHteget 
op / fent De Ruytecye toeberom na ©eïdeclanb / De 
^cïjotten na ï|o!ïanD / en ïeybe’t Regiment ban Ho# 
ccep en ttoee ©t,efe ©aenDeïp te ©ipbïiet / om ©?ieps gec. 
ïanb te befcïjecmcn boot obeebaï / en ï)y felbe gaet 
met ©totnebeïtp Regiment te ^cïjepe/ en fonD eeni# 
ge B?iefe ©aenbeïp na ©eïïingtoouöe: Cuffcïjen toe# 
gen brijgt ïjy nocï) fep ©tiefe ©aenbeïp bpfïcï)/ Die 
©t'-ncë ©Rauritp ban feïfpfonb/ en quamen oob ten 
feïben Dage by ïjem ttoee ©eDeputeerDen uyt Den RaDe 
ban ênate / om met bem te beraetfïagen ban ïjet 3te# 
gec by Den anDeren te ïjouDen / en om ban ©oebetöen 
t’ontfetten / Dan becfïaende Dat’et Eegec aïreöe ge# 
fcïjeyDen toap / en CoebecDen toeï bootfïen/ en boot een 
tgb geen noob ïjaDDe / reyfen toeberom. 

AïDup liepen Defe faben ï)ier Dooj ïjet quaeb toeDec 
ten eynbe / fo Dat De pattyen feïfp moefïen fcïjeyDen/ 
entoerbe ban Defe J©inter tocynig meer in ©ticfïanb 
ban beyDe partyen uytgericïjt / anDerp Dan Dat ©tabe 
3©iïïem bottp ï)ier na toeberom ’t ïfuyp te 3©eDöe/ 
a©infcï)QÊ/ en|©iDtoouöe innam/ enADtoecDer-sijï 
beïegerDe/ Daec ïjy boot Den groten regen toeDec mofï 
affcöeybemDefgebjbp nam ©erbugo oob Rutoijnen toe# 
Decomin/ enbïeefniet tegenfïaenbe De grote armoebe 
en ’t bedoop 3tjnDec foïbaten boot ©oebeeDen leggen aï# 
ïe De 2©mter Deur / toant ïjy ïjieït boot fdier Dat ïjet met 
toeynig ptobifïe booifïen toap / obermitp ïjy een Deel 
3©agenp ban ïjet ïaetfïe Conboy gebregen ïjaöde / en 

«Siatf 

Daeïjt ïjet aïfo met fïiï-ïeggcn uyt te ïjongeren/ en aï 
toerde öem ban eenige andere toaeracïjtig rappott ban 
De geïegentïjey t geDaen/ toiïDe ’t niet geïoben. 

3©y toiflen nu ©erbugo fijne Dtie ^cïjanfen/ om 
CoebecDen te bïocberen / ïaten boutoen/ en berïjaïen 
yet anDerp omtrent Defe/ en boot DefentijD gefcïjieD. 
©ctoijï ©tabe J©iïïem banj^affau Doende toap om 
De ©ourtange te bebefïigen / ip De ©tabe ban Üoïjenïo 
aïbaer by ©t^be JBiïïem ban j^affaugebomen/ en 
aftebeninge ban De bebefïiginge fienDe / pteep De feïbe/ 
ried Daer mede boott tegacn / en feyDe Dat fulbp een Dan m 
grote fïerbte boot’tHanb foube toefen. €n aïfo ïjy | 
na ©uytpïanD ïjaDDe te reyfen om fijn perticuïiere 
faben / en Dat fulbp met De obecbomfïe ban ©tabe ©ap* 
freDerib ban Den 23erge langp DmRï)ijn toap belet/ 

ber# 
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bcrfocijt Dy ba» «Djaüe JBiïlem hooniocmt rcntge 
j3uptcc£ fot gcïcpöc / om öoo? <©ofï ©jieflanö na €>b 

öen&nrg m 23?cmcn tc njöcn / ’t tacïfi (aïljoctod <£5p 
bcïDilfcm öc fjuptcccn niet tori mocDtcnuffen / De? 
top öeBpaitö Pao: ïjanöcn toa£) Dp (jein nodjtan^ 
niet öreft totïïcn teepgeren / en Ijccfc Dem ccmgc ©a; 

;fo'-?6) nrn tot Conüon niche gegeben / bcgcrcnöc bat DlP ten 
fpoebigflen toeöcrom fonbe fenben/ beeD fp cjuamcn 
errft örn fcfïcn bag bacu natoebecom/ tocrenbcttoce 
mael beur Ijet £>tid)t ban IBnnfrcr gepaffcctf/ bacc 

®oct. fp grote mccttotTïtgDentmctmocpïioppcrpc en anöcro 
Dtiiia* bcb:e‘ocn Debben. (DcïijD ooft ccntgc öupteren ban 
ffian 3©armcIo / ©u23ofé / en anbere / in Dct&ticDtban 
Sta. ©aterbojn/ De^tab^oïeatcn terrafï Debben/ en in 
enflnp. {jet öo2p Elfen ben ©upgïupöcn beïe heeften geno' 
am- men / een <£öcïman bcurfcDoten / en nocD b:ic <£öeD 

ïupben gebanheïijb mcöc genomen / om tc rantfoe* 
neren, ©icc ober beeft ben 23ifTcïjop ban ©aberbojn 
en be Staten öc£ <§>tirtjt<; $ aberboni / afgcbacrbigt 
enten <£afparu£ban ©epgen/ Daren «Öefant acn üc 

wc Staten <6encracl/ töacb ban Staten en fijne £jecci. 
stffcöop jpifK; inct biicbcn ban Crebentte / om baer ober tc 
«"ome Wagen < en te berfoeïten fïrafFe / reparatie en aföoe; 
oer ningc/ bo!gcn£ De dBoblijbe / /fóatimdijhe / en aïïer bob 
lachten fecn tfcrfjtcn en ïtfjti^conjèituticn. ©c Staten <£>t- 

ncrael / en ïïarö ban Staten namen bit fcer qualijk/ 
tupre; om bat ’ct acn onparttjöigc en neutrale laburen en 
ra. 3Untben gefcDicb toa£ / en rcfolbctcDen baer ober cjceim 

pïarcpaffe te been; fonöen DcrDalbcn ben ^obooft 
inöe<èuanufoeucn/ met cnifïigc bneben acnbcföjL 
meefreren / om bc gene Die bacc ober fcïjuïöig toaren/ 
te Ddpen apptcDenberen / en in ben ïfage tc brengen/ 
öocgbcfdjulbjge toaren tc fochcn en gcbïucïjt. i©ib- 
bcïcrtgb tocrb Den <f3cfant metfanebcn ban fijn €yccL 
ïcntic/ in Defen fm acn ben 25iffdjop fijn affcïjcpt ge; 
geben / ïupDenbc in cffccte albu£: 

pön /"'VNTen Fruntlichen dienft, wylijfs en goeds ver¬ 
tel* v^enogen zu voren Hoogwaerdiger Furft, byfon- 
cnbea dere lieve Heereen Vriend, datE.L. en het Bisdom 
*if» van ettelijke, die in defer Landen dienft en onder on- 
an®a< gehQorfaemheyt haeronthouden, beledigt en be- 
Töofnc. ïchadigt zijn geworden , dat felvige hebben wy feer 

ongaerne verftaen, en mogen E. L daer op Frunt- 
licher en Nabuurlicher antwoorde niet onthouden , 
dat het felve fonder onfen voorweuen, veelmeer re¬ 
gens onfen wille gefchied is; en fo wy van wegen de¬ 
fer Landen gefchaft, niet na Zeland hadden moeten 
•verreyfen, louden wy felfs na de daders hebben ge¬ 
tracht, en defelve na hare verdienften hebben doen 
ftraffen, des niettemin hebben wy de Raden van Sta¬ 
ten van defe Landen dele faken bevolen, niet twijffe- 
lende of fy fullen in diervoegen daer in voorden, dat 
E. L. een welgevallen en genoegen daer afhebben ful¬ 
len, en foo wy E. L. eenige meerdere aengename 
cabuurlijke vrientfehap en dienft bewijfen konnen, 
daer toe willen wy ons wel bereyd betonen,hier mede 
willen wy E. L.den Al machtigen tot behoudinge van 
langdurige gefontheyt, en allen geluckige toeftand 
bevelen. Datum in’sGravcnhage, demyAugufti, 
iy93. Ondertekent Maurice de NaJJbu. d’Opfchrift 
was, den HoogwaerdigenFurft, Lieer Diederichvan 
Furflenbcrg, BiiTchop des - tichts Paderborn, onfen 
befonderen lieven Heere en Vriend. 

35c ïïitmecfïcrcn ^Ur23ogé en iDarmeïo / <©?ofï 
ban Eaflant cvcufecrbcn be falie ettripet toijfe / ald 
bat feben ban fijne v©n 23op Cltinta^ / en 5 ban 

’JDarmdoéfiuntcr^ in’c .-titic’Dt ftcuïen tot 23enninto 
ïjupfcn ban cttdijiic beë 23i(Tci)ops öugteren / fonber 
ecnig reep of oojfaclt onfcijuïbig acngêgrcpen / ccnf 
ge ban bcfclbc booögcfcptcn / j^aerben en aïïcp toat 
Den toebeDoojbe genomen en tocgDgeboert/ enöefeïbe 
aï^ buanöen gctracteert Dabben / öaer men Ijenliebcn 
fotoel al^benbpanbcn bjgen pa£ DeDoo?bcn toe te la^ 
ten/ bpfonber bat bcfeïbc öuntcr^ Ijcn niet al£ b?e? 
befijft Daöben getoagen en gcïjouben/ en betoijl 51311 
^jrcellcntic leggenbe boo? aBcertrupbenberg / ben 

(17IBey 1395. aen ben SBifTcDop booL2f5. Döööe gt-,. 
' fcD^eben / bat Dy öacrinfnïp foubc boojflen/ bebas1 
öers DrDoopjD flraffcn / en otbeningbocn bat öcbco?f5. 
Gupteren Dacr paerben en toat ïjacc genomen toa$1 
foubc tocröen gcrcfïituecrt / en b’^rfgenamen ban be 
gene bie aïfoboobgcDïcbentoarcn/ een rebcltjli genoe? 
gen foubc toeröcngcbaen/ op bat alle toijbecmiper? 
ftant/ bat baer uut fpjuptcn foubc mogen/ berDccbet 
foitbc toojben; en bctoijï fuïïip niit toa£ gcfcDicb / bat 
öacröoo? bit ban ben ïïnptcrcn / bodj fonber Dacrïie? 
ben toeten / in toecrtotaïie gebaen toad. «Bn aïfo toet* 
öc bc ^ttflific genocgfaem befpot / ofbacr mebe toep? 
niguptgerccDt. 

3©p Debbcn ooit fjtcr boren berljaelt bat beloning 
ban ©janfttijlt/ Ifenbufi bc bierbe/ op 1$t. /Jacobs 
bag boopben ter iBiffc toaé gctoccfl / cu fleïj DabDe ©jank. 
gcbiccDt) en öc ütciomfc ïidigie acngcnomcn / en aï^ rijk fen& 
foDp tod teift Dat bit bede / en bpfonber De ïtonin' &c”öce' 
ginne ban ^ngclanö / en bc ©cctcn Staten ban bc ^p0n" 
J)cöcdauücn feer tweernt binben fouöen / fo Derft bp tauö sm 
Den ©ccrc ban 5©02Ïans / fijnen tlacb en Embaffa m’ 
beur/ met biicbcn ban Crcbcntie en ^nftructic ge; 
fonöcn / ccrff acn bc ïloninginnc ban oBngdanö / en cnae? 
Den fdben oofi belaft bojberi tc trceïicn acn öe Staten lans <■« 
dBcneracI ber ©ecccnigöc .Debcdanbcn / ombcfcïbctc *"aötfn 
bcrflacn tc geben be rcbcticn / bic Dem gcmcbccrt (jab «mr» 
ben aïfuïïie beranberinge tc Doen: beïangcnöc be Ro rori m 
ninginiic ban Cngdanb/ bic en Donöc Defe faïieaïfo 
nietten bcfïcn bcrflacn/ en fonb alöacracn Dcnfto; fCgaV. 
ning Daren Embaffabcnr ben l^ccrc IBilbc^ / met ben 
todlien 5p ben honing Darcmccmnge en intentie liet 
toeten / fcljgcef Dem cob met ben fcïbcn renen 23pcf 
met Dacr epgen Danb / en fp bcöc Dem toeten en betv 
manen/ geipdi top Dier boren bcrijaclb Ijcbbcn / cpn< 
öcïtjïi Dccftfpïjem continuatie banbjientfcDap/ Du^ 
pe en affificntie ban boID en gdb toegefepb / geiijfi 
ter gelegene pïactfc bjeber fal bcrDacït toerben. Cer 
be i^eere ban JBopns iiocD Dier quam / Dceft öc 
ïioning 00D gefcD?ebcn acn fijnen Ernbaff'abcur 23u- 
janbal bcrocrcnbe öefe falie/ todlic.llBiffibc top ïjicr 
rneöc fnlïen inlijben / om be geïegentDcpt Dcfec fahc tc 
beter te berftaeu. 

MYn Heere van Buzenval. Het is een tijd gele¬ 
den dat ik de Heere van Morlans afveerdighde S3?ief 

nacr Engeland met laft om van daer over te trecken ÏLa” ^ 
aen mijn Heeren de Staten , om fo in d’een als in d’an- ^£nbnfe 
der plaetfe te kennen te geven d’occurentien van ban 
herw^erts over , en particulierlijk te doen verftaen 
de redenen, die ik gehad hebbeom my terefolveren 
te verftaen tot mijne onderwijfinge in’t ftuk van de SCnt&af. 
Religie. Ik heb u daer van verwittight door mijn brie- fa^rnr 
ven, diegy ontfangen hebt, na dat ik uyt d’ uwe heb 
konnen afnemen, en verfekere my, dat volgende de SFtijan*. 
felve gy de voorfz. Heeren fo wel fult ingedrukt heb- bal. 
ben d’aenmerkingen, die my daer toe hadden doen 
verftaen, dat haer luyden geene quade opinie overge¬ 
bleven fal zijn, en uyt haer gemoederen ook weg geno¬ 
men de verderfden, die men henluyden wilde te ver¬ 
ftaen geven, op de conferentie die ik toegelaten hadde 
tuffehen de Katholijke mijne Dienaers en de anderen : 
dat ik foude mogen overredet worden, indien men in 
eenige onderhandelinge trat , om mijn Vrienden te 
verlaten, gelijk ik u ontboden hadde henlieden te ver- 
fekeren van mijnent wegen, datgeenderbandeconditie 
noch voordeel my oy t fal doen vergeten het devoir van 
Vrientfehap, die fy my bewefen hebben, endeObli- 
gatie of verplichtingen, die ik tot haerwaerts hebbe 
om de effedten die fy my betoont hebben in mijn affai- 
ren.Waerinfy noch naderhantbeveftigt fullen worden 
door de depefche van de voorfz. Morlans, waer uyt gy 
ook verftaen lult hebben, dat de faken ten tijde van 
mijne relölutie fo na by tot het uiterfte quaet gekomen 
waren, dat fonder dien de Spanjaerts eenige verkiefmge 
gedaen fouden hebben. En na eenige propofitien, aen- 
biedingen , beloften, en pradhjken, die fy hebben 
mogen gebruyken,geholpen zijnde van de fulminatien 
des Legaets, met dreygementen felfs van henluydcn te 
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verlaten , indien fy niet proraptelijk of veerdighlijk 
daer mede voortgingen, hebben fy daer in fo vele be- 
letfelen encontrarieceiten gevonden, dat fytot haer 
voornemen niet en hebben konnen komen, om de 
grote veranderinge, die de hope van mijne bekeeringe 
tot het Katholijke gelove fchielijk veroorfaekt hadde 
in de herten van de meeftendeel van de Stad en verga- 
deringe van Parijs: maer indien hy bedrogen geweeft 
warein defehope, ten tijde dat ik de vergderinge by 
een geroepen hadde om daer toe te verftaen, het is Ton¬ 
der twijffèl dat het gewcldigh drijven van de gene, 
die de voorfz. Verkietïnge begeerden (waer van de Le- 
gaetdeprincipaeifteaenltoker was, die fich in alles be¬ 
toont heeft als een rechten Spangiaert) de andere ge¬ 
dreven fouden hebben om yetwes te doen, ’twelk de 
faken t’enemael onverfoenlijk foudegemaekt hebben. 
En by dit gevaer was noch gevoegt een ander, ’t welk 
gy infgelijks van de voorfz. van Morlans verftaen fult 
hebben : te weten, van eenigen anderen quaden toe¬ 
val te werken onder de Carholijken , die rny altijds ge- 
volght hebben, van de welke veele fich openclijk lie¬ 
ten blijken. Den beftemden tijd dan gekomen zijnde , 
en de Prelaten niet gefalgeert hebbende fich by my te 
komen vervoegen, gelijk ook gedaen heeft een groot 
getal van den Adelen principaleHeeren , die ik inlge- 
lijks ontboden hadde, hebben cenige dagen geconfe- 
reert met de voorfz. Prelaten, die vergefelichapt waren 
met eenige andere Kerkelijke perfonen . waer onder 
waren drie van de principale Paftoors van Parijs (die ik 
hadde doen komen om de krachtige werkinge, welke 
dat konde veroorfaken onderbet volk van de voorfz 
Stad) heb ik begonnen opSondaghden / an devoor- 
leden maent profeffie te doen van de voorfz. Catholijke 
RoomfcheReligie, “t welk ik v/el mach feggen ont- 
fangen geweeft te zijn metfogrote vreughde^an alle 
den Adel, en van de refte van de gehele verfamelinge 
(die fich hier in groot getal heeft laten vinden, zijnde 
daer in ook van de principale Officiers van mijn Parle¬ 
menten) datterniemant is of hy betoont fijn couragie 
en affeCtie tot mijn verdubbeleert te zijn. En de felve 
blijtfchap is fo gemeen binnen Parijs geweeft, dat in¬ 
dien de Hoofden de Poorten niet hadden toe doen hou¬ 
den , een groot deel van de Inwoonders daer toe fou¬ 
den komen gelopen zijn, en noch konden fy niet belet¬ 
ten datter niet een groot getal quam. Ik hadde eenigen 
tijd na het begin van de conferentie doen aenbieien 
eenTreves voor etlijke Maenden, dewelke dien van 
Parijs en van de vergaderinge fo wel fmaekte, datfv 
van doe voortaen die met een gemeen confenr begeer¬ 
den te hebben: maer de Spaengiaerts hebben die in 
fulker voegen belet, dat fy in fulpens gehouden is ge¬ 
weeft totdat na mijne voorfz. belijdenifle van de Ca¬ 
tholijke Religie, tegen haren dank de klachten en roe¬ 
pen van ’t volk , de Hoofden daer toe hebben doen 
verftaen,e n isdenlaetften JuliusTrevesbefloten voor 
drie Maenden, gelijk als gy fien fult uyt de Copie van 
de Articulen, die ik u fende , hebbende u wel willen 
verwittigen van dc eene en andere a&en, om daer van 
deelachtigh te maken de voorfz. Heeren Staten, en 
mijn CouzijndenGrave Maurits van Naffau , de v/el¬ 
ke ik begere altijd verfekert te blijven van mijn vrient- 
fchap, gelijk als ik groot werk maek van de hare. En 
wil datgy henluyden beloven fult van mijnent wegen, 
dat de veranderinge, die ik gedaen hebbe, noyt y etwes 
verminderen zal van de affeCtie, die ik hen hier te 
bevorens toegedragen hebbe. Gy zult hen voortsfeg- 
gen, dat ik bekent hebbende mijn zaligheyt te kon- 

Cfo 1-J7) nen werken in de voorfz. Kerke, gelijk ik daer het 
Heylige Sacrament van den Doop ontfangen hebbe, 
twee redenen my principalijk hebben doe n neygen tot 
deze Refolutie, de eene het medelijden , ’twelk ik 
hadde met mijn arme volk, ’t welk hertneckig gewor¬ 
den was tot fijn eygen ruïne, door dit een ig pretext, 
waer mede de Vyanden fich behielpen. De ander, de 
hope van te beter te mogen dienen tot de weder vcree- 
nioge van de Kerke in een zelfde Lichaem , ’t welke 
moet wezen dengemenen wenfch en begeerte van al¬ 
le goede Chriftenen. En wat my aengaet, ik foude 

geen beter geluk noch vergenoeging^ in defe werelt 
weten te hebben, dan by mijnen tijd de Chriftenheyt 
dit geluk of goed te fien toekomen. Ik fende u de ad- 
vylen die ik uyt Italien ontfangen hebbe, waer in gy 
fien zult de refolutie van de komfte van Duc de Paftra- 
no in Nederland met macht van Krijgsvolk, gelijk 
ook verzekert gehouden werd die van den Aerts- H er- 
togeErneftus tot een hooft, om Overfte van allen te 
zijn, en het geweld ’t welk den Koning van Spangien 
fich bereyt om ditjaer aen te wenden, ’twelk gyde 
voorfz. Heeren mededelen zult, die daer uyt verne¬ 
men zullen, dat hem en my op onfe faken ftaec te 
letten. Ik verfekere my dat fy daer in niets nalaten 
fullen van ’t gene de menfchelijke voorfienigheyt 
doenlijk is, en ik zal ook’t zelve doen aen mijn zijde, 
wenfchende dat het altijd zy roet continuatie van onfe 
goede intelligentie, gelijk fy wel geloven mogen dat 
ik daer toe alle vlijt fal aen wenden die my mogelijk 
lal zijn. Ik fchrijf hen een woord, hen geluk bieden¬ 
de over het innemen van Geertruydenberg, ’twelk 
fy met fo grote eer gewonnen hebben , dat ’c felve gro¬ 
te! ijks vermeerdert d’achtbaerheyd van haer faken, en 
byfonder d’achtbaerheyd van mijn voornoemde Cou- 
zijn, die door delen daedfijn vromigheyd en kloek¬ 
moedigheid verwonderlijk gemaekt heeft,waer over gy 
hem feggen zult, dat niernant fich meerverblijt hc-efc 
dan ik, gelijk hem ook niernant meer bemint dan ik 
doe.En hier mede fal ik delen eindigen,God biddende, 

Mijn Heere van Buzanval u te nemen in fijn Heylige 
hoede,gefchreven tot Sint Denijs, den derden Augufti 
X5’93.onderfchreven Hemy. Lager getekent Revel. Het 
Opfchrift aen mijn Heere van Buzanval, Edelman or- 
dinaris van mijnKamer,en Ambafladeur in Nederland. 

m Deere ban lBo?ïang hy bt ïtanmgmne ban €n* 
tjeïanö fijne fafen ban toegen ben honing ban ©janft* 
rijd bcrurïjt ijcbbenbe / i^baerna m bmïfage gcho^ 
men/ en na bat ïjp eenige bagen getuft / en met ben 
o’bmattè tïtnbajïaöcur bc£ Iionmgë be Deere SSujam 
baïjfjabbc gecommtmiceert / geeft Ijp aubientie gefjab 
in be Bergabcemge ban be Staten <öeneraeï / ben z6 
^ugufli / en Ijecft fijne hjieben ban crebentie obergeïe^ 
bert inöe feïbe bergabermge/ bctocUïealbacr geïefen 
Sijnöe / bebanben 31)11 ban ben naboïgenben intjoub. 

Yn Heeren, ik twijffèl niet, of het vervolg van 
J_VJ.de faken, en’t geweld’c welk de Vyanden alle 
daeg op een nieuw aenwenden, en doen U. Lieden 
met recht beduchten eenig ongeluckig accident in 
mijn Koninkrijk, niet langer mogelijk zijnde dat 
de faken aen d’een of aen d’ander zijden tegenhouden, 
ionder eenige nieuwe veranderingen, gelijk ik u-lie* 
den wel verfekeren kan , dat de vergaderinge van 
Parijs fo feer gevordert heeft de verkietïnge van een 
nieuwen Koning , datfe geheel onvermijdelijk fchijnt 
te welen fonder een uytterfte remedie. En dat de lank- 
durigheyt van de Oorloge en de ruïnen , die ordinaris 
daer op volgen, fo veel opinien gewerkt hebben in de 
gemoederen van de gene, die tot noch toe volhert 
hebben in mijne gehoorfaemheyc, dat ik dadr van 
niet te verwachten hebbe dan zeer fchadeïijke effe¬ 
cten , lo ik my niet refolvere omYo wel de eene als dc 
andere her pretext te benemen, komende binnen kor¬ 
ten tijd te verftaen tot eenige inltruCtie of onderwij- 
finge. Ik hebbe daer op Refolutie genomen van te 
vergaderen dePrincen, Heeren, Prelaten, en andere 
treffelijke perfonen, zo van d’eene als van d’andere 
Religie , om gefamentlijk te raedflagen op de mid¬ 
delen van mijn Koninkrijk te behoeden tegen ’t ge¬ 
weld van de Vyanden, en alle mijn Onderlaten fo te 
vereenigen in onderlingeeenigheytencorrefponden- 
tie, dat den tegenftand van dien fterker en lankdu- 
riger mach wefen. Waer op ik aen u-lieden wel heb 
willen fenden den Heere van Morlans, een van mijn 
Raden en fonderlingfte Dienaers, om u-lieden te doer 
verftaen d’extremiteyten daer mijn faken in gekomen 
zijn, en de remedien die men my voorhoud om die in 
een beter ftaet te brengen, achtende dat die finguliere 
affedtie, diegy-lieden tot noch toe betoont hebt, tot 
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Vervolg der Nederlandfë Oorlogen 
de welvaert en behoudenifle van mijn Kroon wel ver¬ 
dient , dat’er niets in mijn Koninkrijk om gae, fon- 
derdatgy-lieden daer particulierenwaerachtigadvijs 
van hebt, en ook dat ik nodig geacht hebbe, op der 
geruchten die de vyanden van allen kanten fullen mo¬ 
gen doen lopen > u-lieden opeen nieus getuygeniste 
geven van mijn affe&ie, en van de vereemnge van 
onfe affairen , waer tan ik gerefolveert ben my nim¬ 
mermeer te lcheyden , omv/atoccafie hetookibude 
mogen weien. Ik hebbe den voorfz. Heere van Mor- 
lans belaft u-liden alles wel particulierlijk te verklaren, 
op den welken my ook beroepende, als op den genen, 
den welken ik begeere dat gy-lieden fo veel geloof» 
geeft als my felven, fal ik God bidden. 

Mijn Heeren, dat hy u-lieden houde in fijne Alder- 
heyligfte en waerdige hoede : gefchreven ïn’t Leger 
van Dreux, den xo juny i jrp3. Ondertekent Henry. 

Lager Itond nochgetekent Rc-el. Hct'opfchrift was, 
aen onfe leer lieve en goede Vrienden , de Staten Ge- 
nerael der VereenigdeNederlandfche Frovintien. 

fïiïtcn gehangen getoeefi/ m afé öc ïtoning rncenöe 
bat öja Dooi fijn 2&ecï)tbaöei: aïïe öc öetoijfen ban $0x5 
Öabbè befcomen / baei' meöc ïjp foube fjcbücn ftonnen 
betonen / bat ’t gene bu bacc in gebaen ïjabbe / booi 
öcS ïüomngs bebcl ïjabbe gebaen; fo ïjabbe $eix5 / bc 
toeïïie meeiite bat be honing jjem in be 3toarigl!}cpt 
toiïöe ïaten / ïjet pimnpadffe bctoijS bcïjouöen / en 
rrriööeï beltomcn ïjebïtenöe om uyt be gebanftenifil' tc 
ontkomen / toaS met ’t hooijj. DetoijS na ffirtagou 
geblucïjt / öaec (fti ban baen toaS gcraeht / gelijk ton in 
’t Doaigacnöc XXIX 25oek üecïiadt (jcbbcii. 5bc 
Staten ©eneraeï en fijn CrceHcntie nu bccfeUcrt sjjn- 
be boot ’t fdjnjben ban ïjaren Eigent / öat’et $eiT5 
toaS Die in ctogelanö toaS / keten De gebatte jalaulic 
baren. 

IBp fuïïen ï)ier nu ïaten bolgen De j^opofïde/ bic 
öebooifj. i?eere ban JUojlauS aen öc jj)ceren Staten 
<6cnerad gebaen beeft / ban toegen Den ïüomng ban 
Bjankrrjk / bctocrenbe b’aojfaüe' ban fijne beranbé? 
ruige tot be iloomfe ïidigie. 

©choo:f5.ïjecïe ban !Bo:ïanS beeft tenfeïben ba* 
oc fijne jïbopeliuc aen be löecrai Staten ©eneracï ge 
öaen / en’bc feïbe baer na öp gefcïjjifte obergdcücrt. 
©act) eer top De feïbe ailjiet frcïïcn/fal ih aUjter tuffdjen 
betten bcrljalen / bat recht bos: öc komfie ban be fi/ce; 
re ban iBoftauS eentge aöbettenne toaS gekomen / 
aïp bat ut ’t i|df ban be üiomngmnc ban Cngeianö 
genomen toag/ 3dter gebeguifeert SipaenS $eece / bie 
DagdyfiS met be ifoningmne fecrere communieatic 
tjieir. pit maektc een grote jaïonfie bp De BeDer- 
ïanbfr staten / toefhiöe boa: eemgen fecreten ïjauDd/ 
öte be iiomngen machten pjactifcren tot ïjacdunöcn 
berfckcttljcpö / en tot p:ejuö!t!e ban ben ^tact ban 
befè Manöeii / en toaS fijne Cjccdïcnne ban j^afiaa 
£ fdbe fb balt tugcbeeït / bat ïjp ’t gdobe gaf / baer 

boa» ijet gefcïjieö iS/ bat Ijoctod De t}eere ban JBoft 
ïanp 3jjn 'pjopofitie gebaen ijetóenöe / fcer aenljieïc om 
geerpeöieert te toceben / be anttoooibe toat toeröe upL 
geficlt i om te mogen bcrftacn toat ban öefe fake foube 
mogen toefen: eunbelijk tocröen be Staten en fijn 
«ifrcdjemic beur ijet fc():ijben ban ïjaren Wgent jlocï 
De Caron bcrfd.ert bat Daer niet ban en toas / en bat 
öie gene/ bie 3ijn^rcdlentic öefake fobaft gabbem- 
gebeelt/ geabnfeert toab/ aïfo öenperfoon toa^^on 
SCntonio Pcre3 / bic eerttjöb een pnncipacï «^eeeecas 
ri^ ban Den honing ban £>pangien toab getoeefi / en 
öat hk aïtenict^ met De üomnginuc ban Cngdanö 
tn commimicatie toaë/ Dat hu aïöaer toab gekomen 
met ben ©ibamme be Chartrc^ / en Öat hP be gene 
toa£ / bie Ijtm gcembzouiïicert haböe in be fake ban 
^Crragon / en boo: fulkp ïang gehangen toas getoeefi/ 
tnaerbypjactijlie ontkomen/ cnbecfckcri öat hpten 
hoogfieh Bnaiib 10 aan ben Uouing ban ^pangien / 
berfekert fijn €rcdientie bat hp in alle occafien en oc^ 
curcentien mfiilk^Deoocefoopenhabbe (Doo: Dien hp 
totfi hot hooglijk ben öienfi ban ben &anöc baer aen 
toa^ gelegen) bathptneen.be fo goebe cojccfponbcatie 
aïöaet te hebben / Dat in fuU$ met foube gebefoigneert 
too?bcn / of hp foube ’t eer btcc-m ttointig uren toeten/ 
en aktjö m tijbs fijn 4crcd!enne en myn Zeereu öc 
Staten baer bah toactfajoatoeu. iBp hebben in eenL 
ge ban onfe boo:gaenöe /Boeken ban be boojuocmöe 
^ntonio }Dere5 altemetk berhad gcmackt / en 10 De 
gene getoeefi / beur ben todken üc ttomng ban ^>pa«? 
gien / Sloïjan *öfïobebo köeaxtacik ban ©on 3!an ban 
©ofieniijk / Dep ikonnigb ban ^paugien^ sBafiert- 
bioebec / ©oubeeneur ban bes Honing^ toegen in De 
«Éeöedanöcn / habbe boen orabjengen / om öat be fdbe 
<6fcobebo met ben jDauS fccretdijk Ijanbdöc / om ben 
fdben ©onc3jan te geben ben tijtel ban ütoning ban 
<!Bngdanö / ö todk De liomug ban ^pangienfècrfiiJ 
fpect toas en bé'ccsöc: maar aïfo be lioning öefcjhuïö 
ban Dcfen boobfiag ban «öfcoüeöo niet op hem totïöe 
nemen / en öat hP jöete5 bertoiikgt haböe be fchuïb 
op ïjem te nemen / onöcr belofte ban öat hP ïjem in 
geen noob foube laten komen/ fo haöbcBerc5 op be 
kiikijte ban De Bu:ier*ben ban ^fcobebo / lange in Ca- 

• 

YN Heere den Alder-Chriftelijkften Koning 
van Vrankrijk, heeft my belaft U F.. E. te Ver- öslrftecc 

klaren , dac de fonderlinge affedtie, die U Ê. E. tot üan 
noch toe ten goede en vordermgc van fijne affairen 
hebben betoont, ten minften een veinoegingein uwe stiii&aff 
gemoederen behoort te laten,datzy is gedragen tot een fabcur 
Prince, die de fel ve zijn na rechte pnjs waerderende, 'F311 BEtt 
de verbintenifleook niet wil verbergen. Sijn Maj. be- ban'*'1^ 
kent dat Vrankrijk en hy lelfs particulierlik in perfone Blanks 
in fijn ufterfteAfflidtien niet van yemant'isgeaffifteert, rtjii/acii 
dieden tijtel oprechte, volkomene en onvervalfchte 
vrienden beter en met meerder recht toekomt, dan tCn43cs 
U E. E. Overmits gy den Koning en Koningrijke ter tictael- 
liefde van haer felfs hebt liefgehad: gy hebt haer voor- 
Ipoet niet aengehangen j maer veel eer rp.ee alleuuie 
begeerten dacromgewenfcht, en dat meer is, gecon- 
mbueert t’haerder confervaue niet alleen door heyl- 
lame afleydingen ; maer ook van u Krijgs-voik en mid¬ 
delen daer henen fendende. Niemant ioude die welda¬ 
den genoeg na waerde konen achten, ais op de faken 
felfs achc nemende, dan zijne Majefteyt, en dat fo 
dik en menigbmael als het verhad der voorledene Ac¬ 
cidenten hem doetfpreken van de afliftentie, diehy 
van U E. E. heeft ontfangen. Want hebbende U Ë. E. 
geaenveert en ftaende gehouden faken van groter con¬ 
sequentie , extreme koften gedragen, de krachten 
des vyants metmoeyte en gevaer gediverteert, maer 
hebben noch daerenboven haer goede affedtie fo wijt 
uytgerekt, dat zy een deel van onfen noot hebben ge- 
remedieert, en dat met fuik een veerdigen en volko¬ 
men wille, dat de verbinteniffen niet en zijn om waar¬ 
deren. Den Koning is niet weynig bedroeft, dat hy 
U E. E. defe zijne dankbaerheyt niet als met blote 
woorden kan betuygen, en dat hy voor fo vele goeeda- 
digheden, die by na fonder exempel zijn, niet anders 
kan doen,als bedanken,maer hy heeft my wel ernftelijk 
belaft U E. E. te verklaren, dat fo verre God den Heer ,pol ,g ^ 
hemoyt de occafie verleent,door de welke hy mach be- ’’ 
tuygen hoe hoogby uwe vrientfehap en de gctuyge- 
niffen, die U E. E. hem hebben gegeven , is achtende, 
dat hy niereer Werelt falfparen, om te maken datter 
vanfijnent wegen niet aen eenige faken ontbrekein de 
vergeldingevan de goede vrientfehap, die hy vanU 
E.E. heeft genoten. En verwachtende, dat hem God 
ibdanige middelen opene,dic mcc fijnen wenfeh en het 
gene Ü E.E. gemeriteert hebben,over-een-kornen,(o 
wil zijne Majefteyt geen weg afflaen , die foude mogen 
dienen om U E. E. kenbaer te maken,in wat eftime en 
confideratie hy uwe vrientfehap ishoudende.Onder de 
welke, gelijk daer geen waerder kenteeken isvaneen 
vaft vertrouwen en fekere vereeniginge, alsoprechte- 
lijkzijn raediiagen en deliberatien te communiceren, 
fo heeft hem ook belieft my me: defen laft aen U E. E. 
tevereeren, om defelveden ftaet zijner faxen te ver¬ 
wittigen , en de oorfaek te feggen, die hem heeft be¬ 
dwongen te komen tot de u>' terfte remedien,en onder- 
tuffehen allen twijfelen fufpicien te weeren , die de 



Het dartigfte Boek. 
geruchtenj welke óver al gelopën hebben , in uwei 
gemoederen hadden mogen laten , tot nadeel van fo I 
veele weldaden, die U E. E. Vrankrijk in den noot 
hebben bewefen, en van ’c gene dat den Koning en | 
Koningrijk U E. E. met allen rechten na allen wetten 
fchuldigh zijn, of het God beliefde, mijneHeeren, 
dat een betere occafie de oorfaek ware van mijne korn- 
fte herwaerts over, en dat ik hebbende U E. E. den 
fiset der laken te verklaren, voor een fubjedt van mijn 
difcours foude hebbende magnificentie en voorlpoet 
van Vrankrijk, in plaetfe, dat ik UE.E. haer won¬ 
den en uyterlle nood moet vertonen, inde welke zy 
haer , door de Spaenfche Pratftijken, overvloed van 
fijne middelen, bofen willeder quadeFrancoyfen ,ge¬ 
dekt en gekleet met den dek-mantel van Religie vinde 
gebracht te zijn Ik lal U E. E. den ftaet van’c Koning¬ 
rijke niet voor houden , hoe die is geweeft , na dat 
God heeft belieft den Koning tot defegroote Kroon 
te beroepen, deby na generale rebelligheyd van alle 
dedeelen onder het pretext van Religie. De Princen 
van Lorraine gewapent, om de gelegentheyd waer te 
nemen , daer zy fo lang na gewenfcht hebben, de Ca- 
pitale en befteSteden van Vrankrijk revolterende, al¬ 
le het Volk doorgaens obftinaet in zijn wederfpannig- 
heyt.De Geeftelijkheyc vervreemt van de kennifle van 
haer devoir, een deel van den Adeldom, hetzydoor 
verbintenifie acn ’c Huys van Guife, of door begeerce 
tot nieuwigheden verknocht aen haer voornemen en 
de krachten en middelen des Konings van Hilpanien , 
defe grote wederfpannigheyd des Koningrijks onder de 
hant voedende, om daer door te geraken tot het doel¬ 
wit van zij ne ambitie. Ik fal ook geen verhael doen van 
de wettelijke erkenteniflfe van het meeftendeel des A- 
deldoms geanimeert tot wrake over de moorc hares 
Konings geraekt, en beweegt door de tegen woordig- 
heyt van haren natuurlijken Prince, doch onder be¬ 
loften: ’cwelk de Catholijken wilden hebben en fijne 
Majefteyt hen niet konde weygeren, van binnen fes 
Maenden daer na een veqaaderinge te houden , om op 
Zijn Inftrudtie te letten. Welke dingen de alderverftan- 
dighftevcel werks maekten inde beveftinge des Ko¬ 
nings van wegen de vy anden, en fo de faken langer tijd 
wierden uytgeftelt, veele nodingenen verwarringen 
fnidden onderons zijnde door delangduyrige qualen 
van den Staet onmogelijk. Dat in een fo groten Cor¬ 
pus van Adeldom wankelbare Geeften of de Geeften 
een fchijnelijk pretext foude ontbreken. Siet daer 
waerotiJ ik ook voor U E. E. nieten wil verhalen, 
hoe fo veelerhandegoed fuccesen voorfpoetisteniet 
gekomen, het zy darde haymelijke quaetwilligheden, 
de vrucht van de geene die voorby waren, hebben be¬ 
let , en den cours van de toekomende geftut , het fy 
ook dat de Heyrkrachten des Konings van Hilpanien , 
en de groote middelen , die hy alle t’feffens heeft 
geemployeert, denarbeytdes Konings hebben vruch¬ 
teloos gemaekt in fijn voornemen , dathemleyden tot 
een lekerder wegh van fijne beveftiginge, verhindert. 
Ik komecot defe laerftetijc, in den welken den Ko¬ 
ning van Hifpanien heeft gelooft dathy met toeftem- 
minge der quadeFrangoyfen de wetten des Rijx mocht 
vernietigen,en een nieuwen KoninginVrankrijk doen 
verkiefen , om alle wederfpannigheyt onder hem in 
fwang aen te houden, en daer na door gele of door wa¬ 
penen , al het gene de rechte partije volghc van fijne 
Majefteyt tor hem te trccken : Want lijnde in die 
Poind Meefter geworden dathy de faken van Vrank¬ 
rijk in dralinge hielt,fo fach hy aen de fijdedesKonings, 
dat het fijne Majefteyt veel fwaerder viel fijn nood dan 
fijne Vyanden te boven te komen, zijnde het Koning¬ 
rijk uytgepuc van middelen, den Adeldom niet langer 
kennende deonkoften desoorloghs dragen, ende al¬ 
toos de verfcheydenheyt der Religie in de gemoede¬ 
ren , om de oude gedeeltheden te voeden en nieuwe 
teiayen. Acn de fijde der Vyanden, die harelchade 
tor noch toe rnet de fijne hadden vermengt en gedacht 
hem feivenmec fijne krachten tot haer verhoginge te 
behe.pen , heeft hy fijne middelen in luiker voegen 
gedifpendeert dat hyfe eer heeft gepreferveere van ruy - 

ne , als uytgeïeyt om hen daer mede te beveiligen: 
Hy heeft midden onder de voornaemfte gedeeltheden 
geftroyt, deHoogheyt van Ducq deMayne, die voor 
hem fufpedl W2s, allengskens af brekende, en Ducq 
deGuyle, om fijn Autoriteyt in balance te houden, 
verhogende. Hy heeft aDart gehandelt metdeHerto- 

, gen van Mcrccear en Nemours, ja met alle degene, 
i die eenige macht of gefach in’t Koningrijke gehad 

hebben. En door dele veelvoudigheyt der hoofden 
heeft hy de macht van een alleen fogefwakt, dat daer 
een confufie in hare affairen is gekomen, ’t welk hy 
gedaen heeft, om, door vrede van ruïne, degemoe- 
deren na fijnen wille tebuygen. Hy heeftfe eyntelik 
gedi(poneert om binnen Parijs een forme van verga- 
deringe van de Staten te houden, te beraetflagen om 
ordre te ftellen op hare laken, ’t welk niet konde ge-, 
fcbieden als door de verkiefinge van een Koning, ma¬ 
kende den perfoon van fijne Majefteyt odieus door 
r ftu« van de Religie, en hadde eerft met den Hartoge 

du Mayne geer acteert op voorderlijke conditiën van 
een Luytenantfchap Generael, en veele grote particu¬ 
liere baten of profijten , om daer door te maken dat hy 
fijn voornemen gunftigh foude zijn, dat hy anders voor 
hem nietste verhopen hadde: dit was den middelom 
hem weder in fijn eerfte autoriteyt te Hellen. Ducde 
Guyfe verblinc door de hope, diemen hem gaf van 

t huwelijk met de Infante,was tot dat gelove gebragt, 
dat hy in defe vergaderinge, de faken des Konings 
van Spanjen vorderende , de fijne in ’t particulier vor¬ 
derde. DenPausfond lijn Bulle derwaerts, Ichreef 
vele brieven , fijne Gclanten arriveerden daer met 
defe Inftrudtie, dat Vrankrijk allen tijden in forme 
van Monarchie geregeert zijnde een Koning foude 
eylTchen. En dat de Staten van Vrankrijk, tegenwoor- 
diglijk van de Catholijke Religie, om een machtigen 
Koning fouden aenhouden. Aen d’andere zijde hield 
den Koning van Hifpanjcn hemfelven genoeg ver- 
fekert van de toeftemmingen der voornaemfte, cn 
dat door de grote beloften, die hy hen dede, vergezel- 
fcha.pt met grote fommengelds, die hy dede diftri- 
bueren onder degenediehen lichtelijk lieten corrum¬ 
peren : de Predikanten , ten felveneyndehaer tongen 
verhuurt hebbende, klommen niet op den ftoel als 
om ’t volk defe eledtie te verkondigen, dat fy op ver- 
fcheyden manieren in’t Huk van de confcientie wa¬ 
ren drayende. Maer om fijn voornemen beter te ffcij- 
ven, en delake in meerder reputatie te brengen, fo 
dede hy fijn heyr-leger daer henen marcheeren, op 
dathetfich ten felven tijde ontrent Parijs foude late» 
vinden, om fijn verfoek te Herken, en die van fijn 
partye waren moedtegeven, en d’andere, die’cniec 
met haren dank wilden doen» door fchrik en geweld 
daer toe te dwingen. Het perijkel daer in de voor- 
feyde eledtie fijn Majefteyt konde brengen, hoedanig 
die ook hadde geweeft, kan beter bedacht, dan voor 
oogen geftelc worden. Want al waer die niet geval¬ 
len op den perfoon van den gemelten Koning van 
Hifpanjen of fijn dochter: lo foude hy evenwel den 
anderen, die t geweeft hadde, niet hebben gelaten 
teaffifteren, om de beroerten in’t Koninkrijk reon- 
dsrhouden , ’twelk degene, die dit fecours van hem 
fouden hebben ontfangen, een verbintenilfe en noot- 
wendigheyt geweeft foudezijn , om fijn wille in alles 
na te komen, fulks dat hy geen kleynder macht foude 
gehad hebben om de affairen vandeKrone te difpo- 
neren tot beleyd en executie van fijn voornemen, 
dan of hy’tfelft in perfoon geweeft waer: maer de 
rerftandigfte merkte wel, dat dit den laetften llach 
was van’t verderf desKoninkrijks, a!s zijnde buyten 
twijffel, dat den rechten erfgenaem en eygenaer hem 
noyt defe hoogheyt, alstegelijk metiijnleven loude 
laten onttreckeii, en wefende eensin de wetten des 
Koninkrijks defen inbreuk gefchied, lb foude men 
daer na veel lichter en met minder moey ten konnen 
voortgaen tot een tweede verkiefinge als’then gcet 
dochte,fo de eerfte hen quam te begeven. Men con- 
fidereerden ook delen nieuwen Koning, erkent van 
de Princen van Lorraine, gehoorfaemt yan zo veele 

• en 
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en de befte Steden des Koninkrijks, gemainteneert 
van alle’t volk, erkent van de Geeftelijkheyt, aen- 
genomcn van een deel van den Adeldom, gefalft tot 
Reims met de folemnele formen en ceremoniën dés 
Koninkrijks: en boven alles, t’eenemael onderftut, 
tot vorderinge van fijndeffein, van alle de middelen 
en krachten van Spanjen ,• aen d’andere zijde fag men 
fijne Majefteyt zonder krachten en middelen te velde 
leggen, gedeftitueert van hulpe, blootftaende yoor 
aUedisordre, ruïne, en het eerfte goede fucces fijner 
vyanden : gelijk zy ter contrarie wel hoopten door , 
t Gouvernement van een alleen op hare faken ordre! mael door gedeeltheden verfwaft om weynigh tijts 

tot difcretie van den machtichften ï tën minften gaf 
het fuik een flach des verderfs aen de zijde yan fijne 
Majefteyt daer het van afviel, dat hy niet over hielt, 
als een kleynen oorfpronk in de eygen krachten des 
Koningrijks. Defe perijkelen fo merkelijk en eminent 
wefende, datter naulijks tijtoverigh was om teberaet- 
flagen , fo konnen U E. E. wel denken hoe groten 
hartfeer de goede Francoyfen hieriin hadden, fie/ide 
den ouden en capitalen vyanc van Vrankrijk, door de¬ 
fe nieuwe verkiefinge , in den ftaec een fo diepen 
voetfetren, fiende ook de zijde van zijne Maj. t’eene- 

Hellen, en niet meer te tien verloren gaen, gelijk zy j daer na, door party en te vallen in handen van eenfo 
l:c 

te vor en alleen door de confulie gedaen hadden machtigen Koning. Maer de verftandighfte fochten 
Maer gelijk het in onfe lichamen qualijk kan ge- forghvuldiglik met leetwefen remedie tot ditquaet. 

ichieden, dat een yan de voornaemfte deelen werd 
befchadigc, fonder dat de andere ’t zelve door de on¬ 
derlinge gemeenfehap, die daer van naturen is, ook 
gevoelen: fo gebeurt het ook zeer fwaerlijk, mijne 
Heeren, dat in een grote ftaet heegroorftedeel komt 
te vallen, en in haer laet fterven de fchuldige plich¬ 
ten , daer toe het van God en de nature word verbon¬ 
den, en dat het andere dele corruptie als fonder ge¬ 
voelen nietgewaer word. Selfsnademaeide dekman¬ 
tels gemeen zijn , en dat de eene de affeheydingen fou- 
de konnen decken, en d’andere de meer geformeerde 
rebellyen. Vrankrijk, ’cwelk fich na fo veelc jaren 
fteld tegen dit fijn inwendige quaed, dat op eene tijd 
een groot corpus van den Adeldom inwendig gedeelt, 
en verfchillende om’t ftuk van de Religie , onder fijn 
natuurlijckcn Prince heeft vereenighc , welk geen 
geeften gebreck heeft , die onder de ruïnen hares 
Vaderlands geboren en opgevoed zijnde, liever heb¬ 
ben alderhande fortune te dragen, hoedanig die ook 
joude mogen wefen , ais niet met allen. Vrankrijk , 
fecrik, na dat den Koning van Hifpanjen ’tfelve tot 
verderinge van fijn voornemen fo travailleerden, 
heeft de gemeente laten fien, ’tgene zy daer te voren 
alleenlijk de oogen der alderve^ftandigfte hadde ge- 
openbaert. Want ten felven tijde, als de vyanden 
fpraken van de verkiefinge eenes nieuwen Konings, 
om de wederfpannigheyt voor altoos te formeren en | 
te beveiligen, fo hoorden wy voor ons, rontoraons, 
in’t midden onderons, dat’er een Refolutie was ge¬ 
nomen van een groot getal Catholijken, die ter oor-j 
fake van de Religie, fpraken van hen te fepareren en 
een lichaem apart te maken, t’famen gevoegt uyt > 

Heeren, Adeldom, Geeftelijkheyt, volkeren, Heden j 
en gemeenten, enfichperfuadeerden, datde reft van ! 
de Catholijken des Koninkrijks, met wat partye zy 1 
’t ook mochten houden , fich by hen fouden vervoe¬ 
gen, uyt affedtie van de Religie, die hen gemeen 
was, endenhaetderSpanjaerden , v/elke in hare her¬ 
ten bleef ingeworteit, of ten minften, dat ondertuf- 
fchen dat fijne Maj. fijn recht zoude verdedigen tegen 
’t geweken pranjken des Konings van Hifpanjen , en 
Zy beyde dus befighzouden zijn, ofom tebefpringen, 
oVotn te befchermen, zy terwijlen vryheyd en occafie 
zouden hebben om ben te formeien en aenwas te krij¬ 
gen. Ditwift fijn Maj door de goede en getrouweai- 
vertentien , die hen menigvuldiglijk wierden gedaen, 
door de gene, die goede en grote chargen hebben t’fij¬ 
nen dien fte, welke in defe opinie gevallen waren, v/aer 

en gelijkmen menfehelijker wijle fulke dangareufe ac¬ 
cidenten niet kan vermijden, als doorgeweltof ver- 
dragh, fofaghmen ook eerft op de middelen, diewy 
hadden , om de faken door onfe eygen krachten of door 
die van onfe vrienden in reputatie te brengen. UË.E. 
mogen wel denken in welken ftaet d’armade was van 
fijne Majefteyt, en welke middelen men hadde om die 
weder op te richten, welke de menfehen en de midde¬ 
len waren om te beginnen cn daer na te continueren. 
Reprefenteert u felven , mijn Heeren , een Rijk , 
dat fo vele Jaren vervolgensis uytgemergelt, daer van 
nochhierenboven, het befte deel, als daer zijn de goe¬ 
de en capitale Heden, ftaet in der vyanden devotie: 
fteltU E. E. voor oogen het andere deel t’eenemael 
bedurven, verwoeftinge des platten Lands, de befte 
Landouwen ongebout, de twee deelen des volksrech¬ 
te Voefter-vrouwe des Koninkrijksjbegraven onder de 
ruïnen, den Adeldom moede en afgellooft in mife- 
rien, een groot deel fijn toevlucht nemende tot de 
protectie des vyands, niet wetende door faute van 
middelen waer henen of waer toe hen te begeven, 
denkt noch daer-en-boven op defware Garnifoenen , 
die hy moet onderhouden, welke het hefteen feker- 
fteinkomfte verteeren, wefende felfs hoognodig dat 
die vol en groot zijn, om de naburigheyd, van de 
grote Steden in elke Provintie. Wat de krachten on- 
fer vrienden belangt, wy mogen nergens d’ogen üaen, 
als op de Doorluchtigfte Koninginne van Engeland, 
de Vorftenvan Duytliant, enopUE.E. Mog. Want 
deCatholijke Princen hebben ons tot noch roe doen 
verftaen, dat hoewel fy door vreefe van deSpaenfe 
hoogheyd een goeden wille hadden om ons te fecou re- 
ren , fy nochtans niet vermochten uyt vrefe van te ko¬ 
men in des Paus ongenade, en fich te fien geftektot 
eenproyevan hare eygen ÓnderLten. Maerdehoog- 
gemelte Koninginne fo menigmad door onfe gebiei<e- 
lijkheden geimportuneert, en tot noch toe in fo grote 
onkoften geileken , hoe foude die een fo hoog ver¬ 
foeit konnen voldoen, als dit is, datfy, 12000 Man 
te Voeten 3000 Ruyters foude onderhouden. En van 
de Hoogduytfe Vorften kreeg den Koning door fijn 
Ambaffadeur geen andere tijdinge,alsdatzy hen noch 
fo bevoelden over de verledene onkoften dat hy geen 
middel fag om hem in nieuwe te doen treden , fulks 
dat hy bedwongen was op fijn retour te denken, en 
fonder yet uytgerecht te hebben weder te keren. Laet 
ray toete feggen, Mijne Heeren, datiomen rega.t 
neemt op uwe affairen, op de grote divertenngen , 

rrnl n l/kml ui/ T F Li* T? (1.59) van ’t exempel, fo de daet in effe&e gevolgt waer, geen fo gelukkelijk aengevangen en beley t, ’c gene U F. E. 
arote hope gelaten foude hebben, om daer na d’ ande- 1 noch daer-en-boven, als tot een toemate van hare fon- 
reby een te houden. Den Hertogede Majenne quam derlinge affedie tot fecours hebben gefonden . heeft 
doortradaetindeieaffcheydingeenophope, dienhy (mynes bedunkens) fo verre gegaen boven onfe m:d- 
gcif, van fich met hem te fulleu houden, ten befte en delen, als beneden onfe nood. Nademael dan 'on ie 
behoudemfle van den ftaet en deCatholijke Religie,} krachten fofwak waren, dat men dae; op niet mocht 
verwachtende in zijn affairen het profijt van deKoning j fteunen, fo was het meer dan hoognodi ;, door mid- 
van fijne voornaemfte krachten verlaten te fien, gelijk , del van tradaec eenige remedie re ioeken Wantte 
hy alreedeby openePiaccaten dede verkondigen, dat leggen dat den Kor ing het henc fijns rijks hadde moe- 
hv binnen weynigh dagen een fa groot ftuk werx foude | ten verlaten, om tot de uy ter fte exrremiteyten fijn 
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dóen blijken , dat het heel Chriftenrijk ongelooffelijk 
foude ichijnen. Doch het gaet vaft , Mijn Heeren, 
dat dit Corpus der Catholijken, fo van den eenen , als 
den anderen afgefondert wefende, fich noytin fulker 
voegen kan beveiligen, dat het niet en komete ftaen 

toevlucht te nemen , zijn verderf eer te vertrecken 
dan te vermijden, den Komrg van H foanjen het 
befte en treffelijkfte deel van fijn trr-goet te laten b \ 

’t gene in handen te Hellen , daer mede hy hern mee- 
fter loude maken van ’t weynige, dat daer noch tegen 
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fijn grootheyt gewapeut zijnde overigh foude wefen, 
het fckerfte Bolwerk van ’c Chriftenrijk cn de fterkfte 
befchuctinge tegen zijn ambitie te verlaten, en fo vele 
goede dienaren,die fijne Maj. niet fouden hebben kun¬ 
nen volgen,van haer goederen en gerijf vervrcemt zijn¬ 
de, ten proyeen in defolatie te Hellen. Mijne Hecren, 
U E. E. konnen wel begrijpen , dat een groot Poten- 
taet in fijn beft gevoelende deel, dat is in’t gebruyk van 
fijn Erfgoet geraekt zijnde , enbegeerigh om de re¬ 
den te weten van het ongeiijk , datmen hen aendoet, 
is beter gcfteit om dien raet aen te horen , dan te 
verfinnen, ook heefcmen niet fo lief, als de behoude- 
niffe van’t gene onscoebehoott, en de befcherminge 
onfer vrienden, die by onfe Ichade zijn geinterefleert. 
Men vont dan geraden met de vyanden van verdragh te 
fpreken. Deordre op de verklaringe , diedeHertoge 
van Maj enne daer te voren h&dde doen publiceren. 
Door de welke hy de Princen , Heeren en Edelen des 
Rijks nodigden om fich te Parijs te laten vinden, om 
om eendrachtelick op ’c welvaeren der Religie en 
des ftaets te beraetftagen. Defen raet om met hen 
te traóteeren lcheen ontfanckelick om defe i edenen : 
door dien men door defen middel eenige tijd foude 
winnen , binnen de welcke qaen eenigh klaer blin- 
kender licht over de affairen foude mogen ontdek¬ 
ken, die de verkiefinge, daerom de Spanjaerden te 
Parijs feer aenhieiden , vooregaende , foude hebben 
getroubleert geweeft. Overmits de geene onder de 
vyanden, diegeen particulierdeflem hebben enalle- 
nelik uyt fijn om vrede, als welk des Volks hoogfte 
wenfeh en begeerte is, oordelende defen den kortften 
en fekerften middel te zijn om daer toe te komen, 
daer toe lichtelik fouden zijn te perfuaderen, en indien 
Zy de andere daer toe niet hadden konnen brengen , 
fo fouden fy ten minlien in’tftukvan de eledtiefulk 
een tegen-wicht in hare gemoederen hebben gewor¬ 
pen, datfy niet lichtelijk fouden hebben konnen ac¬ 
corderen. Eyntlijk gelijk de extreme remedien tot de 
extreme fiekten niet zijn te verwerpen. Soisdaer .tijt 
en plaetfe beftemt, en van weder zijden Gedeputeer¬ 
den genoemt, om fich op de voorfeyde conferentie te 
Jaten vinden,deVyanden niet konnende dat behoudens 
haer reputatie vermijden, en felfs oordelende hoogno- 
digh te Zijn, het ongelijk tegen fijne Majeft. te ftaken. 
In haer eerfte cotnmunicatien op’t gemeenc hooft- 
poindt, om’t welke de vergadering wiert gehouden, 
te weten om te beraetftagen op de middelen om de Re¬ 
ligie en den ftaet te verfekeren, quamen fy alle daer in 
over een , dat de Oorloge, fo aen d’eene als aen d’an- 
dere zijde, een onvermijdelik verderf medebracht, 
en de vrede de eenige remedien was. Maer de Vyanden 
daer na van de Gedeputeerden van fij neMajeft. geparft 
zijnde door palïagien van de H. Schrifture, exempelen 
der oude Chriftenen, en redenen van den Staet, om te 
bekennen, dat den vrede niet konde beftaen, als in 
fijn perfone, en onder fijn authoriteyt engehoorfaem- 
heyt, hem vertonende gerefolveert te zijn eer alle ex- 
tremiteyten te verdragen en uyt te ftaen , als hem te 
begeven onder een Prince van andere Religie, dan de 
hare: fo wierd hengeantwoortdat fijne Majeft. tot ver- 
fcheyde reyien hadde verklaert en geprotefteert, dat 
hy altijt bereyd foude zijn om hem te laten onderwij- 
fen, en dat de belofte t’fijner aenkomfte gedaen, niet 
vervreemt was van de hope , die zijne Catholijke Qn- 
derfaten hadden ontfangen. Op de tegenwerpingen, 
die de andere deden tegen de voorfeyde hope, aengaen- 
de het lang verloop des tijds, welke daer tfedert fijn 
aenkomfte was verftreken, fonder dat hy yetwes hadde 
doen blijken, dat het gene beveftighde datmen van 
fijne onderrichtingequara te leggen, maer veel eer om 
het contrarie te vermoeden, vertoonden de Gedepu¬ 
teerden van fijne Majeft.datmen hem geen tijtof ge- 
legentheyt hadde gegeven, om op de middelen te den¬ 
ken om hem te refolvêren, daer toe den vrede (fo die 
wert beraemt) hem bequame occafie foude geven, dat 
fy te meer daer toebehoorden aengeport te werden, 
nademael fy na haer eygen feggen, om geen andere 
confideratien wierden opgehouden,alsom de verfchei- 

denheyt van de Religie. Evenwel was het onmogelik 
hen defelve hope te doen vatten, of eenigh fondament 
te leggen, op de dingen die daer waren geallegeert. 
Maer ter contrarie fagmen in hen alle apparentie, fo 
door hare propooften als door de advijlen, die men 
hadde van hare deliberatien, dat fy het gene fy in’t 
ftulc van de electie hadden onderlaten, we derby der 
hanr wilden nemen, lo men hen van de wille van fijne 
Maj.fijn onderrichting aengaendegeen fchijnelijker 
apparentie liet fien. Elders fag men ten felven tijde 
midden onder ons hetquaet verdubbelen. De eene, 
d’occafie waarnemende, om hare pradtijkeop’cre- 
fuysvan fijne Maj. te vorderen, de andere om lichte 
voegen by de Catholijken , die in haer devoir hadden 
volhart, om des te meer’cverfoek tefterken, datfy 
deden op fijn hooggemdte Maj. om hen contente- 
ment te geven in ’t ftuk van de Religie,en voor eene fo 
na by wefende ruïne te preferveren. Doe was den 
Koninggenootfaekt tegen fijne Gedeputeerden tefeg- 
gen , die met de Vyanden noch in conferentie moften 
treden, datfy hen konden verfekeren van fijnen wil¬ 
le, om hem binnen korten tijd te laten onderrichten, 
en ten felven tijde refolveerde hy ook eene by-een- 
roepinge te laten doen op den aojuly, van aileCa- 
thoüjke Prelaten en Leeraers van de Princen van fij¬ 
nen bloede. Officiers van de Krone, van de voor- 
naemfte Officiers van fijne Parlementen , cn infgelijks 
van de treffelijkfte Heeren , en andere merkelijkeper- 
fonen van de Religie, om met gemeen advijs eenige 
goede refolutie te nemen, en direöelijk om hen allen 
onder fijne gehoorfaemheyt te onderhouden in goede 
eenigheyt en eendrachtigheyt. Defe nootwendig- 
heyt, die de rechtvaardige vrefe des nakenden quaeds 
dede verdwijnen, wierd noch daer-en-boven gefterkc 
door de Ambaffadeurs van eenige uycheetnfche Po¬ 
tentaten, welkegeintereffeert by onfe ruine, en t’eene- 
mael een afkeer hebbende van de grootmogentheyt 
des Konings van Spanjen, tot verfcheyden reyfen 
met der daed haer goede affedtie hadden betoont, 
dan de verft-gelegene en van den vyand meeft gedruk¬ 
te partyen ftijvende , dan ook onfe hoogdringende 
nood met haer befte middelen te hulpe komende. 
Maer de vrefe die fy hadden van fich opentlijk tegen 
een fo machtigen Vyand te verklaren, teroorfake van 
de excommunicatie des Koninginnes, die hare eygen 
Vafalen ten proye was geftelt, hadde hen binnen fe- 
kerelimiten gehouden , wachtende altoos op eenige 
refolutie van fijne Majeft. om’t pretext der Vyanden 
wech te nemen, eyndelijk fiende d’affairen des Ko¬ 
nings van Spanjen door lankheyd van tijden fuiken 
voortgang nemen, die van fijne Maj. fo verwarren in 
gebreckelijkheden, datfy in korter tijd niet hadden 
te verwachten, als een groten val. Sy refolveerden, 
dat eer zy hare faken met den Koning van Span jen on- 
verfoenelijk wilden maken, zy den weg wilden in- 
gaen , die hen door hare naeften was aengeboden, 
Maer dat zyeerftelijk en voor ’t laetfte wilden onder- 
taften, wat den Koning tot behoudenis van hem en 
fijne vrienden gefint was te doen, veel meer houden¬ 
de van eene confoederatie met hem, om haren ftaet 
tegen den Koning van Hifpanien te verfekeren , als 
van eene gedwongen verfoeninge met den gemelten 
Koning op de ruine van fijne Maj. En op dat defelve 
niet foude denken dat den raed die fy hem gaven, ter 
oorfake van zijnen nood, verderffelijk was, of datfy 
fich fouden gecontenteert houden, hem in fchijnre 
ftellen in fterker termen tegen dera Koning van Span¬ 
jen en fijn andere Vyanden, fo deden fy hem als met 
oogen fien , dat fy opentlijk in fijn fake wilden treden, 
gagerende een merkelijk getal Krijgsvolk, contribue¬ 
rende van elders een goede fomme geld, referverendc 
voor hen noch een derde remedie,als fy fouden fien dat 
de afïairen van fijne Maj. op een vaften voet begonden 
tegaen.Sijne Ma^ doorliet defe prefentatien lo wel,dat 
hy en fijn aldergefroutfte dienaren defelve voor feker 
en ontwijftèlbaer houden. En fiende het quaed dat hy 
hem felven op den hals foude halen, fo van fijne als 
der Vyanden zijden, daer hy het pretastt fo van d’eene 
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als van de andere wegnemende, hoopten dat hy alle 
den Adel aen fijne zijdeby een houdende, deVyan- 
denhetmomaenficht, daermede fy hen deckten, af- 
treckende, den goeden wille van fijne uytheemfche 
vrienden, die hem hebben gealfifteert, (lellende hen 

F0I.40J dapperlijk tegen den gemeenen vyand , meer dan oyt 
tot hem treckende, verbindende noch daer-en-boven 
Grootmogende Uytheemfe Potentaten in defe faken , 
om hem getrouwelijk en fuffifantelijk te affiliëren. 
So hoopte fijne Maiefteyt den Koning van Spanjen 
fo krachtigen tegenwerk te geven, dat hy te rugge 
foude moeten deynfen, invoegen dat hy in ’t fleur van 
fijn leven tot dien llaet gevordert zijnde, ’t felve en de 
eerde van fijnejaren foude bededen tot dwang van fij¬ 
ne ambitie. Dit was het fubjeél van mijne aflendinge 
aen de Doorlugtige Koninginne van Engeland,en aen 
U E. E. Mog: om de felve de extreme nood te kennen 
te geven, tot de welke de affairen des Konings ge¬ 
bracht waren, en defen nieuwen raed voor te dellen , 
dte met redenen, welke ik hier te voren hebbe byge- 
bracht', wierdgegeven. Ik haddegeen lad om U E.E. 
yet van’t gene in defe veranderinge gerefolveert was 
te verklaren, gelijk daer ook geen andere belofte was 
gedaen, dan tehooren nadeonderrichtinge, dieniet 
invoert eenlodanigeveranderige, als daer wy om de 
difpofitie der faken voor hadden gevreed. En ver¬ 
wacht dan niet van my datikdeconfcientie door de 
confcientie excufere, in de veranderinge diefichie- 
derteenigentijd herwaertsheeft toegedragen. Mijnen 
lad drekt niet verder, dan om U E. E. re verklaren 
den daet der faken, en de redenen vandendaet, die 
’c gemoed van fijne Majelleyt tot defen nieuwen raed 
fchenen tcbuygen : welkeiknoch des te liever hebbe 
aenvaert, om het voornaemlle deel delfelfs, dat drekt 
om door folemnelc beloften des Konings de Icrupu- 
leufe bekommernilfen weg te nemen, die de geruch¬ 
ten, welke overal lopen, in uwe gemoederen gelaten 
hadden. 

Ik twijffel niet of’tgeruchte van defe nieuwe tijdin- 
ge, heeft U E.E. een perplexe verbaedheyt aenge- 
jaegt, en d’eene, geraekt van ’t duk van de confiden¬ 
tie, niet hebben beklaegt dat fijne Majedeyt (diedus 
lange in aller menfehen oogen het objeót was geweed, 
daer God fijn macht aen betoonde) gedwongen was, 
tegenwoordiglijk menfehelijke wegen te focken. 
d’Andere niet te degen begrijpende, hoe ’t cene quaed 
doortrappen aen’t andere gehecht is, dathygenoot- 
faekt was voorder te treden om die van de Religie, 
en dien weg in te gaen, welke lo lange en met fuik een 
geweld opgefpeurt en gepra&ifeert was. d’Andere 
hebben fonder kenniffe gediieoureert, dat aengefien 
den Koning in zijn confcientie was geprickelt, om 
voor fijnen daet eenigen rud te verwerven, dat hy 
veel lichter vrede foude verkrijgen met den Koning 
van Spanjen, fo men delelve defe conditie voorhielt. 
Mijne Heeren, ik wil op de eerde niet antwoorden, 
als voegende mijne tranen by de hare. De mind-fien- 
de fien in defe Aótie, gantfeh dwarfe en kromme we¬ 
gen , wegen daer toe men door de nood werd gebracht. 
Sijne Majedeyt heeft my niet belad yet anders te feg- 
gen, als dat de hope om zijn Volk eenigerude te ver¬ 
werven, endoor de rude dejuditie te reftaureren, 
hen defe bittere remedie hadde doen aenvaerden: 
daer was apparentie dat hy der vyanden pretext weg 
nemende, en het arme Volk, dat fo vele foorten van 
ongeval hadde uytgedaen, het contentement geven¬ 
de, dat het begeerde of dat de goede weldant door de 
vrede foude volgen, of zulke doodelijke toevallen 
onder de vyanden ontftaen, dat men ondertufifchen 
middel en gelegentheyt foude hebben om in’t Rijk 
eenige goede ordre te (lellen. Een yeder zijn bekent 
de effedlen van een langdurige, en noch meer van een 
Burgerlijke Oorloge, vol van gebreckelijkheden. Den 
klank der goede Wetten word onder’tgeruchte onfer 
Wapenen verloren. Men fpreekt niet van God als 
blafphemerende , alle Religie leyt onder de voet, 
men hoort niet dan van facrilegien en kerk-fchendin- 
gen, miferable effedten van onfe oorlogen, welke fij¬ 

ne Majefteyt noyt konde weeren, als door’t opkomen 
van eenen vrede. Dele begeerte is t’eenemael Ko¬ 
ninklijk, mijn Heeren, en noch meer de gene, die 
fijneMajeileytlang heeft gehad, om den vrede der 
kerke te verforgen : makende dat de gene, die daer 
toe geilek zijn, in ernll de handen flaen aen de refor¬ 
matie. De voornaemlle Catholijke Prelaten hebben 
hem dikwils verklaert, dat fy daer toe fodanige niet 
dorllen imployeren, die t’eenemael fufpeót waren, 
en van de gene veroordeelt, die wenlchten dat de 
kerke, fo lang die van hen was afgelondert, mochte 
befmet blijven. God wil dele begeerte, waerlijk een 
Chriften Koning betamende, beveiligen. God wil 
een weg openen, en alle onmogelijkheden der men¬ 
fehen door den kracht fijnes Ceelles verkrachtigen. 
God doe fo t’eenigen tijde fijn kerke in het Koning¬ 
rijk floreren, en het Koningrijke in fijn kerke, felfs 
ten eynde alle deden door den band des geellcs varte- 
lijk vereenigt zijnde, de kracht des te groter zy om 
onfe vrienden by te ftaen, en onfe vyanden tegen te 
ftaen. Defe begeerten van fijne Majelleyt behooren 
alle vrefe weg te nemen van de gene, die beducht zijn 
datmen in’t Koningrijke ’tgeweld tegen die van de 
Religie foude mogen opwecken, en dat den Koning 
op’cuyterlle gebracht zijnde, daer na lichter tot an¬ 
dere gevoert foude mogen werden. God geve ons 
betere hope, mijne Heeren, en late niet toe, dat 
Vrankrijk van fo vele Itorm-winden aengevochten 
zijnde, noch die oude lleenklippen foude foeken, 
daer op fy fo menigmael heeft gedacht te barllen. 
Daer is ter werelc niet io ver vreemt van ’t gemoec van 
fijne Majelleyt , die foveele eerlijkeluyden , daer 
medelijn ziele heeft geleeft, en op welkers armen hy 
fo lange heeft geruft,bemint en in grootachtinge hoeft. 
Hier Ibude hy in fijn confcientie niet geraekt werden, 
om fijn onderfaten eenigen ruft te geven, maer allene- 
lik de Oorloge veranderen, en de conditie des Koning- 
rijks groteliks verargeren. Sijne Majelleyt kent beter, 
dan yemant anders, den ftaet en conditie van die van 
de Religie , haer deught , vromigheyt , refolutie, 
volftandigheyt en patiëntie in fulke extremiteyten : de 
oorloge heeft het getal vermeerdert, de affliótien heb- 
benfe ter deught geloutert, de batalie hebben op hen 
niet gewonnen. En daer na wat foude dat voor eene 
voorfichtigheyt wefen, de krachten des Koningrijks 
verdeden, nademael het nodigh is, die meer dan oyc 
te vereenigen , en die felfs vereenigt zijnde , naulijks 
fuffifant zijn, om den llaet voor de laetfte ruïne te be¬ 
vrijden. De proteftatie, die fijne Majelleyt laetllde- 
de voor de voornaemlle Catholijke Heeren, is verre 
vervreemt van de vreefe , die men heefc ontfangen. 
Want fiende dat den noot der faken hem dwong, om 
in de gemoederen eenige hope van comentemen t, dat 
zy verwachteden, te doen lopen, fo wilde hy eerft de 
fekerheyt van die van de Religie verlorgen, doende 
van de Princen en Heeren, die hem doen affilieerden , 
een belofte trecken, dat inde conferentie van Parijs 
en de Generale vergaderinge, die daer na gehouden 
foude worden, niets foude worden verhandelt, dat 
mochte llrecken tot prejuditie van die van de Re- 
ligie. 

Hiertoe hielpen felfs de Catholijken, die t’andcren 
tijden de ydeiheyt van de aenllagen, tegen hen ge- 
maekt, hadden beproeft, en voegden daer bydatde 
oorfake van dat het Koningrijke in die uyterfte noot 
wasgeweeft, was dat die van Lorraine (welke de Ko- 
ningen en het Hof in befittinge hadden gehad) door 
ambitie gedreven zijnde defe queftie vcrfcheiden 
macl tot een dekmantel hadden gemoveert en opgeno¬ 
men , en dat fy daer en boven in defe laetfte beroerten 
des Koningrijks met de goederen en het leven van die 
van de Religie waren geatfifteert geweeft, fonder de 
welke fyinde handen haerder Vyanden gevallen fou™ 
den welen. Sijn Majefteyt voeghde daer by om alle 
twijffelachtigheytvan ditpoindlweeh tenemen, dat 
fo vere de Catholijkc, om wat oorfake of pretext het 
ook mochte wefen, de wapenen quamen aen te trec¬ 
ken tegen die van de Religie in zijn Koningrijk, en 
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dat fchoon het getal fo ongeiijk waer, dat haerder 500 
fouden moeten ftrijden tegen tien duyfent, hyalfdan 
gedenkende aen hare getrouwigheyt en de dienden, 
die hy van henluyden heeft genoten , wllliglijk delen 
groten hoop loudelatcn om moediglijk te gaen fterven 
in’tfpitfe van fijne oude Dienaren. Dit wiert vaneen 
yderalseen couragieufe reden opgenomen, geappro- 
beert en geprefen , en waer van ik niet en twijffele 
UE. E. voor defen te zijn gcad verteert, fijne Majefteyt 
heeft my belaft U E. E. te verklaren, dat het fo verre 
vandaeris, dat hy om eenige faketer Werelt, watco- 
leurdieook foude mogen hebben, oytnaeenfojam- 
mcrlijken en verderffel ijken raet foude horen, dathy 
veel eer isgereiblveert in de vergaderinge, die hy uyt 
de voornaemfte Heeren heeft beroepen, te voorfien 
in defekeiheytder vrye oeffeninge van de Religie, en 
te maken dat fy in toekomende rijden ook alleeereen 
waerdigheden des iConingrijksdeejachtigh zijn. 

Wat den Vrede belangt met den Koning van Hi- 
fpanien , diefommige difcourercn te mogen tuflfchcn 
komen, alsecn conditie van defe, die fijne Majefteyt 
voor fijn rijke 1'oekt te verwerven. Ik hebbe laft 
U Ë. E. te leggen eerft,dat ’er in deafïairen van Vrank¬ 
rijk in ’t Generael of Particulier niet paffeert, daer van 
iijne Majefteyt U E. E. geen ware advertentie doet, 
dat hy noyt yetwes fa! befluyten, daer in hy op U E. E. 
niet het felve en een gelijk regart heeft, als op fijne ey- 
gen faken. Derhalven doet hy hier particulierlijk, 
dat’er noch noyt cenig propooft is voorgevallen van 
den vrede cn reconciliatie mer den gemelten Koning 
vanHifpanien . dat’er felfsgeen apparentie is, dat hy 
luft heeft in onderhandelinge van dien te treden, ge- 
merktdegrote paraten, die hy overal maekt, ende 
verfcheyden plaetfen , die hy door de particuliere tra¬ 
vaten , die hy met velen heeft gemaekt, inWank- 
rijkin heeft, een feker argument, dathy niet gelooft 
dat den generalen vrede kan werden beraemt, en dat 
hy altoos houts genoeg fal hebben om het vuur te Ho¬ 
ltenen den bra ad te continueren. Ditisfijndoel-wit, 
dit is het difcours dat hy altoos heeft gehouden van den 
middel, dien hy haddeom fijn Staten in rufte te hou¬ 
den ,en Vranknjk in roer teftellen, voornamelijk on¬ 
der den Koning, die God ons heeft verleent. Hy heeft 
gevreeft voor fijn wiege, voor fijnjeugt, en voor de 
bloeme fijnesouderdoms. Hy weet dat hy hem teveel 
quaeds heeft gedaen, en te veel goets onthoud om met 
hem cenigen vrede te mogen hopen: hy weet van el¬ 
ders, dat Vrankrijk in fich felven niet in rufte kan we- 
fen , foly die niet in de beroerten van een ander foeke. 
Hy weet dat de Wapenen altansin groter getale zijn, 
dan oyt te voren, meergerefolveert, dan men die tot 
noch toe gefien heeft, en die door eenen grootmogen¬ 
de vreedfamen Koning beleyt zijnde, defekerftevan 
fijne Staten fouden konnen deen waggelen. Maerals 
de faken hier toe gebracht fouden werden, doorwe¬ 
gen dieonsonbekentzijn , en feifs niet in difcours val¬ 
len : fo heeft fijne Majefteyt my belaft U E. E.te ver¬ 
klaren dathy t’eenemael gerefolveert is, daer toe noyt 
in eenigerley wijfe teverftaen, dathy niet houd van 
den vrede met den genen , die fijn huys heeft gerui- 
ïicert, fijne goederen onthoud, enfo vele quaets in 
Vrankrijk berockent, met een onbeftandigen Prince, 
die van lijn ambitie eer verlaten lal worden, als hy die 
feifs verlaten fal. Niet alleen om dat hy niet wil, maer 
om dat hy niet kan willen, overmits den vrede van 
Spanjen is de Oorloge van Vrankrijk: en daer is ter 
Werelt geen middel om den vrede voor Vrankrijk te 
verwerven, als door de Oorloge op de Spanjaerden. 
U E.E. moeten fich Vrankrijk voor oogen ftellen, ge- 
wapent in allen fijn deden , genoemt tot alle onge- 
bondenheyc en vol van dodelijkehumeuren, daer van 
hebniet als door een fterke Purgatie gereynigt kan 
worden. Meer als hondert duyfent gewapende Men- 
fchcn , die niet in den vi ede als tot alle quaet genegen 
Zijn, bereyt om alles door ’t vuur der beroerten in 
brand te fteken , fulks dat den eerften, die hem fal 
willen opwecken, geen inftrumenten gebrek fal heb¬ 
ben , onder wat pretext het ook zy, even veel foude 

het gelden een lichaem in alle fijn deden bedorven, 
geheel verandert inlubftantie, te willen cureren Ton¬ 
der purgatie of aderlatinge. Is het Vrankrijk niet veel 
beter geraden, fich vereenigt te houden meefo vele 
Princen en Naburige Staren gemtereffeerc by de 
Spaenle Magnificentie, omdefterfdagvan eenfoon- 
rechtveerdigen Prince te beleven, ende wrake, die 
hem God buytcn cwijffel heeft geprepareert, teoeffe- 
nen, als het ellendige meswedertegen haer felven in 
handen te nemen, en in’c binnenltehaers ingewants 
fo vele monfteren te fien geboren werden, die haer ten 
verderve fouden brengen, De Princen die hen op 
nieus roet den Koning vereenigen, om fich in dele >. 
Oorloge te fteken , zijn van dees vrefe wel verre ver- / 
vreemt, en hebben de onmogelijkheden, dieindefe 
reconciliatie vallen, wel overwogen , eerfy hen opent¬ 
lijk verklaren. Ook geven fy hare middelen en wape¬ 
nen geen anderen name als tegen deSpaenfe ambitie (p0| T 
voor het welvaren der Frangoyfen. Den Koning hoopt' 
dat hyhem daer mede t’fijnen profijce wel falbehel- 
pen , -en voornamelijk met hulpe en affiftentie v*n 
U E. E. daer op hy een fonderling betrouwen heeft, 
hy twijfelt niet of den Koning van Hifpanien vint fijne 
ouderdom niet min belaft met moeyten en rechtveer- 
digevreefe, ais met langejaren. Ik achte dat U E. E. 
ai van elders fullen hebben verftaen de antwoord van 
de Doorluchtige Koninginne van Engeland, op gelij¬ 
ke laft, die den Koning my hadde opgeleyt. Wanc 
na dat fy het grote en by na onverdragelijk leetwefen, 
dat fy droeg, fiende dat de affairen des Konings op 
fuik een voet ftonden, hadde betuygt, en bovenal 
verklaert de uy terfte lmerte in alle deden van haer zie¬ 
le, om dele 1'oorre van remedie, fo heeft hare Ma¬ 
jefteyt even-wd gerefolveert meer dan oyt hare affi¬ 
ftentie re continueren, en mijn Pleere den Gouver¬ 
neur van Chartres geaccordeert noch 3000 Man op 
hare kotten en befoldinge ten diei,fte des Konings 
aen te nemen , behal ven het Kri jgs-volk dat fy in Bre- 
taignefal onderhouden. Den Koning bid u , Mijne 
Heeren, uwe goede wille en finguliefe affediefo langs 
fo meer te continueren En gelijk hy niet fo vereenigc 
mach hebben mee uwen ftaetalsden perfoon van zijne 
Majefteyt en den ftaet van Vrankrijk, zo zullen U E. 
E. ook altoos, na proportie van middelen, by bren¬ 
gen , ’t gene nodig zal wezen tot een zo groten hoog- 
wichtigen werk. Den noot des Koninkrijks, die ik 
hier vorens hebbe te kennen gegeven, behoren UE. 
E. re doen weten dat den Koning van zijn vrienden 
verlaten, of flappelijk gefecoureert zijnde, zy hem 
ten laetften met zijn Koninkrijke wel in een uy terfte 
ruïne mcchten doen vallen. Maer ter contrarie, 
van zijne Vrienden geaflfifteert zijnde, behalven dat 
hy beter middel zal hebben omdegemene Vyanden 
te attacqueren, zo zal hemditfeooursdobbelevrucht 
bybrengen. Alsdat daer geen plaetfe zal wezen voor 
den Raed, die men hem zoude mogen geven van ee¬ 
nige reconciliatie met hen te zoeken, en dat hy beter 
gelegemheyd zal hebben, om de rufte, welvaert en 
contentementvandie van de Religie te bejagen, fien¬ 
de de Catholijken des Koninkrijks fijne Majefteyt ge- 
aflifteertvan de gene, die gelijke profeffie doen als wy. 
Ditishet gene zijn Majefteyt my heeft belaft U E.E. 
voor te houden, na dat ick met Mijn Heereden Am- 
baffadeur, die alhier by U E. E. refideertgecommuni- 
ceert zoude hebben. In ’s Graven-Hage , des Don¬ 
derdags den fes-emwintigften Augufti, Anno 1593. 
ondertekent 
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<0p befe baojft. ^opofïtir fjt'b&cn öc I$ccrcn Staten *«f* 
Unierad na rijpe Deliberatie Denboojfs- ïfeereHlmbaf; 
fabenr ten naeflen bp in ba* natoolgcuüe manieren in heeren 
effccte met anttuoojöc bejege nt. <s>tatfn 

Wat DeUcere» Staten <f5rneraeï ten SjoQgfïen ba 
Cnoeft 5ijn gefcoeeff / bcrfïaenbc Dat fijne ïioumMrjfte ^ 
ifèajeffept boo? De mac^inatien / pwmjhcn en bioïente 
Pdoceöiitcu br£ ftomngó ban ^panjen / en fijne 2töï)C; >3I>? »* 
renten / traeïftenbe na öe jBonnrdpc of fEprannnecrten 

ober 
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obct te geïjeeïe C&?iffenï)ept/ f ^aeïjt getoeelïm 
fo grote ejtfremttepten / afé fp fo upt be 25?iebenög 
ïtonmg£ feïbe / afé upt fijne 0002)5. 4mbaffabeug 
©mpofitie m ’t lange berjïaen ïjebben:: maer bat be 
ffclbe Staten feer toaren bcctroaft en berbïgb / berfiaem 
De fijne jBajeftcptö refoïutie teffrecken tegenj bm 
ning ban £>panjen / en fijne mijerentcn /alg ©pan- 
Den ban gijrie iBajcficpt / be Rtone ban ©?anïmjfc / 
en begeljccïe Cfffifienljepb b’fo?ïogetecontmueieu/ 
Die ban be Religie in ©?ankrijk faborabel te bïyben / en 
Defe ÏÏLanben fijne b?tentfcïjap tebetoyten / baet ban 3P 
fijne iBajcfiept ten alberfïoogffeii toaren bebankenbe/ 
cn toeöecom acnboDcn alle mutuele affectie / gunfic en 
affifientie/ tegen£ De gemeene ©panöen na bet %am 
ben bennogen en geïcgcntljepb. s ._ 

ié in efftetz öê fornuucuc anttooo?ö£ tifln öc uooj- 
noembeifteren Staten 111 ’t ko?te/ De toeïke anbecfintg 
feecpemnenteïijlt en clerïp in’t lange geeptenbeett 1$ 
getocefi in fulkec boegen/ bat i& gefien Ijebbe fekete 
25«cf gefcïweben bp Dcc tceren Staten 43enecael 
'SCgent in dÊngeïanb Jtoeï be <£aron / l^eece ban ^egos 
netoalle / inljoubenbe bat be fóoninginne ban €nge« 
lanb tegen ffem gefept Ijabbe met een gcotc abmicatie / 
bat fp gefien fjebbenbe be ©?opofitie / bic be Heere ban 
jfèoiïan? acn be Heeccii Staten 43enccacl gebaen gafc 
be / en ooit beu felbcc Staten gnttooojbe / gefept Ijabbe 
Dat iBiju Ifacuen be Staten in aïïcïjace actiën toonben 
Dat fp boel top toaren / en in cffecte obeduut fepbe / 
Datfe be toijffe toaren bic fp opt in eenigc cegecinge ban 
Öepubïpen Ijabbe bekent/ ’t toeïk ooit (fcljtijft ftp) 
rreconfiumectt toierbe bp eenige f yncipaïe Herren baeu= 
om ffaenbe. gjfefoube U €. be gefiele anttooo?be / fo 
Die ben Heece üÉftnïand in gejepfte geïebert toerbe / 
fjieunicbe gebeeït fieöbcn / banljeöfe boo? befe tije niet 
feonnen bekomen. 

33e Heere ban f©o?ïan£ boert eerlijken gebefcopeert 
en niet een d5ouüen lieten befcïjonken / en boert mebe 
eenffig berfoep om be fóoning te boen berfïaen ïjoe p?o= 
fntelpïjetboo? ben honing foude toefen b’33o?ïoge te 
mennen in Mjop cn icnegou / doo? middel bande 
toelke be honing ban ^panjen fijne Hegerd boet 
bafien in©?ahkrp en ooluu Scbcclanb: ’t toeïk gp 
aennamtcbocn. . _ r u . 

«ünbefetgben liepen be geuucljten feec ffecïibanbe 
ftomffe be^ 'Ccut^-^ectogen <^rnefft / bc£ licpfec^ 
«Sloeber / met groten macljt ban ©ollie en ban <©elb / 
om het ©oubernement ban ibeöeilanb ban boegen ben 
Honing ban 4>panien te aenbaerben / met aofolute 
macht om b’(©o2Ïogc te continueren met alle cigeur of 
biebe te mogen maliën. 33e Staten hregen eenltjffe 
ban alle’t boïh bat fo m3Dupt|Tanb al? elberë aenge= 
nomen boerbe / beboelhe beraemt boierbe ^?oooo |Ban 
fierhte fuïlen toefen/ omaHegecé optecechten/ en 
Daec mebe ben hnjgaen bcooft-3ijbe enboefï-3gbebeg 
Öijnó te boeren / boacrom poli be Staten ban Hol? 
lanb in hare particuliere bergaberinge geljoubeu in 
i^obember / op be J&opofitie ban fijn €rcellentie en 
Öabc ban ^tate / refolbercn tot bcrbaïïinge ban be W 
ffenbanbcoo?logeboo? ben aenfiaenbcn jare 159+* te 
confenteren boben be tboee honbert bupfent ponben ter 
macnD/ noch ejctraotbmarie tboaeïf honbert bupfent 
rjonben boo2 ’t gehele jaer/ ober be #2obiutien ban 
s^olïaub / Éeïanb/ üïtredjt cn ©htfanD / en boerbe 
fepDefclbe berfïaen bat tot bec aianbenbienfïecnbcr 
fehecinge ten tjoogffen noDig boas / opDebooffs.pjo 
pofitie tijbelijh en b?uchtbacrïghen terefoïberen/ om 
öe^ te beter be£ bpanös getodDsge cn beb?iegelijhe han 
Deïinge te mogen bueberfïaen/ ten cpnbe fijne €]rcel 
Ventte ber felbec tijDdijhe en bnichtbacigc refolntie hem 
te beter totbeHanöcn bienfi tgbelijh madjpjcparecen 
en refolbercn na behoren. 

|©en heeft 00U goeb gebonben te fdjfijben aen be 
H oninginne ban €ngdanö / op feller fch?i)ben bp hare 
libajefiept gebaen acn beboalnoembelf'eeren Staten 
<©enerael/ ben 22 Bugnffi / boofieöen / mit^gaberg 
ooh aenbecfchcpben ban be gcootfie ifeecen ban €nge* 
lanb / aïé namentïjjh / ben flcece <0?oten ®?efo?icr / 
aenben^bmirad/ aen ben ^?abe ban €ffep / en aen 

cliBiïo2b 25uhï)o?ff / bientnDe baet toe / bat aïfobetniös 
beien en fo?ccn ban befe Eanben niet beffanb boaren om 
ten bienfie ban be gemeene falie en betfelteringe ban ha* 
ten £tate / bp ber fianb te nemen / fehet merheltjh Cjc^ 
pïoict m gdglifoimighepb ban het fecrbog^abbtj^ ban 
hareboo?f5. j©ajcficpt/ bat fp bchanbfoubenboilïen 
Daec aen houben/ bat hare .JlBajefiept IjenlicDen foube 
toillen €etrao2binarie affifferen en bpfianb boen / met 
öfie of bier bupfent €ngelfe ^olbaten / onberhouben 
en betalen boo? bier IBaenben / en henïieben bie te boff 
len obeefenben tegen ben lefien jfeb?uarp of beginfeï 
ban tii»acrt toehomenbe/ gelijk fp ïupbenb?eberfou* 
ben berfïaen upt ben ï^cere ban Caron haten Hlgent 
Die fp ïupDcn op Dit fiuk boïkomentlgk onbcrricht hab^ 
Den / ban Dit henïupDer boo?nemcn/ henlieden berfes 
hert honben ban be goeben toilleen genegenthepdbie 
fpïuuben befe lanben toaren toeb?agenbe/ op toelk 
goed bertroutoen fp lupden(te bieten De i^ceren Jbtaten 
«©enecael) ijen rcdjteboo?t toaren behelpende en hcn 
lupden affectuefelijk toaren biddende / den boo?f5- llce* 
re OTaron te affifieren / en be goebe hanb te houben bp 
hare i©ajeficpt/om henlupben te acco?beren het boo?f5. 
fecour^ ban b?ie of bier bupfent «Öngelfen tegen ben 
boo?f*5 tijb / <|c. 33e JH^iffïbc aen hare boo?f5. I©a« 
jefiept toa^ lupbenbe aïbu^: 
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(JMe- Vrouwe: WY achten uwe Majefteyt volkomentlijk ver- 
adverteert te zijn van het grote devoir, het tan öe 

welk wy in Vriefland gedaen hebben na het innemen ^fEtelL 
van Geertruydenberg, om de Stad Groeningen in die 
extremiteyt te brengen, dat fy gedwongen foude we- raei aeö 
fen lich te voegen met de Vereenigde Piovintien,heb- te Wo» 
bende daer in toedien eynde fo veel volks en middelen ”gn^a{J# 
aengewentj onder ’t beleyt van mijn Heer den Grave <u*nge* 
Willem van Nafiau, als’c eeniglins mogelijk geweeft lanö> 
is, met hope van wel te efFedueren, fo de vyand» den 
welken de confequentie van defen aenüag bekent was, 
denRhijn fohaeft n iet gepafleert waren met veel gro¬ 
ter force dan deonfe, en fich meefter van’t veld ge- 
maektjom welke reden den voorfz. Heere Grave gera¬ 
den is geweeft te vertrecken op een vorderlijke plaets , 
orn niet in gevaer en perijkel te ftellcn} niet alleen alle 
het gene’t welke hydaer gelukkiglijk gevordert had- 
de, maer den Staet van Vriefland felfs, gelijk men ge¬ 
ilen heeft dat den vyand voorgenomen hadde, fohy 
hadde gekoft, door de proeve die hy gedaen heeft van 
ons Leger te overweldigen, waer van hy vromelijk 
afgedreven is geweeft (waer van den goeden God ge¬ 
dankt zy) zijnde hier tuffehen den tijd des jaers feer 
verlopen, met een geftadigen regen, de welke den 
vyand heeft doen finken den wille van weder in te ne¬ 
men de paflagie van de Bourtange (welke alleen ove¬ 
rig was dien van Groeningen) de welke den voorfz. 
Heere Grave hen afgenomen en fterk gemaekt hadde, 
en refoïutie nemen van te maken, met vele fwarighe- 
den, en tot ruine van ’t platte land,’t welk hy in hadde 
’t welk hy ondertuflehen opgegeten heeft, een nieu¬ 
wen weg na de voorfz. ftad toe, door de moeraffen 
dicht by het Fort van Coeverden, om door dit mid¬ 
del, en verfekeringe diehy het volk gegeven heeft t 

dat hy hen van alles verloffen foude fo haeft als het den 
tijd van ’t jaer foude toelaten, de Stad te behouden ia 
fijn devotie. Nu Me-Vrouwe, alfo dit extraordi- 
naris geweld van de vyand ons heeft doen oordeelen 
dat fijn Refoïutie ookfodanig is, en dat wy aenmerkt (F0I.4! 
envanna-by overleyt hebbende, de feer wij le en feer 
goede redenen van ftaet, de welke uwe Maj. beweegt 
hebben ons aen te porren en te raden, door hare brie¬ 
ven van den %i Aug. laetft-leden, den voorfz. aenflag 
te continueren (waer voor wy haer feer ootmoedelijk 
bedanken) die fo ogenfchijnlijk bevinden, dat wy ook 
ganfehelijk gerefolveert fouden zijn, volgende’t fel- 
veadvijs en raed, oiafe voornemens daer op te vefti- 
gen, en onfe forcen derwaerrs te keeren, fo wy die 
beftant daer toe achteden: maer zijnde de gelegent- 
heyt van de voorfz. ftad ten platten lande, en van fo 
groten omvang t dat men om verfekert daer in te werk 
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tc gaan > extraordinarie forden foude moeten aenwen- 
den (waer toe de middelen det Provintien fich niet 
foudenkonnen uytftrecken, ten ware dat wy vaneen 
ander kant verfekert waren van eenigen extraordina- 
ren byftant tegen Februarius of’t "beginfel van de 
Maert naeftkomende) hebben wy defe verfekertheyt 
genomen van ons re addreiïeren aen u Majefteyt, en 
de felve by defen feer ootmoediglijk te bidden, dat 
fy bewogen zijnde door de redenen felfs van haer 
voorfz. ad vijs, en d’imporcantie van defen aenflag, 
fotenaenlien van den ftantdes vyands faken, als van 
onfen eygen, en den dienft van de Koning van Vrank- 
rijk, het uwe Majefteyt believe de vooriz. Vereenig- 
de Provintien alsnoch mede te deden hare feer milde 
gunfte, en ons te accorderen een fecours ten eynde 
voornoemc, tegen den voorfz. tijd, vantuffchende 
drie en vier duyient Engelfen, betaelt voor vier maen- 
den. Wy hebben dat vertrouwen op God, dacdaer 
mids dit fecours, en den goeden wille en refolutie 
der voorfz Provintien, middel foude zijn, door het 
goedebeleyten beftieringe van mijn HeeredenGrave 
Mauritsyan Nalïau, en andere Krijgsoverften, om 
de vooriz. Had Groeningen in re krijgen, en vervol¬ 
gens ’tgeheele quartier van Vrielland te bevrijden, 
en den vyand af te nemen alles wat hy daer in heeft, 
of eenig ander fodanigexployt by de hand te nemen, 
als ren meeften welvacrt en verfekertheyt van dele 
Landen, dien fb en vergenoeginge van uwe Majefteyt 
foude mogen dienen. Waer op wy feer ootmoede- 
lijk aengename antwoord verwachten fullen met den 
brenger defes, en fullen den Schepper bidden. 

Me-Vrouwe, Sec Adtum den 6 November, 1^93. 
Onderftont uwer Majefteyts feer ootmoedige Die- 
naersde StatenGewraelt &c. HetOpfchriftwas,aen 
de Doorluchtigfte Koninginne van Engeland. 

Het dartigfte Boek. 

^od) be Honinginnc too?p befe fafte feer becce/ ai 
fepbebatfp ombec.KebcrïanDen boo?fpoetïjarefdjaL 
ten toad uptputtenbe/ ïjacL* Hnjgsboïft toccbe bec* 
teert: men fpjaft niet ban eenige ccfiitutie te boen/ niet 
jegenfïaenbcDecfëcDccïanbcr£ booi ïjarcafTifientiefcec Sftt / baec tcgcn$ fja alïe bpanbfcïjap op baren ïjafê 

c [ en fn en bare #nbecfatcn bageïtjfto beratmbe/ 
boelj confenteerbe De Staten / totïjaerftoftcn/ aïbaec 
ttoee bunfeut Engelfen fotiöen mogen boen aennes 

- men. 
bobben booi berïjacït bat bcïfccre bc 3taJ3?ee 

obecïröen 3tjnbe / 6c Jfecrcn Staten <0eneraeï in fijn 
pïactfe g?obifïondijft ïjaöben gccommittccrt bc J|eere 

&cM> £.cü!n ^aïnart / öacr ban top Ijicr en in boojgaenbe 
ben tan 25oeftcn op bcrfdjepDen plaetfcn njentic gemaeftt ïjcü- 

afgcuaecöigt sijnöc na Den Honing ban 
acn öni ©^anïtrijft toe / toaë tipt Den ïfage bectcocften: macr¬ 
amé bctoïjï be bomt met toilöe Dienen / inofi in ^eïatib boo? 

renen tijb blijden leggen / bcttoacïjtenbe na bequamen 
Sen " : Hrmijlm ïjn Daer fuï lag / ïjebben ïjem bc £cl 
fiarne= ren I&taten ban Ecïaiib ooft particuliere ïafï gegeben/ 
toeit/fjcm om ban ïjarent toegen fefter fafeen upt te redjten bu 
Sou, bm lïonu,3 / taan toaee ïjp Den fcbenöen jscptcmöitó 
taniDe acn Den Lfccrc mbocaet ban ^olïanb fcfeeef/ afó bat 
booi ï)P gefïcn ïjabbe copne ban renen b?icf/ gefcfaeben bp 
ffiué ^oeto?#ttofartiii^/ bccfochcnbe#afpoo?t ban be 

if eeren Staten OBcnerad / om ïjicr in ’t 3Ianö tc nio= 
gen bomen! om fijne particuliere faken unt tc redjten: 
maecfiptoaerfcïjout ïjem bat ïjp gctoifTëlijft toaë een 
bangeren^ Boojïoper / ban De genen De todftc bomen 
fouöe prepareren De nientoe bcffepucu / bic gcfonöeect 
foiibcn tooiöcn op De ftomfte ban Den ïJcttogc «èrnes 
W / en föDanigc alp men ban ^cpDeïbëca baas gul 
ïriebenbc/ Dat De gene malie» foübc/ ban Den lucilicn 
feber Salijnd ^emoriae!/ Dat ijn öacr bn boegDe / gc^ 
marl) inaeUtc. ^ctljaïben fdjiijft ijn/ tuap Den booifj. 
i)arnn§ Piet Iscötcïyü te ontfangen iii Defe pjobintien/ 
öacr materiën / Die alfa bermomt tuerDai / niet anDetó 
pan feer berbacrïijli boüöcn toefen / boomaindifb aï^ 
bic gcbeöurcctt en gcconfijt fouDm tooiben met bifcour# 
f'en / en treeften ban fuïften perfonagië’alD Ijn / Die t’aL 
Jen tijöcn firö recoimnanöabeï Ijccft toiïlen maften met 

te mainteneren Dingen contrarie be fóefoïntien bafi ben 
tegcntoooibigcn fïaet; gelijftïjpbebe tentiibe bat bet 
noeg geenfinp nobig toa^/ te 25mjTd en Daer na te 
«nttoerpen / onber meenig pictcrt betoimpdt met 
fdjone reDcum / bieeenen fuötrjïen <Seefï / gdijftben 
fijnen/ nimmermeer ontbieden. Nomina Ijn ïjaö eenen 
anberen öouft getoeefi in ^effrnn / maer ongdijft ban- 
gerenfer/ om Ijet grote berfiant met ben ïupfiec ban 
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toomigïjcut bieljp met fïdj brengt / in alle fijn Üctlem 
tcti^toacc/ fcfjjijft ïjp ƒ bat ftomenbe in bentage/ 
aïtoacr ftu binben faï een ïidjacm ban ^>tate / gefont 
in alle fijn ïeben / Ijn niet bed quactd faï ftonnen boen: 
maer ebentoeï fo faï ïjp eer Daer nettoe^ leeren / om fijne 
mtentien Daer na te bifponeren / ban ïjp ficïj bïoot 
faï geben / ofpettoed te bennen te geben / Daer men fijn 
Piofijt mebe foube mogen boen. ©ooitp ip fjp een 
'pfastó Mm I gebooitigban ^immegen / en onber 
Dcftfeï ban fijne affairen faï ïjp ban ^tab tot £>tab 
gaen / baec be ïjumcuren oberaï niet foöanïgb fullen 
toefen aï^ in ben ï)agc. <©enftt ccud ïjoe bed oeea; 
fien’tfdbe geben faï ben genen/ bic t*üiöcren tijben 
ficïj niet minbec ïjeeft ïaten booiftacn / (en aï£ noeïj 
boet / gcïijïi üï geïobe) ban ïSebucticn ban geljeeïe 
bintien / fobanige #erfonagie ië bit / Die ift anber^ toeï 
toiïbe bat m ben ï^age quam / niito bat ïjp niet berber 
troft eïber^ ïjenen / aïfo bc latijnfclfje JBemoric nip 
meer acï)tec-öcnften$ geeft / en nin aïïe Dingen naeuto 
boet onbertafïen. ©oo?tg berïjaeïb ïjn ooft ban 3jcco= 
nimo (JToman^ / Die be jjöafpooit gefonben toa^ bp ïjem 
begeert: banfepbbatïjpfobeeïquaet^ niet faï ftonnen 
boen al£ be anberen / obermit^ bP öe argïjept niet 
ïjeeft. jbcpö booitp bat ï)u öaer noeïj moettoacïjten 
nabentoinb/ ^c. 

3fft ïjebbe in ’t XXL 23ocft ban befe ^ifiorifc 23e» 
fcïjftjbinge in ’t ïange becïjaeï gemaeftt ban (jet beL 
fcïjiï/ bat eenigen tijb ïang binnen iïtcecïjt getoeefi i^ 
in ’tfïuft ban be Religie onber be ^ebicanten aïbaer/ 
namendijft be gene Die aïbaec boe genoemt toaccn / 
Die ban be Confifiorie / en bie ban &t. Sfiacob^ Herfte. 
Cn ïjoetod aïtemet^ een piobifioneeï croont gemaeftt 
toccbc/ batfe nocïjtan^ ben anberen fo niet betfïaen 
ftonben/ Dat Daer Dooi ben ttoifl reffeeebe/ fulftjs bat 
epnbeïijft bc IBagifiraet / toiïïenbe een^ een epnbe ban 
ben ttoifl maften / aïïe be $jeDiftanten afbanftten / en 
ïjenfefteren tijb met eenige gdeenbe$?eDiftanten upt 
^oïïanb beïjidpen / tot bat fp ban ^ebiftanten toas 
ren booificn / Dïe bp De jjBagiftcaet aïïeen beroepen 
toaren. 33ocïj ïjier mebe ceffeerbe ben ttoifi niet / maer 
bïeef immer^fo groot | boojbeoffenfie/ bie bie ban be 
(SercftomeecDe / bie be Confifïorse en bifcipïnnc on= 
berïjieïben/ toaren pjetenberenöe aï^ Die ban 
cob^ Herfte te boren gepjetenbeert ïjabben. HBatit al 
toa^’tfo bat beo? fcfjjijben ban fijn <i?rceïïentie enbe 
Staten ban fJoïïanb Daer eerfi gefonben toaren 33oc* 
tot Sftremia^ 23afiingiué ban #o?D?ecïjt (Die baec na 
ïïcgent ban’tColïcgieber (Cïjeoïogie tot alepbenge* 
toeefi i0) m lïDaïtecus bc Kop ban ïïepben / en bat bie 
Daer nabpbe IKagifiraet aïbaec aïs fupber en gefont 
inbe jileere geacïjt en geïjouben / fuïft^ ooft aïbaer te 
boren bp Dc getoefen Hecften-Kaben beftent en Daer 
boo? gefonben toaren/ fotoilbcn fnbefdbe baerboo? 
nu niet ftennen/ Dooi bienfpïjenïiëben aïfo opgefom 
ben / en bp ïjeniiebcn niet beroepen toaren / toaecom 5p- 
ïupöen ïjepmdrjft en fecretdifftinbeljtipren bergaber? 
beu / en ooft tot ^ffeïfiepn ter jpiebicaticn (iepen / baec 
tegen XDïaccntcn en ©iibïicatien gebaen toeeben ban 
toegen bc <6cDeputeerDc ban bc Staten en IBagifira^ 
ten ban ütredjt / op grote penen: Daer jegens toebee 
feftcr biftoui^ en gloffcn nptgegeben tooiDen / fobat 

Beti 
bant 
adege 
fjepöi 
fïaet 
Ctelfg 
fiinne 
ïltw 

ben ttoifi niet ccffeéröe / maer Dageïijlto groter tocrb/ 
gcïijft bit bp mp in ’tboo?f3. XXl.^oeft berïjaeït i$. 
^eJiKagifïract feer beftonnnerttoefenbe inbefefafte/ 
beben feftere bcfènbinge ban eenige unt ben ïjaren / aen 
be Jtèagiftraten ban Jimficrbam / en gaben aïbaer te 
hennen be jtoarigïjeöfn / bie jp-ïupben in ïjare fiab 
IjaöDcn /berfoefjten bat sp-ïupben / aïq ïjare laburen/ 
befe faftc toiïben ïjeïpen mibbeïen / en ïjenïupb. boo? ce? 
ncn tijb ïeenep ïjaren piebicant ^acobum ^rminium/ 

om 
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om Ijare&erfie te Wenen boo? ben trjb banfe£ toeken 
of ttoee maenben/om be gemoeöecen toat te Detocbigen. 
3Weban$lnifïerDani/ na batfpbefahe in Deliberatie 
gelept fjabben/ Rebben ’t üerfoek afgeflagen/ feggen* 
be bat fp geen fj^ebicanten mocïjten raifTen / boa? Dien 
fp ter begeerte ban be Staten ban ^oiïanö kojteïing 
eenige p?eöicnnten confcnt en ooftofgegeben fjaböen/ 
om ben elberö te mogen begeben. 3^efe afflaginge 
namen bic banHtcccljt niet toel/ en bekïaegöcu ïjm 

toóojeca baec ober/ bat men ben fuiken kïepnen fake getoep? 
tt)ö » geit babDe / betoijl fp bare naefïe geöuien toaren: en 
liebbfn bjaren toel ban meeninge elber£ nocb pemant te bce- 
•iO&rik focken/ ban toaren bebucljt bat fp alleen^ baren fou* 

daecaf» Den / om baer aifo te Djucken eenen te beroepen / bie 
Mttb0tn öcn baren met aengenaem foube toefen / gelijk ben 

25ncgecmeeftcr 3Sr. ^>irk lanter fulk£ aen ben Deere 
ban^ïbeuburg frij?i)ft/ Den^uïn T592- ^efaken 
inbefen fïaetffacnöe/ bebben be JÉagifïraten albaer 
fckerc2£rrijkelcn onttoojpen / bie jp-ïupben boojben 
ll^ccr Camee bebben boni communiceren met ben 
il|eere ?tbbocact ban J^oIIanD / ll^r.^obanban€>lï 
öenbarnebrit / bie baer op ben-lnpben fijn abbij£ en 
raeb gegeben beeft na fijn goetbunken. 3De boojtj. 
Slrtgkelcu bebben fpbie ban be gemeente/ bic baer 
booi geimerefTeert IjieïDen / boen boojbonöen / inacr 
bie bebben bie niet toillenaennemen/ fonber op befribc 
te bebben bet aöbtj^ ban be ClafTrè ban ^o?D?ccljt/ 
bctoelke baer op abbifeerbe / batfe niet goeb bonbeu 
bat fu bic fouben aennemen. lenigen tijö Daer na $ 

Soöan. Soïjanuc'j Hprenbogaert tot ïJtrccbt / in fijn porti* 
£Cn6o!P’ raker aiöaer te boen bebbenbe / foïjpfcpDc/ gekomen/ 
•atrt* öocb bet toa£ gefebieb op ’tbcgeerch ban DcoBebepu* 
ïoniftot tcccöe ban’t.^pnobué ban Jtoo?t-I$oïïanb / en met 
iiuectjt. abbij^ ban be i^erie ^jbbocact ban ifolïanb/ tenenn* 

bebpbentoeg bp be <8emcente toat prepareren foube 
totbieüe/ tegen bat Corput en jpcajrihito / baec ban 
top tetfïont fpreken fuïleh / fouben bolgèn. Cn bp 
fyacljt een 23?ief ban ben Stbbocaet ban #oIIanb / ben 
ïfecrc ban ^Ibenbacnebelt / aen ben ïjecte j®c. <Dirk 
Camee/ en prefemeeebe / fo bp toat albaer foube kom 
nen boen om be fake te mibbelen / en tot acccojt te 
brengen / bat bp fijn bcfïebaer in geerne toilbe boen: 
baec op bp brni boo? anttooo?De gaf / bat be JBagi* 
fïract niet ban meninge toag metbem of pemant am 
öec£ in bifpute te treben: ban kofi bp ïjaec lupben po:# 
fuaberen / batfe ter bedien quatnen / bat moebt bp 
toel boen / fp toaren niet ban meeninge bare Sfirtrjke* 
lenteberanberen/ nocb ook eenigen Neutralen #?e* 
bicant te beroepen / fo fp baec in bate Deboir gebaèn 

JlSii Öaöben. bekeren trjb baec na jijn albaec gekomen 
^enneuë Corpututs ban 35orDrecbt / enEibertug 

nuf* fcarmiD upt ben Dage / om befe fake te mibbelen; 
erra0 Cu quanten baer ober in befoigne met be ï^eöicanten ( 
lulbó» oaöec be toclke ^obanne£ <©erobulu£ Mitenbogaect 
nen fïerbc CU ill fijn bui^ inïatenbe / fepbe Ingredite Bene- 

didti Dei, tonenbeficb geljccl genegen tot benbjebe: 
Sun. üBaer baec na be piopofitie ban Co?put en ^cajcinu^ 
ien be» SeïjooK bebbenbe / in tegemuoo?bigbcpb ban é}enncu^ 
oinBe- Cefariu^ en Ccrarön^ SBïokljoben/ quam in fuiken 

Vervolg der Nederland/è Oorlogen. yz9 
JaDdfe Gereformeerde Kerken , 't felve gedten heeft ieneftc 
metdefe verklaringeover’t ftuk van de Predeftinatie, 
namentliik: Dat hy ’t felve verftaet na deleere des^aube 
Apoftels,Eph. i. tewefen ,dat wy inChrifto uytver-^ebec# 
koren 2.ijn , eer des Werelrs grond geleyt was, 
genade alleen. Oirkonde onle gewoonlijke Signatu- 0f^ejjj, 
ren hier onder geftelt dendMarti, Anno 1593.. oude beniffe 
ftijl, en was ondertekent aldus ; JohannesUytenbo- 

gifiract ten boogften foube irritteren en groot quaeö 
boen als Cue bat fouben komen te hernemen, s&ocbin 
’t uptgacn ereufeerbe bp ficlj kp beboozfj. <23ebeputeet; 
be en Sitcnbogaert / bat bp tieb fo gcammeïijk babbe 
gelaten om 25Iokboben^ toiï / bie btm anber^ aen be 
iBagifiract foube bebben bebtagen. Cn bottod ttn 
pjincipaïcnmet bt ^tbicanten totbitr ttjbniettoitrb 
berrigt: toierbe ebentod 23Iokbobtn / bit albaer tot 
oïbiuari£ ^icöicant beroepen toa^ / tot onbertekenim 
gebanbe Confcffie betoogen / mitg fekee Kenberfad 
Dat men btm gaf / aïbug lupDcnbe: 

48erar» TT T Y ondergefchreven Dienaers des Goddelijken 
J™* . VV Woords, verklaren en attefteren by defen, dat 

Gerardus Blokhovius ondertekenende de X X X V11. 
mee» Articulen van de belijdeöifle des Geloof* der Neder- 

IV. Deel. 

en .. — —-.. m.umj * 1 . f -, 
gaart, Hcurieus Corput, Libertus Fraxinus, Jokanne> {{J1J ^{jtp 
Gerobulus, tlenricus Cafariiv. fHenbec* 

fael bat 

3Do:ber^ konöm ;n niet bcicicbten totbereeniginge Slj" af 
met be gemeente / fonbedinge / boa? bien Co?put bp 
bc JBagtftract / en De gene Die bet met be felbe IjidDen / 
fufpecttoa^/ gdyk blijkt upt fekeren 23?ief / gefcljje^ 
beu bp be boomoemben ï?ecre SWcft €anter aen ben 
boojnoemben ^cere ban v01benbarncbdt/ lupbenbe 
al.s'bolgt: 

EDele, Hoog - Geleerde, wyxe en leer Difcrete ffljief 
H eet een Vriend , IkhebUE tor noch toe om 'Jan 

verfcheyden coniideratien niet gefchreven, befonderHjj 
en principalijk overmits ik onieker was wat eyndedeie Iffanuc 
fake nemen loude. Enom die iake van vorens te ver- a*n b*n 
vatten, ben leer verwondert geweeft van de komfte^”^ 
van Johannes, dan lo hy my wilde periuaderen in z jn önibar» 
privé ie komen , doch waer het middelertijd in zijner mbeU. 
macht yet goeds te doen , dat hy dat geerne doen wil¬ 
de, met meer andere p:o[ ooften ; heb ik hem geant- 
woort , dat de Magiftraet met van meninge was mee 
hemofyemant anders in diipute te treden ; dankoft 
hy haer pcluaderen datle ter Kerken qüamen, dat 
mocht hy doen: VVy waren niet van meeningeonfe 
Artijkelen te herroepen , ofookeemgneutrael Predi- 
eant te beroepen, fo wy daer in onsdevoir gedaen had¬ 
den, cn ons by den zij nen belet was. . Defe propooften 
zijn gefcbied in ’t leveren van U E. Miflïve; federc 
heb ik Joh3nnes niet weer gefproken in ’r privé, maer 
welverftaen van anderen, dat het advijs vanZuyd- 
Holland hem groot obftakeldede, ora tot fijn goede 
intentie, alshy feyde, te komen. Sekeren tijd daer 
na is hier gekomen Corput en Fraxinus, die hier een 
dag of anderhalf geweeft zijnde, my zijn komen be¬ 
groeten, te kennen gevende dat zy van deClaffisof 
Sypode hier gefonden waren als onpartydige, om de 
fake te hellichten: dewelke ik voor antwoort gegeven 
hebbe, dat wy feer verwondert waren dat Corput die 
commiffie aengenomen hadde, fo hy wel fel ver wifte, 
dat hy onfe gemeente niet aengenaem was, enhyons 
al groot prejuditie gedaen hadde met het advijs by hem 
en anderen gegeven, en dat’et beter oogefoudegehad 
hebben, hadden zy gekomen voor bet uytgeven van 
’t advijs; fulks dat wy haer nu niet anders mochten 
houden als onfe party e, en die onfe fake (als voren die 
gehoort hebbende) al gecondemneert hadden j ons 
daeromalfufpeótte zijn, wat by hun voorgedragen 
foude werden : want fonder haer luyder advijs was 
onfe fake langgedaen geweeft. Eyndelijk na veel pro¬ 
pooften hebbenle gefeyt, dat zy middelen zouden we¬ 
ten om deze zake te vinden, blijvende onze Articu¬ 
len van weerden: doe is henluyden gefeyt, datfemec 
onze pattye mochten fpreken, en fien wat zy konden 
uytrichten, wy waren met vanmeningeeenigever- 
anderinge of nader interpretatie op onze Articulen te 
doen. Daer na, zo wy verftaen hebben, zijn zy in 
communicatie gerreden met onze Predicanten ; en 
na eenige debatten ten beyden zijden, hebben van 
haerluyden begeert onderrichtinge te hebben van het 
Cacechifmus of 51 Articulen, om dooroorfakevan 
dien den haren te beter te verfekeren van de ware Lee- 
re, als ofdie haer kracht van de Catechifmus hadde. 
En zo eenige van den onzen daer in fwarigheyd maek- 
ten, hebben malkanderen een Renverfael gegeven op 
zekere pointen: doch is zulks zonder ons weten ge- 
fchied: dan mijns bedunken waer beter gene onder., 
cekeningegedaen, dan in zulkermanieren. Daerna 
hebben Corput &c. ons vertoont eèn zeker concept 
van vereeniginge en reconciliatie, hec welke by ons 

q q gevi- 
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gevifiteert zijnde, hebben daer eenige corredien in 
gedaen op behagen des Raeds: welk alzo gecorrigeert 
zijnde , hebben daer aen geen goed contentement 
gehad; doch hebben aengenomen den haren hetzel¬ 
ve te communiceren, en haerluyden gecommuniceert 
Zijnde, hebben ons eenige dagen daer na weder een 
andere voet voorgedragen, op welke by ons geadvi- 
feert zijnde,heeft men haergezeit,dac men zoude mo¬ 
gen befoigneren daer het lelt by ons gelaten is, alste 
weten , dat zy haer belofte louden volgen , en onderte¬ 
kenen de Articulen fimpelijk zonder limitatien, en 
betrouwen voorts de refte de Magiltraet. ’t Welk al¬ 
lo den haren voorgedragen zijnde, hebben in plaetle 
van datelijk te tekenen, gepreientcert onder fekere li¬ 
mitatien en cautelen , ftrijdende genoeghl'aem regens 
onfeartijkelen, delelve te ondertekenen, ’t welke by 
onsgehoortzijnde, hebbengantlcheliikdit met kun¬ 
nen aennemen tonder verminderinge van de aucori- 
teyt des Magiftraets, en zijn dele perfonen , alfo wel 
hebbende diftidentie op ons als die van onle partije, 
en fy die de Magiftraet willen gebieden, en een regel 
fetten, daer nochtans fulkster cumririen behoord te 
gefchieden. Somma al wat by haerluyden voorgedra¬ 
gen is, zijn niet dan veel ftnkken geweeft om onsby 
te brengen, en ons Artijkelen illuloir te maken. Heb¬ 
ben daerom voor antwoort gefeyt, dat defe maniere 
van procederen onsqualik aenftont: datmen alle dage 
een nieuwe middel voorwierp, als of het oplettelijk 
gedaen waer om hier lang te bl ij ven , het welk ons leer 
fufpedt was, endeborgery van gelijken , dat wy niet 
goets van hun lagen re verwachten , lo wy haer hielden 
voor onfe partije, en dat fy al te voren tot ons achter¬ 
deel geadvifeert hadden, en dat fytegenshaer adv ijs 
fel ver niet doen fouden, of haerluyden daertegensqua- 
lik nu te kunnen induceren, dat fy daerom wel fouden 
mogen vertrecken,fo fy hier anders niet konnen doen, 
eer wy in meerder fwarigheyt komen. Doch wouuen 
het felve wel geern den Raet voordragen: dan dat wy 
welwiften, dat den Raet gefint foude zijn, daifydie 
artijkelen fimpelikfouden moeten ondertekenen, en 
de refte voort de Magiftraet bevelen Dit is kortelik 
het gene dat hiergepafleertis, en her isfeeronwijfelik 
enondifcietelik, ja kinderlik gedaen (waer aen fy ook 
wel betonen dat fy niet een lit hebben dat politijk is) 
dat Corput tot defe fake gecommicteert is, fo hydoch 
geen agreabel perfoon is, en die daerenboven fel ver 
bekent over het advijs geweeft te zijn (ook fo ver- 
dunkt ons dit felve leer, datfe ttekomen zijn fonder ons 
Voorweten of advijs) wat goets heeft men van fuik een 
perfoon te verwachten ? ook is ons niet vergeten, 
wat hy al over lang van onfe fake gevoelt en gefeyt 
heeft, ja isaltijt geweeft een patroon van onfe partije, 
en defe felve perfoon foude ons geerne perluaderen , 
dat hy Neutrael waer: als of wy hen deur het hooft op 
de fchoer te leggen 1 ichcelik fouden geloven. Het is 
ons fufpedt geweeft wat hy ons voorgedragen heeft, 
en het fijn meeft Procureurs ftrekenen praótijken ge¬ 
weeft. Hiermede Edele &c. wil ik u den Almogende 
bevelen. Metter haeft den ioMartii. Poft date. U E. 
falgeleven ditmijn fchriivens fecreet te houden, of 
met difcretie te communiceren. Onderftont U E. 

(F0I.44) Dienftwillige Vrunt , en was Ondertekent , Dirk 
Canter. *t Opfchrife was, Edelen &c. Meefter Jan van 
Oldenbarnevelt, Advocaet en Raet der Staten van 
Holland. 

mt Cn aï£ defe fafte niet ftoïp / ïjebben bic ban öc geut 
iianöe tcrcfTcerbe ©erefojmeerde ïïcïigic/ bcrfïacnde bat’cc 
JgJJLcen ^Pftoöc in Eupd-ïfoïïand gehouden fouöe luo^ 
rnerrtie öën / aïdacrhare ftïachtccnbetfocft Du gcftfmfte oben 
ödigie gefonben / ftïagenöe bat men hun ban ftarc tocttigc 

en troitoe E?cubcua t’eenemaeï / fonber ftcnniffc ban fa 
Slagen ^ien/ uptDtucfüngc ban OQ?faften / of eenige boertige 
oenöet p?oceburcu / ontbloot en berooft haböe : bannen ljun 
j&pnobe andere3&?edicantcn / öicfn niet hennen/ inpïactfcban 
Eu" ö- boojgaenöe / tegen haer tuilïe en confcnt / ooft fom 
^oiian / öcr eenige boo2fïdlinge / confirmatie / of eenige public 

nun fte ftccftrfyftc hanbeliiige opged?agen / en boozbefianb 

ban be <0fficicr£ bateïijft op De fïoeï geboert habbe/ ba 
een fafte Die fn fepden tegenb bc natuce en <0ob£ SDoods g", 
te 5tjn / en tegen be bjpljenü na ben JBoojbe <©ob£/ fta«ten 
fo bp bun aï£ bp anbere ©ecefo?meerde ïferften Dei* Deeft&e 
gantfdjeCbftftenbcpt onbedjouben / teftnjöen. ©at ï0lf* 
men ooft Ijaei* ©«bedingen en ©iaconen / buettehjft J 
na in <£$obe£ IBooib gefoubceeben gebjupft berftorat/ & are 
bateïijft afgefet / en anbere / niet bejjoaiïijft gequalk jf uötc‘ 
ficcert / op ’tStadftup^ gecrcëert en iugefteït heeft / èn 
aï fonber eenige boojfkïlmgc / of pubïijfte fterftcïrjfte tanen1 
bebefïiginge in ïjaren dienft. blagen bo:berö ober bc ?faefcï 
©jcbihantcn aféboe Daer bienenbe / bat öc fcïbe haer D«iaac 
hebben laten m$b?upften tegen ’t gunt fn ïjnn ccrfl ober &e 
bp een pebec geïieten / tegen ftarc beloften te boren gc« 
bacn / tegen b'ondcrteftemngeu ftaccöcr handen / en 
tegen b’ojdcningc bn ljun fdbc te boren onbedjouben: baecbi 
eenige ban ljun tegen be beloften acnïjacrCïafTté g(' r,£nDe/ 
Daen / en fonber be!)oodijft affdjeut te hebben ban te ^teL. 
pïactfen baerfpteboreii bicubni/ bat be boojfj benija 
öiftauten alfo sngenomen srjnöc / een fcer fchabeïrffte öanbe> 
berauöcringc hebben ingeboert / befonber ontrent bc!lnscr!' 
bebicninge bcö i^. Uibommael^ / en Der Cïjftfldpc 
©ifcipïme / imbs bat fp ’t fcïbe Hboiibrnacï alle man 
fonber onDcrfdjept b?p untftdïenöc / bc Sacramen¬ 
ten pjofaneren / en tot mcnigbuïbige fdjanbaïen grote 
ocjfaftc gaben: bat fp aennamen tn pïcegben meutoc 
ojbeninge bp be ©berighept gemaeftt i Daer bp De her? 
fte haer recht en ftcrfteïijftc beroepinge benomen / en be 
ODberhepb alleen gegebrn / ben ftcrftcn-binp ban hare 
toettelijheamaoriteut en bdjoojïrjfte btphenb berooft/ 
’trceljt en gebnipft bet Difciplrjsie ten beek gecon-mns 
peert / ten bede tueg genemen / ’t Uibontinacï be^ 
ïjcercn gcp’ofaiiecrt/ ’topficïjt/ baf men na ben 
ïDoojbe^obe^ nemen moet op be perfonen / binnen 
tot bê ftcrftcn-öienfkn / al?' tot Dienaerö / ©uberiim 
gen en ©laconen gebpipftcn teil / om te jTcn of fp ooft 
ban gefonben gdoobe en leben jijn / te niet gcbacn/ 
befupberhcpb ötTüïcïigie m’tonteftcr gcmcngclt/ en 
ben banb Der eeiibtadjtighcpt met alle be d3crcfo2# 
meeröe üerften brfer ©ercenigbe ^obintten / geb?Ó^ 
ften too2be. ©at fp met fommigë p2ebiftanten ten 
platten ’ïanbe beö Sticht ban 3/itrecljt / tuaer ban 
eenige ban balfthe en fcljaDclijfte ïeeringen / niet fonber 
ooJfaüe fufpcct loarcn / eenige Daer ban ooft oben 
tupgt ftonöen toojben / en Daer ober met boe’gaciibe 
gocöe ftenniffe ban faften / en approbatie Der ©ber* 
hepb / bp fufpenfle ban bienfi en aftöecjTn^ gcccnfu^ 
reert toaren/ gemeenfehap houden: bat (p bc bootfj. 
niemrigljeben opentlijft op ben ^jcbiftftod tpeben: bc 
gemeente fuïft^ niet toeftacnbc / en Daerom upt hare 
Ptcöicatien abfenterenbe / boo? fdjcumiaftcrd fchek 
bén / en tocfiacn bat befdbe (hoetocl niet anbcr*> boen/ 
banfieh in fïülighepb inftïepneu getale in hare fjupfrn 
in ’t lefen ber Schïiftnrcn óeffenenbe) berboïgt too?* 
ben. Sp gaben noch boiöer f e hamen / bat fp alle be 
boo?f3. faften en Ijanbcïingc infagen/nïet alö cen beram 
bermgehier en Daer/ in eenige ftïepne faften/ en ben 
gtonb ber Hccre en Religie niet raftenbc/ gemaeftt : 
maer aï^ cm boet/ fondament / en gronö / ’t tedft een?? 
gelept en bebefïigt / öienboïgen^ ooft be middelen / f p 
©oö tot conferbatie ban be fupberc Serre ingefielt/ 
getoeert/en ben thupn geb?often jgnbe/ bc geöede ftant 
ber Gelige in geheel merfteïijft perijfteï ban beranbert 
en bcrbo?ben / en be gemeente in een «pterfïe geban: 
ban tot cen ander vjcuangeïium berüocrt te Vuo?bcn/ 
gcftelt tuierde: achtende dat eenpegdijft/ be fafte tod 
mfïenbe / en fondcrlmgc ooft lettende op ben ffant ber 
©eligie ten platten lande / beftennen fouöe fulft^ öacr 
upt met ber tijd ban fclfë te moeten boïgen. 

<t0at fp daerom / en om hun ber fonben fchaben en 
ergernifTcn / bic upt Der '00021*3. p2crj;camen hanödm; “n‘ï 
gengebolgt3ijn/ ennocljboigoi mochten/ nier beek 0, 
achtig te maften / hare ronfcicmicn te betuaren / enfuk nicen> 
fte fchabelijfte nieufiuighcben met toe te fêacn / fp hm ^|aL 
onthidben ban eenige geefteïtjfte gemeenfehap met be 
boo?f5. jp?ebiftantai te honden / lieber hebbende hnn Hunnen 
in ’t lefen ber Schafturen / bidden en fch?epen tot ©oD/ 8°uöe® 
inftlepnen getalebimien hare ljuyfen te aèffemn/ en alfo 

eenige 
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tl tot 
errfg 
Öoot/ 
met 
Rig 
eflte» 
b ae» 

wnfae betbetednge te bertoacïjten / ba» alfulfte JD?e^ 
' Öicanten (Die fp fepben boel) geen £ccDcrp gemoeb of 

affectie tot ïjun tebjagen / of m gene» De.c te betoyfen) 
boo? hare Jöfetbecp te hennen / en ben feftjen ïjarcc 51c; 
ïen 5aïtgÖepb toe te betcoutoen. 3$ at fp iniDDeïectyb/ 
om be falie ban ïjarc jijöefobeeï mogclijlt met goeder 
confcientte te Ijelpen / üecfcïjepben ootmoedige fupplH 
catien aen ïjare ^bcrigljedcii gedacn Ijabben / met afi 

tiaaen ïeclep pzefentatien / ooh met fubmiffTc aen ecnigen toet 
en ae* tigen épnodum / maec alïep (fo fp met d?oefl)cpt Ijaer 

bec ïjerten Maegben) fonbec U?ucljt. '3a bat fp in 
K pïaetfe ban geïjoïpentetoo?den/ eenige met gcbanlie- 
Oate niffcn en banniffemcnten / eenige met gcïtbocteu1 (om 

geen anbec oo?fahe ban om t’ljupp te lef eu) jemolefïecct 
SiS 3tjn getoo?den / gdijft of meerder 5toacigïjebcn nocïj 
tien te Dagdrihp öectoacljtenDe./ baec boo? be gemeente ban 
!"ni" be booiU. ©?edicanten en bare actiën alle bageafuee* 
J18' rtger/ en be berfrcoymgc dep toolïip grotec en meer* 

>eefoe» ÏWe toelfte rebenen en oojfaïicn / mfonderljept mib 
o aen beien en remebien / ljun betoeegt Ijaddcu baren toe 
1 bïucht tot befen £>pnobum te nemen / en berfeïbec (alp 
eöen baec bracbecen en naburen / en met be toetóe fp alle 
tiUé goede eentgljept / fo heel in buntoapgetoeeft/ tjadden 

geljouben) raeb/ adbtjö / en ljulptl nabengemeenen 
banb bec Clj?ifielpe tfeligie / te berfoeben / bat befcïbc 
btmfouben toiïïen be Ijand bieben/ en eenige <f jj?iffe< 
lijke mibbelen bedenken / baec boo? bare 3toangyeöen 
boo?f5.oftot bjetteïijl* geboot gebwcljt / oföoo? eenig 

o?r®e» goet fïicïjtelijlt accoo?t befliebt / en alfa be ïüecïie in 
'ipen baec borige eenigljepö en cufïe gebjaebt mocljte too: 

ben / tot <0odep eere / eufï en toelbaect ban Den &tact/ 
!. en om onbec be befcljerminge fijner «fciecellcntic / en 

onber ïjacetoettige<®becï)eden een geruft en gobsalig 
leben te mogen ïepben. 

iat tit ^ie ban Ijet &pnodup befe falie ter fjarten nemen 
in S« be / bebben eenige gecommittecrt om be fabe in comr 

mnnicatie gelept te toerden met ben ?i!bbocaet ban 
?pö ben *jranbeban tolïanb / en fijnadbijp te boren/ en 
aiianb merbcn baec toe gecommitteect $Utnaïdup Co?neIif3. 

föenticup Coiputiup / en ©enctcup ©flïeniup / betuel. 
ecjftn, he aen Ijet ^pnobu^ rappojteerben bat ben'Sibbocact 

boo? bdbefibonb / bat men be falie tot accooir foube 
fien te bjengen / allegcerbc bet concept ban be lierlt- 
ojbeninge / bie Hlnno 1591. ingcftelt toaö / en fepbe/ 
batfobefeïbein’ttoecli gefïelttoaregetoeefï/ Dat men 
babbe mogen bopen be falie tot goeben epnbe te tuen^ 
gen: en belangenbe be onoibentlijliljept in be ïecre en 
toanbel / bie bp be dienaren ten platten lanbc ontrent 
Htredjt boccbe bebonben / fepbe bat bacr m / na in 
fotmatie/ bp fijn €rcdlcntie remebie baojgenomen 
engeftelt foube mogen bierben/ en epnbelglt bat’et 
goet foube toefen be falie upt te ftdïcn / tot batmtjn 
ïfeeren be Staten faetëgetotjfe bergaberen foube». 
<®berfulfi£ toerben bp bet èpnobuP gcoibonnecrt / bat 
befe falie foube beboibect toerben bpf enricu^Cojpu^ 
tiu^/ öcpnecué ^onteWoli / en iOcnnciiö €arpcn= 
tier/ enbatbiefoubeu tot Ijacebulpe mogen befdnif 
ben eenige / bie’tljaer foube goet bunlicn. €n alfa be 
lierhe banUtredjt berfodjt om fomtoijlen een 12>2ebi 
catie te mogen ïjebben / beeft Ijet &pnobe geacljt Jullie 
begeerte toc'l Mlp te toefen/ maer in befe occurrcntie 
bangereus te 5tjn) en bat be <0ebeputeerbe bep ê»pnobi 
baerom aen fijn teellende en be ï^cere Staten / en 
öaer’tb?ueÖt foube mogen boen/ fouben aenljoubcn/ 
en alle mibbelen aentocuben/ batbefabe tot een goeb 
holt eunbe moebte toerben gebiadjt: en inbien fultip 
niet géfebieben lionbe (toaer ban men tod bcrljoopte 
ja) bat be booift. <©ebcputeerbcn b^ fouben mog;cn 
beraben met be <éebeputeccbe Dep ^pnobi en naburige 
ïiechen. ^ _ 

«?u aïfo be ïietïic tot ^meréfooit ooli aen ben .^p 
nobum gefdjieben en gdüaegt Ijoöbc ban be ongerc 
geltbepb I bic baec oberaï toa^ inbjdicnbe / bcrjbeïienbe 
qacbcn raeb en mibbelen / om met be eentgljepb ber 
Religie cn 02b?e met bc Herben in anbere #?obinticn 
te mogen bitjben / iP bier op bp ben ^pnobe goet ges 
ponbeu / acnbcn ïicdieban^mei^fooJt te jcljjijben/ 

Eetbe 
’ligie 
rlUft* 
•öt 
en. 

bat be êpnobc mebeïtjben ïjabbe in be jtoatigbeben 
ber herlte albacr cn baec onttent en bat be <©ebfpus 
teerbe bep £>pnoDi arn be j^eeren Staten en fijn ^reeïa 
leiitie foube*i aenljouben en berfoeben / om fo beele 
mogeïijïi foube ^ijn / baec in booifen te toerben / bc 
licrlie boo?f5- bermanenbr en bibbenbe liloefimoebig 
enboïfïanbig te toiïïen 3ijn in be ïecre/ oibjen inbe 
falie Der Iterlien te Ijouben / cn met alle toijpbd’ö en 
öifccetie te banbelen / cn bat fp tjen altijb be banb fom 
ben bieben. 

<De (©ebeputeerbe bep .êpnob ban2uub-ï|oïïanb/ 
boo: ’t etnflig aenljouben ban De boïeccubcïicrïteban 
iltrcdjt / Ije'bbrn fo aen bc Staten ban l^oilanb alp 
aen 3!ju <örcdlci’.nc bp monöe cn gefclj?iftc“acngd)ons 
ben/ bat bodj ban befen ttoifi ban be licrlie binnen 
ytredjt ecup een cpiioe foube mogen gemadit too^ 
ben: en tjoctod be Staten ban f)oflaub cn fijn <Qxah 
ïentie baec toe alle bcquame mibbelen tot meermael 
focljren te gebniphen / tb bebontmen bat be partpert 
ten bepben 3136011 ben anöcrc» niet toilben te gemoeb 
lionicn / en bettouben be gene niet bie baer toe gefom 
ben en gcbjupht toerben / toaer boo: be<6ebepmcerbc 
ban Ijet Eunb-l^oUanbfe ^pnobup bacr na goet ges 
bonben ïjebben befe falie te brengen aen be üeeren ban 
ben tïabe ban ^tate bec Bereenigbc j^cberlanben en 
albaet berfocljt Ijcbbenbe aubientie / ïjebben in ’t lange 
bu monbe bedjadt be liïacljten ban bie ban be <U5etcs 
foimcecbc bolcrenbc lïcdie binnen Htrecljt / en bers 
focïjt bat bn Ijacr Btogenbe Abelen met fijn Creeïs 
lentie en be Oreren Staten ban ^ollanb baec in mocljs 
teboojfientooiben/ en bat befe üeb?oefDc fahe metbe 
befie mibbelen mocljtc tot een goeb epnbe gcbjacljt toojs 
ben/ eer bie stoacigljcDen en confeguentie mcetbec 
toerben/ niet alleen in’t^ticljt ban Htrecljt/ maec 
ooit in anDete^Jübiuticn en met namen in f^ollanb/ 
bacr af fp aïtebe toat gemeenp Ijabben. l^eeren ban 
ben öabe ban £>tatc ïjebben bc boo:f5. <6cbeputecrbe 
boo? anttooojbe gegeben/ bat 5PÏupben Ijrr gene fp als 
baecbpmoiibeberljaeït Ijabben fjen bp gefcljiifrc obers 
leberen fouben / batfe ’t fdbe met bie ban Hoilantï 
communiceren fouben/en be bcljtilpeltjfie ïjanb baer aen 
Ijouben / Dat Ijier in bp be befre mibbelen bedien foube 
tooiocn: alfo ïjebben be boo?f3. dBebeputeerben befe 
naboïgenbe ïiemonfirantie aen be ÜeetentöaDenban 
^tateobecgegeben, 

Aen de Mogende Heer en, Mijn Heer en 
uan den Rade van State. 

(Fal.453 

M YnHeeren, U E. is kenlijk de veranderinge in 
de Kerke van Uytrechc gefchier voor ontrent ^anöe6 

ajaren, toedien eynde (fo wy doe verftonden) dat «©etie? 
tot Uytrechtberer cenigheyt in de ChnftelijkeGere- puteerbe 
formeerde Religie foude komen , door dien eenige 
met de voorgaende Predikanten om kieyne ftucken 
niet wel te vreden waren , en met die veranderinge Igollants 
gecontenteert foude welen : daer op is gevolght dat de ®en mÜa 
ganlcheChriftelijke Gemeente, die te voren daer was {fan^u 
(feer weynigh uytgenomen) t’ onvreden zijnde, fich tiabc 
van den dienft des woorts en van ’t gebruyk der Sacra- *)a» 
menren heeftgeabfenreert, en is bevonden dat die van 
’t Pausdom en van S. Jacobs Kerke (om welke te con- garnbc 
tenteren de veranderinge gedaen was) fich des niet fahe 
veel te meer tot de Kerke begeven hebben, alfo dat 
den dienft daer nu feer bloot llaet, en weynigh volks obetge» 
in de Kerke komt. Mijn Heeren de Staten van Hol- gttoeti 
lant hadden’t voorleden Jaerin onsSynode onslattn 
voorhouden, dat wy de Predicanten binnen Uytrecht ^ i/pu 
als Broeders fonder eenig wederfien fouden willen ken¬ 
nen, en die van de Gemeente bewegen om fich met den 
tegenwoordigen dienft te vreden te houden, op hope > 
dat dan te beter eenigheydt binnen Uytrecht tewege 
gebracht foude mogen worden: maer ons Synode ver- 
ftaende den klaeghlijken Brief (even ten felven tijde) 
van den Kerke tot Uytrecht aen haer gefonden, en 
heeft de nieuwe Predikanten binnen Uytrecht voor 
geen Broeders konnen bekennen, fonder eenigh we¬ 
derfien, noch ook redenen gevonden of konnen beden- 

s ken. 
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ken»daer mede fy de Kerke met goede confcientie fou- 
den hebben konnen en behoren te contenteren : en 
heeft deSynode daerom mijnHeeren de Staten van 
Holland hier van bericht gedaen, en fich ge-excufeen, 
waerom fy hare £. goede meeninge nietalfo konden 
nakomen , en ootrnoeddijk gebeden, dat de befte mid¬ 
delen ter vertrooftinge van de bedroefde Kerke van 
Uytrecht voorgenomen fouden worden. Maer hoe 
wel hier in eenigh devoir fo by hare E. alsby fijn Excel¬ 
lentie gedaen is, fo en.is doch niet {onderling uyt- 
gerechtet, en is te vrefen niet uytgericht fal worden, 
tenfy die van de Gemeente eenigh contentement ge¬ 
geven werde, ’t welk wy ons laren dunken moet ge- 
ichieden of door wettigh oordeel over de (ake (daer in 
die van de Kerke feggen tich te iubmitteren) of door 
eenigh accoord, ’c welk met Godes woort foude mo¬ 
gen beftaen Want ons nuinonle lette Synodale ver- 
gadcringe weder voorgekomen is een treurlijke klage 
der voorfz Gemeynte, waerin fy haren bedroefden 
ftant te kennen geven, te weten , dat hen niet alleen 
haer wettige Herders ontnomen zijn , maer ook dat 
d’andere in haer plaets zijn gekomen , onwettelijk, 
tegen Gods woort, en tegen alle goede en van over al¬ 
len tijden gebruykteordcninge, fonderdievan de Ge¬ 
meente in ’t minfte daer in te kennen, die hen ook tot 
defelve Gemeente geenfins dragen met Herderlijke af¬ 
fectie , daeromfy deielve (mits vele gewichtige rede¬ 
nen by hun geallegeert) niet konnen bekennen voor 
haer Harders: behalven dat ly mede klagen de fuyver- 
heyt der Cbriftelijke Leere in perijkel, en de Sacra¬ 
menten i n prophanatie gebracht te worden, hen laten 
dunken, hen groot onrecht te gefchieden , dat om an¬ 
dere, dievande ware Religie ver vreemt zijn, te be¬ 
wegen, hen ontnomen wort , ’tgene ly omGodtte 
dienen en te behagen alderliefft hebben,en daer van iy 
met goede confcientie niet af konnen wijken , en dat 
fy gedrongen worden (tegen haer confcientie) accoord 
te moeten maken met degene, die met haer geen ac¬ 
coord en fouden willen houden, tot onderhoudinge, 
der fuy vere Leere , goede ordren, en Godfaligheyt. 
En laten hun verhooren , iodien fy immer tot geen ge¬ 
hoor en verbetennge der fchadelijke veranderinge lou- 
ders konnen komen , dattet hun dragelijker fal fijn fich 
weder in ’t hey melijk te begeven, om met Gods woort 
gefpijft te worden en God te dienen, als dat ly alfo fon- 
der eenigen dienft Gods fouden fitten , of tegen haer 
conlcientie gedrongen worden fich te begeven onder 
fulke,diefy voor Herders en getrouwe Dienaers niet en 
konnen bekennen, en hebben in fulksonfen raer, ad- 
vijs, en oordeel verfoght, hoe wel wy nu hun dit niet 
fouden konnen noch willen weygeren, van wegende 
Chriftelijkegemeynfchap en eenigheyt der ware Reli¬ 
gie met hen, ai ift dat fy onder ons Synode niet refor- 
teren. Nochtans hebben wy beter geacht ons advijs en 
ordreals nochby ons te behouden, en defefakeeerft 
mondeling te remonftreren,op dat met goede beradin- 
ge en by ftant h ier in’t befte voorgenomen mogen wor¬ 
den: want wy mogen U E. niet bergen,dat wy in ’t bin- 
nenftevan onsop’talderhoogft bedroeftzijn, datwy 
horen over de 1000 perfonen van den dienft des God- 
delijken woortsdoor dit middel berooft, en in perijkel 
harerSaligheit geftelt te wordemdat de Gereformeerde 
Religie alfo ftaec haer fuyverheyt te verliefen , dewijl 
ook alrede in’tSticht (fo wy door ander Brieven be¬ 
richt zijn) Predicancen ftaen en geleden worden (niet 
fonder gewichtige oorfake) fufpeót van onreyne Lee¬ 
re. andere die geexcommuniceert of van haren dienft 
gefulpendeert zijn geweeft, fo hen ook eenigedaer he¬ 
nen begeven, die hier in Hollant (van wegen merke- 
lijkegebreken) nietwelblijven konden. Wyverftaen 
ook dat de Predikant van Rhenen (ongehoort en fon¬ 
der bewillmge van de Gemeente aldaer) nu onlangs 
van fijn dienft afgeftelt is, &.c. Welk allesUE. wel 
konnen bedenken wat fchade en confequentie het toe¬ 
brengen en na fich rreckenlal, niet alleen in’t Sticht 
van Uytrechr, maer ook in andere Provintien, en met 
namen hier in Holland, fo wy daer af ook alrede war 
gemerkt hebben, ten iy daerin in tijds met goede dil- 

cretie voorfien worde. Dit is ’t gene wy U E. monde¬ 
ling geremonftreert, en als nu (na U E. begeerten) 
fchriftelijk by memorie geftelt hebben, biddende oot- 
moedelijk, dat U E. met zijn Excell. en de Heeren 
Staten van Holland de hulpelijke hant willen houden, 
dat defe bedroefde fake met de befte middelen tot een 
goet eynde, (’t zy door oordeel of door goet accoord) 
mogen komen. Wy hopen dat d’ Heeren Staten van 
’t Sticht en de Magiftraet van Uytrecht, fiende dat met 
de veranderinge iulke vrucht tot eenigheyt niet is re •y 
verkrijgen, alsgemeynt was, hen nu beter toteenige 
handelinge fullen verftaen , befonder door uwer E. fijn j 
Pxcellentie en der Heeren Staren van Holland midde- ^ 
linge. Konnen wy met onien geringen dienft en hulpe 
yet hiertoe vorderen , wy ftaen altijd t’ uwer E.gebie¬ 
den, om na ons klein vermogen hierin te doen, wat 
na Gods woort en goede confcientie gefchieden mach, 
en fullen onsuy t Chriftelijk medelyden en liefde hier 
toe geern en gewiliigh employeren , daertoe wy God 
bidden fijn zegen te verlenen, en uwer E regeringe 
in alles voorjpoedigh temaken, tot fijns Naem eere, 
voorftand der Kerke, en welvaren des Lands. 

<$nbe ïjoctocï bp be Heeren Claben ban&tate/ fijn 
<£jecd!ennc cn Staten ban ©GÏÏanb bibetfcbeSSjieben 
foaen beOreren Staten’ë HanDs; aï£ IBagiftraten 
ban Hptrccbt / om brie fake te accommoderen / 3ijn ge? 
fdjtebeh / fa is Daer mebe nier uptgereebt. m 

<öpntïik na bat beft ttaift m be Religie t’Uptrcebt Mat 
noclj bleef bupreube té ten laetftcn bp be Jfèagiftraten faaei 
goet gebonden > fo bun ooft geraden toerde/ ben feer Jf”C( 
(6deccbcn / i&odtb^ucbtigen cn Djccbfamcn Jfêan ontDt 
jprandfeum Summn / ©octtg cn ^ofcffoj der Cijeo? hen 
ïogic in bc llnibcrfttcnt of ïjoge rèdjole tot Hcpbcn / jjjj 
bp bacr tc ontbieden/ gdijk fpbeben/ bienfp de gele? Cum 
gcntïicpt cn sbjaugötben / bacr m bare faken de ïïdi? Slum 
gie acngacnbc ftonöen/ ïjebben gecommuniceert / cn 
berfoebt / bat ïjp henlieden metftjne autï)ontcpt/ bic 
bpbp bic ban bclftdigicïjabbc / foubc biilïen afftfieren 
om befe gcfcïjilïcn cen£ ter neder tc beïpen leggen cn bc? 
fïidjten beur ccn goet rcbdtjït accoojt / bat bate repu? 
tatiefoude mogen behouden bïijbcn/ bcgcmocbcntot 
rulle ciKcmgödft gebracht / cn bc ïfteche niet berko?t 
'aiojöcn: b’ fcoeïk fpberftonben nietanbec^te bonnen 
gefdjieden / ban bat bic gemeente foitbcn ptobiftone? 
lijk acntumcn bic boo^fdpeben 2Hrttjkden bp henlieden 
boen inftdïen/ fo dacrahdnté geen remedie ban tipt? 
komfte toarc tc hopen / alfo fp alle anbere mibbeïen ge? 
noegb berfoebt hadden. 33>e üoo:feb?eben i^ecrc 
fcffo? / met toepnig 3ïnangbeptö in befe fatten cn ‘Jüttrp 
itden binbenbc / beeft noebtans) bctotjle öc Hittijhet 
ïcn p’obifïoncd toaren / en batfe bem baftdijft toefep» 
ben / bat bate meninge niet toa^ om bie fulft^ aïtgb 
ftaenbe te bouDen/ maer aïïcnjdtcn^/ aï^ be fatte tot 
rufïe foubc 5gn geradtt / en bat bet ©oïït be üterite toe? 
frequenteerben / tefuïïcn beranberen nabe^ tijbë ge? 
ïegenthept/ beloof fijn befte te boen / om be fake te 
bdpen aecommoöcren / gelijk bp ook geöaen ïjccft: i^ 
ook omtrent Defdbetijö boot feeiter Haet^-perfoon fe? 
cretdijk in ben f»age gefonöen ter begeerte ban eenige 
ban ben tflabe / en üe jlieöicanten en ^obanneb Mpt? 
tenbogaert berfoebt en betoogen nod) ccnb t’kïptrccbt 
tc komen om be <0cniegntc tot bet ptobiftoned aenne* 
men ber ptobiftonde^’rticuïente betoegen. ©aec op 
fo bede met grootc moepte tc toegr toerbe gcb?acbt bp 
be boo?fcb?eben Suuiub en Hpttcubogacct / bat nut 
ben naem ban bc geetntcrcftccrben requefte acn be fDa? 
giflract\$ gcpicfentcert/ en berfoebt/ om befakebp 
accoojt te mogen af boen: baer toe fp gecommitteert 
bebbeh be ï^eece Getart #ïo«rê / 25erent uptten <£Pnge/ 
Cotndi^ ban Eeetitocn/ cn 3Dirk fDatbgffj. hit af^ 
gcmaebtigbbe ban be fuppïiccrcnbe gemeente / be ïte? 
quefte bp befdbe gemeente obergegebrn / onöerfcbtc? 
ben babben / en iö ïjet accoo jt in befe naboïgcnöc fojmc 
ban tooo^bc tot luooiöe ingeftdt / bdn-lligjt en onber? 
cepkent/ en bp bc j^agiftraten geapp:obeert geteo^ 
beu. 

Poin* 
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IC &£• 
ICPU' 
ceröe 
lanbe 

ggjf Poin&en en Articulen tuflchen de Gede¬ 
puteerde van de Magiftracen der Stad Uytrecht, 
met voorgaende advjjs eerft van den Dienaers des 
Woorts, endaer na des geheelen Kei ken-raets ter 
eenre , en de fupplicerende Gemeente ter andere 
zyde, beüoten , en by den geheelen Rade der voorl'z. 
Stad geapprobeert, en voorts onderteykent lo by 
den Secretaris der voorlz. Stad, alsby den genen, 
die de Requefte by de fupplicerende Gemeente 
overgegeven gefublcribeert nebben, om voortaen 
in de Regieringeen bedieningeder Kerken na de je- 
genwoordige conditie en gelegentheyt alhier geob- 
ferveert te worden , tot wechneminge van alle voor¬ 
gaende mifverftanden en oneenigheden. 

traet 
cc (lab 
lltrccöt 
cc een? 
ei cn tic 
uppli' 
ercnöc 
Be, 
nccnte 
löacc 
cc atiöe» 
ejtjbc/ 
«floten/ 
pücn 
efjeelen 
taöe 
cc 
oo?fj. 

ge» 
PP/O' 
rerr. 

ï; 
N den eerften nopende ’c beroep van dePredicanten, 
fo wanneerrnen een Dienaer van node lal hebben, fo 

fullen die van den Kerkenraet lulks den Rade van de 
Stad aendienen en te kennen geven, die dan vier per- 
fonen fullen committeren uyt de Magiftraet, die fy 
daer toe alderbequaemft fullen verftaen, en voorts be- 

Scrocp velen fullen den Dienaren en Ouderlingen der Ker- 

i6anie# ^en7 orn u^r haerluydeQ °°k vier perfonen te commit- 
•j,. teren, welke acht perfonen naeenen bequamen en wel 

gequalificeerden Perfoon, daer de Gemeente byge- 
dient fal mogen zijn, uytlien fullen , en den felven den 
Raet van den Stad preienteren,om by deieive geaccep- 
teert re werden, fo fy ten dienlte van de Gemeente be¬ 
vinden fullen re behoren, die dan voorts geexamineert, 
geprefenreert, en ingelijft fal werden nagewoonteder 
Gereformeerde Kerke. 

incfeie» Item die van de Kerken raed fullen alle jaers de Ma- 
r-ïf. bet giftraetin gefchrifce prelenteren een dubbel getal van 

' .'cn’" PerI°nenJ tequaem tot Ouderlingen en Diaconen, 
ii“©xa* dy welk getal die van de Magiftraet eenige uytde ha- 
anen» ren lullen mogen by voegen , indien ’t hen goetdunkt, 

wezendealtijt Lidmaten van de Kerke, daer uyt dan 
die van de Magiftraet de Ouderlingen en Diaconen 
nomineren en fteilen zullen , die van de Gemeente 
voorgeftelt zullen worden na gewoonte der Kerken, 

panbe Item belangende den Doop, dezelve zal geadmi- 
niftreert worden, volgende de inftellinge Jeiu Chri- 
fti, en zullen alleenlijk d’ouders der Kinderen ver- 
maent werden haers ampts, welken Doop ook buy ten 
dengewoonlijken of behoorlijken tijtzal mogen aen- 
gedient worden in de Kerke in prefentie van eenige 
getuygen, neffens degene die’t Kind ten Doop pre- 
fenteren den Kranken Kinderktns, als men daer toe 
verzocht word, en dit om den fwacken tegemoet te 
komen. 

Item beroerende ’t Heylig Avondmael Jefu Chri- 
fti, ’t zelve zal zuyver geleert, gedient, en uytge- 
deelt worden, na de forme van Godes woord, en orde- 
ninge van lezen en zngen by de Kerken gebruykelijk. 

Item zo veel de beproevinge amgaet, de zelve zal 
gehouden worden na de leeringe Pauli, feggende, de 
Menfchebeproeve hem zdven, en zondereenigon¬ 
derzoek of examinatie van des Menfchen confcientie, 
nochtans datfulksvry itaetden genen die onderfocht 
en ook op getekent begeeren te zijn. Beheltelijkook 
datdiegeene, dieonderde achtienjaren zijn , of die 
van buyten eerft inkomen, gehouden zullen zijn een 
van de Dienaers der Kerken aen te fpreken. 

Item de Kerkelijke Difcipline of Broederlijke ver- 
b? bff» maningezal gefchieden na de leeringe Chrifti,Mat.iS. 
P nï> te weten: dat die van den Kerkenraed yemant onder 

den haren zullen committeren te gaen by de gene, die 
ongebonden is van leven , of van valfche leere, om de- 
felvete vermanen van zijn quade leven enabuyzen , 
en zo de geordoneerde niet gehoort word , zo zal de 
Kerkenraed noch een of twee daer toe fchicken > en 
zo de zelve noch niet gehoort worden, zo zal een van 
de Dienaren hem daer by voegen, of zullen den on- 
boeevaerdigen voor den Kerkenraed ontbieden, en 
hem voor de derde- en leftemael ontbieden en ftraf- 
fen, en zo hy als dan noch niet wil horen , zo zullen 
zy den onboetvaerdigen van des Heeren Avontmael 
afhouden, en hem God Almachtigh hevelen, en zo 
de zake daer by laten bsruften. 

Ban’t 
bont» 
ad. 

rp/oe» 
nar. 

ierbe» 

Item de proclamatie en lolennifatie des Huwelijks üP/Gria» 
zullen gefchieden , volgende d’orc'onnantie van de^'^” 
Staten daer op gemaekt en gepubliceert. farie 

leem de Minifters zullen des Sondags ten dienfte ISuttic, 
vanae fwacken Prediken d’Epiftelen en Euangelien 
van den zelven dag, en op andere dagen , ’c gene Zy jsjni 

na gelegen:heyd des tijtsgeraden zullen vinden. 
En dit alles by provifie, en zone er prejuditie van 

deNabuer-Kerken. Aldus Wettehjk gearrefteert en 
gefloten op den Stadhuyfe t’Uicrethr, den ai May, 
ïyp}. en van wegen, of als Gemachtigde by de fup¬ 
plicerende Gemeente, Ondertekent by Gerari Ploos, 

Bar ent uyt ten Enge,CorneIis van Leeuwen, Dirk Matthyjk. 

Wac lager ftont, Ter Ordonnantie van mijne Heeren 
van de Magiftraer, bymy, en was onde,tekent, 

G van der Voort 

Da Dat tsit aïfo pfobifjoneïyït bef cl; ent / ifjeeft 
De iTaqifavicf ban Uttccljf aen De ïïcrïicn-raeD ban /FoI i 
'SEmfïerDam bcrfocljt ^{ohaii 3!mtyoffu£ ^’ebiïtant ^ . ■ 
aïfcacc te ïccue boo: cerai fjjö / bic ook boa? eenen tijD 
beu graceo/Deeit toeèbc/ en aïfo men ban mccuinge nu^e» 
tuab De£ I^eceen Bbaunnacï niet lange Daer na aïDaer 
nut te Deden / cn Dat San 'KmHoflup gort bor.D Daer Sscbam* 
toe De Uitmaten aen te fpjdtcn cn te noDigen / aïfo De hÖmr rot 
ouDe^eDiïtanteh Doo? Den afficet hïqniarceé jbabDen wtrecB£ 
aen De fdbc / eu 3l0Ï)an^mb?ofh$ aen De aiibmatcb 
in De hotte tijt Dat 1)P Dact gdnccjt ïjabDe/bleine henniffe itcne. 
ïjaöbc / fo iiicrD f|oljaunes Hnteiibogacit ban 3jan 
^tinbjofïo en De <I5cDcputccrDe / Die De Dcqnefïe obers 
gegeben/ cn ’t boott^ accoott getehent ïjauDcn / bcc> 
foeljt narij ccns tot Htrcrïjt te bomen om ïjenïupDen 
Daer in te afTïfteccn/ ’t budh bb Deöe: Daer gehomen tet, 
VoefcnDe/ DeDen De geintercffeerDe met uoo^gaenbr 
goetbinDen ban De jlBagiflraten byi ctn nomen in ber- 
feïjcuDcn ïjuufen 15 of 20 mannen en bjoutoen ban bet fopt» 
bobén-epnDétotöetbnicDen-eraiöeban&cr^tab/on 
cniböct^Uïadjten cn bc3bjaermfFcn te öouen / fnaïïc^J, 
mogdijlic fatt^facttc te geben/ en aïfo tot bet 3ibonL ötn, 
rnacï te üctoegen/ ’tlndfl gefeïjïcDc niet tamelijk fue* 
ccb / fo Dat bde Ijaer tocDcrom ten ^Cbontmaïe bers 
boegDen / ïjoeujd D’aïfcctic tot De ojDinarife ^je^i^ns 
ten aïöacr ïiïenn ttia^ en noeï) ïang bïeèf. 

Ontrent Defdbe tijö / aïfo mitg ïjet bertfdt bati 
JDacncrujj ^eïniidjin^ cn ^foïjannc^ Hptenbogaert/ 
Die De jfranfë <S5emcenre binnen lltixctjt meDebeDicnc 
ÖaDDe / Dcboo2f5.ftViivfai genen leeracr baDöcu / fo 
ïjebben Defdbe berfodjt / Datfe mebe niet renen 
racribcDeromfouDen mogenboojficntuerDen/ ’tbjdït 
ïjcn geaccc’Decrï \p cp uc boigenöe conDiticu, 

1. Den toekomenden Dienaer der Franfe Kérke, SCrtica» 
Zal voor mijn Heeren Schout en Burgermeefterenge-knhjaee 
ven de Rechterhand dergemeenfehap, en die weder 
ontfangende van den andere Predicanten dezer Stad, bêc " 
betuygen dat hy niet een verfcheydcn , maer eenen 
zdven Dienftheeft. örpn»^ 

2. Datditalzogelehietis, fal in denaeft-volgendeöi^c&ea 
Predicatie den volke pubhjkelijk van den ftoel ver• ötmfnae 
kondigt werden. . 

3. Het zal een yeder vry ftaen, die de Frsnfe fpi a» aÉlise 
kekan, endaer mede vermaekt wert, in zijn Predi- todateri, 
catien te gaen: hem zal nochtans nietgeoorloftwe¬ 
zen yemant inzflne plaets re fteilen, voor en al-eer 
hy zijnen naemby de HcerenSchout en Burgermedfte- 
ren aengedient z,al hebben. 

4. Hy zal ook geen Borger of Poorter, of ook In» 
woonder dezer Stad , tot het Avontmael des Heeren 
toelaten, als alleen die van zijne Natie zijn. 5t Sefve 
lal ook in den Doop en fegeninge des Huwelijksplan*? 
fe hebben. 

5\ Tot dién eynde fal hy een regifter van de gene, 
die tot noch toegecommuniceert hebben, devoorfz. 
Heeren overleveren. :t Selve fal hy van de andere 
doen , die naderhand eerft aenkomen fullen, fodik- 
wils als dat gefchieden fal. 

6. De refte fal hy fchicken en bedienen ha h£t gr- 
3 meen# 
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meenë gebruyk van de andere Franfe Kerken, door 
defe Vereenigde Provimien verftroyt. 

7. Voorts om de onderlinge Eendracht te betuygen 
en de vrientfchap te onderhouden , fo fal den Dienaer 
ook den tijt van twee Maenden compareren in den 
Duytfen Kerken-raed, om aen te horen en voor te 
Hellen ’c gene tot onderlinge ftichtinge fal fchijnen 
dienftigtezijn. 

lenigen ttjö baer na fjeefe #ranrifcu£ fïuniué Pooj; 
noemt goeb gebonden / Dat be JIBagifiraet op De ma; 
nicrc / a!ö geaccoïöcert toa;ö / foube beroepen upt be 

i 5 5>1 
andere fo veele als doenlijk Is geconformeert wierde: 
dat ik dit fo aennam als dienende tot verhoedinge van 
groterquaed in een getroubleerde Republijke, maer 
niet tot verhinderinge van een beter: datfy datfelfs 
bekenden, als fy daer by voegden, dat dit aldus by 
provifie van hun geordonneert wiert. Sy verfekerden 
my dat fy een behoorlijk getal van Predicanten in ge¬ 
lieft hebbende niet alleen (gelijk tot noch toe) de op- 
rechtigheyd van de fuyvere Leerehanthaven fouden, 
maer ook alles doen ten goede van defe Kerke, ’c welk 
fy bevinden fouden ibnder achterdeel van dele Repu- 

$fa$ Sflopannem Hrfïnum / fïacnöc tot jpran; bli|ke te konnen gefchieden: van de verfcheyden opi 
/ Jw ft.. tc «m hat nmriwn nien van die of dele foud’ ik welfeggen, indien’t ons 

fjfoano 
nc?> lllja 
fimiB 

caiutot 
j?ran® 
krribad / 
toon ent 
iincEcijr 
becocs 
pen. 

fiibacï / bic pp fcpöe Pcrfcfteit tc 31 ju bat genegen 
toas om penlicbcn fijnen bienfi niet tc toepgeren / en 
bat öe frfpc toa£ ban aïfulhcr qualitcpt / Dat pp Peel 
goebc öjcnfïcn alöacr foube bonnen boen / ’t tocUie aïfo 
god) gebotiöcu 5pnbe/ té De baocpmgc aifo gefcpict/ 
en (leeft ben ü?cctc Suniité bacr een 23?icf üpgeboegt 
ban Den nabolgenbm hiïiouD / bien pp be l)cccen ülöa; 
gifiraren / eer pu bien floot peeft gccommnntccctt. 
©en fdben Ü3?icf tuay. albité lupbenbe. 

Eerwaerdige Heere en ^Zichtbare Broeder 

©?<cf na 
3?rnn. 
feenuad 
aefcfuc» 
ben üö 

5Franc<f* 
ciiniSj’a. 
nimi 
aen TD. 
20oaa^ 
ncfclUcfi* 
nujS 

Oe we! mijn gemoet niet weynig bedroeft heeft 
_den ftant van de Frankfoorcle Kerk; nochtans 

heelt my ten dele vertrooft de komfte van onfen Broe¬ 
der Gomarus, wiens arbeyt ik hope dat in defe gewe- 
ften vorderlijk fal wefen , en dat God den Autheur der 
r-eroepinge, fijn doen fegenen fal tot fijns naems glory. 
By welke hope een feer grote blylchap gevoegt heeft, 
dat ik uy t ien fel ven verftaen hebbe uwegenegentheyt 
o n Goiies eere in delegeweften te verbreyden , gelijk 
hy my beruygt heeft uyr uwe eygeneBrieven felfs ver¬ 
ftaen te hebben. En hier ben ik verwondert geweeft 
over de (onderlinge en Vaderlijke voorfichtigheyt Go- 
des, dat ik bemerkt heb dat als in een lelfde oogenblik u 
eygen gemoed en dat van de Uitrechtie Republijke 
en Kerke tot een onderlinge over- een - ftemminge 
gerrocken wierden. Want het uwe heeft my Broeder 
Gomarus, en ’t hare heeft my haer Bode en fy felfs 
mondeling verklaert, en van waerfoudeikoordeelen 
defeover-een-fcomingen der gemoederen fo wijt van 
een gefcheyden , van daen te komen , als van dien 
Geeft, de welke t’iamen voegt de gemoederen die van 
malkanderen gefcheyden zijn, en vereemge de gene 
die tweedrachtig zijn ? En gy , mijn Broeder, indien 
gy de fake ter degen inliet ('t welk ik weet dat gy doen 
fult, of liever de Heere, die u beroept, fal ’t in u 
doen) fult her felve oordeelen. En indien gybehalven 
defe oorfake (dewelke nochtans verre de fuffifantfteis 
van allen) wilt fien op de nuttigheyd, waerdigheyd , 
en nootfakelijkheyd, gy fult bemerken dat aen defe 
Keitce en Republijke , fo veel gelegen is in defe 
gefteltheyC van Nederland , dat hy defe Kerke en 
Republijke , ja alle de Vereenigde Nederlandfe 
Provintien en het gemene befte eenen feer grooten 
dienft doet , fo wie in dit Schip getrouwelijk na 
Godesordre wil roeyen. Drie beletfelszijnder, acht 
ik, de welke miflehien een vroom Man van dit ampt 
fouden mogen affchricken, de overdenkinge van het 
voorgaende, de tegenwoordige Ordonnantie die gy 
uytde Articulen verftaen lult, en de verfcheyden ge¬ 
voelens van velen. Van het voorleden, wat fal ik daer 
van feggen ; het welke och oft in een eeuwig vergeet 
geilek roochte worden, en dat de trouwe Dienaers 
Gc les, forge dragende voor den Chrifteliken vrede, 
’t lelve in der eeuwigheyd als begroeven, fonder toe te 
laten , dat hetdoor yemants ongeruftigbeyd weder op- 
gehaelt wiert. Het waer altijd feer onbiliik dat men de 
goede, diehierfijn, in dit voornemen verlaten fou- 
de, maer daer en tegen feer heerlijk datfe van ons ge¬ 
holpen , en in ’t werk des Heeren (want dat is des Hee- 
ren werk) bevordert wierden. Van de tegenwoordige 
ordonnantie wilde ik wei dat gy geloofde, dat eenige 
te voren gekbiede dingen, den feerAchtbarenMagi- 
ftraet die afgedrongen hebben. Ik heb deBurgermee- 
fters mondeling vertoont, dat ik wel wilde datfe met 

toeftontre verantwo orden ’c gene die of defe oordee¬ 
len : de eene wil niet lijden dat men het verledene ver¬ 
geten lal. D’andere weten veel op de confcientien 
van die en die te feggen, en werpen hun ik weet niet 
watalvoor: daerztjn van node, lieve Broeder, niet 
die de wonden met de nagels ophalen, maer facht- (Fol. 
moedige, oprechte , voorlichtige Voorlorgers van 
dit Lichaem : in welker getal allo ikU met recht hou- 
de, en a! lang gehouden hebbe > ik bidde U om Gods 
wille, de welke begeert heeft dat de vrome haer oogen 
op U flaen fouden tot dit werk , dat gy niet achter dat 
om de Iwarigheyd van de fake , indiender eenige 
voorvalt, de nootfakelijkheyd van defelve behoort te 
rn|g’geftelt te worden Ik belooye datgy vrome in de 
Magiftraet, vrome onder’t Volk , vrome in het Con- 
fiftorie vinden fult, dewelke u voorneemen gunftig 
en behulpigfullen wefen, en ik fegg’ u toe dat mijnen 
Kaed, Arbeyd, Hulpe en neerftigheyd U E. niec 
ontbreken fal, indien gy in dit ampt wilt treden. 
V/at wil ik veel feggen? ik verleker U ten Heyligen, 
indien ikhequaern ware om dit werkGodes tc deler 
lelverplaerfe te beforgen, dat ik dit Ampt voor eene 
feer grote Eere van God onlen Vader loude houden. 
Wel aen dan, Lieve Broeder, gy die hier met u ge¬ 
moet zijt, maektdatgyder ook met het Lichaem en 
metter daec z,ijt, op dat gy hier fo u felven als de gene 
die u hooren fullen door het woord der Saligheyd en 
Genade beveiligt mocht behouden. God, dien Her¬ 
der der Zielen, wil u regeeren, en u binnen korten 
hier brengen , tot zijnder Eere, en tot ftichtinge van 
uit Lichaem. Vaert wel. t’Uitrecht, op Saturdag 
denrwintigftenApril, Annoij^. 

<0nöcrtuBcï)cn bat men Urfïrutm Pectoacpte / fo 
tfler toebet een anber fahc üoatgcbaïïen / öaer tipt tot ; ttnif 
öec nieutoc ttotflen ontfïonöen / en i£ Defe fake hier upt *n ^ 
gefpjoten. iDp ïjeb&en in ’t lefTc Pan ’t 21 23óeh Pet; Jp J 
Öaclt bat be .fBagijïraten Pan Hitcccfjtalöact- onbet aut 
anöctcn uooj otbiuatiö ^eöicant ijabben acnjenomen 
43ecacbu5 251ofi{joben, bie tot IBecIjeïen geftaen / en 
tn’t opeegaen Pan öe feïpc ^tab onbec be Wolbalen 
Pecftcïien 5gnöe/ baet upt genomen toa£. ^>efe 23ïofts 
IjoPen toas ban Htcedjt Pan gebooite / en toa^ eetfï 
al^ I)p Pan JBecIjrfcn ftuam / tot tècgcunt of onbec 
Öet Clajfeban <6ojcum beroepen/ betoellie baec na 
tot Ötcecï)t ontboben 3ijnöe/ eetfï om aïbaer P002 
eenen trjb te bomen / §aöbc Kjp bp fjanbtafïinge aen 
bet CiafT$ ban <6o?cum belofte geöacn / te fnllen blij» 
Pen bp b’ojöfc in Ifoïïanb gebjupheïtjh / en alfo pp 
be fcïPe belofte niet nagehomen toa^ / fo pebben bie 
Pan ’t Poojfj. Cïaffe pcm ttoccinacl gefeptepen. IBaec 
alfo fn meelt ten bat pp gefïnt toa^ t’Kttecpt te bïppen/ 
pabben fp pent gebimittectt / en toa» alfo t’Httccpt al^ 
otbinatig' )d?eöilfant mebe aengetiomen en pjcöifitc al; JI 
baet ban inbe eene ban inbe anöcrc ïiethc bpbenrte/amfj 
toact na gebcutt tè bat 23lobpoben / p^'Jtfienöe ben 16 
üuïp 1594..in ^>.<6eettcupöcn licthe op eenen#ing£; 
öagp / pp Iiomenbe Pan be pjebütfïoel / Pan ^clmicp trupD 
^lögaenfj. ttofïet Pan be Poo?f5, ftetfie aengefpjoïien 
toctbe/ biepemaenfepöc/ bat pp ©loiipoben foube ^ 
gefpwlten pebben bat be gene btebebenniffe bet toact Ben ft 
pepb pebben en be felbe niet beïepen / maec pebben ben ft? 
gelope tocï in ben monb / en niet in bet baeb na ben ?°*,r 
epfep t>c0 IBct£ / be tocgerchenbe geteeptigpept niet 
toe bomt / fp coemben pen bacr op / fa fp toilben: piet 
op pabbe ïfeïmiep Hbgaenf'3. gefept/ bat pp in fijne 
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nieöi'catieïjetöe rebctim gebakte / öaet öoo? öe toet* 
flagen Ijertm boojté toanïidmocöig gemacht toeroen/ 
Öetoijle bp ooh öaa* bp gefept ïjaööc / bat bc gelotogen 
gcene getnemfcïjap met bie fouben Rebben moeten/ 
gclgfi alé Cljjiflus geen fonben geïjab Ijccft/ (op 15 
toerden) genoegf'aembe perfectie bjtjoeniic. 

fait aenfpjeben ban ifdmidj niet genoeg jgnbe/ 
of met be auttooojöc ban 23loliljotoen geen contente^ 
ment nemenbe/ ié Dit fo berre gelopen / öat ^eïmictj 
fïjnc befcïjalDigiiigc bp gcfcl)?ifte gefteït beeft / t todlt 
23(oïi!]obcn obcrgcicbcctstjnbe/ I)ccft t)p ooft baer op 
fdjnftdtjli geanttoocgö/ bejluptenbefïjucantbjoojbc/ 
bat Ddmidj ïjern eben aengeïjaojt ïjabbe/ geiija até 
be ffiharifeen en ^>d)?iftgdeecben Cljiifmm tjoojben 
pjebidien: te toeten / óiufjeixi te berifpen m fijne toooj- 
ben. HSacrfeptl)p/lf)et3PÏ3^Öet5P/ildjcbm topem 
bacr geïeert / en m ’tïjepmdijb ïjeb ïft met gdccrt / m 
ben gereet niet aïïeen ban befc befcljufönigc cebcn en 
anttoooto te geben / maec 00U ban mijn gaiifdjc isicc; 
moen/ en ban alle ’tgenc ifi Ijiec in be fïab Mtccdjt 
gclcertfjcbfee/ beeoepemijnbacromteebetomop mijn 
Vermom/ bacr ban tb fat bonnen meto3obeégnipe 
rdtenfdjap geben/ (Je. We fijne fc&iftdtjbe ant; 
toootbc fjeeft ïjp bcn2o^uïp9ï. obecgeïebcctinïjam 
ben ban ben ganfetjen titerben-raeb / bacr 00b tegen; 
tooQïöig toaten Sioanueé dhiTobnlué en Dcnricué 
vffefamïé fijne meoe-bienaren. ÏOp fouben befe auf 
tooo?öe altjier toet gefïdt tjebben / macratfoatle tfdbe 
meöe beraadt tociö m be naboïgenbc befctjuïbigmge 
bie fijne mebc f jebibantm / (öcrobulué en Cefauué 
bacr na ‘ egen Ijcin obccgcgeben tjebben / en in be aut* 
tooo?öe bp ïjeni bacr op fcjuftelyb gegeben / fa yeb 
ib ’c fetbe boojbp gegacn / om ben Hef et met t berljaei 
ban ccnc materie / ’t ïefen niet te boen berbden. 

J>o ié ban eenigen tijb Ijler na gebeurt bat be boojfS- 
fïóanneé <£crobtifué en lf enrtcué Cefaciué tegen ben 
boo2f5. <6eratbué 23ïobtjoben ïjarcti mebe-bienaec/ 
febete befctjuïbigmge fcïjjiftelp fjebben obtegegeben 
acnbe €. iecrcn isdjout / 2$uigecmeeficrcn en 
bedinnen bet betbe mUtmïjtl banfeéPoinuenof 
^tctieülen / baec in fp fepben bat t)P niet teeebe confojtn 
be $)djyftuce / en ccnccatietcnbe Ijet geboden bet 
gcmceiie <£Wo?imccbe iserhen befcr ilanbcn; De 
^oincten ban be befdjuïDinge toaten befe. 

Eerftelijk: 
Y hebben Blokhoven dikwils metdroeffeniffe 
in fijn Predicatie hooren drijven op een inwen¬ 

dig üeeftelijk Woord, genoeg tot verminderinge van 
kbefchreven Woord: om welk inwendig Geeftelijck 
Woord war ftaende te houden, en’t felve eenen ichijn 
te geven, hy hem ook niet ontfiet eenige plaetfen der 
H. Schrift ure met gewelt te verdrayen, Als ’t Exempel 
Samuéls, 1 Sam. x. IteraPfalm 85. vers 9. enhetBoek 
Sapientitein’t iBCapittel. Welke plaetfen nochtans 
tot geen ding min, als tot fijn inwendig Geeftelijk 
Woord konnen getrocken worden , gelijk wy uyt 
den Text felfsbereyd zijn naektelijk te bewiifen. On- 

vm» De der anderen is hier toe gericht geweeft ’t gene hy Don- 
“clj.'f6 derdags, weiende den achtiende Juli laetft-leden, 
c®*' * heeft gefeyt in den Dom over de Woorden 1 Joh. 5.9. 

(WantzijnZaed blijft in hem) dit Zaed treckendenu 
op een inwendig VVootd, dan op L» H ^ IST U Ad, 
met groter verwerringe, en allegerende (om defe fijne 
verklaringe eenen ichijn te geven) de Woorden 1 Pet. 
Cap i. vers x}. en 2 Cor. 19. vers 8. Daer by wijders 
{eggende op de fpreuke Petri, dit Woord is C H R I- 
STUS, daer doch by Johannem in deTextdiehy 
voor hadde, door ’t Zaed den Heyligen Geeft ey- 
gentlijkte verftaenis, of het gepredikt Woord door 
den Heyligen Geeft in de herten derUytverkorene 
levendig gemaekt. Item dat de woorden tot den Co- 
rintheren met defen gantfeh niet gemeens hebben , 
Ta door dele verklaringe in haer felven een indireóte 
vertakingeisvandePerfoondesSoons, de welke,na- 
mentlijk daer door, na het voorgeven des Ketters Sa- 
mofateni alleen tot een gedachte , en voornemen 
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(raeds, en tot een voor-by=gaende Woord gemaekt 
( word, verfwijgende tot dien eynde (fo ’t hem immers 
liet aenGen) ’tgene dat tot rechte verklaringe in Petra 
lelfsinden, Text daer by ftaet, te weten, Dirishet 
Woord dat u verkondigt is. Seggen derhalven hier 
over, dat hy fchuldig is van dit Pom<ft van de H eylige 
Schrifture , namentlijk , of van het Woord Gods 
fijne ronde bekentemffe te doen, ’t inwendig Woord 
by hem gedreven te belchrijven, op dat men weten 
mach wat hy daerby verftaer, defelve fijnebefchnj- 
vinge behoorlijk Fondamenc cn grond te geven, en x 
wat die verwerdegeallegeerde verklaringe deler plaet- 
fejohannis aengaet, rondelijk te feggen, of en hoe 
CHRISTUS in dele materie het Woord kan ge- 
noemt worden. 

Wy hebben insgelijks verfcheyden reyfen , en in- S 1- 
fonderheydden laetften Sondag Septuagefimae in den 
Dom, als ook op den teften Junius deies loopenden jijnatif. 
Jaers, ter ielver plaecfe , hem met grote ongeltuy- 
migheyd horen roepen defe formeele Woorden. Het 
is God een grouwel, dat men legt dat eenige ten Eeu¬ 
wigen Leven geordonneert , en eenige Vaten des 
toorns ten bederve bereyd zijn : Welke Woorden 
nochtans met even fo veele I.etteren en Syllaben, 
door ingeven des Heyligen Geefts, gefchreven {Hen, 
A£tor. 13. vers 4.8. En tot den Romeynen in ’t negen¬ 
de Capiitei vers iz. Mee dit geroep leggen wy d’eygen 
Woorden des Heyligen Geefts vooreen grouwelge- 
icholden te zijn , door openbare Gods-Lafteringe, en 
dien volgende dat Blokhoven fchuldig is contrarie ver¬ 
klaringe cedoen tot beter onderwijiinge van de gene, 
die hy hier mede in ’t quaed verlinkt, en tot conten- 
temente van verfchey den, diehy daer dooi grotelijks 
ontfticht en ge-ergert heeft j Wel-verftaende noch- 
tansdathy voor fijn perfoon, na luyt van ’c Renver- 
fael hem dien aengaende gegeveD, in zijn eygen ge¬ 
moed fal gedrongen worden, gelijkd<>ndeleverhael- 
de A6te ’c felve Renverfael gantfeh tontrary is, als 
ook ’t gene dat hy Dominica Trinitatis in de Buer- 
Kerke, metlafterioge van alle andere, die met hem 
in dit ftuk niet accorderen > gedreven heeft over 
den Text van den Epiftel van dien dage, Rom, 11. 
vers 33,Scc. Beginnende, O diepte der Wijsheyd ,&c, 

Allo Blokhoven fo wel de kracht defer Verloffinge, _ . f 
als de genoeg-doeninge van dien fonder onderfcheyt j]nr3e " 
drijft en trekt op alle menfehen (’t welk hy tor ver* Doo? 
Icheyden tijden exprofejfoi en met fonderlinge heftig- 
heyd op den laetften Nieuwe-jaers-dag in de Buer- ^U!IÏ“ 
Kerke gedaen heelt) hem ook onder-ftaendc, met 
verdrayinge eeniger Schrifturen, tegen te (preken 
’c gene ter contrarie uyt Go is Woord’s morgens in 
den Dom met behoorlijk onderlcheyd geleert en be- 
weien was. En allo dit een Poindt is met hem bren¬ 
gende een vreemde Theologie van eene gedroomde 
generale Genade Godes, waer door alle Menfehen in 
’c gemeen , niemant uytgenomen, door CHRi- 
STUM falig gemaekt zijn, na’c Woord Pauli (ge¬ 
lijk hy ’c valfchelijk misduyd) God wil dat alle Men¬ 
fehen falig weiden, en tot de kennifleder Waerheyd 
komen (welke Leere expreffelijk gericht is tot vernie- 
tinge van’t Verbond Gods, enden negenden Articul 
oniesGeloofs , enftrijdende tegen den Catechifmum 
defer Kerken, als ook tegen’t gevoelen van alle oude 
Leeraers felfs der Scholailijken) foishy ook hiervan 
gehouden zijne ronde Belijdenifie ter eoncrarien te 
doen, en God de Eere gevende’tgene aen te nemen , 
dat lo by de Dodloren der Hoge Schole totHeydel- 
berg, iohier te Lande by D Francifcum Junium te¬ 
gen Pudlium, van dit gevoelen, uyt Godes Woord 
gefchreven en bewefen is. 

Dewijle Blokhoven in de gemeene gebeden voor en 
na de Predicatie eenige ftucken overflaec, dewelke 
om fekere redenen , en onder anderen, totconferva- 
tic van defe Leere, daer in geyoegt zijn, dewijle hy 
ook defe Leere gemeenlijk verftompelt en verfwijgt 
in de bedieninge van den Heyligen Doop, daerfe 
nochtans eygentlijk haer plaetfe heeft, en by alle ge- 
fonde Leeraers gedreven wort, fo feggen wy, dat hy 
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hier door genoegfaem té kennen, immers eenen mer- 
kelijken fchijn van hem geefe, dat hy in dit poinót 
wat anders gevoel t, dan ’t gevoelen der gemeene Ker¬ 
ke is. En isdien volgens fchuldig hier van verklaringe 
te doen,, te weren of hy ook bekent dat ’er een Erf- 
Sonde is , wat de felvefy, hoe verre en op wat wijfe 
datl'e in den Menfch gebererten weggenomen werd. 

Wy hebben hem dikmael de Woorden Chrifti by 
Mattheutn in ’t 23 Capittel vers 37 daer hy tot die 
van Jerufalem fpreekt (gy en hebt niet gewilt) alfo 
hoog horen uytleggen en drijven , dathy uytdefelve 
befloot,datde Menfche d’aengebodenGenadeGods fo 
wel tot lijn faligheyd kan aennemen , als tot fijne ver¬ 
doemenis verwerpen. Sal daerora hier in hem ook met 
eene ronde verklaringe fijnsgevoelens van dit poinct, 
kunnen exculerenof fchuldigmaken. 

Het is wel binnen en buyten defe Stad bekent, dat 
Blokhoven, met tegenftaende dat by hem fo veel ais 
hy kan onthout van het eygen woord perfe&ie te ge- 
bruyken, nochtansdoor andere tequipollente manie¬ 
ren van fpreken meeft in alle zijne Predicacien daer op 
drijft-, en meer als genoeglaem te kennen geeft, fijn 
gevoelen te wefen , dat de wedergeboren Menfche in 
defen leven tot eene volmaekte nieuwe géhoorfaero- 
heyd geraken kan. Infonderheyd kan men fulks af ne¬ 
men uyc de fpreuken der HeyligeSchrifture, diehy 
dagelijks hier toe misbruykt, weiende ineffecftdelel- 
ve, die Ceornherc en fijnen aenhang hier toe by een 
geraepr hebben, als daer zijn Deur.. 30.6. Ezcch. 11. 
verff. <9, 20. Item, 36.27. Mare, 9.23. Phil.2.15. 
1 Joh. 3.9, &c. Maer noch naekter blijkt defe fake uyt 
hetbefiuyt, dat hy over defe fpreuken foekt te maken, 
feggende gemenelijk daer by, dat God den Menfche 
niet belooft, noch gebied, dar hy niet geven wil, of 
den Menfche niet doen kan. En hier toe wyder trec- 
kencie fekere gelijkenilfen van een Kind, jongeling 
en Man , gelijk hy hem ook niet ontfien heeft den 28 
Juli left-leden tn de Buer-Kerke opentlijk tot defen 
eynde te leggen, dat Paulus in ’t 7 Capittel tot den 
Romeynen niet in fijn eygen, maer in den Perloon 
van een onherboren Menfch fpreekt. Hier in leg¬ 
gen wy dat hy hem niet alleen Helt tégen de Heylige 
Schrift, dewelke ons geheel contrarie leert, maer 
ook tegen den Catechifmum defer Kerken, endebe- 
lijdeniffenderfelverby hem ondertekent. Isderhal- 
ven ook in dit ftuk gehouden door fijne bekentenifte 
hem te purgeren , of het tegendeel fuftinerende, fal 
in eenen graed geftelt moeten worden met de gene, 
die deië d walinge fondamentael hier te lande en elders 
vernieut hebben , en noch dagelijks drijven. 

^ Verklaringe doende van den 31 Sondkg des Cate- 
baiicB chifmi, heeft hy den Ban niet alleen al s een Paepfe 
’t amyt cn van Menfchen gedichte fake ver tvorperi, maer ook 

alleswerkeert in eenen vreemden fin , dat hy daer van 
ter materie noorlakelijk leggen motte, hetamptder 
Ouderlingen in defen handel niet eensaenroerende, 
gelijk hy hem dat ook dikwils in ’t particulier ver¬ 
klaart heeft, dat fijn gevoelen is dat daer d’Overheyd 
profeffie doet van de Religie, d’Ouderlingen niet no¬ 
dig zijn. Welke dingen wy feggen teftrijden tegen 
Gods Woord , de Gonfeffie by hem ondertekent, 
’t gemeen gebruykaller Kerken hier te Lande, en de 
Articulen tot vrede, en om van twee Kerken een te 
maken, overeenJaeropgerecht. En isderhalven ge¬ 
houden ook van defe dingen afftant te doen, en hem 
met andere Dienaers in vrede en ftilheyd conform te 
ttellen. 

Dit, Mijne E. E.Heeren, en waerde lieve Broe¬ 
ders, gy onfe mede-Ouderlingen, fijn de punten en 
ftucken, van dewelke wy ons met droefheyd des her¬ 
ten, tot befcherminge van Gods fuyvere wacrheyd , 
cn d’ontlaftinge onfer confcientien, over de Leere en 
bedieningeonfesBroeders Blokhoven te beklagen heb¬ 
ben, gelijk wy hem lelve ook bev/ijlen konnen, en 
daer toe nietftilfwijgen mogen, fönderGodsEereen 
de faligheyd onfer Schapen, als ook de goede name 
defer Stad , trouweiooslijk te verraden , Biddende 
God Almachtig dat hy fijn herte allo roere, en hem 

fijnen HeyligenGeeft alfo wil vernieuwen, dat hy 
hierop verklaringe van fijn gevoelen mach doen, na 
de mate des geloofs, en he$ exempel der gefondewoor- ®om* '' 

11.7. 
den, in den Gelove en Liefde, die in Chriftojefu is, 
ten eynde wy alfo na den wenfehdes Apoftelsvoort- >*,J 
aen cenfins fpreken mogen, en dat geen tweedracht ‘bl¬ 
onder ons zy ; maer dat wy vereenigt mogen welen, ' ‘ * 
in eenen fin, gelijk wy dan in andere dingen , buyten 
’c ftuk van die Leere, dus lange wel hebben weten te 
accorderen, en ook als noch hopen te doen door des 
Heeren genade , malkanderen allefins, dit buyten 
gefcheyden , verdragende in der liefde. 

‘SSIé 25ïoh|}ubcii öefe befcöuïöingen in gefdj?ifte 
cbei'-geïeöeit toaccn / fjeeft lip Ijin; txgen fijne aiiB 
teooji-c fcöjiftcïrjl* oüec grieüeit in Dr tiabolgenDe nsa> 
niëcc. 

tsfntivoord Gerardt Blokhoven , Diender des God- 

de lij ken PFoords tot Uitrecht, op de bejohuldingen 

Gerohuli en CaJarj Jijne ejfytede-Dienaers. 

SEnt* 

üan 

öedüi 
gen öfe 
In ’t 
ï®oo?b 
ttift ar» 
SegOen» 

Erik tot mijne verantwoordinge kome, fo dringt 
my de grote nood, om my eerft te beklagen voer 

U E. E. Mijn E. Heeren en Broederen des Kerker.- ffiiofc» 
raeds, van den Onchrifteiijken handel die de Bdchul- Boton 
digers tegens my in dit ftuk bewefen hebben, want 
het blijkt by haer eygen befchuldinge , dat fy by naeft tungc 
drie vierendeel jaers hier over vergadert hebben , en kan fijn 
hebben nochtans in allen defen tijd my in ’c tninfte 
niet eens van eenige poiruften aengefproken, niet eens 
te kermen geven dat fy yet op m<jn leeringe te leggen 
hadden, maer lubben tot defen tijd toe (dat fy nu on¬ 
behoorlijk uytgeborften zijn) met my in eenen broe¬ 
derlijken fchijn omgegaen. Wanrfyhadden immers, 
na mijne gedane Sermoenen, by my horen te komen % 
en my broederlijk te vermanen , na dë leeringe Chri- 
fti, Matth. 18. het welke fo ly gedaen hadden, foude 
ik ter avonturen fuiken contentement gegeven heb¬ 
ben, dat fy in veele dingen geruft fouden geweeft 
zijn : en indien ik dat niet had konnen doen, hadden 
dan mogen procederen na behoren, Maer in plaetfe 
van dien, fuuben my gaen befchuldigen by mijrt 
Overheyd, cn daer na by den Keikenraed, alseenen 
die niet fchriftmatig in fijn leere foude zijn, waerdoor 
ik nu by alle menfchen, fo binnen als buyten de ftad, 
werd fwart gemaekt, waer in hoe onchriftelijk met 
my gehandeltis, ftelle ik tot oordeel van uwe E. en 
ook van mijn belchuldigersfeifs. 

My is noyt in mijn gedachten gekomen, ik laet ©e 
ftaen datik in mijn leeringe vaneen inwendig woord 
foudegeieert hebben, tot verminderinge vanhetbe- 
fchreven woord. Wam. ik heb verfcheydenclijk, en öanïse 
altijd handelende van Gods woord, de Goddelijke 
Schrifture de volkomen ee/e gefocht met allerneer- 
ftigheydtoe tefchrijyen,leerended.atonsvolkoment-- 
lijk de wille Gods tot onfer zaligheyd daer in vervat 
ftaet, vermanende den menfchen tot neerftige on- 
derfoekinge der Goddelijke Schrifture. Is daerom een 
een onwaerachtige befchuldinge. Bebbe ook noyt 
gedacht van Samuël te allegeeren om het inwendig t 
woord rtaende te houden, maer hebbe alleen willen 3. i*. 
vermanen, dat wy met zulken vlijrigheyd na Gods 
infpraken moeten luyfteren , gelijk Samuël met vlij- 
tigheyd nadeftemmedes Heerengehoortheeft, zeg¬ 
gende, uwen knecht die hoort, alleenlijk tot de vüj- 
tigheyd van horen vermanende. Alzo hebbe ik zom-, 
wijlen de ipreuke van Sap. 18. vers 14. geallegeert tot, 
genen anderen eynde, dan om de toehoorders te ver¬ 
manen , dat Godes woord en infprake in ons geen 
plaetfe kan hebben, of ten moet al ftiile by onszijn, 
op dat wy alle geruys van eygen vernuft, eygen wijs- 
heyd, en quade booie beweginge des harten latende 
varen, in ftilligbeyd God tot ons laten fpreken door 
fijn woord. Doch zo veel aengaet de fpreuk uyt den 
87 Pfalm, ik zal horen wat God de Heere in my fpre- ©fal. 
ken fal: ik bekenne dat ik daer mede heb willen ver- **■ »• 
ftaen hét ia wend ig infpreken van God tot obs, nadien 

den 
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den text klaer is > die heeft, v/at de Heere in my fpre- 
kenzal. En dit mijn gevoelen verfteikc Wolfgangus 
Mufculus op den zelvenPfalm, daer hy verklaart op 
dit verzet> dat den Propheet daer fpreekt ineygener 
perfoon, getuygende van de ©penbatinge die God 
hem gedaen had , en niet van ’c gepredikt woord. 
Want dit zijn onder anderen fijn woorden: maer 
want hy door inge/eo des Heyligen Geefts hoorde 
de goddelijke antwoorde, zowierdhy meer beweegt 
door ’t gene hy voor oogen zag , maer hy voegde 
fijnooren meer tot Godsopenbaringen , dewelke fijn 
volk de vrede en zaligheyt verkondigden, en heeft 
voortaen fijn zelve en alle godzalige vertrooit: laet 
ons volgen des Propheten gevoelen, op dat wy ook 
meer mogen zijn toehoorders der goddelijke open- 
baringe, danaenlchouwers der aerdlcheen cijdelijke 
ellenden. Ditzfin de woorden Mufculi. 

Mgbt. So veel nu aengaet het inwendig woord bek enne ik 
liffetiandac de H.Schrifture van de H. Menfchen Gods be- 

fchreven is, niet doureygeningevinge, maergedre- 
ven zijnde door den geeft Gods na de woorden 

we* z Pet. i: zo. houdende die daerom voor het befchre- 
get. *: ven WOord Gods, waer in dat den wille Gods tor onzer 

Saligbeyd volkomentlijk vervaet ftaet. Maer benef- 
fens de Goddelijke Scbrifture bekenne ik ook een 
inwendig woord, daer door dat God tot onfe Zielen 
fpreekt, fonder ’t welk de Goddelijke Schtifcure niet 
kan verftaen worden, ja een dode letter is,- maer ge- 
voele niet, dat God yet door fijn Woord inwendig 
tot ons Ipreekt buyten de Goddelijke Schrifcure 
Houde daerom alle gefichten, openbaringen , dro¬ 
men, en wat diergelijke foude mogen zijn, voor lo- 
genachtige en ydele fantafyen, die ftrijden tegen de 
Goddelijke Schrifturen, en daer mede niet overeen¬ 
komen Dit mijn gevoelen houde ik alles fchrifcma- 
tigh, nadien dac Efaias aen fijn5-4,Capittel vers 13. 
fpreekt van eene inwendige ondei wijfinge, daer God 
de fijne mede onderwijftenleerc, welke woorden by 
Johannem tot dieneynde van Chrifto wederom ver- 
haelt ftaen alzo: daer is gefchreven in de Propheten, 
zy zullen alle van God geleert wezen. So wie dan van 
de Vader gehoort en geleert heeft, die komt tot my. 
Alzoftaet ook Jeremias 31:53. Ik wil raijneWecm 
hare herten geven , en in haer fin fchrijven, Defge- 
lijken ftaet Apoc. 3: io. Siet ik fta voor u deur en 
kloppe: Is’tdat yemand mijn ftetnme hoort, en de 
deur open doet, ik zal tot hem komen , en met hem 
Avondmael houden, en hy metmy. Van dit inwen¬ 
dig Woord betuygen klaerlijk de Oud-Vaders , als 
Hieronimus, Auguftinus, Bernardus, en andere, van 
welke ik eenige zoude ftellen : maer om kortheyci re 
gebruyken, wilik die voor deze reyze voorby gaen. 
Alleen dieDt verhaelt, Calvinusftelt op het negende 
vers des vierden Capittels Genefis, daer hy alzo 
fchrijft: Ten laetften , zo dik wils als ons dringt het 
heymelijk wroegen onzer conicientie tot overden- 
kinge onzer zonden, zo zullen wy gedenken, dat 
God met ons ipreekt. 

Volgt in dé eer (Ie Befchuldinge ; 

ONder anderen is hier toe gerecht ge weeft, ’c ge¬ 
ne hy Donderdag, wetende den achtienden 

July laetftleden, gezeyt heeft in den Dom over die 
woorden, 1 Joh. 3: 9. Want zijn zaed blijft in hem. 
Ditzaed nu treckende op een inwendig woord, dan 
op Chriftum. ^nttüOOJt. In deze befchuldinge be- 
vinde ik datfemy belchuldigen met het gene, datmy 
noyt in den fin gekomen is, verdrayen mijn woorden , 
en ftellen woorden die ik noy t gefproken hebbe, daer¬ 
om dat ik hier achter gevoeg't heb’t gene ik op deze 
fpreukejohannesgeleert hebbe, van woozde tot woor- 
de, verklarende geen ander woorden gebruikt te heb¬ 
ben. 

Sy foekcn my ooktebefchuldigen met de ketterye 
Beril» Samofateni > daer aen W my het meefte ongelijk doen 
fflfetmnter werelt, want ik bekenne Cnriftum na fijn God¬ 
en <8>a»heyd dat eeuwige zelfftandige woord des Vaders te 
r{&ob0. wezen, de ware Sone Gods van eeuwigheyd uyt de 

fubftantie des Vaders geboren , God uyt God. Hebbe 
daer een afgrijfen van andere gevoe lens, diedir con- 
trary zijn ; waerom dat my geen lleyneinjuriehier 
ingefchied. 

Verklaringe gedaen den 18 "July left-leden 
op de "woorden, Want z^ijn uaet blijft in hem. 

MAer merkt waerom dat hy dar r by voegt, Want 
zijn zaet blijft in hem. Hy ,tt hier fonder twijf- 

fel op het gene dat Petrus leyt, iPetr. 1. Daerhybe- 
tuyght dar wy wedergeboren zijn door dat onvergan¬ 
kelijk zaet, door dac Woort des Levenden en Éeu- 
wighblijvende Gods, daer mede wy dan geleert wor¬ 
den, dat die Gods Woord recht in haer ontfangen heb¬ 
ben , hebbende Godt waerachrelijk tot bare zielen ho- 

• ren fpreeken, alle luift-n om te zondigen afgeftorven 
zijmomdatzy haer altijd voegen na Gods Woord,door 
welken zy weder-geboren zijn, het welkegeftadigin 
haer blijft > nadien haer hert en verftand daer door ver¬ 
andert Zijn- En merkt dat hy wederom wil te kennen 
geven , dat lodamge des aerrs haersGods deelachtigh 
geworden Zijn , om in ware heyligheyd en ge recht ig- 
heyd te leven, nadien dat zy zi|n zaed in haer hebben. 
Want een woord dat yemand Ipreekt > geeft te kennen 
wat een Menlche in het herte heeft. Dewijle dan de 
Gelovige Gods woord in haer hebben blijvende, fo 
wort daer door geopenbaert dat zy ware gemeenfehap 
hebben met ha i en God, dewijle fy haer waerachcehjk 
openbaren, dat ly in haer hebben blijvende dat eeu- 
wigduyrende woort. H ier worden wy dan uytgeleerr, 
lieve Chrifienen, wie dc rechte Toehoordersziju van 
Gods Woort, gelijk wy verleden Sondagh ook gehoorc 
hebben, te weten, die Gods Woord tot deoorenha- 
res herten laten ingaen, enalfodat waer nemen, dac 
fy altijt daer mede bekommert zijn , gaende, ftaende, 
en wat fy doen , daer altijt acndop nemende, op dac fy 
altijt mogen recht handelen, Pi. 119. ji. So veel zijn 
de woorden van die verklaringe der woorden vooifz. 

In dele befchuldinge bevind ik , dat ik wederom 
gantfcht’on recht van haer belchuldigt wort, dewijle 
dac ly mijne woorden nieten verhalen dieik gefpro-, 3 9b 
ken hebbe,maer ftellen andere voor die in de piaets, op 
dat ik alfo fou fchijnen de woorden der Goddelijke 5^/ 
Schriftuyre wederlproken rehebben: Wantik hebbe ban öe 
luiken maniere van fpreken nier, maer bekenne wel 
gefproken te hebben , dat ick het voor een grouwel e" 

acht, datmenfeyddat fommige ten eeuwigen Leven 
geordonneerc zijn, en wederom lommige tot de eeu¬ 
wige verdoemenifle , die daerom niet konnen Saiigh SBÏofte 
werden, om dac ly van God daer toe verordonneert 
zijn. Want ik hüuue het daer voor, dat God alle men- nifjtbaiï 
Ichen verordonneert heeft tot de eeuwige faligbeyt, befc'je» 
doch alleen uyt genade in Chrifto, en dat daerom nie- 
manc verloren gaet, dan door zijn eygen Ichuit, de- ïle' 
wijle de Schriftuyre daer vol van is, daerom datChri- 
ftusfelver Ipreekt, Mate. 23.37. O Jerulalem , Jeru- 
falem, die de Propheten dodet, en ftenightfedietcc 
u gefonden zijn, Hoe menighmael heb ik u willen ver¬ 
gaderen gelijk een Hinne haer Kieken vergadert onder 
hare vleugelen , en gy en hebc niet gewilt. £n den 
ApoftelPaulqs iTimoth.2.3. Want hetisgoet, en 
aengenaem voor God, die wil dat alle Menfchen faligh 
worden, en tot de kennifïeder Waerheyt komen. 

In defe befchuldinge bevind ikniec dan lafteringe, 
fonder dat fy eens voortbrengen wat woorden dat ik 
foude gefproken hebben. Doch fo veele aengaet die fggjgp 
woorden, van my doe verhaelt, te weten, dat het 
Gods wille is dat alle menfchen Saiigh werden, en cot 
de kennifle der waerheyt komen , hebbe daer at alfo uanDtf 
geleert, dac het Godsgoede wulle is, da: alle menfchen mem 
Saiigh v/erden, en dat ookby hem geen uytneminge fff55,”,, 
der Perfonen is, hebbe daerom ook geftelt Gods gena* ^gc 
dealgemeyn na Iuyc destexc, wantdeSalighmakende firti.s. 
genade Gods is verfchenen alle Menfchen, maer heb- 
be dat altijt met dit onderfcheyt gedaen , dat ick 
eenen yegehjcken onderwefen hebbe , dat het ook 
den wille Gods is , en fijne verordepingt, dat oie- 
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mant buyten het gelóve Jefu Chrifti fal Saligh wor¬ 
den, maer alleen Tuilen het leven beer ven , die in 
hem geloven , gelijk gefchreven ftaet Joh. 6. 40. 
Mare. 16: if. 

So veeleaengaec de gebeden , ik en hebbe my in elf 
of twaelf Jaren niet gebonden aen die gebeden , fo 
die in den Pfalro-Boek ftacn, en doe die na dat God 
my fijn genade daer toe belieft te verlenen , dunkt my 
ook ganfeh onnodigh eenige veranderinge daer in te 
maken: want het is kennelijk, dat veel verfcheyden 
Predicanten in Holland, Zeeland, en op andere plaet- 
Ten, die maniere van doen hebben, dat fy voor en na 
de Predicatie gebeden doen, na dat God haer daer toe 
belieft zijn genade mede tedeylen , niet eensacht ne¬ 
mende op de woorden, die in den Pfalm-boek ftaen 
Ja haer gebeden zijndikwils ganfeh anders, van haer 
felfs (na dat haer God geeft) bedocht. En dit doet Ge- 
robulusopk felver, gelijk het kennelijk is, dathyde 
gebeden vermeerdert, vermindert, en anders (preekt, 
dat fy in de geneden ftaen, na fijn welgevallen. Soo 
veel aengaet de bedieninge des Chriftelijken Doops, 
worde ik ook qualijk bel'chuldight. Want iy weten 
beyde wel, als Ambrofius hier was dat doe gefey t wiert, 
darmen de vermaninge voor den Doop loude een wey- 
nigh met meerder woorden doen , om dies wil dat Ce- 
farius dikwils het gebed dede fonder eenige verma¬ 
ninge Hebbedaer op geantwoort, dat ik voor mijn 
hooft dat geerne wilde doen, en hebbe van dien tijd af 
To veel na gevolgt de woorden des korten Formuiiers 
als my mogelijk isgeweeft. Seyde ook doe daer by, 
deganlcheforme altijtvan voren tot achteren , als ik 
kranke Kinderen tulïchen tijden doopte. Is daerom 
niet wel van haer geleyt, dat ik die woorden begeere 
te verftompelen, want ik verklare dat in die formu¬ 
lier niet en ftaet, dat my befwaert in ’t minfte. 

En foveel aengaet, datfy my foeken in verdacht- 
hey t te brengen, dar ik geen goet gevoelen foude heb¬ 
ben van deErf-londe, fydoen mymeer als onrecht: 
want 'k hebbe als noch niet tegen den vijfthienden Ar- 
tijkel, der Nederlancfche belijdeniffe, en leere ook 
dagelijks , dat wy van naturen zijn Kinderen des 
toorns Gods, Leerende ook daer by datwy uyt lou¬ 
ter genade door Chriftum daer uyt verloft zijn. Leere 
ook niet minder , dat wv verdorven zijn van natu¬ 
re > en met dan fondigen kunnen buyten de Wederge¬ 
boorte. 

Alsikdiefpreukegeallegeertheb, Matt. 25. te we¬ 
ten, gy hebt niet gewilt, foachteik die anders niet 
verklaerr te hebben,dan alsGods Woord mede-brengt. 
Daerom dat ik van den Vryen-wille des Menfchen be- 
kenne, dat in den Menfche na den val rioch wel eenig 
kleyn overblijffel der gaven Gods is overgebleven, als 
te weten noch eenige Icennifle van God, dathy ook 
noch in hen de Wet der nature voelt, daer door dat 
hy ontfchuldight en befchuldigt wort. • Maer dit alles 
is in den onherboren natuurlijken Menfche maer en¬ 
kele blintheyt, nadeLeeringePauli iCorint. 2 De 
natuurlike Menfche begrijpt niet dat desGeefts Go- 
desis, &c. moetdaer van verlicht zijn met den Hey- 
ligenGeeft, fal wat goets inden Menfche gevonden 
worden. Hier bekenne ik, dat God den Menfche, 
alfo infijn blintheyt zijnde, uytgenadede hant biet. 
Voorkomende hem met lijn genadeftiem lockendedoor 
fijnen Geeft tot het goede, welke Menfche alfo voor¬ 
gekomen zijnde van God, gevoeleik, dat God hem 
alfdan ook geeft het willen tot het goede, en kan allo 
deaengeboden genade Gods aennemen. Waertoedat 
dienendefefpreuken, Prov. n.v.21. Aftor.7.V.yi. 
Phil 2. 13. 

Sy belchuldigen my wederom, dat ik de fpreuke 
Pauli Romanorum 7.hebbe voorgefteltna haerfchrij- 
ven; maer is fulksniet gebeurt, dan hebbe die even 

ïftfrctle mcc Hlke woorden voorgefteld, gelijk ik die in mijn 
bet fldoe belijdenifie voorftellen lal , en anders niet. Van de 
hlflE»10 waregehoorfaemheyd, dieGod van ons eyfcht, be- 
jjcn 3 kenne ik dit mijn gevoelen te zijn, dat Godin zijn 
©rifjDe» Woord van ons eyfehende ware gehoorfaemheyd, 
KlfTeüau ook wil datwy ons daer na Tullen fchicken , als hy ons 

©ellen 
teniffe 
banbc 
«ffirf- 
fonöc. 

©e* 

ölnge 
tan fee 
©?pc 
tcilfc. 
©ellen» 
teniffe 
■ba*? fee 
brtr 
tafllf 
Kam. 1: 
i9. cn z: 
*4- 
* «COC.iS 
S4. 

■ ©C» 
fcljuïo 
feincte 
ban De 

*593 

daer een gebod af geeft, daerom dat Moyfes feyd dik- gec on< 
wils, hoort Ifraël wat de Heere uwen God van u eyfcht, ^ECÖ°« 
Deut.8.1. Alle geboden, die ik u heden gebiede, fult gebobe 
gy houden, &c Hier beneffens als ons God fijne ge- <£5oDji. 
boden geeft, fo belooft hy ons ook door fijnen Geeft 
fo te verfterken, dat wy dat fulien konnen doen dat hy 
ons gebied,gelijkgelchreven ftaet, Ezech.11.v19. Ik 
wil u een eendrachtigh hertegeven, en eenen nieuwen 
geeft in u geven, en wil het ftenen herte wech-nemen 
uytuwen lijve, en een vleefchen herte geven, opdat 
fy in mijn zeden wandelen , en mijn Rechten houden, 
en daer na doen: en fy fulien mijn Volk zijn, en ik haer 
Godzijn. H ier toe dienen ook de fpreuken, Jerem. 
cap. 31 33 Deut. 30.11. ' 

Hierom beüuyte ik hier uyt, dat de fchuld nietby 
God, maer by ons is, dat wy God nier fuiken gehoor¬ 
faemheyd bewijfen, alshy van ons eyfcht. Na dien Kont. 
den Apoftel Paulus ook Ipreekt Komanorum 7. van l4* 
de Vleefchelijken Menfche , als hy feyd : V/ant wy 
weten dat de Wetgeeftelijkis; maer ik ben vieellche- 
lijk verkocht onder de zonde. En hierom Leer ik den 
volke, dat zy dit moeten verftaen, om haer felven 
altijd te bcfthuldigen voor haren God, en haer onvol- 
komentheytmeteen recht leetwefen te beklagen, ge- (Fol. 
lijk fonder twijffel deH.Vrunden Godsgedaen heb- ©fal 
ben, daer Davidaf fchrijft Pfalm32. Daerom lullen 6* 
u alle Heylige bidden ter rechter tijt. Leere ook, dat 
wy niet moeten te vreden wefen met een kleyn begin- 
fel dergehoorfaemheyt, maer moeten foeken dagelijks 
meer en meer daer in toe te nemen, gelijk Paulus van 
liinfelven fchrijft, Phil, 3.13. 3^ 

Wat ik van den Ban geleert hebbe,hoop ik met Gods 93efcj 
hulpe, met Gods woort te verdedigen. Het isonbe- 
hoorlijk hier dat voorre (lellen, nadien binnen Uyt- 
recht befloten is, datmen hier den Ban niet gebruyken ’tam 
fal. Nochtans alfo, datdeChriftelijke Difcipline fa! 
onderhouden worden (gelijk het ook betaemt in de 
Kerke Gods) gelijk ons Chrirtus diegebiet, Matth*. 18. tue (r 

Van de Ouderlingen bekenne ik geerne, dat mijn ï©oo 
gevoelen is, dat die behoren in ’t woort mede te arbey- j 
den , in welke opinie ik achte dat vele met my zijn, &cn, 
die gevoelen, dat daer ook Ouderlingen Zijn , die in 
den woorde niet arbeyden, fo heb ik als noch niet voor 
genomen my daer tegen te ftellen: kan daerom niet 
fchaden mijn gevoelen. 

Dit is, MijnE. E.Heeren, Ouderlingen en Broe¬ 
ders, mijn antwoort op defe befchuldingen, dewelke 
ik gereet ben altijt in U E. aller tegen woord igheyd 
breeder met Gods woort te verdedigen. 

Hier cn tuffehen / of nacr öefen / 3ijn ^oljartur^ ©1 
Hcfmué tintte $faïté enl?cncicué Condjarbup t’iïpd 
redjt geïtomen / cn ooit aengenamen booj ^ebicam 5ctfo 
tcnalbaer/ cn alfo tnen in lange trjt / benmtë bcttoP fitnö 
fien / bic öacc gelucefï toaren / l)ct ï£. lübontmaeï niet ™E1‘! 
ïjabbe uptgebeeït / fo bcrfochten öc f^ebicanten aen 
£>ct)out cn 23iiïgemcefïcrcn / battnen het 2ïbont- ofte bmni 
dftachtmael tegen toehomenbcfócrfniiflenagctooontc ww 
(jouöen foube / cn batmen aïboren niet IMobhoben jjjj 
foube fiente accotbceen. <&e £>i1jotit enS3urgermeesJ 
fïeeen ïjcbücn bacrin gcconfcntcert / cn ïjenïnpDcn be- 
ïafl / bat fp mette licdtcnraet foubenïjanbeleh ban öe 
fojme bcc ÖcïtjöcnifTc / btefc Ijcin fottben üoojfidïcn om 
te onbettdicncn. 3E>it hebben fp mette €»ubedingcn in 
abfcntie ban 25ïoïU)oben bcfocljt / en cnntïrjft Ijebben 
5P-iupbnt ben 2 8 .Dobembcc oubc fïijl / of ben 8 
cembef uieutoc fïijl / met 231ohö°bc»i fdf^ gdjanbdt 
en gcconfceeett / ban hebben ben anbcccn niet bonnen 
bcrfïaen. UDant 23Ioïihoben bJillenbe 5tjn opinie fïaens 
bc houben en beebebigen/ jijn 5Pbeel beebeeban ben 
anbeeen gecaeUt / ban sp noch opt te boten getoeefï bja= 
een. ÏDaecom 5p-ïnpDcn öcjS anbeten baegh^ / bicfenbe 
©jpbagïj / in pjcfcnne ban fo beïc €>nbedingeu aen 
^ehowtcn 25ncgctnicefïcrö rappojt gebaen htbben / 
en berhïacct / bat fp met fobamgen Jlèan be^ feeicn 
^Ibontmad niet ïtonben upttepften / noch colt het 
«èttangelium Chjifït bebienen/ ten tuace hp mettec baet 
anber£ bebe blijïtcn / cn be <6cmcemc bolbeöe. Schout 
en Sducgcnnccfïcmi bit berfïaenbe cn bjefcnbe bar hier 
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lipteen nieutoc fcïjeutinge fouöe omffacn / Detorjle 
2$laM)obcn onöec öe 25urgecije reöritjlt toet bemint 
toa£ / en bic betocegïijlte manicre ban gebitten tjabbe / 
hebben in befe falte alleen niet toiiïen boen / maec t)eb> 
ben gefept bat fp be fdte bes naboïgenben lEaenbaeg^ / 
toefenbe ozbinaris $olitie-öagl) / alfa ban niet alleen 
Schout / 23uugcmeefïcrcn en «Dececïjtc / maec ooit 
alle bc töaben beegaberben / booz-firiten fouben / op bat 
niet gcmccne rijpe cabe baer in geöanbelt fonbe moz* 
bm / fo men foubc bebinben te behoren. Ban toclltc 
anttooozöe bc jpzcöicantcn en Oubedmgen geen ger.ocs 
gen ïjcbbcnöe / toaren fp ben felbcn baglj toeberom / in 
abfentie ban SSIoftljobcn / bp ben anberen bergabert 
tot ïact in be nacht/ bat?p befen naboïgenben 25?icf 
in atatrjn fclj?eben / en ^anberen DacgsS mozgcnë 
bzoeg ben felbcn met eenen ejepzeflen na ben i^age fom 
benaen bcnïfeere banr0ïöcnbatnebritHöbocact ban 
ben Hanöe ban tfolïanö / toefenbe ben 25zicf ban ben 
naboïgenben inhouöen. 

fVel Edele, Voortreffelijke , Eryitfefle Heere, On¬ 

fen fcer ïvr.crdtgen Heere : 

IN watftantden Heere Do&or Junius defe bedrukte 
Kerke gelaten heeft, op wat Conditie hy van ons 

vertrocken zy, en eyntlijk wat hy nodigh geacht heeft 
gedaen te v/orden ; dat alles heeft U E.ontwijfelijk uyc 
hem weder daer gekomen zijnde ten vollen verftaen. 
Nufchrijven wy , endatmet feergrote droefheyt en 
verdriet, ’tgeneondertuffchengefchietis, opdatwy 
van daer eenigen byftant (’t welk ons hier t’eenemael 
begeefi) in ecnealder-rechtvaerdigfteen gewichtigfte 
fake, ’t zy met raed ofte liever metter daed, verkrij¬ 
gen mogen. Want het is voor weynig dagen gefchied , 
dat wy ondedchrevene op de Wel Edele Heeren 
Schout en Burgermeefters verfocht hebben, dat men 
het Nachtmael tegens de naeft-komende Kers-Mifle 
na de gewoonte houden , en met Blokhoven accorde¬ 
ren iouden, eer de fake ruchtbaer wiert. Sy confen- 
teerden alle daer in , en belafteden ons dat wy met den 
Kerkenraed handelen fouden van de formeder belij- 
denifie, die men hem tot dien eynde voorftellen fou- 
de, die hy ondertekenen foude, en daer na ook de 
Kerke voldoen. Men heeft het eerft met de Ou¬ 
derlingen verfocht, en dat tot twee malen toe, fon- 
der dat ’er Bloekhoven by was : en eyndehjck heeft 
men gilleren avond met hem felvegehandelt. In die 
conferentie , leer treffelijeke en erntfefte Heere , 
goede God ! hoedanigh is die man bevonden ! Hec 
tiende deel van fijn dwalingen (’r welk wy voor God 
betuygen) was qualijck c’onfer kenniffe gekomen uyt 
fijne Predicatien of uyt fijne Schriften , die hy doe 
uytgefpogen , en ook feer hartneckelijk heeft willen 
verdedigen j byfonderinde Articulen van deHeylige 
Schrift, van die Barbarife enPudlifegeneraliteytder 
menfehelijke verlolfinge, vryen wille en volmaekt- 
heyd ; fodat, gelijk men feyt, het eeneby het ande¬ 
re niet beter gelijkt, dan die ellendige Decrecenvan 
het Concilie van Trenten inde twee laetfte Poincten. 
Wy hebben met advijs der Ouderlingen vanditalles 
’s anderendaegs rapport gedaen aen de Heeren Schout 
en Burgermeefters, by dewelke ook fo veel Ouderlin¬ 
gen waren: en (om U E. degeheele fake met korte 
woorden te verftaen te geven) wy fijn na lange pro- 
pooften eyndelijk daer toe gekomen, dat wy alleeen- 
ftemmiglick verkiaerden , dat het ons voor God in 
onle Confidentie met langer vry ftont, met fuiken 
man des Heeren Avontmael uyttereyken, noch ook 
het Euangeliutn Chrifti re bedienen , ‘tenwaredat 
hy metter daed anders dede blijken, en de Gemeente, 
die hy fo lang befpothadde, voldede. Sommigenfal 
miftchien defe antwoord ofte ftraf of te haeftigfchij- 
nen: raaer dieonfen ftaetterdegenkent, byfonder- 
lijk dat ons alle Kerkelijke Cenfure in defe Provintie 
benomen is, die ialligtelijkverftaen, fowyachten, 
dat defe remedie eens van nodegeweeft is om fuik een 
ongebondeneen dertele moetwilligheyd te bedwin¬ 
gen. Doch alfo der geleyt wiert, doe wy weggingen, 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen* 
dat men did fake ’s Maendags in den groten Raed 

719 

’t Opfchrifc, 
Voort reffelij ken 

voorftellen foude (het welke hoe fchadelijk dat het om 
vele redenen is U E. beter bekent dan yémant) fi> 
verfoeken en bidden wy om de Eere en Liefde onfes 
Heeren Jefu Chrifii, datU E. ons in dezen uyterften 
nood met fijne interceffie byftant doen wil.* want dat 
U E. werk is, den welken wy bekennen dat daer toe 
geboren en ons van Gode tot een O ver-Hooft gegeven 
is, dewelke den bedrukten ftaetdefer Gemeente wil, 
en onder de Menfchen alleen kan, tot Godes Eere, 
folageren. Wy vertrouwen altoos vaftelijk dat het zo 
gefchieden zal; op welken toeverficht wy ook dezen 
expreflen , brenger dezes , afgevaerdigt hebben: En 
bidden met eenen God dien Vader aller Barmheitig- 
heyd, dat hy uwe Godvruchtige Edelheydsaenflagen 
daer toe zegene, en de zelve met alle foorren van Be- 
ned.dtien verrijke. Mec’er haelt , t Uitrecht , by 
nachr , den 29 November , 1594-* Ouden Stijl 1 
Onderftont, U E. zeer geaffeclioncerde Dienaerseri 
Broeders in den Heere , Dienaers des Goddelijken 
Woords, Ondertekent 

Johanna Gernbuhes. 
Henricus Ctifarius. 
Johannes Urfinus. 
tlenricui Concbardi's. 

Aen den Wel Edelen, Erntfeftcn , 
, Seer Vourfienigen Heere , Mijn 

Heere, Johari van Oldenbarnevelc, Advocaet van 
’t Vaderland, &c. Onfen teer waerdigen Eleere in den 
Hage. 

<Bc ï)ccrc Pan vÊDïöenbarnebrit öefen 2$jiefgricfcn 
ïjebbenöc I bonö goeö / öat öc l^eere j»cancifcu£ %\\' 
niugtoeöerom naMttecfjt repfen fouöe / om Defe fahe 
terneder te leggen/ fonöec öat bic op öe btohtic-öag!) 
Pao? Den grijerienilaeö fouöe gebzacl>ttocröen. Hifi) 
i£ öe Poojnoemöcn3’unm£ berauHigt öat l)P öettoacrt£ 
gerepfït^/ bao? Den toeïhen 25ïol$t)oPen Pan De §/ce; 
ren Jbcljout en 25ucgecmeefïercn ontboöen 3tjnöe/ in 
ï)et£>cl)outen ftamerïten/ toeröcn 25(ohljoPen aïDaec 
Poozgcleut öeHittjhrien / öie men begeerde öat Iju fou^ 
Deonöertelienen. $5ïoMjoPen ïjicr oPer niet toepnig 
Pectoonöertjijnöe/ ïneenöeöat’ettocï beïjocgt Ijaööc/ 
Dat men Ijem öteHrtijhelen een Dag of ttoce te boren 
IjaD bcljatiDigt / om Die oPecflen Ijcbfaenöc / met goeDe 
Deliberatie Daer op te twttoooiöcu / of öie te onöertehe^ 
nen. CpnöeïrjU 3tjn23ïolUioPcn öe Hrtijhclen Poo^ 
gelefen / en Ijeeftöaer op met 5|uniut3 geconfereert: 
Cn al^ fomtotjlen öen «Eöaeto’ cenige fpzeuïic boozt* 
bzacljte / Die jélohljocen flcïj liet öunheii öat in Der 
fcfjoïcn gcbziipheigh toaren om te fpzehen / fepöe ïjp 
Daeccp/ öatïjcmöodjt öat öie manieue Pan fpzehen 4 ; 
toel gebzunat toeröe in öc fcljole / maec öatfe in öe fcljo^ 
le Chrifti "geen pïaetfe {jaböen / en fepöe öat eenige 
fljnöec reöencn enhel ^opljifterpe toaren; fo toiecDc 
l)em ’t felbe fo tori niet afgenómen / oPeuntt^ men 
eenen SBocto? in geologie alfo met beljoozöc te anc 
tooo?öe. ^e conferentie geêinöigt 5ijnöe pzefentectöe 
23lohl)oPen aen Dc ifeeren / inöien’tl)are<ö.griieföe /Foi v) 
fijn geboden in gefclj?ift ober te geben/ ’t toefit aengc; 
nomen sonde / ïjeeft fijn geboden op De queflieufe 
poincten al^ een anttooojöe gefitdt / en tegen Den aPonö 
obetgriebert. JHèaer alfo öe felbe toat te ftozt/ eneenÉ 
nige toat bijtende toacen / fo toerö fiem ban eenen fijnen 
goeöcn bzienD geraöen/öat ïjp öefcïbe toat Dieper infien/ 
en öefribe toat mitigeren fouöe/ op öat öecenigïjcpnn 
öe Heere / öie Daer feer öoognoöig toag / morijt getrof^ 
fen toozöen. Hïfo ïjeeft öp fijn eerft- ocfiriDe anttoaoE stnr^ 
öe toeöecom gefiarit / enöcnabolgenöe tocöerominöc hioo?D 
pïaetfe obergriebett. 5?“ 

23Iofti|0® IKgelove en bekenne dat de Goddelijke Schrifture hen / tot 
van deHeylige Menlchen Gods befchreven is, niet 

door eygen ingeven, maer gedreven zijnde van den j^ngc3" 
Heyligen Geeft Godes, na de Woorden in Pet. 1. 21, banfïjn 
12. houdende die daerom in haer felven het befchreven aehoeien 
Goddelijk Woort te zijn, daer in den WilleGodstot 
onler Saligheyt volkomelijk vervaet verftaet. En wat poinftfR 

mijn 
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mijn Leeringe van een InwendighWoort belangt, ik j 
verklare noyt in mijn gedachten gekomen te zijn, 
’cfelve te drijven, totverminderinge van hetbelchre- 
ven Woord: maer beneffens het befchreven of gedruk¬ 
te woord, bekenne ik ook een Inwendigh geeftelijck 
Woord, daer door dat God tot onfe Zielen fpreekt, 
fonder welk geeftelijk Woord de Schrifiure niet word 
verftaen, maer een dode Letter is, gelijk in *t Exem¬ 
pel van Lidia te Gen is Adtor. 16. vers 14. bekennende 
dies niette min defeSchrifture even-wel inhaer fel- 
ven Gods Woord te wefen , alifle niet altijd krachtig 
byden Menfchen, dienfe gepredikt word, geluk dan 
inde gelijkenifle van deSayer hetZaed in’t gemeen 
Gods Woord genoemt werd , Luc 8. 11. van ’t welk 
veelegeen Vrucht voort brengt, houdende voorts alle 
gelichren , openbaringen, Droomen, en wat dierge¬ 
lijken foude mogen zijn, voor logenachtige en ydele 
fantalyen, die ftrijden tegen de Goddelijke Schriftu¬ 
ren , en daer-mede niet over een komen. 

<31 gj In dit Poinct referere ik my tot het Renverfael, 
lêanöe’cwelk mydies aengaende gegeven , en ik houdehet 

fttmUe daer voor> dat God alle Menlchen verordineert heeft 
tot de eeuwige faligheyd, doch alleen uyt genade in 
Chrifto, en dat daerom niemand verloren gaet, dan 
door zijn eygen fchuld. 

999- Ik gelove en bekenne, dat het Gods wille is, dat alle 
tolof» 5 Menichen laligh worden, en tot de kenni(Te der Waer- 
(Inae heyd komen , fo veel fijn Vaderlijke liefde aengaet, die 

hy een yegelijk menlche als fijn fcheplel toedraegt, en 
de beroepinge des fel ven tot de faligheyd,’c welk dan de 
woorden van de texr, daer geleyt wort tot de kennifle 
der waerheyr komen, eygentlijk mede brengen, ge¬ 
lijk hem God ook over de bekeeringe en laligheyd van 
eenen ygelijken verheugt, en inconforrsite van dien 
houdeikmy aende woorden desApoftelsPauli, daer 
hy feytRom y. 1 8. gelijk door een mifdaetdelchult 
gekomen is op alle menfchen tot verdoemenifle, alfo 
ook door een rechcveerdigmakinge is de weldaet over- 
vloedigh geworden op alle menfchen tot rechtvcerdig- 
makinge des levens. Houde het daerom daer voor, ge¬ 
lijk alle Menfchen in Adam verloren zijn, dat alfo we¬ 
derom door Chriftum alle Menfchen in de genade 
Gods geftelc worden. Stelle daerom alsnoch Godsge- 
nade algemeyn, engevoeledat niemant verloren gaet 
dan door Gjn eygen fchuld. 

3 In dit ftuk hebbe ik niet tegen den XV. Artijkel der 
©anbe Nederlandlche Belijdenifle , en verklare dat ook in 

fbnbe. den F°rmul‘ervan den Heyligen Doop defen aengaen- 
de niet en ftaet, datmy befwaerrin hetminfte. 

©. Ik gelove en bekenne dat in den Menfche, na den 
©attbe yal, noch wel een kleyn overblijffel der gaven Gods is 

Itipetutt. overgebleven, ais te weten, noch eenige kennifle van 
ï5ont. 1; God, tot dewelke hy aengeleyd word door defebep- 

pinge der wereld, op dat hy niet onlchuldighzy, dat 
hyookin hem noch de wet der nature gevoelt, beto¬ 
nende dat het werk der wet in fijne herten gelchreven 
is, dewijle fijne conlcientie medegetuyght, endege- 
dachten malkanderen befchuldigen en ontfchüldigen. 
Maer dit alles is in den onherboren natuurlijken Men¬ 
fche maer enkel blintheyc , na de leeringe Pauli, 
i Cor. 2. «4 De natuurlijke Menlche begrijptnietdat 
des Geefts Gods is. De felva onherbooren Menfche is 
ook in fij n wille alfo verdorven , dat hy uy c hem fel ven 
niet bequaem is yet té denken als uyt hem felven , 
2. Cor. 3. y. maer is verduyftert in Gjn verftand. Hier 
by bekenne ik dat God dien Menlche,alfo in Gjn blind- 
hey t en verdorvenheyt zijnde,uyt genade de hand bied, 
hem voorkomende met fijn genade, en den gelovigen 
die Gods genade aennemen, verlicht hy krachtelijk in 
de wedergeboorte door den H.Geeft, dat fyde ver- 
borgentheden Gods begrijpen konnen , en haer wil 
niet alleen veranderende van ’t quaed tot het goed , 
maer haer ook mee kracht alfo begavende, datfyvry- 
willigh het goede willen en vermogen te doen, na 

gjojj. 8„ ’r woortChrifti, indien den Sone ulieden vry maekt, 
11. foozijtgy waeriijkvry. En Paulus feyt, uisgegeven 
©Bil.*: niecaileenlijkin hem tcgeloven, maer ook voor hem 
36f& a: te lliden> ^cem > God ’c die u beden werkt het wil- 
et, ' len en volbrengen. 

Ik gelove en bekenne, dat onfen Heere fefus Chri- © 9. 
ftusden fijnen niet alleen rechtveerdigh maekt door ’t^1”1 
geloof, dan dat hy den felven ook door fijnen Geeft fino/.3* 
Heyligec en vernieuwt, fulks dat fy den ouden Adam, farm» 
met fijne fchandelijke vruchten , fo langs fo meer dem-BfPö- 
penen doden, en den Heere voor fijnen aengefichte ïl)C 
dienen in ware heylighey t en gerechtighey t alle de da- beeji h 
gen hares levens, en dat alfo de fonden niet meer over- 7s. 
hant heeft in haer fterffelijke lichaem, maer datfe na 
de waerheyt ftaende, met liefde allefins opwaflen in 
hen die ’thooftis, namenclijk Chriftus: Niet dat ik u- 
van de gene ben, die feggen dat wy niet konnen faligh 
worden ^ of wy moeten perfe<ft zijn , maer gevoele 
dat het wel fo hoort te wefen, daerom God ook ver- ' 
klaert fijnen wille te wefen, dat wy hem volkomen ge- 
hoorfaemheyt fullen bewijfen , roet belofte van fijn 
Goddelijke kracht daer toe te willen geven : gelijk 
Ezech. 11.19,2°- ftaet. En dewijie wy daer in gebrec- 
kelijk zijn, zijn wy na den beveleCbrifti gehouden 
met een hertelijk leetwefen dagelijks te bidden: ver¬ 
geeft ons onfe fchulden. Daerby en onderlaten de ge¬ 
lovigen niet haergeftadighlijktebeneerftigen metge- 
duyrige gebeden, om de genade des H. Geefts, datfe 
langs hoe meer tot het evenbeeld Gods mogen ver¬ 
nieuwt werden , om eenighfins tot de voorgeftelde 
volkomenhey t te geraken, beklagende dacle den voor- 
geftelden prijs noch niet gekregen hebben, maer daer 
na arbeyden fonder ophouden, op dat zy’t eenighfins 
mogen grijpen , daer toe fy gegrepen fijn in Chrifto $öü. j 
Jelu, vergetende wat achter rugge is, en hen ftrec-betJi " 
kende na’t gene dat voren is. 

Allo dien acngaende by deMagiftraet alhier, met ©313 
kennifle en conlent van de gemeene Dienaers des?anïlf 
Goddelijken Woords deler Stad, by fekereArtij kelen an‘ 
ordre geftelt is, welke Arrijkelen by defelve Diena¬ 
ren ook ondertekent zijn , foverkiaerik datik mytee 
deielve Artijkelen referere. Verfoekende en betrou¬ 
wende, dat mijne E.Heeicn defe mijne verklaringe 
niet dan Ja?te en fmcere fullen willen duyden en ver¬ 
ftaen. 

3®ïg23toM)obcn bit anttoao?ö obécgegeben fjaböc/ 
$9ututi$ nocl) toeï acïjt bageri totèïtcecöt gebleben/ 
meenenbe DatSöloïiïjooen toebecom by bem omboöen 
foube ïjeb&en getooïöen / of frifbn fjem ge&Qmen ïjeb 
ben / om nabet met ïjem te confereren; ban bacr rè 
niet afgefeïjieb. ©00? fijn bertreft ïjeeft bp be iüöagi* 
flraet obergelebert bit nabolgenöe gefcïfêift / intjouben* 
be fi|n abbijg en raeb om eemgïjepb bet Religie in bare 
flab te toege te bjengen. ©it gefcljjift tnap lupbenbe 
albug: 

Ebele, Erentfefte, zeer difcrete Heeren, alzo ik f 
op u verfoek gekomen ben tot de onderhande- Stötottë 

lingé van eenige faken in’c ftuk van uwe kerke, en Bp©oc 
republijk, fo dwingt my mijnen plicht, en de nood ^an, 
der fake felve, u vrylijk te verklaren’cgeneikachte cifraiS 
tot de gemeene nuccigheyd te ftrecken. Want dat 9um$ 
fchijnt gy met uwe authoriteyt te begeeren, en mijne ^B!!, 
trouwe my te gebieden , dewijl ik volgens u luyder *®tjcgêt< 
refolutie my met deze fake bemoeye. Derhal ven my meefte* 
verlatende op uwe grote beleeftheyt tegens een yeder, 
en uwe fonderlinge goetgunftigheyt t’mywaerts, zal nraban 
ik rond uyt een weynig feggen van uwe Artijkelen, tkirfcjjt 
voor zo veel als uwe en mijne reputatie vereyfehen, 
en ik achte defe uwe Kerke en Republijke vorder- 
lijk te fullen zijn. U biddende, ’t gene van my ge- 
fey t fal werden, ten beften te nemen, en goedertier- 
lijk te duyden als een gewis devoir van eene goede 
affedietotU E.E.uwe Republijke, en Kerke. 

Voor eerft dan, als ik uwevoorfz. Artijkeleninfie, 
(o bekommert my niet weynig het ftuk van uwe re¬ 
putatie, dewelke voorwaer al wat gekrenkt fal wer¬ 
den , indien gylieden te deler tijd, nu gyliedcn door 
Gods genade met godvruchtige Dienaers, liefhebbers 
van de goddelijke Waerheyd en publijke rufte, voor- 
fien zijc, rtoch fult willen aenhouden op de onder¬ 

houd inge 
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houdinge van die Artijkelen in fommige poimften. 
Want nademael U E.E. de voorfz. Artijkelen voor 
weynigjaren alleenlijk by provifie hebt laten inftel- 
len, fofchijnt gy voorwaer fo door de reden van de 
fake daer van gehandelt word, als door uwe eygen 
bekenteniffe en beloften, verbonden te zijn om de 
autoriteyt van dien te niet te laten gaen. Want op dat 
wy eerft van de reden fpreken, wat is’er redelijker, 
dan dat’t gene by provifie na eyfch van de tijd en de 
fake ingefteltis, die redenen verandert zijnde, we¬ 
derom te niet gedaen werde. En defe felve reden hebt 
gywelgeweten te dien rijde, doedevoorfz. Artijke¬ 
len volgens uwe Refolutie ingeftelt zijn , want gy 
hebt gefeyt en daer by laten Ichrijven, datfemaerby 
provifie gelden fouden. Derhalven indien gy nude- 
felve fult willen onderhouden hebben, fo vrefe ik 
grotelijks, dat daer door aen uwe trouwe, voor wel¬ 
kers reputatie ik hooglijk bekommert ben inChrilto, 
eenigefmette beklijven fal. , 

f-Jierby komt de andere reden , te weten van mijne 
reputatie, dieik nietweynigacbte, niet twijfelende 
of uwe E.E dragen daer ook forge voor, volgens uwe 
heusheyd. Nu ib is mijne reputatie aen dit ftuk gele¬ 
gen , overmits ik volgens uwe toefegginge gefeyt, 
gefchreven, en my borgegeftelthebbe, datgyluyden 
t’fijner tijd door een ander middel in den oorbaer van 
defe Kerke voorfien foud: Ik heb ’t gefeyt den genen 
diemy daer na vraegden : Ik heb’t gefeyt den genen 
die uyt Duytfland ontboden werden, errik heb mij¬ 
ne Brieven, die ik derwaerts fond, met uwer E.E. 
gancfchen Raed gecommuniceert, eer ik die toeüoot. 
Ik hebbe my daer voor borge gefteltby den genen die 
’t ontkenden, en dat ten rijde dat fommige wel dor¬ 
den leggen, dat die van Utrecht my bedriegen fou¬ 
den. En ik hebbe dat met te meer vertrouwen gedaen, 
om dat gyby de publijke Brieven, aen my van uwent 
wegen gefchreven, met aenroepinge van Godes hey- 
liglten naem verfekert, dat gy anders niet foekt, dan 
dat die fchadelijke fcheuringe door eene gematigde 
conftitutie van het Predik-ampt mochte weggeno¬ 
men worden. Derhalven fo mane ik u lieden , gy die 
God daer over aen geroepen hebt, dat gy luydendit 
u voornemen rijpelijk overweegt, en gelijk *t behoort, 
acht neemt op mijne reputatie. Doch deze dingen, 
die uluyden en my betreffen, fchijnen particulier te 
weien: maer daer zijn noch twee argumenten, die 
eygentlijken firopelijktot den publijken nood beho¬ 
ren , indien gy daer wel op let, te weten het ftuk van 
de Kerke, en dat van de Republijke. Wantikkan 
gewiffelijk niet fien, dat den Vrede der Kerke, die 
Artijkelen in haer geheel blijvende, hier ter degen te 
wege gebracht,en voor het toekomende beveiligt zou¬ 
den konnen werden; alzo den Dienaren den moed 
vermindert, en velen van de Gemeente die benomen 
werd, indien gy lieden lang op de onderhoudinge 
van die Artijkelen fult dringen. Want de Dienaers 
achten dat hun en ’tprekik-ampt te kort gedaen werd, 
vele houden dat de Kerke ongelijkgefchiet. Die Ar¬ 
tijkelen zijn op uluyder bevel te voren ingeftelt ge- 
weeft om de lufpitien en vreezen daer men doe in 
ftond. Nu fo is ’t onbehoorlijk dat de vromen, die 
nieulijks hier komen, met die fufpitie befwaert wer¬ 
den, en’t is onbillijk hun aen de Wetten der fufpitie 
te binden 4 ja dat zal hun zeer zwaer vallen, hoewel 
datzy de vrede zoeken , gelijk ik hier ook indachtig 
ben, datikuweE.E. t’onfereerfterby-een-komfte, 
als ik by uluyden van deze zake handelde, dit zelve 
gezeyt hebbe. Daer-en-boven zo en denke ik ook 
niet, dat eenig Politijk geraden zal vinden, datfu- 
fpitieufe Articulen lang in een Republijke haer kracht 
behouden; want daer door foude de Republijke niet 
genefen, maer ter contrarien de f ufpitie, zijnde een 
vergift van de liefde en vrientfehap, gevoedet wer¬ 
den, en het lichaem , door fijne gebreckelijkheyd 
op fijn fterven liggende, vernielen. Nu zo valt het 
al wat fwaer, yetwes buyten te lluyten, dat tot de 
rechte bedieninge van datH. Ampt isftreckende. 

Want gelijk gy voor een tijd bequamelijk de vry- 
IV. Deel. 

heyd in fommige zaken weg-genomen hebt i alzoo 
vallender ten tegendeele in de Kerken dikwils tijden 
voor , in de welke veel dingen gantfeh nodig zijn, die 
op een ander tijd wel zouden mogen nagelaten wer¬ 
den , zo dat indien men zulksde Kerke benemen wil¬ 
de, men haer de zenuwen zo te zeggen in twee.fnij- 
den zoude; Nu zo behoort dezen Plicht van Godza- 
ligheyd en oordeel dezen dienft vry gelaten te werden. 
Maer noch is verre het zwaerfte van allen, dat de 
Godvruchtige Confcientien in de Gemeente Chrifti 
gequetft werden. Want deze ziende dat men het Pre¬ 
dik-ampt ergens in verkort, dat men de Kerken eeni- 
ge onreynigheyd of fmette aenwnjft , gaen datelijk 
door de ergerniffen en fchandalen in ’t publijken in 
’t byzonder verloren. Wilt door uwefpijze, zeydden 
Apoflel j wilt door uwe Inftellinge, zegge jk, den 
genen niet doen verloren gaen , voor den welken 
Chrirtus geftorvenis. Nu gelijk ikzorgedrage voor 
uwe Reputatie voorden Menfchen, alzodrage ik ook 
zorge voor uwe Volks Saligheyd inChriftoJelu, en 
hope dat gyder ook zorge voor dragen zult. 

En by aldien gy luyden noch niet meent, dat fiilks 
Chrifto, de Kerke, het Predik-ampt, en de Salig¬ 
heyd derGemeynte behoort toe gegeven te werden , 
zo laet u ten minllen bewegen den welftand van uwe 
Republijke, om welkers wille gy hier te voren bevo¬ 
len hebt die Artijkelen te onderhouden. Want uwe 
E.E. ziet akemael wel , wat gevaerlijke tijden dat’ec 
zijn, in dewelke niet allen vele andere, maer ook de 
Jefuiten, die publijke Ontroerdersder Chriftenheyd, 
aen alle hoeken hare Boden uytzenden, om de zielen 
metdeSpaenie Medicijne te verderven, hare handen 
bloedig te maken , en te ftaen na het leven van dege¬ 
ne , daerwy’t alles voor behoorden te wagen. Gy 
ziet datzy alle liften bedenken , alle praótijken aen- 
wenden, omugebied eens andersTirarinye, jaook 
de hare te onderwerpen. Doch U E. kenne ik voor 
haters der Tirannye , wete dat gy de waerheyd van 
herten bemint, en Ampts-halven fchuldig zijrdege» 
zonde Leere, die wy uyt Godes Woord leeren, te 
bevorderen en verzorgen. Wat my aengaet, ik kan 
u lieden wel yerlekeren, met u lieder verlof, dat al¬ 
toos een van die Artijkelen met den wenfeh der Jefui¬ 
ten over-een-komt. Want zy hebben uyt des Paus 
authoriteyt te Douay en op andere plaetfen doen ver¬ 
kondigen, dat eeq yegelijk, die in deze quartieren 
verkeert, wel mét goeder Confcientie het Sacrament 
van den Lichame en Bloede Chrifti in deze Kerken 
met ons mogen genieten, en dat om de on verftandige 
te bequamelijker te verlocken, en voor hare verfoe- 
yelijke fchelmfe, en trouwloze defl’eynen den weg te 
openen. En nademaeldatgyl.dat felvemet een van 
uwe Artijkelen voor delen te wege gebragt hebt (ik 
vermane dat willens en wetens) ziet eens wat eene 
goedegelegentheit gylieden die pradtifeerders gegeven 
hebt, om in dit quartier alles te dorven beftaen , nade¬ 
mael zy eensdeels door hey melijke communicatie met 
den haren,eensdeels in ’t openbaer door geveynftheyd, 
by de andere, de herten van een yedergewonnen heb¬ 
ben. Hier dunkt my dat ik uwe Republijkezie (in¬ 
dien men zo voorgaet) hare blote borft, dieugevoet 
heeft, in’t publijk tonen, en zeer bitterlijk klagen, 
ja met zeer groten ernft fchreeuwen en uytroepen , 
dat’etnutijdis, datzy voor de fwaerden der heyme- 
lijkevyanden zeer vlijtiglijk door alle middelen, zo 
politijk als kerkelijk zonder vertrek of uy tftel befchut» 
tetwerde. ’t Welke alzo zijnde, biddeikuweE.E. 
op uwe Reputatie en den publijken Welftand te let¬ 
ten, gelijk gy van naturen en plichtshalven, fo in’c 
generael, als elk in’tbyfonder, gehouden zijt. Ik 
verfoeke niet dat het voorgaende ichriftpublijkelijk 
met een ander fchrift te niet gedaen werde: niet dat 
uwe E. E. eenige vleckeaengewreven werde: nief dat 
heevolk, alsde vi&orie verkregen hebbende, moet¬ 
willig werde. Ik verfoeke, vermane, rade, advifere, 
dat alles bequamelijk gedaen werde: Nu foachteik 
dat alles bequamelijk fal gaen, indien gyluyden van 
nu af die breydels, die het Predik-ampt in de mond 
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geleyt zijn, allengskens wegh neemt. Al ftond ik 
fchoontoe, dat die’tfelve niet fonder oorfaek (gelijk 
ik dat ook wel gelove) in de mond geleyt zijn, noch¬ 
tans moeten die daerniet fonder maet en(ondereyn- 
dein blijven. Laetllechtsde Dienaers doen alle’tge¬ 
ne fy bemerken fullen haer ampt mede te brengen; 
maerallengskens en met der tijd, opdat uweeereof 
depublijke vrede daer by niette kortgefchiede. Zijn¬ 
der eenige die de politike faken willen berichten, en 
(Ich daer mede moeyen , laet die Dienaers dat felfs 
boeten, en niet het Predik-ampt: want ik wilde 

(F0I.53J wel dat die Berichters fo geftraft wierden over haer 
ftoutigheyd , dartet hun niet luftede fulks weer te 
beginnen. Maer ook wilde ik wel, dat uwe E.E. 
den felven voet onderhielt in de Kerkelijke faken, 
waer van zy luyden Bedienders, en gy luyden Be- 
fchermersztjt. Noyt hebben de Kerken beter geva¬ 
ren , dan doe de faken fo gingen. Maer indien gy luy¬ 
den dat niet en doet, fofieik wedergevaren, vernie¬ 
lingen en vervvoeftinge op de baen komen, ’t welke 
God verhoede, en bidde uwe E E. fulks met eene God¬ 
vruchtige en wijfe Refolucie te voor-komen : ’c welke 
fogy doet, fo fal’t u luyden , de Kerke, de Republij¬ 
ke, en een yeder in den Heere wel gaen. Dat gunne 
God Almachtigh , en de Heere Chriftus Jefus, ter 
eeren fijn'es naems,en tocSaligheyd van lijne Lichaem, 
en van’t uwe. Onderftond, uwer E. E. feer dienft- 
willige, en was ondertekent, Fr.Junius, Leeraerder 
Heylige Theologie. 

!©at na 
Öet tiet» 
trek tian 
©octo? 
Slanlug 
tooojrg 
tufTcfjen 
3Bioh&a? 
tienen 
ö’anbecc 

kanten 

Saoöelt* 

©e 
P?cD(> 
kanten 
tierfor» 
ncn Bacr 
met 
SSlofijfjo» 
tien'en 
S3icfif)0^ 
brn met 
ï3e(mirf) 
3tbjó 
arnfj. 

ÜJuniu? bectrocfeen sijuöc / cn bet fïaenöe öat fjp Öem 
ücïilacgt paöDc öat 25ioIiïiobcn niet toeöec bn Ijcm toaé 
geïtamen / 0111 naöcr niet pern te confereren / berïtïacr? 
öc 23IoM)obcn boo: fijnen <6oö / öat fo ïjem pcnianö 
ïjet intnfïc Daer ban berftïactt fjaööe / öat f»P fuïï$ geer? 
nc gcöaen fouöc Rebben: Dan öat toa£ niet gcfcïjïct. 
©ctföclfjt niet te min öat een epnöe ban fijn falie ge? 
maelit fonöe tocröcn / bcrïilatenöe öat ïjp tocï begeeröe 
öenBjeöena te jagen/ en met fijne IBeöc-25?oeöecen 
fa naöet* conferentie te bomen / om te fïen of fn öen arts 
öeren fouöen bonnen naöet becfïacn. &tjn öacrom ber? 
gaöert getoeefï ten ©upfc ban Ifendb 23utï) / in tegen? 
tooo?öigïjeptban aïïc öc<0uöerlmgcn/ en na een lang 
bcfpieb Sjcbbrn nodj in aïïcé niet bonnen accojöeren. 

33>acr na fijn fp bieöerom bn öen anöcren gebomeii 
fa’t ^djouten Hamerden op écu fBaenöagï) ontrent 
biet uren na noen / aïtoafcr ptefettt toaren De S)fcrcn 
^cï)out!3fonbet .Didacé banEupïen ban ^abenbojg/ 
ïféere ban öet Daer / (ïc. ^onbet herrit ban ï5erir£ 
ban Der Hla / en Hitb öc ©oper / 25urgerniccfïcren / 
cn na eenige conferentie tuffcijen Dennen^ Concpar? 
Dus I tocrDc öc fabc tuffelsen Ijcnïupöen gcaccotöfcrt / 
cn 25ïobljoben nam acn öcaitijbcïcn / Die top ijtcr na 
berfjaïen fuïïen / uptgenomen eenigeïnnitatieri. fBaei* 
aïfo Concöaröifa ’t fclbc gcöaen ïjaööe op ’t aöbrjóban 
<©eroDuïu| cn <£cfam$ / fo toiïöc (föetöbuïujS / Dié bacr 
na iiiquam/ ’tfeïbe niet aöboperen / maer toïïDe öat 
25ïobI)obenöcarticuïen/ fofplagen/ fïmpeïtjbforiÖe 
aennemen. SMoïfaobcn fïenöc Dat <3>croifalu£ Daer ban 
niet toiïbc fajjjben / en toctcnöc öat öc£ .iBagsfïraetp' 
begeerte toad öatmen ïieefmiffe Doe atnbomcnöe ï)ti 
^Üborittnael fonöe Ijonöcn / en bcgcrenöc 00b een epnöc 
ban öefe fabc tcfien/ beeft acn <«3crobwïu^ gebjaegpt/ 
fo jb öan öc lirtdtuïen aenheme fo Die leggen/ tuiïDp Dan 
liet 'SCbontmaeï met mp pouöen >. <25crobuïué tueöetom 
ccrfeïenöe/ en fijn uptbïucöt opöc abfcntiéHcfinine? 
mcnöc/ ïjbïöen Ccfariuó cn Concbaröus acn / en ber? 
maenöen ban 53ïobliobeiip piefcutatic te accepteren / 
öorlj ïjccft boo? öicrenfcöaer toe niet töiïïen betfïaen / 
en sipi aïfo nodj ongcöaen gcfcbepöcn. <S)Qcb eenige 
Dagen Daer na ter fefcer plactfc berjelttjncnöe / tet pje= 
fentie ban De booifV ïfeeren / ió öe fabe eunödfjb geac? 
rodeert/ en beeft 231obbobcn öe^itlcuïèn/ Die boot? 
gdefen Vincröcn / er. bn i)em met benïicDer bcïieben ge? 
fielt toaren / acngenomen / en bebbeu öacr na öen anöe> 
ren De bant gegeben in teben öat fp berfoent Iwaren. 
aan öacr na ié oou ï}dmidj ^ö^iaenfs. ïïofïer ban ^in? 
tc €ccxturnt / in derbcn-fiaeö ontDoöen / öeUteïbe 

oojfabc toa^ getoeefi / cn begtnfeï gegeben baböe ban 
öefen ttotfï / en bebben na eenige gebouöene ptopoofïen 
öen anöecen / te toeten 25ïobboben en ^cïmidj / 00b 
öc bant gegeben tot een teben ban berfocninge.’tlBclbé 
alfo gefebiet 5bnöc / fepöe Cefanué noöigïj te 3ijn / öe 
<0cmmitc tc aöbcrtcrcn ban öcberfocntngc/ acngefien 
ben öefen ttoifi niet onbebenö toaé / en cimtlrjb met 
confcnt ban 23ïoMjoben goet gcbonöen / öat fulbé öcé 1 

ièonöagbjj toebomenöe in öc ö?tc ïterben / Daermrn ge? * 
tooon toaé’émoigcné boo? Öc miööagb ©leötcaticte ; 
Doen/ gcöaen fouöctoojöen/ aïéinöcn^om/ ^int 
<t3eeitrtuit / en ^int f^acob / altoaermen feberc acte / 
öiemet gemeen confcnt gcfïeït toeröc/ fonöe ban öen 
pieöibfioeï afbonöigen / fonöcr eenigb tooo’t af ofte toe 
te öocn/ gclgb öefelbe acte bier mcöc terfïont faï befgen/ 
na öat ton öc acngenomen ‘Slicticuïcn / öacr op Debet? 
focnmgc gcboïgt $ / eetft fuïïen gcfïeït ïjebben. 

IK gelove en bekenne dat de Heylige Schrifture, van 
de Heylige Menfchen Gods befchreven, niet door Wan 

eygen ingeven, maer gedreven zijnde van den Geeft 
Gods, na de woorden 2Pet. 1.vers20, ai. Houde^c^t 
die daerom in haer felven het befchreven Goddelijke itn&p 
woord te zijn , daer in de wille Gods tot onfer Salig- Oeral 
heyd volkomelijk vervaet ftaet, en wat mijn leeringe 
van een Inwendig woord belangt, ik verklare noyt in ben o» 
mijn gedachten gekomen te zijn, 5t felve te drijven tot tiecgcg 
verminderinge van het befchreven woord ; en ik ver- £End 
ftadaerby ook anders niet, dan de krachtige inwendi- aeng” 
ge mede-werkinge desHeyligenGeefts, waer door de nomc» 
herten der uytverkorenen geopent worden , datfe met ’* 
Lidiaaenmerken datter uytdeSchrifturegefeytenge- 
leert wort Ad:. 16. vf. 14. bekennende dies niettemin merkel 
defe Schrifture evenwel in haer felven Gods woord te K* 
wefen, aliffe niet altijd krachtigh by den Menfchen 
dienfe geleert wort, gelijk dan in degelijkenifle van Meerei 
den zayer het zaed in ’t gemeen Gods woord genoemt Jfötöai 
word, I.uc. B. vf. 11. van ’t welk nochtans veele geen 
vrucht voort brengen. Houdende voorts alle gefich-gejjon 
ten, openbaringen, dromen, en wat diergelijken fou- öe25m 
de mogen zijn, voor logenachtige en bedrieghlijke fan- 
tafyen, die ftrijden tegen de Goddelijke Schrifture, en ggongt 
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daer mede niet over een komen. 
In dit point refereer ik my tot het renverlael, ’t Welk 

mydiesaengaende gegeven is. Bekenne nochtans, dat 
defe navolgende woorden in de H. Schrifture gelefen 
worden, te weten, dat daer geloofden fo veel alffer 
tot den eeuwigen leven geordonneert waren. Item, 
of God willende toorn bewijfen, en fijn mogentheyd 
bekent maken , heeft de vaten des toorns (ten bederve 
bereyt) met grote lankmoedigheyt voortgebracht, fon¬ 
der dat ik detelve curieufelijkbegeerete onderfoeken, 
of y emand anders in ’t verïland, dat hy daer van heèft, 
te prejudiciëren of tegen tefpreeken. 

Ik gelove en bekenne dat het Gods wille is, datalle 
Menfchen faïig'h worden, en tot de kenniffe der waer- jj 
heyd komen , fo veel namelijk fijn vaderlijke liefde men» 
aengaer, die hy eenen ygelijken menfche als fijn fehep- fcgeit 
lel toedraeght, en de beroepinge des felven rot deïa- 
ligheyd (’t welk de woorden van den text, daer gefeyd t,oo? 
wort, tot de kenniffe der waerheyd komen, eygentlïjk CB?i* 
medebrengen) gelijk hem God ook over de bekeèrrnfe ^um’ 
cn faligheyt van eenen yegelijkep verheught.Maer.hier 
uy t volgt niet, dat alle menfchen wederom door GR?i- 
ftum faligh worden, hoewel nochtans de Weerdighéyt 
en grootheyd van fijne offerhande en verdienften ^e- 
nocgfaem is om de geheele wereld, ja duyfent Werel¬ 
den , te behouden en feligh te maecken , maer 3e 
vrucht en kracht van fijn opftandinge bekenne ik al¬ 
leen den gelovigen, dat is fijn uytverkorerren, toe te 
komen, gelijk gefchreven ftaet. Daer geloofden-fo 
veele, allfer ten eeuwigen leven verordonneert wa¬ 
ren. Daeromme ook het geloof elders genoemt word, Tttt, rj. 
’t geloof der uytverkorenen Gods: overmids het God *? ■ 
alleen fijne uy tverkorenen geeft, en niet alle menfchfefi f^géff.* 
mededeyltj ’twelk den Apoftel wiider aenwijft, feg-j.z. 
gende, ’t geloof is niet aller Menfchen. 

In dit ftuk hebbe ik niet tegen den X V. Artijkel der 
Ne- 



3 Nederlandfche Belijdeniffe} en verklare dat ook in den 
jpanbe Formulier van den Heyligen Doop delen aengaende 

nietftaet, dat my befwaert in het minfte. 
1 Ik gelove enbekenne dat in den Menfche, naden 
J&an&e vai} n0ch wel een kleyn overblijffel der gaven Gods is 

ittom. *." overgebleven, als te weten, noch eenigekennilTe van 
20. * God, tot dewelke hy aengeleyt wort dooide fchep- 
göfoem pi°ge der wereld , op dat hy niet onfchuldig zy. Dat 
1.14/1 ƒ. hy ook in hem Poch de wet der nature gevoelt, beto¬ 

nende dat het werk der wet in fijne herte gelchreven is, 
dewijle fijne eonfchientie mede getuyghr, en dege- 
dachten malkanderen befchuldigen en ontfchuldigen. 
Maer ditallesisindenonherboren natuurlijken Men- 
fchemaerenkelblintheyt, nadeleeringe Pauli, i Cor. 
%. 14. De natuurlijke Menfche begrijpt niet dat des 
Geefts Gods is. De iel ve onherborene Menfche is ook 
in fijn wille alfoo verdorven, dat hy uythem felven 
niet bequaem is yet goeds te denken als uyt hem 
ielven , 2.Cor. 3. 5. maer is beyde verduyftert in fijn 
verftand, en vervreemt van ’t leven Gods, Ephef. 4.8. 
Hier by bekcnneik dat God dien Menfche, allo in 
fijne blintheyd en verdorventheyt zijnde , uyt gerade 
de hand biet, hem voorkomende met fijn genade, en 
hem in de weder-geboorte verlichtende in fijn verftand 
door denH.Geeft, dathyde verborgentheden Gods 
begrijpen kan, en fijn willeniet alleen verandert van 
’t quaed tot het goed , maer hem met kracht alfo bega- 
vende, dat hy vrywilliglijk het goede wil en vermagh 

3o§.«. te doen, na her Woord Chrifti,indien de Sone u lieden 
vry maekt, fozijtgy waerlijken vry. En Paulusfeyt, 

29. ' * u is gegeven niet alleenlijk in hem te geloven, maer 
3öfl>em ook voor hem te lijden. Item, God die in u lieden 
z.j. werkt het willen, en volbrengen na fijn welbehagen. 
(Fol.s^ Ik gelove enbekenne, dat onzen HeereJefusChri- 
©3- ftus den fijnen niet alleen rechtvaerdig maektdoorhet 

tpeutoe* gelove, maer dat hy ook denzelven door lijnen geeft 
gcïjuoj» heylig maakten vernieut ,fulks datfeden ouden Adam 
faew’ met fijne fchadelijke Vruchten zo langs zo meer dem- 

pen en doden, enden Heere voor fijnen Aengefichte 
gcnln dienen in ware heyligheyd en gerechtigheyd, alle de 
Wtle* dagen hares levens, en dat alzo de Sonde niet meer 
jj*8, s overhand heeft in haer fterffelijke Lichaem , maer 
7+( 7‘jV datfena dewaerheyd ftaen, met Liefde allefmts op- 
lttara.11. waflen in hem, die ’t hooft is namentlijk Chriftus. 

Niet dat yemant in dezen leven tot de volkomemheyt 
4* wedergeboorte en nieuwe gehoorfaemheyt ge¬ 

raken kan. Want daerisgeen Menfche op der aerde , 
Eccl y. diewatgoedsdoetcn niet en fondigt. Alleonzege- 

, rechtigheden zijn als een vuyl kleed en wyftruykelen 
P'* alle in veelen, zulks dat wy geen werken doen kon- 
jac.3.1. nen, of zy zijn befmet met onzen vleefche, en ook 

ftrafwaerdig, en dat wy alle, memant uytgefondert, 
Ine. *«• gehouden zijn dagelijks na’t bevel Chrifti te bidden, 

, vergeeft ons onzefchulden. Hier-en-tuffchen onder¬ 
laten degelovige en wedergeboorne niet, hen gefta- 
diglijk te beneerftigen met gedurige gebeden om de 
genade des Heyligen Geeftes, datfe langs zo meer tot 
het Evenbeeld Gods mogen vernieut werden , tot 
datfe tot de voorgeftelde volkomentheydeyndelijk na 
dezen leven geraken, beklagende en bekennende al¬ 
tijd, datfeden voor-geftelden prijs noch niet gekre¬ 
gen hebben, maer daer na arbeyden zonder ophou¬ 
den, dat zy’t eenigfins mogen grijpen, daer toezy 

*• gegrepen ‘z-ijn in Chrifto Jefu, vergetende wat achter 
u/i»/ ruggeis, en hen ftreckende na’t gene dat voren is. 
!— Alzodien aengaende by de Magiftraet alhier , met 
©ra ben kennifle en confent van de gemene Dienaers des God- 
ianne delijken Woords dezer Stad, by zekere Artijkelen or- 
-n dregefteltis, welke Artijkelen by de zelve Dienaren 
letUn*1* ondertekent zijn, zo verklacrikdat ikmy totdefelve 
len. Artijkelen referere. 

^iet naboïgt b’lflete ban af ftonbinge in be ïüetken 
ban ben ó^om/ <j3eertcupb en 3asob ban De 
$?eDik-fïoeï gebaen / ïupbenbê aïbuj?: 

DEwijlhetFeeftder geboorte onzes Heerenjefu 
Chrifti aenftaende is} op’e welke het Heylige 
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Avondmaelindeze Gemeente plag gehouden tewor- 
den, zois’tdat men zulksmitsdezen nahetgebruyk 
aller Kerken voor alle man heeft willen aenzeggener 
te kennen geven, verhopende en vertrouwende, dat 
onze lieve en waerde Broeders en Sufters, diehenlie- Ö“W0<;Ï‘ 
den voor een tijd van deze heylige fpijze onthouden 
hebben, hen lieden nu hierin wederom bedenken, 
en fich der Gemeente wederom by voegen zullen > de¬ 
wijle onze Heere Jefus Chriftus deze zo hoog bevo¬ 
len heeft, en de verachtinge van dien met veel quaeds 
vermengt is. Infonderheyt willen wy eenen yegelij- 
ken veradverteert en vermaend hebben, dat hem nie¬ 
mand hier in wil re rugge houden ten aenzier. van 
eenige oneenigheyd in dcleere onder de Dienaers,daer 
van zy zouden mogen gehoort hebben , dewijl de zel- 
vige door verfcheyden communicatien als nu alge- 
daen en beflichtis. En wat den genen aengaet, die 
hen als nu opnieuster Tafel des Heeren Zullen bege¬ 
ren re begeven daer in zal hem een yegelijk voegen en 
ftellen als volgt, te weten, dat alle de gene, die on¬ 
der deiSfaren zijn, hen by een van de Dienaers des 
woords zullen laten vinden, om van denzelven on¬ 
derwezen te werden , ’t wel ke ook alle vreemde voor 
deeerftereyzete doen hebben, dewelke van buyten 
eerft ingekomenzijn. En d’andereBorgers belangen¬ 
de: zo yemand boven de 18 Jaren gekomen zijnde, 
begeert in ’t byzonder ge-exam meert, bericht, en 
opgetekent te wezen, dezelve zal insgelijks hem by 
eenen Dienaer mogen vervoegen, gelijk ook de gene, 
die hen genoegfaem onderwezen houden, zonder te 
doen als voren ter Tafel des Heeren zullen mogen ko¬ 
men, hen tot dien eynde nochtans vervoegende tot de 
gewoonlijke Prcdicatien van de belijdenifle desGe- 
loofs, en deBeproevinge, alle Kerken dezer Landen 
gebruy kelijk en onderhouden. 

Hdbué ten ïaetfïen / na langbutigé ttoifïen / ben 
EL’cöc al&iei: buoj öcc£ ttjb gemaekt / en i£ in be Sfecfle 
ban fóeigmtffc atöacr geljouöcn öetï/KSlbonDmaeïtct beSHer&e 
groot contemement ban bde/ Dctócïke ïjieïöcn bat \°} .. 

tfcancifcué 3|unii$ tod ïjet ppncipadjïe infttus iUccc9f' 
inent getocefl $ ban beft berccningc. 

«Dbennib^ top in on<3 ££3} 25oek (en nn toebciom 
ïangïj beiljaeï gebacn fjebben ban be ttoifïen en gefcïjifc 
len / ban tijde tot tijbe ontfïaen in ’t fïnft ban be tfïcligic 
binnen Utrecht/ fo ïjeb ik tot nabec betotj£ en bet^ 
fïanb ban bien f)iet toillen bnboegen bccfdjcnbcn %£C/ 
tractenbanflefoluticn/ potuien cn Pentekeningen/ fc^rpbcu 
gcregifïreett in ’t bagdijfto 25odt bet fiab Wm\ytl 
beginnenbcben20 «December 158z.cn epnbigcnbe ben 
z8 September 1590. jïDit$?gabcr£ ooli upt ïjetfïefo^ iscntn- 
ïutieofbageïijfe^23ocïi Dcc 11002(5. {lab bcgmnenöc ben pal# 
6 iDctob. 1590. cn epnbigcnbe ben 163111^1599. be^ 
tocïfïc |b iït die eer oeïjaö ïjadde / elk op fijn tijd gefïdt t>c baae# 
fouöeljebben/ ban öc beeflanbige Hcfcc faï be feïbc ges Jüffte 
noegfaem konnen gebjupken baer ’t nobig i^ / top ïjeb- 
ben befdbe Ijiec bp öen anbeten geboegt/fo bic ben anbc- mtcccfit/ 
ren boïgcn in be boojfv Rocken/ cn fulïen be Sefet^ ge; b«oe» 
ïiebc te letten bat be Datum ban be boojfj. <Cjttractcn faj!^De 
gefïeït 5ijn na ben ouben flijl / bie men afbact geb^upkt, \,et ^ei|P 

gien. 
E Raed der ftad Utrecht horen lefen, hebbende 3* 
fekereRequefte overgegeven uyt de naemvan tjCöanM 

de gemeene Burgeren en Gemeente der Gereformcer- be ïlatï» 
de Religie alhier t’Utrecht, gewoonlijk zijnde ge- ' 
weeft ter Predicatie te komen in de Kerke van S. fa- tsan 
cob; verfoekende uyt de redenen, by henluydcn ge- *■ jfro» 
allegeert, reftitutie van haer afgenomen Kerke, om 
aldaer Gods Woord geleert, gepredikt, endeSacra» 
menten geadminiftreert te werden , fulks als voor 
d’aenkomftedes Grave van Lycefter, &c. aldaer ge- 
daen isgeweeft : heeft alvorens daer op te difpopereti 
goet gevonden , defelve Requefte met dep Heeren 
Staten van Utrechc te communiceren; refolverende 
niettemin , voor fo veel het voorfz. verfoek aengaet« 
raedfamer te wefen , om meerder ruft» vrede en een¬ 
dracht in de ftad te houden,en alle twift en tweedracht 
(die uyt verfcheydcnheyd van religie fpruytende ia) 

iltt a weg 
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weg te nemen > aengefien men opentlijk liet dat vele 
Burgeren van de religie zijnde, tegen de tegenwoor¬ 
dige Predicanten gealtereert zijn: dat men met alle 
gefchiktheyt en civilitie procureren en beneerftigen 
fal veranderinge van de Predicanten, die tegenwoor¬ 
dige met behoorlijke en bequame middelen licentie- 
rende voor fekeren tijd, en wederom uytfiende na 
andere gequahficeerden en vreedfamige Predicanten 
van defelve Religie zijnde. Verklarende dit alles te 
gefchieden om geen andere oorfake , dan om alle 
Icheuringen van religie weg te nemen, en vereeninge 
onder de perfonen der religie te maken en onderhou¬ 
den , fonder eeniglins van meeninge te zijn verande¬ 
ringe van religie te doen of laten gefchieden. Adtum 
den ai November 1589. 

l®actn De Raed der ftad Utrecht geilen hebbende de ver- 
öatjföen klaringe van mijn Heeren Staten van Utrecht, op de 
cecftjn Acte in de Refolutie des Raeds van den 21 Novembris 
©ecsitt» voorfz. op ’t veranderen van de Predicanten genomen, 

heeft gerefolveert dat men voorts varen fal met de Re- 
boojfj. folutie van den 11 Novembris voorfz. en dienvolgen- 

de eerftdaegs beroepen eenige bequame en gequalifi- 
eeerde Predicatien, omdaerna d’anderen te mogen 
licentieren. 

De Burger-Hopluyden aengegeven zijnde de voorfz 
Reiolutie op’c veranderen van de Predicanten geno¬ 
men, hebben verklaert hun daermede te conforme¬ 
ren, mits dac men geen veranderinge in de Religie 
maken fal. 

Alfo mijn Heeren Schout en Burgermeefteren ver- 
bentchrijvinge ontfangen hebben dat de Predicanten, 

*s ©c= die van itads wegen uyt Holland verfocht zijn, jegens 
Sondag naeftkomende alhier wefen zullen ; zoisby 
den Raed gerefolveert dat men achtervolgende de 
voorgaende refolutie, die Predicatien binnen defer 
ftad eerftdaegs licentieren 7.al, en de zelve voorts 
verbieden voortaen eenige Predicanten meer te doen 
binnen dezer Stad, ’tzy in’theymelijk of in’copen- 
baer. 

Alzo mijn Heeren de Schout, Burgermeefteren, 

B5SO. 

Schepenen en Raden van de ftad Utrecht, opdenü 
IJgp£ dag, en eenige navolgende dagen van deMaend van 

Novemberleftleden, om verfcheyden pregnante en 
hoogwichtige redenen en oorzaken goet gevonden en 
gerefolveert hebben, de vier Predicanten of Dienaers 
van Gods Woord, jegenwoordig binnen Utrecht 
ftaende, te licentieren, en andere bequame gequali- 
ficeerde Predicanten van de Zelve religie in haerplaet- 
le wederom aen te nemen; S O IS T, dat mijn Hee¬ 
ren de Schout en Burgermeefteren voornoemt, ge- 
alfifteert met eenige andere van de Magiftraet der zel- 
ver ftad, ipecialijk tot dezen eynde by de voorlz. 
Magiftraet gecommitteert, ophuyden voor hen ont¬ 
boden hebbende de voornoemde Predicanten, en na- 
mentlijk Nicolaum Sopingium, Warnerum Hel- 
michium, Johannem Uytenbogaert en Cornelium 
Martini, en hebben dezelve verklaert, dat zy ach¬ 
tervolgende de voorfz Refolutie, inden naemen van 
wegen de voorfz Magiftraet, haerluyden van haren 
voorfz. dienft licentieerden, ontfloegen, haer gagien 
opfeyden,en daer beneffens verboden alhier binnen de 
ftad Utrecht of vryheyd van dien meer te leeren, pre¬ 
diken,of haer ampt te bedienen, hetzy in’theymelijk 
of in ’t openbaer. Van ’t welk alzo de voorfz. Dienaers 
Acte begerden, is hun defe gegunt. Aldus gedaen in 
den Stadhuyfet’Utrecht, op den 17 dag in December, 
Anno 1589, 

5. op huyden is by den Rade gerefolveert, dat men de 
öagëöm v*er afgedanktc Predicanten verbieden zal voortaen 
22 meer inde Kerken-raed te komen: en ook den Ker- 
rcm&cf ken-raed bevelen zal, dat fy niet meer vergaderen, dan 
15 8s* met voorweten en confent van de Magiftraet, die fy 

ook te voren laten weten fullen d’oorfake waerom, 
overleverende aen de zelve de namen van de gene 
die in de vergaderinge komen fullen. Alles op arbitrale 
corredtie. 

Voorts is geordonneert dat men d’ordonnantie op 
’t verbieden van de exercitie van de Roomiche Religie 

t’anderen tijden renoveren zal: en zijn de penen > 
daerin begrepen, wat gemitigeert, dan geordonneert 
ftriktte executeren. 

Compareerden inden Rade de Edele en Hoog-ge- *• 
leerde Meefters Leonard Kafenbroot, en Gerard Doe- 
fen, Raedsheeren in Holland, als Gecommitteerde Bet 
van fijn ExcellentieGrave Maurits, geboren Prince *s89* , 
van Orangien , Grave van Naiïbu , Stadhouder van 1 
Holland, Zeeland, enWeft-vrieüand, en vertoont 1 
hebbende hare Brieven van Credentie, in dato den 
ójanuary 90. hebben uyt kracht van dien aengegeven, 
in den eerften dat de zelve lijne Excellentie en geor¬ 
donneerde Raden der Staten van Holland om rede¬ 
nen, by hun mondelijk geailegeert, beroepende wa¬ 
ren Warnerum Helmichium en johannem Uitenbo- 
gaert, om als Predicanten te dienen indenHageof 
andereplaetfen, daer hun goeddunken zal: verfoe- 
kende dat de Magiftraet dezer ftad daer in fouden wil¬ 
len confenteren. Ten anderen dat de zelve fijne Excel¬ 
lentie en Raden mijn Heeren van de Magiftraet, fon- 
derling recommandeerden deChriftelijke Religie. 

Den Raed op huyden geladen en vergadert zijnde; 
©en zo zijn aidaer volgende ’t eerfte poinót van de ver- 

fchrijvinge opgelezen de poindten en Artijkelen van 1550, 
Infiruótie, daer op men met de toekomende Gouver¬ 
neur zal mogen handelen: mitsgaders d’Inftruótie, 
op de Minifters, Ouderlingen en Diaconen geconci- 
pieert, en zijnalle re fameu voor goedgevonden. R 

Alzo Doctor Jeremias Baftingiusen WalterusRoy mgaen 
nu over de twee Maenden de Gemeente gedient heb- baggöi 
bende met den woorde Gods verlof begeert hebben , 
volgende de toezegginge hungecaen, heeft de Raed 

9. 

dien zei ven bedankt, en tot een vereeringeelkstoege- 
voegt 50 guldens. 

Den Raed op huyden geladen en vergadert zijnde , 
zo hebben mijn Heeren Burgermeefteren aidaer ver- 
haelt, datzy volgende voorgaende refolutie des Raeds totfetj 
uytfiende na eenige bequame perfonen, die de Ge- 
meente dezer Stad dienen zouden als Predicanten, 
onder ander en alhier bekomen hebben Gerardus Blok- 
hoven , wezende een geboren Borgers Soon dezer 
Stad, deweike zulks aengedient zijnde goet gehoor 
daer toe gegeven hadde. En dat dienvolgende mijn 
Heeren Burgermeefteren gezint waren den zelven 
Blokhoven op de ftoel te doen gaen, om, van een 
yegelijk gehoort zijnde, met fijne aenneminge te pro¬ 
cederen na behoren. Maer dat de voornoerode Blok¬ 
hoven eenige fwarigheyt daer in gemaekt hadde, door 
dien dat eenige van de. Kerkenraed hadden verluyden 
laten dat zy geene Predicanten alhier wilden gedogen, 
dan die by hun aengenomen en geroepen zijn. So is 
’tdacde Raed hier op gedelibereert en horen leezen 
hebbende d’adte van beroepinge by mijn Heeren Bur¬ 
germeefteren dien fel ven Blokhoven gegeven, de felve 
beroepinge geapprobeert heeft en approbeert by defen. 
Refol verende voorts dat de felve Blokhoven op Sondag 
naeftkomende op ftoel gaen en ’t Woord Gods ver¬ 
kondigen lal, fonder andere authoritey tof confent te 
verfoeken dan van de Magiftraet defer Stad, dewelke 
hem als een Minifter en dienaer des woorde Godes 
binnen defer Stad aennemende fijn by defen. Gelo- 
vendehem voorts in fijnen dienft te mainteneren, ftij- 
ven en fterken na behoren. 

Is voorts gerefolveert dat men Henricum Csefarium 
met confent van fijne Excellentie Staten van Holland 
en Magiftraet van Schoonhoven alhier gekomen, om 
de Gemeente defer Stad met prediken te dienen voor 
den tijd van een Maend, ook aenfeggen fal dat hy uyt 
geen ander authoriteyt op ftoel ga , dan van de Ma¬ 
giftraet deler Stad, fonder hem ook te begeven onder 
de Kerkenraed, tot’er tijd toe op de Kerkenraed or- 
dregeftelt fal zijn. 

Warnero Helmichio en Johannes Uitenbogaert „ 
Minifters toegeleyt elks 25 gulden voor haren dienft, jraaett' 
van dat fy de plaetfe van de vijfde Predicant omtrent 
drie Maenden bedient hebben. aitmo 

Op huyden is by den Rade om fekere merkelijke en Boojf}- 
wichtige confideratien gerefolveert dat men die van 
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*i. de Kerkenraed eerft-daegs afdanken, en wederom an-1 

^ere ^e<luame Perfonen fo uytde Magiftraet als de Ge- 
gj” meente defer Stad aennemen fal, om voor dit toeko¬ 

mende Jaer te dienen op alfulke voet en InftrudUeals 
men de felve leveren fal. En dat men ook d’oude Ker¬ 
kenraed belaften fal, ’t Segel dat fy onder hun ge- 
bruykt hebben, te leveren in handen van de Magi- 
ftraet. En om defe afdankinge te doen, en anderen 
mecadvijfe van de Predicanten te ftellen, heeft den 
Raed volle commiflie gegeven mijn Heeren de Schout 
en Burgermeefteren, mer den genen diefy uyt de Ma- 
giftraet daer toe nemen lullen. 

En is gerefolveert dat die gene, die fo uyt de Magi- 
ftraet alsuytde Gemeenmtot Ouderlingen en Diaco- 
nen gekoren en geroepen fullen worden , ’c felve niet 
fullen mogen weygeren noch afQaen , en dat men de 
onwillige by alle behoorlijke middelen daer toe con- 
ftringeren fal. 

Den Raed op huyden vergadert en geladen zijnde, 
ten!»9 Bf°*s aldaer eendrachtelijk geleien, gefloren en gere¬ 

folveert van dage gepubliceert te worden d’ordonnan- 
tieen verbod, geconcipieert tegens de vergaderingen 
en conventiculen , die fo binnen als buyten defer Stad 
gehouden werden , fo daer overgrote klachten gedaen 
zijn, en byfonder over de vergaderingen opSondag 
voorleden omtrent den Doelen gehouden , die men 
anders niet kan verftaendan uyt groter moet wille ge- 
fchied te zijn. 

Den Raed der Stad Uitrecht heeft Mr DirkSchool- 
bag|bC8 rneefter te Buer-kerk en Cornelis van Leeuwen Siek- 
Slnno befoeker om verlcheyden wichtige redenen en confi- 
boo?f3. deratien ontflagen van hare refpedive dienften, en 

haregagien opgefeyt. 
Den ^aec* heeft geadvoyeert en geapprobeert het 

2t aulp accoort by mijn Heren Burgermeefteren gemaekt met 
8nnu Cxfarioen Andellio, alhier aengenomen tot Predi¬ 

canten en Minifters des Woords Gods. 
Op huyden is by den Raden gerefolveert dat men 

voortsvaren fal met de publicatie en verbod van niet 
tot Yfelfteyn ter Predicatien te reyfen. 

Op huyden is gerefolveert dat men voorts varen fal 
met de publicatie tegens die gene die te Yfelfteyn te 
preeken lopen, volgende ’c antwoord op huyden in 
den Rade gelefen. 

Gelefen in den Rade de verantwoordingedes Ma- 
ïuaaftt. giftraets tegen allecalumnien en naleggingen diehaer 
©eiiif gedaen worden over ’t gene hiergepaffeert is, nopen- 
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de’t afdanken van de Predicanten en anderen aen te 
nemen, endatdaernagevolgtis. En is gerefolveert 
defelvealfo over te fenden aen de Heeren Staten van 
Holland en fijne Excellentie. 

Is goed gevonden voor den tijt van een Maend noch 
een Vaendel Soldaten in de Stad te doen komen , om 
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’toatfi fekereconfideratien. 
‘efolu* Geconfenteert by den Rade Kapiteyn Baek met 
c-öoeB. fijne Compagnie Knechten in te,laten, om Garni- 
^'n foen te houden , volgende de patente van fijne Excel- 

lentie. 
miöec Is geconfenteert, alfo’t Vaendel van den Overften 
‘olgcnfl Groenevelt wederom gekomen is, en in Garnifoen 
hrtrac* gaet tot Amersfoort, dat men ’t Vaendel van Kalf we- 
nnpt derom van Amersfoort lichten en alhier doen komen 

lude- tot ^at ky fijne Excellentie op alles gedifponeert 
Kit bt* zijn. 
nnen» Gelefen de Brieven van fijne Excellentie van dat de 
ton felve op Saturdag alhier wefen fal. 

Is fijne Exellentie Grave Maurits van Naflau als 
iepn» Stadhouder binnen defe Stad gekomen en ingehaelt, 
af”1* geaflbeieert met verfcheyden Heeren. 

Gelefen de Requefte by die van de Watfe gemeente 
aen fijn Excellentie overgegeven, en by d’felve de Ma- 
giftraet ter handen geftelt, mitsgaders de Requefte 
by d’felve aen Schout, Burgermeefteren en Schepenen 
defer Stad overgegeven, en is hier op gerefolveert, 
dat men d’felve Requefte met de Gedeputeerde van de 
Staten fal communiceren,en voorts aen fijne Excellen¬ 
tie fal verantwoorden, en’t veflöek met alle geyoe- 
gelijke redenen afflaen. 

'I90, 

i©Ct. 
190. 

tl 
3u!p 
99. 

mber 

fc 
@0\). 
90. 

I« 

74$. 

Op huyden in den Raed gelezen zijndedè pbinderi 
en Artijkelen die men voorhouden en doen onderte- i}^a, 
kenen fal de Predicanten, die alhier in dienfte zijn en bem&eÈ 
voorts aen noch aengenomen fullen worden, heeft de 
Raed de felve eendrachtelijk geapprobeert en goed 
gevonden. 

Gelefen de Requefte by eenige heft leggende van de 
ware Chriftelijke Gereformeerde Religie aen deMa- 
giftraet defer Stad overgegeven: en is daer op by den 
Rade gerefolveert dat men de felve fijne Excellentie 
communiceren fal. En zijn daer toe gecommitteert, 
mijn Heere de Schout, Canter ,deGoyer ,Bemmel en 
Roen Schepenen. En is voorts gerelolveert, dat men 
fijne Excellentie wederom vertonen fal de poindten 
dienende op’t aennemen van de Predicanten , Ouder¬ 
lingen en Diaconen fijne Excellentie Staets-gewijfe 
voorgehouden in ’c aennemen van fijne Excellentie 
als Stadhouder , mitsgaders de poindten van Stadswee 
gen daer by gevoegt, die men voorhouden en doen 
ondertekenen zoude, de Predicanten die alhier in 
dienfte zijn, en voorts aengenomen zullen worden. 
En verfoeken dat fijne Excellentie gelieven wilde alle- 
de felve t’approberen. 

Johanaes Gerobulus is by den Rade aengenomen *4- 
tot een Predicant desGoddelijken Woords, en Die- 
naer der Gereformeerde Chriftelijke Religie binnen 14©e„ 
defer ftad. cembtc 

Gelefen zijnde in den Rade de brieven fovan Ar- ,59°- 
noldo Predicant tot Delft, als Johanni Fontano tot *3?^’ 
Aernhem , aen die van Harderwijkgefchreven, we- 1591.* 
zendevol injurien zo jegensde Magiftraet dezer ftad, 
als jegens Gerobulum Dienaer des Woords alhier, is 
na eenige communicatie daer op gehouden, gerefol¬ 
veert, datJohannesGerobulus met eenige uytde Ma¬ 
giftraet , met brieven reyfen zullen aen de Magiftraec 
van Delft, om den voornoemde Arnoldum fijne brie¬ 
ven te doen verantwoorden. 

Op huyden zijn opgelezen de namen of perfonen, *ff. " 
by mijne Heeren van de Magiftraet, voor dit toeko- 
mende Jaer, gecommitteert tot Ouderlingen en Dia- 2jnno 
conen der Gereformeerde Kerke, en zijn by den Rade boo?f5. 
geapprobeert. 

Den Raed heeft Roelant Willemfz. Öbijn by ma- *?• 
nierevanprovifie en gedurende tot wederleggen des “ ~|ullF 
Raeds geaccordeert, weder binnen deze ftad te mo¬ 
gen komen, mits dat hy by Eede beloven zal geen 
Roomfe Religie te exerceren, en in geene Conven¬ 
ticulen of verboden vergaderingen te komen, nochte 
in geene Kloofteren, of op’t Bagijn-hof hem te laten 
vinden : voorts den Koning van Spangien te.verfa- 
ken, de Magiftraet en deze Stad alle getrouwigheyt 
en gehoorzaemheyt te bewijfen. Ea zal voorts om 
geen alimentatiedefe Stad noch d’oude Monicken mo¬ 
gen aenfpreken noch moeyelijk vallen. 

Alzo de Raed dezer ftad tot hare grote leetwefen **» 
verftaen heeft, dat hare Genade van Nieuwenaer op , 
verfcheyden tijden, en byzonder op Magdalene dag 
voorleden, op ’t Hof heeft doen prediken, by een Mi- 
niftervanGorcum, daer toe ontboden: endatfyge- 
hengt heeft dat in de zelve Predicatie tuffehen zoo en 
300 Burgers en onderfaten geweeft hebben, en dat 
aldaer colledten voorden armen en diergelijke gedaen 
zijn geweeft. Waer door het Minifterium binnen 
dezer ftad grotelijk veracht, en onder de voetengerre- 
denword: en ook uyt zulke vergaderingen grote in- 
convenientea te verwachten zijn, zoisby den Rade 
gerefolveert, dat men hare Genade aenfeggen fal , 
dat de Raed begeert, dat hare Genade fulks en dier¬ 
gelijke niet meer voorneme, noch in’t werk ftelle: 
want de Raed lulks niet denkt te lijden noch gedo¬ 
gen. En verfoekt voorts den Raed dat bare Genade, 
fo verde fy eenige predicatie op ’tHof begeert voor 
hare Genade, de Predicanten defer ftad daer toe wil 
gebruyken, zonder eenige vreemde of uytheemfche 
daer toe t’ontbieden of befigen, om alle onverftanden 
en onluften, die anders daer uyt verryfen zouden mo¬ 
gen, te vermijden en verhoeden, zo men genoeg- 
zaem in’cfeker geinformeert is, dat dezelve Predi- 
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casten) die alhier by hare Genade komen prediken, 
niet dan allepartydigheyt enquadeOffitienonderde 
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Gemeenten defer ftadzijn tonende. Prefenterende 
hareGenade in alle andere faken allegunft, faveur, 
dienft en eere te bewijfen: zo dit zelve tot geen an¬ 
dere fijne gedaen word, dan om de Republijke defer 
ftad,zo veel mogelijk, in alleftilligheyd en ecnigheyt 
tehouden en conferveren. 

Dede JohannesGerobulus, Bemmel en Lith raport 
van haer wedervaren aende Claffis van Gorichem, 
mitsgadersaen de Magiftraet van Gorcum. 

Die van de Kerken-raed leverden over de Ccduüe 
van de gene die beraemt zijn: en daeruyt men voor 
dit toekomende Jaerkiefen en ftellen 7.al Ouderlin¬ 
gen en Diaconen. 

Mijn Heeren van deMagiftraet der ftadUcrecht heb¬ 
ben om fekereconfideratien de Ouderlingen der Ker¬ 
ke, in ’t verleden Jare geftelt, noch voor dit Jaer ge- 
continueert in haren dienft, daer by voegende voor 
dictoekomendejaerJacobFoeyrenHenrik Buth. En 
hebben voorts tot Diaconen geftelt 

Btilthafar Henrikfx.. 
Cornelitvan Leemputh 
Cernelis Franfz. 
Bartholomeusvan Zuylen. 
Jan Harmanfz. 
Anthonis van ZijII. 
Gijsbert van de Water. 
Fiet er van Raveflvyn. 
Piet er F'oeyl. 

En tot Boekhouder 
Willem Crijnfz. van R ynevelt. 

Den Raed gehoort hebbende het beioigne by de Ge¬ 
committeerden begonnen met de Gedeputeerden van 
de Supplicerende Gemeente, en byfonder om de Ge¬ 
meente te brengen tot reconciliatie of redudtie, &cc 
Heeft verklaert dat fy niet goetvint op defe tijd Wer- 
nerum of Johannem te beroepen neffensdejegenwoor- 
dige Predicanten, maer wel dat men na een vierde 
Predicant uytfien fai , nut en bequaem om de Ge¬ 
meente in eenigheyt te brengen cnhouden, neffens 
de jegenwoordige Predicanten. 

De poinften van vereeninge beraemt by de Gede¬ 
puteerden van de Stad met de Gedeputeerden van de 
Gereformeerde Religie, een wijlegeabfenteertheb¬ 
bende, Stc.zijn in den Radegelefen en belieft.En heeft 
de Raed voorts geauthorifeert mijn Heeren Burger- 
meefteren en de Gedeputeerden van der Stad, om na 
een bequaem Predicant uyt te zien, die by leeninge 
alhier een wijle tijdsfal dienen. 

d’Ordonnantiën gcconcipieert op d’opfchrijvinge 
der genediehun ten Houwelijken ftaet willen bege¬ 
ven , van nu voortaen te doen met de meefte ftichtin- 
geenfekerheyt, isgelefenen belieft. 
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ALfoopdiverle plaetfen binnen defe Stad en by¬ 
fonder m verfebeyden Conventen notoirlijken 

ge-exerceertword de Roomfe Religie met vergade- 
ringe van een groot getal volks, dat aidaer ingelaten 
wort, alles in vilipendie van de Placcaten van de Sta¬ 
ten en ordonnantie van de Stad, waerdoor dat gefcha- 
pen is eenige feditie of ongemak binnen defe Stad te 
verryfen, des te meer, fo men in de felve Conventen 
d’voorlz. exercitie lichtelijk niet kan ftoren noch den 
Contraventeurs betrappen , overmits fyluyden heb¬ 
bende fijn verfcheyden habitatien, woningen en ver- 
blijffelen., daer men’t volk kan verfteken en heyroe- 
lijken doen verfteken. So is’t dat de Raed defer Stad, 
om in ’tgene voorfz. iseenigfinste remedieren, geor- 
donneert heeft en ordonneert by defen alle deConven- 
cen defer Stad, dat fy binnen den tijd van 14. dagen na 
infinuatie van defen, in handen van de Magiftraet 
defer Stad overleveren de Sleutelen vandedeuren aen 
yeder Convent behorende. Ten eynde de Officier de¬ 
fer Stad in ’tjvifiteren geen impediment gebeurc, maer 
Pallen tijden’tzyby dageoftenachtedaer mede m het 
corpus van ?t Convent vry acces fal mogen hebben. 
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Op poene dat die gene die hier van in gebreke bevon 
denfullen worden , verbeuren fullen 12 gulden, die 
hun met ’er daet afgehaelt en ge-executeerr fullen wor¬ 
den. Adtum den 8 January, 1593. 

Op huyden zijn in den Rade weder opgelefende 
poindenen Artijkelen tuffehen den Gedeputeerden ZI m 
van de Magiftraet defer Stad Uitrecht ter eenre, en anno 
de Gedeputeerden van de Supplicerende Gemeente tooojfj 
ter andere zyden beraemt en gefloten, om voortaen in 
de Regeringeen bedieninge der Kerken najegenwoor- 
dige conditie en gelegentheyt alhier geobferveert te 
worden, totweg-neminge van alle voorgaende mis- 
verftanden en oneenigheden, en zijn aidaer eendrach¬ 
telijk geapprobeert en belieft. En dien volgende in 
prefentie des Raeds ondertekent by de Gedeputeerden 
van de Supplicerende Geme'.nee en by den Secretaris 
deferStad. En isvoortsmijn Heeren Butgermeefte- 
ren belafl volgende voorgaende beloften , eerftdaegs 
by leeninge na eenen neutralen Predicant uyt te fien , 
om de Gemeente alfo te beter tot gehoor en onderda- 
nigheyt te brengen. Dat men voorts d’vootfz. poin- 
cten by den Staten fal doen approberen. 

Mijn Heer de Burgermeefter Canter, Dirk de Go- 
yer, Jacob van Bemmel en Oth Janlz. van Roen , 
Schepenen , zijn van Stads wegeo gecommftteert, om -j,UIU 
met de Gedeputeerden van de Kerkenraed t’fament- ©leb 
lijkt’adviferen en beharen een bequaem Perfoon die <ïanl 
men tor een vierde Predicant ioude mogen beroepen, ” 
en den Rade preienteren. 

Geleien de Miffive van die van Vliflingen, wefen- 
de excuien dat de Predicant M'. Daniël de Dieu opge¬ 
houden wort. 

Gehoort het aengeven van de Minifters, zijnge- 
committeert om eenige remedien daer jegens te advi- 
feren, Drielenburg, Bree, Buth, Someren, Koning 
en Velt-huyfen. 

Dit zijn Willem van Drielenburg,Tomas van Bree, 
JonkerGoortde Koning, Willem van Someren, 

HenrikButh, WarnerJacobfz. Velthuyfen. nen. 
Geprocedeert tot examinatie van fekere vergaderin- 4C 

ge op Korsnachtin de huyflnge , daer d’oude Minne- 8«jea 
broeders zijn , gehouden. ntwt 

Is goed gevonden dat men volgende ’t ad vijs van de *594 
Heer DodtorJunius tot Miniftersdefer Stad fal beroe- 
pen Urfinum Predikant tót Frankendael,en Conchar- 2i 21 
dum Predicant tot Orlebach in de Pfalts. *594 

Geleien en belieft in den Rade d’adte van verkiefin- 
ge van de Ouderlingen en Diaconen, die by mijn Hee- 4* 
ren Schout en Burgermeefteren, met advijs van de 2l j 
Dienaers des Woords, gedaen is voor dit toekomende *594 
Jaer, op de denominatie van de Oude Kerkenraed, 
en fulksdie den vooriz. Dienaersovergelevert is, om 
de Gemeente voorgedragen te werden. 

Den Raed heeft geapprobeert de beroepinge van 
Johanncs Urfinus en Henricus ConchardusDienaers 
des Goddelijken Woords, om de Gemeente defer Stad 
te dienen als Predicanten. En heeft ook den Schout 6?#. 
en Burgermeefterslaft gegeven om met de felve te ac¬ 
corderen fo nopende haer Jaerlijks tradement, alsre- 
compenfe van dekoften van opbrekingeen herwaerts 
te komen. 

’t Loon of gagie van de Predicanten is geftelt op 
vijf hondert gulden’sjaers, daer na d’ordonnantie op 4< 
Cameraeruytgegeven fal worden. En is voortsgecon- is@ 
fenteert dat den tijd van detweelaetfteaengenomen cem&i 
Predicanten ingaen fal van den dag dat haren dienft in 
den Pfals gecefleert heeft. Desgelijks fal Blokhovens 
vierendeel Jaers in Novembri teverlchijnen, daer na 
mede betaelt worden. 
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9[n ’tbcgtnfd ban September / 5ijn ooft gcinteccf 
pifcit gefcueefï ö?ie Sliepen ban bc Cantfeïec ban <6el«= 
becïant aen bcö ttonuigjS ban jspangien 3tjbe / binnen 
fletnunöe rejiöerenDe genoeim Criep/eene 
aen be <0?abe ban .ïKanpbcif / eene aen 5Denfttoaeit 
(Cceforiec <&eneraeï aen be 5ijbe be^ boojfs. Jtonnig^/en 
ben berben aen b’ Hjfonbiflc / inïjonbenbe bat ftp Cnep 
booanoemt met ^cljinfteten / 2fimptman e» 

op 
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»a« op / in ftanödittge front om ’t feïbe ftup£ ben do# 
toojöcn nmg üan £>pangicn ober te ïeberen/ fcïjjccf ooft Daerin# 
S5Ï' ne bat ftp ftiet toe gebiupftt ftabbe ben bjp-fteerc ban 
inmtf* ïfoja£ Ciabc tot bijeenftcnn / Cefanc ban ben depfet- 
?f«et ®£\z originele gcintcrcipiécrbe ftpeben ftebben De lifee# 
Iffanre? ten Staten dcneracl gefonben acn be preren tëaben m 
Kan ddberlant om be Cleeffcfte te toaerfcftoumen / met fuft 
Gtvacv ften bifccetic als gebocgdiftfl en pjofijteïïjftff foube aacft# 
lanö tet cn bebonben merben: bic ban ben ï|obc ban CdDcr# 
rtomun* lanbbonbenrac'jfarm, bare ban Copicn tefenben/aen 
be van bc <0uliftfcftc/Clebifï-ftc cn anbcee daben/bemelfte baer# 
be^WB* 0p tocDcrom acn Dc baoff5. Öaben bc$ jpuefienbomp 
nir>8f> — — - 
ban 
jèpan- 
Btenp 
bjfgen 
reiiöe* 
rtnöe. 
©aet 

tooien 

Vervolg der Nederlandfê Oorlogen. 747 
Staten dcncracl gcfcfticben aen be dibbetfcftap en 
^teben bcc furftenbommen ban <J5uïicï) / Cïebe cn 
S5ecgft/en bec diaeffcftapban ber JBarft/ biefp acn be 
Cantjielacc cn daben ban ftet tfurfïenbom Ceïrc en 
diaeffcftap Etirpften Rebben gefonben / om booit be# 
fïcït te moiben: ter fclber uren ftcegcn fp ooft refcciptie 
gcDatccit Clcbc en bp ben Cantsdacr albaer onbertep# 
ftent/ baer in aen ïjenï. bccfocïjc tooien De originele 
gcmiernpiccrbc biieben / acngaenbe ftet pup£ Ciilicfj/ 
alfo bc Cant3dacrCdcp be faftc ontftenbe/en bat fp ban 
Jècftenftcrcn / bic fulft$ ooft ontftenbe / fuïftg niet bec» 

__ roocbcnftonben. l^icr op ftebben Die ban ben 1|abc ban 
<©elcc cndiacffcftap^ Éutpften/ fdpeben en bebanftten delbedanb gecommitteect Cberftarb ban ïleut Heen 

©Etgt'e 
Stallen 
tot 
toaer* 
fefjou. 
tanige. 
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I 
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bec getrotimer nabtiecïrjftcc abbectentie/ bci'loeftenbc bc 
Originahametftarenbobe op duffdöoip teVuflfcnfcn* 
ben obermttp ^oj'aé / Cüabe ban ^irenfiemi / en 
^cftcnftcren i be ftanbeïinge ftabben boen benemen / en 
Criep baer op gcbiacgt 3tjube/ flcft baer op uietronb 

SS ftabbe toüïen bcrftiacen / macr gefept ftabbe ongeftou# 
DanDefe ben te 5ijn baer op te anttooojbcn / en fo feftoon bp ftent 
fijtewn jcttocë gebacn mare / fo foube ftp genoegt) betonen / 
®ffan' al£ 't pa$ gaf /niet fonöcr laft ban fijne ©bedgftcut ge# 
TS bacntc ftebben en^tiptman ^>cftenfteren infgeltjftp 
tjife/<3u* na ’t gene boojlV is gcbwcgftt 3ftnbe / ftabbe lulligpïat 
Meen upt geioeftent er» gefêpt gene toctcnfcftap ban fobanigc 

ftanbriinge te fteLbcn / berftïacenbe bat ftp ’t fttip? bc- 
toaerbe boa: fijnen Doift rn boo: ben Itenfec aio M.cni- 
teere. 0rerop ftebben bieiSaben ban £ f urfienbom 
<éc!rccn&:acftcftapban Eutpften gerefepbeert/ bat 
bat fuiupben niet ongenepgt maren ftcnïupbcn baer in 
te telbaren / ban ba ftenïteben bie toicftngftept Defcr fa# 
ften / en Dc bacriigftept Der Staten aengemerftt 3fttibc / 
maren baer in bfjjtuacct / met ben acnftanft / bat ftp 
cenige upt baren tnibbcl / of anberc bie bc ftanb ban 
Criep tel ftcnneltjft maren op Cmmeciïi foiiDen feftic# i 
ften/ enftenlnpben berflcnbigcn / toannccc cn opUtcl 
ften bagïjbefdbe totaïmmcnft foubeti crfcfttjncn/ ft; 
fouben bic faften ten beflcn / bc Originalia entoatfp 

, rnibler rijt tot bcmrrlngc ban be ftanb ban Criep fan# 
iraïfan ben meten booi bc ftanb te bjcngeu /. metgeguaftficecr 
f©o?p öc perfonen op Cmmerift feftieften/ om bie baer felrs 

ben Cleoifcften / Cuïiftfcften cn 23ergftfcfteu Hfgefan 
lentoaa ten te tonen i enagnofcerenteïaten: mibbelec-tijb bat 
ten- / fp op öic aenfïemmingc be^ baegfjs maren beemarftten# 
iu:* be / ftabben fp be ftanb binnen ï|upfcn ban C ontei^ be 

Slager / gemeeft5ftnbc in be l^agifïract ber fïab J/5pm# 
megen bp ttjbcn bcc rcbolte / alp" nu tot ïfupfcn in een 
Neutrale pïactfe monenbe/gcrcrftteïift boen agnofce 

i Um ren: ftebben ooft baer bcneffen£ Cricpcn ftanb totfe^ bat ftp foube bp eeöc ftonneti affirmeren befe boojff. 
fjcb» ffucftentoe / fo ban bc l^agiflract bet* £>tnb C0pmmc geintecripieerbe 23?icbcn bp Criep onbertepftent tc 

'n/0e' gen1 aïi Der 5>tat^utpfteu / beftomen Mo Datter ober riin. 
al gcene contraöictie ftonbc ballen: en alfo bic acnfïem# 
minge bc^ bacg>S tot Cmmettft lange acftterbïeef / 
meenben fp bc ooffaftc tc 5ftn ftare^ bebmiftcn^/ bat [ beur mclfte bc ftanb morftte geagnofceertmoibcu/ ber» 

^clt/ öe Clebife / Cühftfc en 25ergftfe niet refedbeerben / j ftlaerben mcbeöatiuöe ClebifeCantjelcctje gene b:ie# 
u^enö. batfe befojgftbc / fo mogclift / befe fafte met beflcnbtg ‘ “ r . " 

ftept aen ben bagft gcbjacftt motben / bat alsban beeïcc j 
perfonen ogen fouben gcopent meeben / macrcin fp | 
fcfticbcn acn ftacc Cebcputeccbe in be bergabennge! 
ber ïfcercn staten Ccnecacï / batfe fouben atbepben /1 
bat be ^ecren Cenerale Staten fouben beloben öefe 
faften naber te beftertigen/ cn ober fuïft^ tc fcftjftben 
aen be Jpurffclijfte Clebjfe/ Culiftfe / Secgfe cn jiaarftfe 
ïSaben / fampt tèiDDciffdiappcn en ^teben ber felbcr tot 
^uffdbojp bcrgabcct mefenbe / cn be felbe booi berber 
ouftepl tc maecfcftoumen / en bat fo ftaefï mogeltjft 
moeftte gefeftieben / aengefien fp bericftt moiben bat 
^eftenftercn / upt ben friben #upfe met executie tegeitó 
bie ban ^ften / ui ftracftt eener declaratie be^ denfers/ 
niet bp bat denfetlijfte Camer-gerecftt / ban bp ben 
2tcftten ofl^ofraeb fijner derferïtjfter Jidajeffept gebaen/ 
baer bp bie ban Elften in bericftt berftlaert maren / 
ffrengelijft maë pjoceberenbe / en fulft£ ter caufe bat 
fijne dcpfcclijfte lUajeflept geen anber ddigie ban be 
Catljolfthe iiomcunen m De flaö geepcrceert milbefteb 
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grief en dicDccid) ^ntftoni dntfangcr ban becontri# 
buticii be^dber--duartierg/ om niet De bo?f5.bueori# 
gtnde geintercijpiecrbe 25iteben / neffen^ be gerccft# 
telijfte berftlacriiigc ban Conidi^ be Slager en be 
boojnoembe 6 fïucfteu ban Criepen ftanb te berto# 
nen / aen be Cebcputeerbe ban be herren Cletirdje 
Cau’vdaer cu ilabeu / binnen Cmmerift baer op marft# 
tenöe. fFoi.^-r) 

den 22 j^obemffffj oube fnjl / ftebben be booff'5. 
Cbcrait ban Dept cn daberift ^luftoui / tot tJ“rianb 
Cmmerift ftomenbe / 'ïllejeanöec Cepnagel / Jpurfïel. fenb 
daeb nffilambcrt Cmente / ilicftrer tot Cmmecift / f r0*' 
berojöent om te maeftten op De gene / bic ban^ern# bentat 

ftem niette boo’f'3. ongmale 33:feben ftomen fouben / cmme» 
getoont beboo’ff. origmaie bnebeii: macr gaben boo? ^fe£,et 
antmocibc / Dat fp be ftanb ban Criep met ftenben/ 
eboeft uolgcnbe ftaren !afï alle nccrfïigftcpt acugement 2Epc- 
ftabbeu om ccnige op tc fppuien Dicfe ftenben / nomine ört| c*« 
icnöe bue perfoomn uutgemeftene ban be ^eberlanben ^ene*® 
bie tot fiemuaöe md placfttentc ftomen/enbermoebe' flCn&e 
lijft nietten Cantfdaec Criep geconbeiffccrt ftabben / te <®?rora» 
metenülamfmeeröe ban Uitrecftt/ideOenftagcn lBon 
fier fcftiijber bts mijlen dberflcn Canb / en docto: öc 
3lcftterodt/ mdftcDue / bebooifj.daet^-l^eereCrp# tuften* 
nagel cn didjrer fouben boen citeren booi be Jir/agi# 
ffraet rotCmmcnft/ om bie gcrccftteïtjft teboenepa ooC"b6 
mincren op De fteuniffe ban De booff3. ftanb^ttoelft De^ öanfi 
anbereti bacg^ op ’t ^tabftup^ boojgenomen merbe / agnofce. 
ban Ideffenftagen mas met binnen beflaö/ en Hatrif#efU> 
meert ftoc mei be^ abont^ te boren bp ben gecedjtsboöe 
gecitcert 5ftnbe / ftabbe belooft te becfcftftnen i ftabbe 
ftdj nocijtanö geabfenteert / in boegen bat alleen d. 
^efttebdtó getupginffe geftooit merbe / be meïfte obffli# 
re beftenbe / bic ftanb ban ben Cantfeïaec Criep toeï 
meer geflen te ftebben: macr niet fo ftïacrlftft te ftenncii 

5ijn. 
deboo?fcft?cben ilacbs peer cn dtefttee affirmeer'» 

ben geen perfonen mrer albaer te ftonnen bcfïnncn / 

beu bebouben maren bp bebooifVCcicp gefeftieben te 
3tjn / mttëtuffcften ftuu geeue communicatie noeft coi# 
refponbentie maren baffoeftenbe feec inftaiitlijft bat ftp 
tot ceftunbtginge ber maerftent / bic oiginale bp ftun 
moeftte gelaten moiben op briofte ban refiitutie / macr 
toe tlept en didi Éntoiiiuö berftlaerben geeiien lafl te 
ftcbbcii/ macr ftebben obcrgelebcct in piefende ban tiuee 
23urgamceftcr^ ban Cmmecift kaftan JPafjcftap Ei» 
ccmi.iet en dtto ©ogd / een Certificatie bec ^taö 
Ibupfcn / aïJmaec Coineli^ bc Slager / bie bp tijöcii be^ 
bpanöé daetó perfoan tot J^pmmegen maë gemeefï 
ftlaeclijft betupgftbe / uier anberg te ftonnen oojbden 
ban bat bie biic gemtempieerbe 23iieben met Criepen 
ftanb gefeftieben maren/ mclfte CÈigmaïc Certificatie 
3P m öeë dacbg-ftecc Ccpnagels ftanben gelaten fteb# 
ben / meberom neinenbe eeue gcauctentifeerbe Copie 
bp ben ^eccctariö’ Der£>taD Cintncrift / baer in ber# 
indt mat bat ftet ddginael booinoemt obcrgeleüert 
ma$! norft ftebben öeCebeputeefbe obergelcbert eene 
Copie ban be booiuarnifïe 23)ief aen ben Ciaef ban 

ben als ooft bat bc Idagifïraten albaer beranbect/1 iPanpbdt gcfrftiebeu / bic be booiff. Cant5daa Criep 
en geene anbere ban Catftolijfte Perfonen baer iu ge# fdfé aen daffonbille ftabbe ober-gefonben : ftebben 
fielt fouben moiben. dien bolgcn^ ftebben be üctdH noeft booi be t3mgemieefïfrb ban^mmeeift beptoont 

drt 4 öt 
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Het dartigfte Boek. 59p 
be boojnaemfie fe? onbetieheningen fb IBifffoen al? 
acten / bie ïjp aen be&tebcn/BpmmegenenEutphen 
tenttjbe üan De? bpanb? regeringe gefcf)?eben Ijabbe / 
en toerben Dy alle behent en bp Den j&ectetai’i? gepio? 
tïjocoïïeect batbe ©aractccen Dc?tooo:D? ©riep enöc 
gcgelcn gant? en gacc gcïtjh en oöec-cen-fïcmmenbe 
toaren / aïfo bat be tfïaer?-ifccc (©epnageï rent bet* 
ïiïaccbc bafïclijh te gcloüen bat öie gemtcrcipirccbe 
23?ieben toarachteïtjhbpbcn boa?H. ©anrjcïiet <JTriep 
gefcïfêeticn toaren / begcecenbe noeïj crnfïchjh bat be 
©rigtnaïe hem mochten bectrout too?ben / om ooft an? 
bete Dcfe hrachtigec te mogen parfuaberen en allen 
ttoüffel benemcn/toaer op bc©ebcputecrbcn booinoemt 
hem gelaten Rebben ben ©irigmalcn SBiief acn 3Dienh? 
toaect [©reforier ©cuerad gcfdjjcüen / bdobenbe bat 
beanbere ttoee tofSternbem en aïfo in Vicinia fouben 
bltjbcn / ban toacr be felbige ben ï^ecren ©ïebifc Habcn 
alle Dagen honben toegcfonörn too’ben / inbien be 
Staten öc? ©ojfïcnbom ©uïicïi? / ©lebeen 23ecgc/ 
Den beïjooilijhen crnfl tegen ben jfimptman op ©ulih 
toiïbe booinemcn. ï|et toelhcbefïact?l)ecc en fiicl)ter 
boojnoetnt in bogen banït aengcuomen/ ooh bantoe? 
gen be nabunilphec toaerfcïjoutoinge / fo tod be fee? 
ren ©enerafe Staten / al? ’t l)ofban ©elöecïanb neer? 
fïeïrjh gebanbt Ijebben. 

<Bt Hacc?-ïf eetc (©epnagel batelbe ooh eene fahe / 
öaer onber VeriGmiliter te beentofben toa? bat ^cïjen? 
beren niet ongcncigt fcïjeen te toefen be? 'Honing? ban 
Spangfen gdbtot onberlfjoubinge fijner huecïjten acn 
te nemen/bat öp toa? npt ïjct f urfïcnbom 23crge gebo? 
ren / bacr ober be ©ulidjfc ©bdïuuben murmureer? 
beu / bat niemant ban ïjcnïugbcn bat £)up? bertroutot 
toerbe. ©n Jbcljcnheren Ijabbm Ijonbcrt en btjftigf) 
.ïBan tot fijner berfeberiuge upt epgenber autïjoritept 
aengenomen/ fonberbat beEhnbfcfjap cemgcmibDe? 
lentot onberijoutberfdber bcrleenen tobben, 3Bebe? 
floten JBiffibc ban befeeren Staten <©erterad aenbe 
ïïibbafcïjappen en JitcDcn ber ©ojfïenbommen ©u? 
ïicïj / ©ïetoc / bergen / (|c. öebben be ©ceoinmit? 
teerben / mit? geen lanbs-bagtj bitmad gdjouben 
toerbe / aen ben 25urgernieefïer tot Clcbe £ioüoïf©at / 
niet een omjlacl) gefonben / be todbc eetier ban be ©e? 
beputeerbe be? ©ojfïenDom? ©lebe en tod gefïnti?/ 
engebeben bat bp met fijne Coüegen be bjief ïefenen 
boïgen? ben nabupren toefenbai tobbe, ©en booj? 
no'embe vCbcrïjatb ban tfept beeft benad.Oobemb^i? 
flin rappoit bp gefdjufte alleen tot^ernljcrn obergege= 
ben / berrhit? 5ijn Hbjuuctin be ^djant? ’? «f3?aben- 
rOeert toa? gcbïcben. 

©mtrent befetijb ïjebben be Staten oBenerad ab? 
bettende gebregen bat be ©panb een treffeïrjbe Hegatie 
gefonben bebben naer ^Benemarïten / baer ban bc booi? 
naemfïetoa? Lopez. de Villa Nova, en baer beneffen? 
Euftatius ban ifeoninhbupfen / en ©octo? Willem 
MullerSindinis banf amburg/ om te berfoehen bat 
aïbaec eenen ban toegen ben Honing ban êpangien 
fonbe mogen reflberen/ en albaer ban toegen be Honing 
ban &pangien boo? 75 Schepen / bie na ^pangien 
toe toflöen/typbept te geben batfe onber bare $afpoo?te 
bacr fouben ontfangen too?Den/ en bat onfe^ebepen 
bic baer fouben fonbet ^afpooite bebonben tooibcn/ 
gearrefïeat en geconfi?queat fouben toetbtn / en batfe 
fouben aenbouben bat onfe ^ebepen na bc? Honing? 
goetbunï' m fouben gearrefieert toojben. 

3? ooft in bee? tyb / in be Staten ban foïlanb gae? 
foïbeat/ batmen ban toegen DeHanDen ban f ollanb 
in be ©eneraïiteyt foubc aenbouben / bat tot onberbou? 
binge ban alle goebe eenigbept / b?untfdjap en coire? 
fponbentie tuflcïjm be Honinhltjbe |©ajefïept ban ÏBe? 
uemarben en befe Hanben eene fïatdijfte HlmbafTabe 
acn fijne JlBajefïcpt ban toegen DedBcncraïitcpt foubc 
gefonbeu tooien / om fijn j^ajefiept in fijne regeringe 
alle geïnft en boojfpoet te toenfeben / bc ©juntfcïjap 
befer Hanben aen te bieben / en ban gdylien ban fijne 
.ïÉajcfiept te berfoehen / ten epnbc aïfo bepbe be Jlan? 
ben in boojfpoet en todbaert geconferbeert te mogen 
tootben / en bat aïïc piactijhen be? ©panb? aïbaec fou? 
ben mogen toerben gepjebertueert / tot todheu epnbe 

mebe albaer foube tooien onbeefoebt/ of fijne Ifêaje? 
fiept en be iiljh?-HaDen / foube aengenaem toefen / bat 
befe 3taubcn / eenen 'JCgent oibtnari? aïbaec fouben ma? 
gen boubeu/ entotte feïbe ^legatie toerben boojgefia? 
gen upt <©eïberïanb3Boeto? Boet/ upt f oïïanb / eene 
ban be nabolgenbe / te toeten: ben f eere ban ^»cbacb i 
ben f eerc ban JBarmont / vBocto? .IBecim / iHr. 3Jan 
be ©root / 23arbcfcn / èepnier Cant / ©octo? ?&il? 
lal en jfDadfon / en booit? upt anbere ïB’obinticn/ 
gdijh ter ©rneraïitept Dichfiigb bebonben foube tooi? 
Den. 5Bod) aïboetoeï bit goeb en raetfaem geüonbeh 
too|öc / foi?’t feïbe uodj bpt gefldt booi eemgentijt/ 
en fuïïen baer ban in ’t nabolgenbe ^aa* biceber af ber» 
baïen. 

5Bacr toerben ooh geopcut berfdjepben abbijfen / 
nopenbebehomfie ban ben ©atf-fertog ©rnefiu?/ 
om te toefen ©oubcmcuc ©cneraeï “ban be ^eberïan? 
ben / en’t gene baccopbienbe gcrcfoïbeect/ ban baer 
op tooLibc booi bic tijb niet gccefoïbcert. 

3? ooh in bc baaifcï)icben beegaberinge geïjooit ben 
©efante enCommiffan? ©ngdbjecï)t©?oote/afgefon? 
ben bp ben f oog-toeccbigen/^ooiïud)tigen/en ïjoogge? 
boren Üpurfi / fencih 3uï»u?/ pofiuïeaten 25iffcïjop te 
faïbcrfïab/ fertogeban 25iunftoijh enEunenboig/ 
beefoehenbe bp beïc rebenen / bp monbe en bp gefcï)?ifte/ 
inrupminge ban bc 25aronntje ban 3tie?bdt/ #ant? 
heerïijhïjepb ban aBoecbcn / en ïjet fup? ban 23?unf? 
toijh in benf age/obeemit? be gifte ban bien bp fatogc 
©rih gebacn foube toefen ©rronee/ beur bien €atl)an? 
na gefept ban 23’tinftotjh / al? ooh ïBiïïem gefepb ban 
23?unftoijh/ bie cenigcjaren te boren obcrïeben toa?/ 
niet fijne / tnacr gefuppofeerbe Hinberen fouben toe? 
fen / toaer op met ben booifdjicben ©ommifTari? en 
^tlfgcfante in communicatie bp ccnige ©ebeputeerbe 
getrcöcn / en ber fdber rappo?t gcïjoojt 5tjnbc / i? op 
ben name ban bc boojfcï)?ebc ©?outoe ©atharina/iBe? 
butoc ban totjïen ^r. Hnbiea iBtorsa / bp Hequefle ber? 
focï)tl)antïicl)tingcbanbe booifdjicben goeberen / aï? 
ïjaertoebeöorenbe cefTerenbc bc rebenen ban confisca? 
tie/Dcur bien fp refibeeröe in Neutrale pïaetfe/ te toeten: 
binnen De&tab3Bo?rtjina/ cefoitcrenbc onber betie? 
pnbïrjhe ban ©enua / toelhe ïiequefïe inïjanben ban 
ben booifcf)ieben ©ommifTari? geffdti?/ bie baer op 
geanttoooib fjeeft / en i? boojt? gecepïiceert en gcbupïi? 
ceert / ’t todh gebaen 5tjnbe / i? baer na bp be Staten? 
ban ï^oïïanb.gegeben be nabolgenbe ?Ccte ban Hefo? 
ïutie. DE Riddcrfchap, Edelen , en Steden van Holland 

en Weftvridland reprefenterende de^Staten van 
den felven Lande, na voorgaende befchrijvingerype- 
lijk ge-examineert hebbende’t gene by den Erntfeften 
wijfen feer difcreten Engelbrecht Groote, Commiffa- 
risvandenHoogwaerdigen , Doorluchtigen, Hoog¬ 
geboren Furft en Heere , Heer Hendrik Juliusgepo- 
ftuleerden Biffcbopte Halyerftad, Hertog tot Bruns- 
wijk en Lunenburg &c. van wegen fijne Furftelijke 
Excellentie is vertoont en begeert, nopende de inruy- 
minge van de Stad , Slot, en Landen van Woerden, 
de Baronnye van Liesveld met de appendentien van 
dien, en de huyfinge alhier inden Hageftaendeopde 
Kneuterd ij k, eertijts toe behoort hebbende den Door¬ 
luchtigen Furft en Heere, Hertog Erik, Hertog van 
Bruinfiviik en Lunenburg &c. -Hebben na verfchey- 
den deliberatie en communicatie roet den yoorSZ. 
Commiliaris gehouden verklaert , en verklaren by 
defen, dat nadiende Weduwe van Sr. AndreaDoria, 
haer houdende voor een Natuurlijke Dochter van den 
voorfz. Ho. G. Hertog Erik, Hertog van Brunfwijk 
en Lunenburg ,feyt door folemnele wettelijke donatie 
vandelelve, geconfirmeert by den Koning van Span- 
jen, in der tijd Gravc van Edolland tot de voorfz. Heer¬ 
lijkheden en goederen , met de appendentien van 
dien, na de voorfz. gifte voor de helft, en alhier mits 
’t overlijden van Willem gefeyt van Bruinfwijk , die 
voor haren Broeder gereputeert is geweeft , fonder 
Kinderen, uyt krachte van de lubftitutie in ’t geheele 
gerechtigt te wefen, en fuftineert dat fy van’tfelve 
recht fonder kennifle van faken niet mag recht mate¬ 
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lijk gepriveert worden, te min nademael fy overde 
twintig Jaren geweeft is in pojjejjione filiationis, dat ook 
byconfenten bewillinge van de Staten Anno 1577. 
haer en haren Broeder ingeruymt is; op de voorfz do¬ 
natie , de pofïeffie van de voorfz. heerlijkheyd en goe¬ 
deren , die fy daer op doen aenvaerden heeft met ha* 
ren voornoemde gemeenden Broeder, en voortsfu- 
ftineert, dat na fijn overlijden fonder Kinderen die 
aen haer alleen behoorden gelaten te zijn , dat over 
fulks fo wel de fequeftratie alsannotatie van de voorfz. 
heerlijkheden en goederen haer ongehoort en onge- 
fundeert en tegens recht foude wefen gedaen , en dat 
mitsdien noch na de gemene difpofitie der Keyierhjke 
rechten, noch na de rechten en gebruyken deler Lan¬ 
den fijne Furftelijke Excellentiedefelve heerlijkheden 
en goederen niet mochten ingeruymt worden, ver¬ 
foeiende tot haren profijt, de handlichtinge van de 
voorfz fequeftratie en annotatie, of ten minften ad- 
miflie om met recht delelve te vervolgen , fo vinden 
de Staten voornoemt niet, dat volgende den plicht, 
daer mede fy luyden den Landen verbonden zijn, 
nochte rechrmaciglijk geweygert mach worden de 
voorfz. Weduwe op haer verfoek in rechte te horen, 
en hare pretenfien rechtelijken te decideren , alvoren 
fyluyden op de begeerte van fijne Fur(lelijke Excel¬ 
lentie eyndelijken konnen difponeren , zijn daerom 
gerefolveerc den Fifcael van den Lande te ordonneren 
’t voorfz. verfoek van de voornoemde Weduwe no- 
pendede handlichtinge en ontruiminge van de voorfz. 
heerlijkheden en goederen ’t rechteliik te debattieren, 
en by een proces apart’t felve proces te fonderen op 
’tpoinét van dat de voorfz. Weduwe foude wefen Jup- 
poP.tia en geen natuerlijke Dochter van Ho.G. Hertog 
Erik, Hertog van Brunfwijk en Lunenburg, &c. En 
indien fijne Furftelijke Excellentie door fijnen Ge¬ 
committeerden hem belieft tn dit voorfz. Proces met 
den Fifcael te voegen voor fijnen intereft, of’t felve 
fonder voeginge door fijnen Rade helpen inftrueren, 
wou ’t felve toegelaten en geconfemeert , verftaen 
voorts de Staten voornoemt , by een ander proces 
apart, engefepareertvan’cvoorfz.eerfteproces, het 
verfoek te doen debatteren, uyt fake dat de voorfz. 
Weduwe haer in huwelijk begevende met den voor- 
noemde AndrjeaDoria, wefende in dienfte desKo- 
nings van Span jen, en defelve Doria, de Wapenen 
voerende voor den voorfz. Koning, volgende de rech¬ 
ten en gebruyken defer Landen de voorfz. heerlijk¬ 
heden en goederen heeft verbeurt, en dat die over- 
fulks wel geannoteert zijn, beyde welke Proceflen 
fofommierlijk voor fekere Commiffarifen , daer toe 
verordonneert, geinftrueert fullen worden, als doen¬ 
lijk wefen fal, en lullen alsdan na voorgaende advijfe 
vandeCollegien van de Raden by de Gecommitteerde 
Raden van de Staten worden getermineert na rechts 
behoren, en indien de voorfchreve Weduwebyfen- 
tentie bevonden wort tot haer verfoek niet gefundeert 
te wefen, fullen de Staten alsdan op zijne Furftelijke 
Excellentie begeerte, nopende de voorfz. inruymin- 
ge hen fulks verklaren, dat fy vertrouwen dat fijne 
Furftelijke Excellentie fal hebben goet genoegen, en 
ten eynde fijneFurftelijkeExcellentie mach verftaen , 
dat de Staten vcornoemt hangende de voorfz. pro- 
ceffen van de voornoemde heerlijkheden en goederen 
piet begeeren te profiteren, maer provifionelijk fijn 
Furftelijke Excellentie begeeren te believen, zijn te 
vreden dat middelertijd defelve heerlijkheyd en goe¬ 
deren zuilen geregeert en geadmir.iftreert worden 
by de Rentemeeftersdaer toe gecommitceert by formc 
van fequeftratie, met laft dat geen nieuwe verhu- 
ringe derzelver, nochte eenige faken van gewichte, 
in de voorfz. adminiftratie voorvallende, fullen ge- 
fchieden , ook gene rekeninge der voorlz. Renre- 
meefter gehoort of gefloten, dan mede ten overftaen 
van alfulke Perfonen, als fijne Furftelijke Excellentie 
daer toe fal believen te committeren, en dat ’t fuy ver 
overfchot der felve goederen (de laften en renten afge- 
togenjfovan den lopenden Jare van 93. als de navol¬ 
gende Jaren, fijne Furftelijke Excellentie onder 

behoorhjke cautie, den Hove van Hollantfubjeö^ 
reflituendo-, indien bevonden wort lulks te behoien, 
fal volgen, en indien fijne Furft' lijke Excellentie 
foude wefen gedient door fijnen Gecommitteerden 
de huyfinge alhier in den Hage, hangendeden pro- 
ceffe, re doen bewonen na de expiratie van de lopen¬ 
de hure, onder gelijke cautie, en in gevalle als bo¬ 
ven daer voor te betalen fo veel als de tegenwoordige 
huur bedraegt, fullen de Staten daer in fijne Furftelij¬ 
ke Excellentie mede feer gaerne believen , met welke 
verklaringe en prefentatie de Staren voornoemt ver¬ 
trouwen dat fijne Furftelijke Excellentie fal bevin¬ 
den dat t’fijnder contemplatie daen wort ’t gene 
eenigbfins rcchtmatelijkgc-fchieden kan, en dat over- 
folks defelve fijne Furftelijke Excellentie daer mede 
fal nemen contentement, gelijk fyluyden vriendelijk 
begeeren , en hen aen fijne Furftelijke Excellente 
gebieden , verfoekende den voorfz. Heeren Com- 
mifiaris van hare goede genegentheyttot fijne Furfte- 
lijke Excellentie en den loffelijken huyfe vzn Bruns- 
wijk re doen goed rapport. Gedaen in den Hage, 
denaz Decernbris, 1503. Onderftont, ter Ordon¬ 
nantie van de Staten voornoemt, en was getekent, 

C. de Rechtere. 

Ifêaer om bat beien onbeftemté/ toarr tipt Dat Defe: 
Pantfrïjap ban De ^>taD/ Csflceï cn lianb ban JBorr 
Den / aen ïjetrog brieft ban ^Smnsfcuijït / gefpjoten pm» 
tégetoceft fuflrn top’tfeïbc fo hort mogelijft ié bce «Da» 
halen, gin Den gare 1 yy7. als De boftogc tuffeljen öt 
Ronitgen ban èpangien en a^afifirp noch mas gr tüp 
Durenöe / fo haDDe De Ronipg ban ^pangien ögen be öc ïuo» 
legeren De ftaD ban &t. <@unitgn in pcarDpcn. 
honing föcnril; ban ©janltrrjlt fonD Den Conftabd, 
met Den ï^ertug ban fBon^norenen / met een Heger sfm em 
Dertoacrt^/ om meer boïlt -tet noctbauft in De ftaü te 
btengen / ’ttorïï* ija facljt re Doen bn mi'Döeïban een 
moeras» of poel/ Die aen D’een 5»]Dc ban De ftaölepD/ 
en niet tcgcnftacnöc alle ’t belet / Dat Daer tegen gcbacu 3Cs 
toicrD / fo gtiam De Ifecre ban ©anDcïot met omtrent gefp/c# 
500 man Daer binnen / De£ mojgené bjoeg. an 
Deren Dacgs mo*gcn£ bjoeg / tncfenDe Den to Sim 
gufti / op M>t. Eaurené Dag / fo hebben Dc <£?abc ban 
<£gmont en anDerc tjecien Den Jf raneopfen Pleger / 
Die mat bcrtrocïien teas (alfo De Roniug ban ©janïR 
rijft fijne ©heeften laft IjaDDc gegeben) rucr te ïjafac' 
Deren / maer aïïeenïijh op De ïicftoubcnifFc ban De ftaï» 
te letten / om Die te helpen) fo fterft ontrent Dftc mijlnt 
ban §>t. ©uintftn berbolgt / en bcfpiongen met fuL 
firn furie / Datfe De flagoiD:e fajeltcnDe / De jjfrancopfcu 
in De blucht Djcbcn Daer Doo: bede groote^ecren ban De 
Jfeancopfeii öooö blcbcn / en’ beïe gebangrn toerben / en 
onöcr anDere ifcercn / Die gehangen bjerDen/ ïuecg 
tog«cricf‘ ban25?un^toijcli (Die Den Ronaig ban ^paiir 
jen in öefe ^afloge DienDe) alDaer gebaugen Den l£ccre 
ban ê»t. BnD?e/ iLlacrfchnïïi ban / en een 
llijngrabc / Coïonc! ban De ^Duntfcljni / öichp brpDc 
in fijn 3lanö ban Bumsbjp DeDe boeren, ^c Lo; 
Hing ban ^pangien / Die Defe gehangenen begeeebc m 
ftjn hanDen te hebben / om Daer ineöc ftjn pjofijt te 
Doen / DeDe berfochcn aen Den ‘000215. ïfetrog ban 
SSninstnijh / Dat l)p hem De boojfj) gehangen^ ober- 
ïebcrcnfouDc/ öe^ fonöe ïjn Den hertog Daer boot be¬ 
talen hoüöcrt cn ttoaelf Dunfent guïDcng 0002 Ijftrantc 
focn ban Deboojft. gebangené: Daer op fn geaeeotDetrf 
5ijn / in afficftmge ban tocïlic fomme / öe ïilornng met 
Den boo?f5. Dertcge obcrïiomen is? / Dat bp hem m 
pantfdjap geben fouDe De 2>taD / floten ffcerlijlihept 
ban iDoccDen /* met alle fijnen toebehoren en aenhlc? 
ben/ hooi Dchooftfommeban bijf-en-DertigDnpfent/ 
acljt honöert / fc^-cn-tbuintig guïöcns negentien ftap^ 
oers / acht penningen / gclijh bjeDcr in De bouftY. buec 
benban pamfehappe berhaeït ftact/ ïupDenöeDefdbe 
aï^bolgt; 

PHILIPS, Allen den genen die defe jegens 
woordigefien fullen» Saluyt, alfo de Hoog-ge* 

boren Furft onfe befonderq Heven Vriendt Hettrg 
EfjcH 
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Copgc Erick van Bmnswijk, en Lunenburg, ons by fijne Ge- 

deputeerden heeft doen vertonen, hoe dat hy t’on- 
toan öe fer begeerte, en om dienft te doen te vredenhadde 
6?(e,'jcn geweeft in defe onfe Erf-Nederlanden wederom te 

fenden, en in onfen handen te ftellen, den Rhijn- 
fctjap Grave, endenHeerevanSt.Andre, Maerfchalk van 
ban Vrankrijk, Ridderen van de Ordre des Koningsvan 

Vrankrijk voorfz. die in de flagvanS. Quintienesop 
Sinte Laurens-dag, den tienden van Auguftileft-le- 
den, waren gevangen geweeft, welke gevangenen de 
voorfz. Hertoge hadde doen voeren en gevangen hou¬ 
den in fijn Land van Brunswijk, en dat op fekere con¬ 
ditiën, die wy hem doen toefeggen en beloven had¬ 
den, en onder anderen dat wyde voorfz gevangenen 
doen aenvaerden fouden , tot onlen laft en perijkel, 
en den voorlz. Hertog doen opleggen en betalen in 
gereede penningen voor het rantfoen van fijne voorfz. 
twee gevangenen lesen-vijfug duyfent goude Kro¬ 
nen, "bedragende terfommevan hondert twaelfduy¬ 
fent ponden van 40 groten onfer Vlaemfe Munt 
’t pond, van welke fomme hy begeert heeft gehad 
voldoen en betaek te worden, hebbende tot dien 
ey nde fijne voorfz. Gedeputeerden aen ons gefonden , 
daer toe gecmchtigt zijnde by fijne brieven, gefchre- 
ven en ondertekent met fijn eygen hand, belovende 
by de felve voor goed en van waerden te houden, 
’c gene fy des met den onlen traderen fouden, aen- 
gaende de voorlz. betalmge, of affignatie die men 
hen foude willen voorhouden , en prefentei en by ver- 
pandinge van eenige partyen van onfe domeynen van 
onfe voorfz. Erf-Nederlanden, of ook renten te lof- 
fen tegen den penning 12. tot voldoeninge van de 
voorfz. fomme van 112000 pond, munte voorfz. in 
CapiraleenHooft-penningen, en hetzy datdoordie 
grote en ïware lallen die wy dagelijks te dragen heb¬ 
ben, uyt fake van defe Tegenwoordige Oorloge te- 
gensden Koning van Vrankrijk voornoerat, ons niet 
gelegen noch gevoeglijk is geweeft, fo geringe het 
voorlz. rantfoen te voldoen, en willende nochtans 
den voorfz. Hertog te vreden ftellen, hebben wy on¬ 
fen lieven en getrouwen, de hoofden TreforierGe¬ 
nmei, en gecommitteerde van onfe Domeynen en 
Finantien laft gegeven met den voorlz. Gedeputeerde 
te communiceren, omteverftaen of fy niet tevre¬ 
den fouden wefen, op en in tninderinge van de voorfz. 
j 12000 pond munte voorfz. in betalinge te nemen 
onfeStad, Slot, Land, en Heerlijkhcyd van Woerden, 
met allen fijnen toebehoren, gelegen in onfe Landen 
en Graeffchappe van Holland, om defelve te houden 
in parïtfciiap , ten prijle en na advenant den penning 
feft:sn> na uytwijfen der evaluatie, die daer vanby 
die van onle rekeninge in Holland gemaekt fouden 
worden, op de fes, acht, oftienlefte jaren, geeynd 
te Kersmiflo left leden, en om van d’inkomen van de 
voorfz. onfe heerlijkheyd te genieten, gebruyken, en 
profiteren van half Vaften leftleden herwaerts, enio 
van Jaie tot Jare, totdat wy of onfe nakomelingen 
die geioft fouden hebben, welke prefentatie de voorfz. 
Gedeputeerden voor en uyt den name van de voorfz. 
Hertog Eïick, en uyt krachte van hare laft te vreden 
zijn geweeft t’aenvaerden, op de voorfz. conditiën'en 
anderen in fijn difpofitif van defen verklaert, onsver- 
1 oekende dat wy tot verfekenheyd van de voorfz. Her¬ 
tog daevop fouden willen doen expedieren onfe be¬ 
hoorlijke opene brieven, doen te weten dat wy 't gene 
des voorfz. is overgemerkt houdende voor goed,en van 
waerden , ’c gene des by den voornoemde van onle 
Finantien, door onfen expreffen laft, en bevel hier 
in gecken is geweeft, en willendeden voorfz. Hertog 
Erick, fijnen Erven en Nakomelingen, of adie van 
her* bobbende van de voorfz pantfehap volkomelijk 
verfekeren, hebben uyt onfer rechter wetenheyd gece- 
d r , en getranfporteert, overgedragen en geftelt, ce¬ 
deren, wvnlpoh eren, overdragen, en ftellen mits defen 
om.: Bi tever in handen van den 1'elven Hertog Erik 

. . van Brunswijk» onze voorfz. Stad, Slot, Land en Heer- 
(APS") lijkheyd var. V oerden, met haren toebehoren, en 

aenkleven fo inwonende Landen, Weyden, Erf-pach- 

ten,Tollen> Korentienden ^ Smaltienden, Hennip- 
tienden. Recht van Wage, Viflcheryen, Chijnfen, 
Renten van Gelden, Juftitien, CollatienenBenefi- 
tien, Difpofitievan officien van Baljufchap,Dijkgraef- 
fchap, Cafteleynfchap , Schout-ambachten, Klerk- 
ambachten, met allen en eenen yegelijken anderen 
rechten, die daer in van ouds en na gewoonte onfe 
Voorfaten , en ons als Heeren en Vrouwen van de 
voorfz Landen en Heerlijkheyt van Woerden gecom- ( 
peteert en toebehoort hebben, competeren en toebe- / 
hooren al na den inhout der evaluatien daer van ge¬ 
maekt by den voornoemde van onfe Rekeningen in 
Holland;daer van Copye autentijkden voorfz. Hertog 
gelevertfal worden ,orn van den felven van half vallen 
leftleden voortaen te gebruyken en genieten als fijn 
vry en eygen pandgoed , fonder yet daer af uyt te ne¬ 
men ; behouden of referveren anders dan alleenlijk 
Eed en dienft, en getrouwigheyd van de voornoemde 
Hertogen Erick en fijne erven tot onfwaert , den 
klokflag, beden, refort van appellatien, en overheyd, 
’t welk wy aen ons, en onfe nakomelingen Graven en 
Gravinnen van Holland voorfz. behouden en gerefer- 
veert hebben, behouden en referveren mitsdefen, en 
dit voor de Somme van 35800 ® 19 fi 8 penningen 
van 40 groten vlaems ’t pond, waer op de vcorlz. onfe 
heerlijkheyd van Woerden met fijnen aenkleven ge- 
taxeert en ge-efti meert is geweeft, gerekent den pen¬ 
ning feftien tegens 2239® 3 fi 8penningen, dat de 
voorlz. onfe heerlijkheyd’s jaers uytbrengt, navol¬ 
gende de voorfz. evaluatie , welke voorfz. hoofcfom- 
me van 35826®. 19 ft. 8 penningen, de voorfz. Her¬ 
tog gehouden zal wezen in betalinge te nemen in 
nijnderinge van de voorlz. 112000®. hem toegefeyd, 
en belooft voor’t voorfz. rantfoen van de voornoem¬ 
de twee gevangenen, en is’t voorfz. tranfport byons 
gedati zo voorfz is, op denabelchreven Conditiën : 
•jjfln Den CECflfti / dat wy of onze nakomelingen t’allen 
tijden, als ’t ons, of hen gelieven zal, na dat den 
voorfz Hertog fijnen dienft en eed, die hy aen ons 
gedaen heeft of noch doen mochte, verlaten lal heb¬ 
ben, en eer niet zullen mogen afloflen, mits hen ge¬ 
vende of adie van hen hebbende de voorfz. van 
35826® 19 ftuyvers 8 penningen ten voorfz, prijfe, 
in alzulken gelde als nu jegenwoordiglijk in onze 
voorlz.Erf-Nederlanden gang en loop heeft, omde- 
zelveonze heerlijkheyt alsdan met alle fijn toebeho¬ 
ren , in voorfz. evaluatie verklaert, weder geappli- 
ceert en gevoegt te worden, aen onze Domeynen. 
Item is noch onderfproken dat de voorfz. Hertog, 
fijne nakomelingen of adie van hen hebbende, hen 
zullen moeten reguleren, aengaende’t gebruyk van 
de hoge Heerlijkheyd, als andere onze Vafallen van 
herwaert zo over hebbende gelijke Heerlijkheden > 
doende zijn. Item dat de voorfz. Hertog, fijne na¬ 
komelingen, of adie van hen hebbende, niet zullen 
mogen doen bedienen de Officien van Bailjufchap, 
Cafteleynfchap, Schout-ambachten, Klerk-ambach- 
ten, ofandereOfficien by eenige uytlandfe,maeral¬ 
leenlijk by den genen die gebaren zijn van onze lan¬ 
den van herwaerts over, ook dat de voorfz. Hertog, 
fijne Nakomelingen of adlie van hen hebbende, Zul¬ 
len ook de voorlz. Officien doen bedienen, gelijk die 
tot noch toe onder ons en onle Voorfaten bedient zijn 
geweeft, in fulcker voegen dat de geeftelikheyt, Ede¬ 
len en anderen onfe Onderlaten geenfins worden ver¬ 
kort, of geprejudiceert, in hare Rechten, Vryhe- 
den, Previlegien, oude Couftumen, en herkomen: 
daerenboven dat men van de Ingefetenen aldaer geen 
Beden, Schattingen , Impofitien , of eenige andere 
laften, hoedanig die zijn, fal mogen eyflehen , of 
daer opftellen in eeniger manieren. Item dat de voorfz. 
Hertog, fijne Nakomelingen of ad ie van hen hebben¬ 
de, fullen doen bewaren en onderhouden het voorfz. 
Sloten Huys van Woerden, tot haren koft, laft, en 
perijkel, en ’t felve Slot ten dage van deafloffingein 
fuiken ftate overlaten, als hem ’t felve nu gelevertfal 
worden, ook dat hy aldaer van nieuws niet fal doen 
maken, ofoprechten, eenige nieuwe Editien of wer- 
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ken 9 In meeninge deui dien de voorfz. pantfchap te 
willen befwaren, ten ware by exprefle coniente en 
oorlof van ons of onfe nakomelingen. Item dat de 
voorfz Hertog, fijne nakomelingen of adtievanhem 
hebbende ten dage van de aflofiinge gehouden zullen 
Wezen, devoorfz.Heerlijkheyt met fijne aenkleven 
over te leveren alzo vry en ontlaft als dezelve nu is, 
endaer van gehouden zijn te geven fijne behoorlijke 
Renverfael-brieven, om die gefonden en bewaert te 
worden in onze Rekenkamer in Holland voorfz. t’on- 
zer verzekerheyd. Item alzo op de voorlz. Heer- 
lijkheyd gehypothequeert ftaenyya®. 3 fi.9 pennin¬ 
gen erflijke renten ’sjaers, te loflen tegen den pen¬ 
ning feftien, is den voorfz. Hertog en fijne nakome¬ 
lingen geconTenteert, zo verrezy de voorfz. renten 
willen loflen in’c geheel of in’t deel, dat de hooft- 
fomme, die dezelve afgelofte renten bedragen zul¬ 
len , hen betaelt en uy tgereykt zal worden met de prin¬ 
cipale iomme van deze jegenwoordigen Pantfchap , 
mits ovei brengende de originele brieven van confti- 
tutie, en quitantie daer op dienende. En alzo onze 
meeninge en wille is, den voorfz. Hertog fijne nako¬ 
melingen, of adtie van hen hebbende valtelijk te ver- 
fekeren en bewaren, hebben wy voor ons, onze erven 
en nakomelingen gelooft, en geloven mids dezen in 
goeder trouwen en Koninglijke woorden , ons zei ven, 
onze voorfz. Erven en Nakomelingen, Graven en 
Gravinnen van Holland, daer voren verbindende, 
dat wy de voorfz. Heerlijkheyd van Woerden met 
dat’er aenkleefc zullen verantwoorden , tot onzen 
koften, en lafte van alle zaken, en bezondere van 
Financiën , alle Natiën of befwaerniflen van renten, 
diegeneralijken of fpecialijken op onze Domeynen, 
en voor datum van dezen gedaen zoude mogen zijn, 
zo lange en tot der tijd toe, dat wy de voorfz. loflinge 
in der manieren als voren gedaen zullen hebben, zon¬ 
der anderfints en de zelve loflinge zy gedaen als voren, 
den voorfz. Hertog, fijnen Erven en Nakomelingen, 
of aótie van hem hebbende, daer in te doen noch te 
laten gefchieden , ’t zy diredtelijk of indire&elijk, 
om wat zaken dat’et ware, of zoude mogen wezen, 
in ’t gebruyk van dien eenig hinder, floot, of letfel ter 
contrarie,en tot noch meerder vaftigheden van dezen 
hebben wy gerenuntieert en vertegen, renuntieren 
en vertyen van alle privilegiën , exceptien en behel¬ 
pen, dfieons, of onfe nakomelingen tegens ’t gene 
des voorfz. is in eehiger manierën zoude dienen, com¬ 
peteren of te bate komen by dé geeftelijke of werelt- 
lijke Rechten, met ook van allen zaken van rechten 
ofvanfeyte, daer mede wyons tegens’t zelve zoude 
mogen behelpen, ontbieden daeroro en bevelen on¬ 
zen lieven en getrouwen de Hooft-Prefidenten en 
Loyden van onzen Secreten, en groten Rade, den 
voornoemde van onfe Finantien en Rekeninge in 
Holland , Stadhouder en Mannen van Leenen al- 
daer , Rentmeefter van Noort-Holland en andere 
onze Officieren , daer onder de voorfz. Heerlijkheyd 
gelegen en reforterende is, en die voortijden daer af 
adminiftratie en bewint gehad hebben, of ontfang van 
de penningen daer af komende gemaekt, en allen an¬ 
dere onze Rechteren, Officieren van Juftiden, en On- 
derfatendien dit aengaen zal mogen, nu zijnde cn na- 
maels wezende, dat zy en een yegelijk van hen zo 
hem toebehoren zal, den voorfz. Hertog Erik van 
Brunswijk, fijnen Erven en Nakomelingen, doen 
laten en gedogen van de voorfz. Heerlijkheyd van 
Woerden vrede!ijk en voikomelijk genieten cn ge- 
bruyken op de conditiën in der voegen en manieren 
voorfz. cefferende alle beletten en wederfeggen ter 
contrarien , procederende by de voornoemde van on- 
feFinantien ter verificatién, en byden voornoemde 
van onfe Rekeninge ten interinemente van deze na 
hare forme en teneur: en overbrengende by onzen 
voorfz. Rentmeefter van Noord-Holland en andere 
onfe Officieren , wien’t aengaen mach, doende hare 
eerfte rekeninge na defe verpandinge. Éxtradt auten- 
tijk uyt defen tegenwoordigen van de articulen en 
pointén 'haerluyder ontfang aengaende, wy willen 

den zelven onzen Rentmeefter en andere Officieren 
nu zijnde, en namaels wefende, quijt, vry, enonge- 
laftgehouden hebben, in hare rekeninge mentie ma¬ 
kende van de loflinge, die men daer af doen zal als bo¬ 
ven , durende zo lange, en tot der tijd toe, dat de 
vootfz. loflinge zal gedaen worden, den welken wy 
ontbieden by defen dat alfo tedoene, fonder eenigh 
wederfeggen, of fwarigheyt daer in te maken: want 
ons alfo gelieft, niet tegenftaendeeenigeOrdonnan¬ 
tie, Reftriótien , geboden of verboden , gemaeckt, 
of te maken ter contrarien , welken wy defen aen¬ 
gaende gederogueert hebbe en derogueren by defen, 
blijvende defelveanderfinsin hare volle macht,kracht, 
en vigeur. Des t’oirkonden fo hebben wy onlen Ze¬ 
gel aen defen doen hangen: gegeven in onfe Stad van 
Bergen in Henegouwen den naeft lellen dagh van Ju- 
lio in ’tjaer ons Heeren 1558 van onlen Rijken, te we¬ 
ten van Spangien, Sicilien, êcc. ’t derde, en van En¬ 
geland , Vrankrijk en Napels, ’t vijfde Op teploye 
ftont gefchreven by den Kondig den Heere van Hachi- 

court Hooft Heere, Pieter Boyfot, Treforier Generael, 
loannes cTDamhoudere , Ridders , en Robbert de Bou- 

Icrngne, Gecommitteerde van de Finantien en anderen 
jegenwoordig , Ondertekent d’Overlope. OpdeRug- 
ge ftont gefchreven de Hoofden Trefoner Generael, 
en Gecommitteerde van de Domeynen en Finantien 
ons Heeren desKonings, confenteren alfo vele als’t 
in hen is datd’inhouden gefchreven in ’t witte van de¬ 
fen fy gedaen en volbracht, alfo fijne Maj. dat expref- 
felijken beveelt gedaen te worden : by defen bcfchre- 
ven onder de handteken van de felfde Hoofden , Tre- 
forier Generael, en Gecommitteerden denpAugufti 
Anno 1558. Ondertekent F. de Montmorevcy , Boyfot, 
1. Damhouder e, de Beulonge. Noch ftont opdeRugge 
van de gefchreve. De luyden van de Rekeninge ons 
Heeren desKoningsGrave van Holland, Refideren- 
de in den Hage, confenteren alfo veele als ’t in hen is, 
dat’tinhouden gefchreven in’t witte van delezy ge¬ 
daen en volbragt, fulks fijne Maj. dat expreffdijken 
wilt, en beveelt gedaen te worden by defen. Actum 
ten Burele van derCamere van der voofz. Rekeninge 
den 18 Augufti iyyS. My jegenwoordigh Ondertekent 
I. Snouckaert. 

befc conbitieheeftbe boojfclFcbc HertogcCriii 
ban SSnuiftotjh ïjet Cafteeï / ^taö cn ficcclrjhljcnö ban 
3©oerben / met fijne toebehoren en acnltïcbcn ban Dien/ 
in Hantfchappe gchrerren / en lange iaren befeten / tot 
bat ïjet baer na bp be ïfecmi Staten ban Hoïlanb gean* 
noteert / gefcqucfrtccct / cn fucceffïbe greonfifqucert té 
gefcno’ben / om bat bc boojfelpcben 3tnö:ca sDona De 
fijbeof pattrjeban ben honing ban Spangien trgrtté 
be ©etccnigfjbe jfrebcrlanbcn boeröc. Hertog <&rift c?mog 
ban cB?unfbmjft (be toclhc ben 17 .Dobcmber 3£nno ctch 
1584 tot pabpen in Stallen geftojben té / ftété embed K5„f, 
bonté 56 tatert) heeft bc boo?fch?fbcn paiit ficaiijfi; boft 
Ijept / neffeité öebootfcïpcbni SSaronnije cn ïfni.té in Beeft fip 
ben Hage / bp giftc gemaeftt bc booifcljicben BMïem f^recr.fc' 
cn <£atï}arina / bic fjp bidt boo? fijne natupjïijlte ï*iiibe= bc 
ren / en 1)P gep?ocrccrt foube hebben bp goffroutoc 
Catljarina ban IDeïbam/ bie IDebntoe tea£ ban tpijlen rS9™ 
ftïotté ban ber Ifêoelcn/in fijn lebcn^ceretarté ban ben goeöe. 
H°be ban Haïïanb. IDaer na bc booifcï^eben HMem te» ban 
oberleben jijnbc / fofufïincerbedatharina/ bie geljorn E?cc' 
toeïsfte toap getoeefï aen FDccftec ”i£nb?ca «Doria (.Debe mette 
ban bien bermaerben ^oria / jpjincc ban BMpïji / 
^Ibmiraeï ban bc JUHibbeïïantfe Eée / baer hp ooh na E'té?013 
genoemt toag) öatnabemacï be booifdj^eücii gocDcrcn ^10 aen 
nu op haer alleen toaren gebeboïbeert / en bat haren fön bet» 
IBan oberleben toaij cnbat fl;Itias tuoncnbc onber ,“l’Elnöe 
bc fjurifblctie ban bê nepubhjlic ban <6enua / ooit bij; Jpcer’ 
ren cefferenbe be rebenen ban confifcatie/ geltjlt bciljaeït ciinbr- 
té. Heeren Staten ban Hollauö beube partijen ge t?n- 
hooit / cn haedupber fnflinucn becflacn jtjnbe / heb- 
ben gecommitteert IBeefïcr^ Sloljan ban €>löcubanic; 
bel tl ïlaebenlbbocaetbanbcnaanbebanHoïïanb/ tof3rn" 

be macnijn/ öaeb en genflonarté öer ^rtab ©0^ öe ^>ta« 
biecht) gieter ban ber Mm I fïaeü en HctifloHarté 
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ban 3Mft / cBicafiufi Mla / tïaeö en ^aillonaci^ ban \antwoord gefchreven eö toegefeyt alzulke ordre te 
UmlïetDam/ cu ©octo? ffrancop£ iBaeïfoen/ ïïaeö 
cn Jpcnjjonartë tian CnUjjupfen / om te ïjocen en te 
fien öe betoijfen tenbepöc fijöeit obetgeïebett / en toett 
be falte ban toegen ben ^cctogï) ban ^upnftofjïtbe* 
Icpö cn gcbcbucccit ba jBr. 42cift ©immèc/ boe tci* 
tïjö ilarb cn tïöbocact ban ben ifectoge ban 23:un^ 
tijijb / cn öaei* na ooïi ban 45?abc ban Iloljcm 
ïo (aï£ ban gdijlften ook fJacb ban $ljilip£ / P|ince ban 
#cangtcn / cn nu mebe ban fijne jegentnoojbige €peL 
lentie ^ccbccik Bcnolt / ï^ince ban ©cangien) bc 
boosfcljjcben Commillartfcn acn be Staten ban ïfoL 
ïanb rapport gcbacn Ijcbbcnbc/ fo ben boojfcljicbcn 
ï^ccrc pijilipé 45tabc ban if oïjenlo / atë berkvegeti 
Ijcbbcnbc ’t t'êcïjt ban bc bocgfcïjjcücn ï)£rtogc ban 
jS3;unfbtnjrt I ba bc boo?fcïj?eüen Ï9ceren Staten ban 
j^ólïanb op ben 24jrcbnuni 'Jilnno 1599 • na betfrtjep; 
ben pjocebnren cn fofennitepten / bcrïjaeït in befe nk' 
boïgcnbc ?lcte / geconfentcect en geaccojbeect / bat 
fijn <t3cnabc foubc UcilcaD buceben niette Ijeecltjltïjent 
ban 3tir£bdt / cn bat bacr ban bcljaofttjlic 25nebcn 
ban inbefïiturc foube luccDcn bcdccnt / onöci* conbiticn 
afö in ’t ïefïe ban befdbe Hete/ gelijk fjem ook ié ingc; 
rupint bc pofTcfflc ban be boo2fri)jeben $ant]fjccdïjki 
fjepb ban IDocrbcn / cn ö’appcnbentie ban bien / en 
ban ’t booifdjccbni cn ibofin ben Ijagc / ban alle 
tbcïïic gocbcn bc boojfdjjcbc <6wbc ban ifoljenïo ook in 
poffeffie geblc’um ié / fo lange ïjy gdceft Ijcefc / gelijk 
ook mebe .}Bc-D:attec liBaeta ban jBaflau / oBwbiib 
ban 23uarcn / fijne iBcöutoc cn ^ouagicre / ban na 
fjare <f3cnaöc obedijben / ïjebben be Ijcccen Staten ban 
ïfoïïanb Die jDantfdjap ban ïBüciöcn / afgdofl en gc; 
ccöimecrt / en öe 3facdijlife inkomfïc bjebetom gcaiL 
nejceett acn öe ©amqrnen ban Rolland. 

ftellen, dat de voorfz. goederen onder fequeftratie 
van U E. in goede opficht en beleyt zouden blijven 
geconferveert, ’t welk alzo geftaen hebbende, wey- 
nig meer als drie Jaren, io ichijnt dat U E. verftaen 
hebbende dat de voorfz. Catharina gehyliktwas aen 
een van Doria, houdende de partye vandeKoning, 
en over fulks vyand wefende van defe Landen, op den 
22 Decembris 1588. verklaert en gerefolveert heb¬ 
ben, datinplaetfe van de voorfchieven fequeftratie, 
de voorfz. goederen geftdc fouden werden in Annota¬ 
tie, en op den 2 November 1589. daer aen volgende, is 
by U E. nader verklaert, dat de voorfz. goederen als¬ 
dan ten behoeve van de gemeene fake by wettelijken 
titul van cotififcatien wierdea geadminiftreert, alles 
breder blijkende by de relpedive aften der voorfz. 
Reioiutie, in date als voren > hierzijnde. Waer na 
in der. Jare 1594. de hoogweerdige en mede Door¬ 
luchtige en de Hoog-geboren Vorft en Heere, Heere 
Henrik Julius, gepoftuleert Biflchoptot Halverftad* 
Hertog van Brunswijk en Lunenburg , door fekere 
Gecommitteerde U E. geremonftreert en bewefen 
hebbende dat de voorfz. Willem en Catharina geene 
kinderen waren van den hoog-gemelten Heere Erik, 
en dat daerom , en ook om andere redenen , dezelve 
niet gerechtigt waren tot de voorlz. goederen, maer 
datdevoorlz. pretenfe donatie t’haerluyder behoeve 
gedaen, wasvitieus, erroneus, ipfo jurt ?/»/, en van 
geender waerden, confequentelijk dat ’t pretens recht 
van de voorfz. confifcatie ceflfeerde, hadden de voorfz. 
Gecommitteerde van fijne Furftelijke Genade met 
dele Remonftrantie en bewijs zo veel te wege ge¬ 
bracht , dat U £. op den 22 December 1594. ver¬ 
klaert en geordonneert hebben , dat de voorfz. Catha¬ 
rina, wefende Weduwe van den voorfz. Doria, hare 

^cUctcban öepioccöuccu mfoïcunitcptenöaenn 
öecfjaeït / tu.\s lunöcuöe alp Poïgt; 

DE Staten van Holland en Weftvriefland &c. 
doen te weten, Alfo den welgeboren Graveen 

3g£te Heer Philips, GravevanHohenlo, Vryheertot Lan- 
ban De genberg, Luytenant Generael , dcc. ons vertoont 
J&mtèti dathy vertoonder in de Maend van December 
ban desjaers 1597. ons te kennen gegeven heeft ’tgene by 
ISoIIanö de Requefte hiernageinfereertisverhaelt, vertoont 
teaet^ reverentelijk Heere Philips , Grave van Hohenlo, 
ürere Vryheer tot Langenberg &c. Hoe dat Hoger Memo- 
«©?a>ie rie de Doorluchtige Hoog-geboren Vorft en Heere 
ban Erik Hertoge van Brunfwijk en Lunenburg, fekere 

settel”0 lange Jaren geleden by wettelijken Titul, fovanpant- 
taojD in fchap als van koop, refpeftive verkregen heeft de 
be pof» Heerlijkheden van Woerden, en Baronnye van Lies- 
bemtii ve^3 mitsgaders fekere Huys en Hof, ftaende en gc- 
boo^ legen alhier in den Hage, en alhoewel defelve Heer- 
fc&?ebe lijkheyd, Baronnye, en Huys namaels by fijneFur- 
gtnöe* ftelijke Genade gegeven en getranfporteert zijn aen fij- 

netwee gemeende Kinderen Willem en Catharina, 
gefeyt van Brunfwijk , dat daer van nochtans alleen 
enin’tgeheel PolTeffeur geweeft is de voorfz. Wil¬ 
lem, die ook alleen gevoert heeft de naem en tytel 
van Heere en Baron van Woerden en Liesveld, waer 
na defelve Willem defer wereld overleden zijnde, alfo 
mede Ho. Me. de Doorluchtige Hoog-geboren Vorft 
en Heere, Heere fulius Hertoge van Brunswijk, en 
pretenderende recht te hebben op de voorfz. goede¬ 
ren , beduchtende was dat de pofleffie van dien foude 
worden aenvaert van wegen dc voorfz. Catharina, 
fo hadde fijne Furftelijke Genade om daer in te voor- 
fien, en’c zelve te beletten, al in den Jare 1585. by 
Miflivein date den io juny, aen uwe Edele verfocht 
en begeert, dat uwe Edelen de hand daer aen houden 
en beforgen wilden, dat niemant, wie hy ook ware, 
hem vei vorderen foude aen te nemen de voorfz. Pof¬ 
feffie, maer dat dezelve ledig gehouden zoude wor¬ 
den ren behoeve van den genen , die bevonden zoude 
worden beft daer toe gerechtigt te wefen. En is op 
den 7 Augufti Anno iySy. voorfz by U E. Gecom¬ 
mitteerde Raden fijne Furftelijke Genade daer voor op 

Aftie, die fy op de voorfz. goederen pretendeerde 
fpreken te hebben, foude inftitueren voor U E. voorfz. 
Gecommitteerde Raden, by de welke de voorfz fake 
met volkomen kenniffe en advijfen van Collegien van 
den Rade fouden werden gededuceert, dat voorts de 
voorfz. goederen voortaen fouden werden geadmini¬ 
ftreert by de Rentmeefter daer toe gecommitreert by 
forme van fequeftratie, metlafte dat genigenieuwe 
verhuringen noch eenige faken van gewichte zouden 
gefchicden , ook gene rekeningen zouden werden 
gehoort of gefloten, dan ten overftaen van de Gecom¬ 
mitteerde van fijne Furftelijke Genade, en dat het 
luy ver overfchot van de vruchten en inkomften fijne 
Furftelijke Genade foude volgen, onder cautie, alles 
mede breder blijkende by de Aftevande voorfz. Re- 
folutie in date als voren hier van zijnde. 

’t Is nu alzo, dat de Vertoonder middelertijd ver¬ 
kregen heeft alzulk recht, alsfijne Furftelijke Gena¬ 
de aen de voorfz. Heerlijkheyd, Baronnye, Huys,en 
andere goederen daer toe behorende, was ccmpete- 
rende, en dat overzulks hy Vertoonder gekomen en 
nu ftaende is in deplaets van fijne Furftelijke Genade, 
’c welk hy Vertoonder U E. nopende de voorfz. Ba¬ 
ronnye nu eenige maenden geleden te kennen gege¬ 
ven hebbende, hadde verfocht dat U E. gelieven wil¬ 
de te fchrijven aen de voorfz. Catharina, ten eyndc zy 
hare voorfz pretenfe Adtie foude inftitueren binnen 
een fekeren tijd, op pene van verfteken te blijven, en 
dat de voorfz. tijd verftreken zijnde,haergeimponeert 
foude werden een eeuwigh Twijgen. En is hem Vertoo- 
ner op den 2.5 Julij verleden verleent befloten Miffive, 
Inhoudende dat de voorfz. Catharina gehouden foude 
wefen hare Aótie te Inftitueren binnen den tijd van 
een Jaer, op poene van een eeuwig Twijgen, fonder dat 
de felve Miffive tot noch toe beftelt heeft konnen wor¬ 
den, fonder dat ook de voorgaende Gemachtigde of A- 
genten ran de vorfz. Catharina de felve Miflive hebben 
willen , of als noch willen aennemen mits ’t welke, en 
alfo nu verlopen zijn ontrent driejaren, federedatby 
U E. geordonneert is, dat de voorfz. Adie in voegen 
voorfz. foude werden geinftitueert, en dat ’c felve mid¬ 
delertijd niet alleen niet isgefchied, maer ook geen ap- 
parentie heeft dattet immer fal gefebieden, ten aenfien 
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dat <Je voorfz. Catharina haer als noch houdende is aen 
departije van den Koning, en te dien refpede in lan¬ 
ger als8jaren tevoren (teweten zedert ’c overlijden 
van den voorfz. Willem tot den voorfz. jare 93) na de 
voorfz. goederen niet heeft getaelt, alfo mede U E. 
jegenwoordiglijk geen profijt zijn treckende uyt de 
voorfz. goederen , en dat overlulks de voorfz. Seque- 
ftratie vorder niet fchijnt te ftrecken, dan tot ongerijf 
en befwaernifle van den Vertoner, waer medeU E. 
ofte ’t Land niet kan zijn gedient , fo verfoekt hy 
Vertoner, dat U E. (die volgende hare belofte op den 
8 Eebruari 1586 fchriftelijk gedaen, ontwijffelijk ge¬ 
negen zijn , fijne langdurige periculeufe getrouwe 
dienften in meerdere laken te recompenferen) gelie¬ 
ven wil te doen depefcheren eene andere Milfive, 
adreflerende aende voornoemde Catharina , om ha¬ 
re voorlz pretenfe Adie als noch teinftitueren bin¬ 
nen den tijd van 6 Maenden na de receptie, op poene 
als voren. En voorts hem Vertoner van als nu voor als 
dan te verleenen Apoftille op de Margine van delen, 
of andere behoorlijke Adte, dat de voorfz. tijd van fes 
maendenoverftreken zijnde, en de voorfz.Carharina 
als dan in gebreke blijvende, hare voorlz. pretenle 
Adtiete inftitueren , de voorfz. Sequeftrane metter 
daed afgedaen, en hy Vertoner geadmitctertfal we- 
fen tot volkomen gebruyk en pofleffie der voorlz. 
goederen, mits dat de Stede of Slot van Woerden lul¬ 
len blijven befet en bewaert metalzulkeGarnilöenen 
en Krijgs-Officiers, als tot noch toe gefchied is, en 
U E. gelieven zal namaels te ordonneren, &c. 

<Cn op ’tfeïbe te kennen gepen ban on£ herkregen 
tje 2$jiePen ïjier naPoIgenöe. 

[oppe E Staten van Holland en Weft-Vriefland, lieve 
^* I 3 befondere, wy fenden u hierin gefloten de Re¬ 
utje quefte ons geprefenteert by den Wel-geboren Grave 
reen enHeere, Heere Philips Grave van Hohenlo, Vry- 
Im°} beer toc Éangenberg, &c. En om redenen daer in 
fiaen verhaelt, laften en bevelen wyu binnen acht maen- 
09e» den nadenontfang vandefen uwe Adtie, die gy hebt 
® of pretendeert te hebben tot de Pantfchap van de 
{jj,, Heerlijkheyd van Woerden, tot de Baronnye van 
ö?ea Liesveld, met de Heerlijkheden, Goederen en Ge¬ 
il*' rechtigheden daer aen behorende, eenfamentlijktot 

het huys alhier in den Hage, breeder inde voorfz. 
Requefte geroert, voor onfe Gecommitteerde Raden 
alhier In den Hage te inllitueren, op poene dat gy daer 
van zult wezen verfteken, en u dies aengaende ge- 
imponeerc zal werden een eeuwig filentium, en zal 
udeze onze citatie dienen voor peremptoir, en met 
intimatie, dat ten zy gy ten voorfz. tijde compareert, 
en uwe Adlieinftitueert of niet, wy en onze gecom¬ 
mitteerde Raden voorts zullen procederen , zo wel 
ten principale, als op’t afdoen van de Sequeftratie, 
in de voorfz. Requelte verfocht, fulks als bevonden 
zal worden te behoren. Hiermede, lieve bezondere, 
Zijt God bevolen. Gefchreven in den Hage, den 
ii December 1596. Onderftont, ter Ordonnantie 
van de Staten, getekent C. de Rechtere. d’Opfchrift 
was, onfe lieve bezondere, de Weduwe van Johan 
Andrea Doria. <ön öat bp fijne <0enaöe öaet op ge* 
öaen toaë bet öeboir / na infjouö Pan öen infïcumente 

f öaec in geinfeceect. 

„ „ 35it Snfïcumcnt aïfo {jet op öc Ijaogöuptfe manie* 
öouh >, re fo groot/ lang cn Pjcct pjaö gcejetenöecrt / Ijebben 

»i tu, „ top maec {jet inliouc öaec Pan tjiec foinmacie toillen 
i eae* o Pecljaleu/ Baaientlijk / öatfïjnd3cnaöeecnen 

„ {jan Pan Hiïtfjnpi'en > Boodjt tot Pfcöelbactj / in’t 
ift' „ <0racficï)ap Pan Hoïjcnlo tooouacljtigl) / gcfonöcn 

1 „ {jaööe in Stallen met eene Snfïcucnc / om öe Poo^ 
atm » fdjJePc IBeöiitoe Pan ^ana te infmueren en ober re 

ij&oi* „ ïebcren öen pooi’cljzepen 25?ief Dec Poomoemöe Ifrce; 
’ö- „ ren Staren / en DeielPe ïucti Poïgcnöe te citeren / om 

ïjaceBcticteiufïituecen/ met noottoenöige oojcom 
„ Öen / Pcrïjaeït öat fo tjaefl alö Ijp m Stallen en Pooi* 
„ nementlrjk inüe ècaö Pan paöua onöer’t gebieö 
„ Pan Beneden/ toa? gcatnPeecc/ Ijpficljalöaec ljaöüe 

IV. Deel. 

„ geaööjeffcert aen öen CÖeïcn <£rentfcfïe Heer 
1, bafïlaén ban ïïomtoaet / öieljemöaer/ até ook na=* 
„ maelö tot Benetien / goettoillige auöientie tjaööe 
» Perïeent / ben toelkcn ïjp (jet bebeï Ifjem te lafie gelept 
„ {jeeft berljacït / öetoeïke Perkïaeröe öat ïjp ober acïjt 
,, macnöen een gelijke citatie upt ^uptfïanö ontfans 
» gen ïjaööe / met gcnoegljfame aöbifatie / Ijoe ïjp fjcm 
» mette piefentatie en infïnuatie öerfeIPe/ nabcrmos 
o genöcrfelPe/beneecfïigen fouöe: maec öat fjp tot op 
» öato allen mogekjken Pïijö {jaööe acngctoent om öe 
„ Pooifcfjjeben citatie te infomeren/ ook öieftocgen acn 
„ gene köfien {jaööc ïatcii ontbreken. ^0 ïjaööe {jp 
„ fulkö nocïjtanfj nocl) niet kennen te toege brengen / 
), om öat öe PooffckiePen IDeöutoc ncrgêiié aen gene 
>, pïactfcgefïaöeïijk toaö bltjpenöe / maer fomtijöl tot 

Scuna/ .fUSiïanen/ ©aïrn^a/ ofopauöere pïaet# 
„ feu / onöec öe ^paenfe Smifbictie cn gebicö öaec 
„ toas {jouöenöe / öerïjaïbcn fjet foiiöec pcnjkcï Pan 
n lijf cn Iepen in eenigerkanöe manieren nicttcrrpïoL 
»teren toa^ / Peel min öe noottoenöige tcfïimoiuaeï 
„ ofooikonöe en gefcljieöe obertelcbcccn/ cn öaec Pan 
>3 te bréngen. ^Derfjalbcn tjp pomb’aet fijn Poomcmcn 
» noot^-palPcn ïjaööe moeten uitfïeflen / toelkcberto? 
„ nmge Ijem ^Itljupfen gcöacn fïjuöc / {jaööe kp ketn 
,> Poo:r£ niet alïeen tot Paöua / maer ook tot 25oloig; 
33 nc / êu op anöcrc meer pïaetfen bp anöece Pan öc ge* 
3> legnitljcpö öefer fake Perfïauöige perfonen om racö 
33 bePiaegïjt / en ter gocöer troatoen öont informeren / 
33 bntoat manieren öe botnfclircbcn Snfïnuatie te er* 
3, ploictercn toare / ban öctocïke {jem öeurgacué gelijk* 
,> fo’miefj bcfcljcpt gegeben tooiöe / met eenöiadjtigfj 
,3 Pcrïjad/ öetorjïe öe fdPe IBeöutoe nergen^ elöcr^ / 
,3 ban onöcr öe ^pacnfc ilrgccringe te krijgen toa* 
33 re / öat bp öe infïmiatie ban öe tiptgegane citatie 
33 booifekcr fcer grote pcrijfielcn kjf^ en lebrnëtoaren 
33 te öêrtoacïjten / en öacrom niet ïicïjteïijk pemantö / 
.> ’t 5p toie {jet ook 3ijn inoefjte / Ijem öaec toe toilöe 
„ laten gebmpken.’ ©crkïaeröe PoG!t^öcbocnf5.‘'jtlt* 
„ ljupfcn / öat aïïjoctoeï kp tot Beneden Pan öer Poorf :> 
„ IBcöutoe Pan ^ouia^DPocart Perftaen paööe / öat 
„ öefdbe IBeöutoe Ijaeccttekjkcr pioceffcn IjalPentoeï 
„ na Beneden fouöc mogen begePeii/ en öat aféöan 
„ öaecöe infïnuatie fekccöecgefcïjieöen fouöe mogen/ 
,, maec öetoijle men geen fekcre djö Pan ïjaec komfïc ah 
„ öaertoifïtebccnemcn/ cn öat ober fuik^gantfcïjekjk 
„ te beöucïjten toaë / öat ingebafle Dit Poojnemen met 
„ aker öiugë tcPergeef^ toarc/ {jet nocïjtan? tod een 
„ feer lange tljö fouöc Pertrccken ctiPcrtoijlen / cn alfa 
„ De nootöjuft pecepfcïjte op eenige anöccc toegen cn 
„ miböelcn tetjeöenkcn rtoefker boegen öe IBcöntoe 
„ boor miööeïcn ban anöcce tjacfïigcr cn Diergelijke fake 
„ anöcrfïRö gctooonkjke pioccöurcn mocljt gcöagï)5 
„ Paert en IBetteïgk geroepen toorben: ’ctoeïkfjpmet 
„ {jaööe konnen uptricljten/öaeroni t’fïjncr toeöerkom* 
33 fïc öitSnfïcumeiit Pan relatie Doen maken bpIBillcm 
,3 iècljoliec/ .^taöfdjjtjPer tot €>ricngen / rnfoepfee* 
„ lijke IBajefïept^ opcnbacc gestooren j^otati/ö / in 
„ perfoonltjkc tegentooojöigljcnö ban öen poog-ge* 
„ leecöen Suliu^ iBicikü^ / bepöcc Bccïjten 
, ^octo? / en SonaP Pan ^deubergï) / .Ppcnfïepn* 

33 fen IlleïIerfc{j?rjPec tot Otiengen/ aï^ geloof tocec* 
„ öige getupgen Daer toe gercquircert / in ’t Saer onjj 
33 peeren 1598 ’$ ^onö'cröaegö Den fefïcn ^tpiilk^ 
„ Scilo Antiquo tufTe^cn negen en tien uurcu. 

Aer by fijn Genade verftaec, genoegzaam re 
blijken, dat hy de voorfz. Miffiveaende We¬ 

duwe van Andrea Doria, en de infinuacie van dien, 
aen dezelve niet heeft konnen addrefleren, en daer 
van behoorlijk befcheyt aenbrengen, mirsdien de 
voorfz. Weduwe haer niet is onthoudende op eenige 
fekereplaetfe, maer forotijds tot Genua, Milanen, 
Valenza, en op andere plaecfen, alles fubjedt en toe- 
gedaen den Koning vanSpargien, wiens partyezy al¬ 
tijd gehouden heeft ,en noch is houdende, in der voe¬ 
gen dat de voorfz. Milfive, en daer in gemelde citatie 
aen de voorfz. Weduwe, niet wel zoude konnen ge« 
levert noch gedaen werden, zonher merkelijk perij- 
kei van lijf en leven van de gene, die daer toe zoude 

wogm 
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rftogen werden &ebruykt, en alzohy Vertoner, no¬ 
pende de fake in de voorfz. Requefte geroert niet lan¬ 
ger in fulpens behoort gehouden te worden doord’ab- 
lentievan de voorlz. Weduwe, dien by ons meer al* 
vijf Jaren geleden geordonneert is, hare pretenfe 
adrie te inftitueren, zonder ’t zelve tot noch toe ge- 
daen te hebben, ofalsnochtedoen, niettegenftaen- 
de zy van de zelve ordonnantie ontwijffelijk goede 
kennifle moet hebben, als by ons gegeven zijnde op 
*t verfoek van fijne Furftelijke Genade van Brunswijk, 
na dat de gemachtigde van de voorlz. Weduwe, daer 
op in’t lange en volkoroelijk waren gehoort- Item 
alzo dezelve Weduwe, mits dat zy haer is onthou¬ 
dende onder ’t gebied en gehoorzaamheit van de 
voorfz. Koning, gehouden moet worden prociviliter 
mortua, en mitsdien, alwaer ’t ook dat zy bereyt 
waer hare voofz pretenfe Aótie te inftitueren, daer 
toe notoir niet ontfankelijk nochte gequalificeert zou¬ 
de wezen, byzonder ook nademael by de Heeren 
Staten Generael op den 2 Oótobris 159a. expreffelijk 
gerefolveert en verklaert is, dat hare E.E. niet ver- 
ltaen, dat men de gene, die komen uyt Vyanden 
Landen in deze Geünieerde Provintien, ook ver- 
fien met behoorlijke pafpoort daer toe dienende, zal 
houden voor gequalificeert, om yet in deze Landen 
in rechte te mogen eyflchen by a<5te van perfonele of 
reelle ten petitoir of poffefloire, maer dat men de¬ 
zelve alimine judicii zal repelleren: alzo mede’t ver¬ 
zoek van den vertoner, by de voorfz. Requefte ge- 
daen, vorder niet ftrekt, dan om geadmitteert te 
worden tot volkomen gebruyk en pofïeffie van de goe¬ 
deren in dezelve Requefte verhaelt, en dat over zulks 
de voorlz. Weduwe daer mede in allen gevalle niet 
verkort noch geprejudiceert zal wezen in hare pre¬ 
tenfe a&ie ten petitoire, maer dat alle brieven van 
inveftiture geëxtendeert werden met claufule, be¬ 
houden de Graeflijkheyt en een yegelijk fijns recht, 
verfoekende mitsdien den welgemelten Grave en 
Heere geadmitteert te worden tot de pofleflie van de 
heerlijkheyd van Liesveld, mits dat hy te vredenis 
behoorlijk verly te ontfangen, en eed als Valïkl aen de 
Graeffelijkheyt te doen, en tot allen tijden te verant¬ 
woorden alle a&ien en pretenfien, die zo wel de 
voorfz. Weduwe als anderen op de voorfz. heerlijk- 
heyt, en appendentien en dependentien van dien, 
Zouden willen pretenderen, zo is’tdat wy op alles 
rijpelijk gelet, en ook gehoort hebbende in onzever- 
gaderinge’t gene Mr E. Dimmer, Raed van fijne Ge¬ 
nade , ons vorder by monde heeft vertoont, gecon- 
fenteert en geaccordeert hebben, gelijk wy confen- 
teren en accorderen by dezen , dat fijn Genade zal 
verlijd werden met de Heerlijkheyd van Liesveld, en 
dat daer van behoorlijke brieven van inveftiture in 
gewoonlijkeforme zullen werden verleent, mitsdat 
fijn Genade onder fijn hand en zegel zal beloven, dc 
zelve Weduwe en andere, die recht of adtie op de 
zelve heerlijkheyd van Liesveld zouden mogen heb¬ 
ben of pretenderen, te recht te ftaeo voor den Hove 
van de voorfz. Lande, en dat wytegenseen yegelijk 
diesaengaende zullen wefen en blijven ontlaft, en by 
fijne Genade geindemneert worden, laften en ordon¬ 
neren daerom den Regifter-Meefter van de voorfz. 
Landen, onder de voornoemde beloften, de brieven 
van inveftiture in behoorlijke forme te depefcheren, 
mits dat deze in’t Leen-RegifterbencfFensdevoorfz. 
beloften zal worden geinregiftreert. Gedaen inden 
Hage, den 24-February 1 599. Onder ftont gefchre- 
ven, ter ordonnantie van de Staten voornoemt, en 
was was getekent 

C. de Rechtere. 

Bk, ünBobember 1?65. beeft öeï$ooggebooce SJonft- 
loog arafaïun 2timilia ban ^affau / &arcn / boïïc £>ufïcr ban 
hc i§ce» fijn Creftmtie acn öe l£eercn Staten ban ï^oftanb bcc' 
ren?an*toom ' öat öc ^ceren Staten 43cnerad upt 
üoiianö goeöc reöcnen lange geïeöen gelieft ïjeeft mijn 45enaöe 
arbaen ©joutoe De ^jinccfle ban Cïtangien en bate Crdlcntie 
Ifonft jongen ïfecre en &eon/ mit|aaöct£ öe3fonftb?om 

toenenïitnöerefj ban fijn ©.«S.JlogefIBemorie ban Jwfl 
öenöecöe SSeööe refpcctibdpte booifien meteen eet* 
lijft behulp ban bare «0. onöedjout ten opfïen öat meefï ne W 
alle öe$ gemeenen fïcrf bupg goeöeren onöec öen ©pant 
geïegen / en bp ïjem onöec tituï ban Confiscatie upt J 
oo?fafte öefec 43o?loge aengeflagcn / ontfangen en in wiieS 
öeele toeclj gegeben 51311 / en öat ’t gene onöec öc 45eu* Mie h 
nieecöe |3:obtntie refïcert/ fo beele met öcflelfé fïetf* 
bup£ fcöuïöen (uodjtan^ meefï tot öeë gemepnen / 
Hanög öienfïc gecontcaljecct) tuarenbelafl/ öat öacr 
affect luttel ban öe becobccöc ontfangen of gep^ofiteert 
tooiöen. ©at ooft niemant ban öen nnöetcn fómöecen 
bp tbecmifTen en beïafïing öec booifcbieben goeöeren/ 
fo bede intecefï toap ftjöcnöe a$ fijn 45jcellentie / en fijn 
gdief öe ecnige&nfïer mijn 45enaöe fjfonft-bjontoe 
niïiaban BaflTau l mitp öat fijn ©. 45. ad)tec gelaten 
ftinöecen ban aften ben anöcccn üfoutodijften / alle bare 
moeöeclijfte fucccfjien en goeöeren of upt öen gemepnen 
frecfljupfe tot baren epgenen en pafctieufteccn bcljoebe 
geteoeften bebben / of in Öcë fdfé ^tecfljup^ gefadj m 
aöminificatie nopt5jjn gcbjodjt gebjeefï/ enöc boog* 
gemdöe 3]onft-bjoutije 2£nnilia neffeng fijn Crcdïentie 
alleen / alle baec fï&oeöerlijfte etffeniffe en fttcccffie in öc 
booifv gemepnen &terf-l)upfc te balen jjaööcn / ea 
oberfuïft£ öefdbefotod als Ijacen Zeereu ©aöer^fuc* 
ceffie öetben mofïc / npt oojfaftc öat öc t’febentiglj öup^ 
fent©jj]cöadöcr^ infpetie/ en feec ftofïdrjft baguen en 
Hutoeden mecröec fornmc bseerbigfj getoeefï jtjuöe / bp 
bare ©jouluc .ïljoeöer acn fijne ©. 43. te Ijoulndijft ges 
biocljt/ nalupt öencontractcantenuptiad/ terfïont 
nafijnöjoebigb obcdijöen aen fijn Cccdlentie en Ijace 
45. ban jjaffau moefïni en bel)oo_:öen piomptdtjft bol® 
öaen en gerefïitucect tooien. ölDdfte om reöetien bo^ 
ben beebadö en mittf boojfdjieben ^tetfïjup^ te^ 
gentooo’öige gdegendjepö niet ï)eêft ftonnen nocl) al^ 
nocï) ftan gefcljieöen. $>o ïjeeft Ijaec 45enaÖe mijne ï|ee* 
ren öe^taten boo?noemt feec bjienödijften Doen biööen/ 
öat fjace 45. beliebe op baecöcr 45enaöe faften gelegene 
bept eneerlbftbfpt bebulpban onöecbout meöe regart 
te tuitten nemen en te boo?fien / aï^ Ijace 45. öe^ op öe 
felbe lieten Staten een boïftomen bectcoutnen toa^l 
bebbcnöe enöe öignitept banöe felbe en ban bare 45. 
i|upfeen baer£ Heeren en ^ocöcc^ perfoon en gele* 
gentljcpt toaren mer itercnöe / ban öen trjö af öat ö’ on* 
öerbout öer booif5. bate geïicf be ^ufïeten begonnen 
baööe / en fouöe baec 45cnaöe Dc^ aen öc fdbe l^ecren 
Staten en öe gemepne ianöen altijö berbonöen en ber* 
obligeert Ijouöen. 

©pöit berfoeft bebbcnöe £)eercn Staten ban lifoL 
ïanö berfïaen / öat öe 43ccommitteeröe ban l^ollauö 
in öe 45cneralitept fouöen belnilligcn en confcntereii / ^9ete 
öatmen upt gelijfte miööelen / öaec upt pjobifioneeï foiömi 
onöetbouö boo? baec €|tcdlcntie met baren ^oon / en 
öe3jonft-©?oubje ban^affliii25oucbon/ ooft onöec* 
bout ban öe bocnfdj2c‘oe 3(onft ©joutbc op öe felbe boet 
fbuöe bjojöen geöecerneert/ ta* fommetoc ban tbjee-(Fol-él 
öupfent-bijf-bonöiTt ©onöcn t^jaerö. ©iti^aïfoge* 
öaen inöe bergaöcrmge öerïjecrcn Staten bani|oI* 
ïanö in j^obember ?imio 1595 ’ttodft öacr nabp De 
ifeeren Staten <6cnerad ooft aïfo gearco?öecrt 

Ömtcent öcfcti tjjö ftregeu De cercn Staten aöber* ©» 
tentie öat Öe burgeren ban Hioa^ in ©lanfirijft öe JJJgj 
toapenen aengenomen baööen tegen öenïfertoijbban 
«^einour^ baten 45oubecneur / ja öatfe bem gebangen nemni 
gefet en niet meer anöete feec feberp Deben beinaren/ 
maer alfo öe .ï©arft-45taef ban k- è»o?Iijit öeë geüan* 
genen fëcrtoglj^ 25?oeöer met een Deel Öuptertje cnscntien 
boct-bolft na Hpon^ tocquain / en beroof Den en pion* Wrt0Jt 
öerben tot uooiöe-poojten bau3Uon£/ aïicp toatïjpg*y 
bonö in öcHufï ^upfen bupten öe J5oo;te en öc Cup- jarra 
tien / en Dat fp geen bolft in Ijaööen / fo febiftte öc j©a «öouba 
gifïraet aen öen ©berfïen 3iïpbonfu£ Coif’n^/ öicmfeur^u 
ïioningsJ öicnfï toaë in ©oïpljine / al toacc bp met fijn uanges 
Regiment fijn ^omedegec gcïjotiöen baööe / bembiö fmen 
öenöc öat bp met fijn bolft aiöaec toilöe ftomen / om Dc 
^taö te befebutten en befebermen/en baeclntöen ©panaaö^ 
ben te bcröitjben. -Jilpbonfo Co?fe toillenöc Defc gde= 
aentbtpb niet becfupmen / fë Daer na toe gettoefteu en 
ö baec 
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Daecmgeftomen/ bantoaerïip aen Den Honing fctyecf 
Defen naboïgenöen 25nef: 

WM O Ire, God en fijn H. Moeder, hebben my de genade 
aufa ^8e<^aen om ^ Majeft. ecnen goeden dienft te doen 
lotfe eer dat ik fterve, door den middel van de erkentenifle, 
lenDen die de In woonderen van deze ftad hebben gedaen van 
^,n8 den Ichuldigen plicht en gehoorzaemheyd diely hem 

Ichuldig waren, de naem van uwe Majefteyc is’er 
If». rechtevoort in eerbiedenrheyt. U Majefteyt mach 

daer van wel verfekertzijn, gelijk u wel vertonen zal 
BourgesBrenger dezes, dewtlke de eeregehad heeft 
van fich op de executie of uy tvoennge te vinden , heb¬ 
bende hem eenige dagen te voren gelonden, om te on¬ 
derraden het herte van vele Inwoonders, de welke in 
die gelegentheyd gegeven hebben het getuygenifle van 
haergetrouwigheyd. Ik ben befigh om daer te ftel- 
len d’ordre die den welftant van uwen dienft ver- 
eyfcht, enzal u Majefteyt die particulariteyten daer 
van fchrijven met wijdluftigen depefche, dieikaen 
hem ichicken zal, zo haeft ik in alles voorften zal 
hebben. Ondertuftchen bid ik den Schepper, 5cc. 
Uyt Lyon den 9 Septembris. Onder ftont uwen zeer 
ootmoedigen, ondertekent 

Alphonfo Corfe. 

Wtc ban De iMgle al B^anftrijft boo:/ toacen met tod 
tc bzcöni ban De beranüccmge bed Itomngd in’t fluft 
ban öeBcligie/ b?ef*enbc bat Daee bene gcotc onrufïc 
ontftoen foutie mogen/ en bat fp toebeuom fottöcn ballen 
m be inconbcmcmcn baer m fp te boten gctocefr toacen / 
enbatbevOojkige opïjen ïupDcuacnhomen engeboect 
toetben fbube/ en fli betboïttot ban allen 5 ij ben /öeeftaE 
ben betgabeeben fp be Confïftoricn / en Ijcbbcii t’famcn 
getactflacgljt toat pen tc boen ftont / en Rebben bcflo 
ten batfc aen ben Honnigï) fouben fenben feftere ïjarc 
(Bebeputeccbc met Ijatc Bemonftoantten geïtjftfpbaec 
na gebaen Rebben, SBcïfcece ban '^ïcff$ toad 
betneut ban £>aumur / jjutoetbe fecr geimpojtunecit 
Dat ïju fijn boojfebiebe ^aubccnement fouöe afftoen / 
nemenDe ccne goebe fomme gclt.d: bic ban öcfieïigic 
toarenbet feet mebe bcliommctt / Ijoctoeï fp geenfhid 
mifitonben aen fijne boïftonöigbepb / nocljtand bicef 
Den fp bat öpfljuBtoutoe geljooi fbube mogen geben / 
Detocïfte ftaet bélabén faglj met ttoec ï^oubatc ^0t\y 
tetd / fonbci* mibbeï om be felbe fo ftoogï) upt te f)outoe= 
ïtjltenaldfp toeïfouöctoiïlenenooft todfoubebonnen/ 
inbienbet gcteetgdt toarc/ en fu obettooegen bit fluft 
De£ tc meet/ om bat bic £>tab be eenige paffagie id bic fp 
op be Uonte hebben en bic Ijact bp toijlen ben Honing 
tot bate bcifcftenugc gegeben toad. iBe ffcete Caluatt 
fonb aen be Staten iipt^Djeucjc ober Copie ban feftete 
ïSemonfïiantie bic bic ban beildigïe aen ben Honing 
gepicfcntccit ljabben / oftoiïbenmcfentecen / enfcljieef 
öaet beneffeud batmen baer upt tod ftonbe ootoeelcn 
toatmen ban futfte en bietgdijftc falie habbe tc bettoadj= 
ten: be boa:fci;aeben iïcmoufltaunc toad al toat bette 
fïenbc en lupDeuDcalbud: 

zAÏen den Komng. 
intron» 

i Scr*£ T T alderootmoedigfte en alderonderdanigfte 
aöhan V_-/ Onderzaten van de Gereformeerde Religie dan- 
Ijbati ken God den Heere, en u ook mede, dat harevyan- 
j den, dieu van haer gefcheyden hebben , zo veel be¬ 
land langt de uy terlijke belijdemile vande Relige, unoch 
&aen niet hebben konnenonttrecken de oprechte genegent- 
nifio» heyd, met dewelKegy haer bemind, en van de welke 

ff8' hare (gedeputeerden hier gegeven hebben een zeer 
merkelijke en overvloedige getuygenilTe. Doch zoude 
het zeer beiwaerhjk vallen, ja geheel ónmogelijk zijn, 
diegene alzo haeft uyt uwe gedachtenifle te wilton , 
den welken ’c gevoelen van eene gemeene Religie, de 
gemeenichap van dezelve penjkelen en vervolginge , 
de gemeene vreugde van de verloifinge, en de langdu¬ 
rige experientie van Zo veel getrouwe dienften in 
uwen meeften tegenfpoet, daer in gefneden hebben 

met een graveer-y fer harder als een diamant. 3t Her¬ 
denken van deze dingen volgt en verzelfchapt u waer 
dat gy fijt,breekt en doet ftil ftaen uwe aldermeeft tref¬ 
fende handelingen, u vierighftegenuchten, en uwen 
flaep, als die op fijn aldervafte is, om daer in als in 
een tafereel u zelven voor oogen te Hellen niet zoda¬ 
nig als gy nu zijt, maer gelijk gy waert ten tijden gy 
geweldiglijk vervolgt wierd van de machtigftePrin- 
cen van Europa, en dat, zohetfeheen, om u Reli¬ 
gie 5 maer inderwaerheyd ter oorzake van dc hope 
en vérwachunge, van de welke God de H eere u thans 
de vruchten heeft laten genieten, verlaten voor als- 
doen , gelijk of gy waerd verloren van u naefte vrien¬ 
den, en van die gene, die als goede en waerachtige 
Francoylen tochten uitkleyn Scheepken te fturen in 
de behouden haven , tegens welken de ftormen en 
onweeren van de razende oproerige en opgemaektc 
Gemeente, hebbende de eere Gods voor een anker, 
en fijn woord voor een zee-kaerte, ganfeh niet hebben 
konnen te wege.bmngen; En doe gy als belpiongen 
met zo veel fwarigheden, bevochten van zo veele 
noden, ging in desHeerenTempel u hertuytftorten 
in fijnen fchoot, en ontladen u brandende zorgvul¬ 
digheden in degrotezee van fijne Vaderlijke voorfich- 
tigheyt, roepende om fijnen raed in uwe meeft ftrij- 
dende twijffelinge, en om fijnen byftand in den meeft: 
dringende nood; en ook zulks gy waerd, alsgywe- 
derkeerende van de alderzorgelijkfte ftrijden en fla* 
gen, ging danken en met lofzangen vereeren hem, 
die met lijnen arm ter gezetter ure uytreykte, en die 
als rook in de lucht dede verdwijnen de vreefelijkfte 
heirkrachten van uwe vyanden. Wy twijffelen niet, 
Sire, of gy gevoelt in u herte zeer veel prickelen 
en aenroermgen, aisgy gewaer werd in uwe naefte 
vrienden, en in die van uwe Raed-, hare complotten 
enlcharpezamenfpanningen tegens ons, tot onze on¬ 
dergang, maergyzyczo yaftvan harten met ons ver- 
eenigt, enzogewoon te vergeven de ongelijken die 
onsgelehied zijn dat gy achtende c’onrecht, dat ons 
gdchied , u aengedaen te wezen, ’t zelve ook ver¬ 
geet en vergeeft als u eygen. Waer’c zake dat onze 
vyanden wilden gebruyken uwe authoriteyt tot een 
inftrument van ons bederf, ons den welken God de 
Heerezu veel genade bewezen heeft, datwygeweeft 
zijn ’c middel van uwe behoudeniffe, en dat onze 
dood en onze elende waren ’t eynde van haerquaed 
voornemen, wy zouden ’t zelve ftantvaftiglijk moe¬ 
ten lijden, wy zijn daer in geen leerjongeren, wy 
zouden ons wederftellen en onderwerpen ’c vuur haer- 
der tyrannife vervolgingen, en verwachten de duile 
razende wreetheyd van haren bloedigen SantBartho- 
lomeus. Maer waer toe, zyflacn ons om Chriftum 
te quetzen , zy zoeken fijn kerken te verftxoyen, 
en lijn Rijk te verderven, en in u Rijk den mond te 
üuyten alle den genen , die hem aenroepen in den 
geeft en in der waerheyd, zullen wy haer laten be- 
gaen? blijven wy met ons armen in den anderen ge¬ 
vlochten? zullen wy ons niet tegen haer ftellen ? wy 
zullen, SIRE, want wy zouden God tenteren, 
zo wy verachtende de genade ons bewezen, en de 
uyterlijke middelen ons in handen geftelt tot bewaer- 
nififevan de fuyverheyd van fijnen dienft, ons laten 
verdrucken en t’onder brengen zonder eenigen tegen- 
ftand, om hem dagelijks te verwecken buyten ge¬ 
woonte tot nieuwe miraculen voor onze verloifinge. 
Wy befweeren u in den Name Gods, datgyvanu 
zyde arbeyd te beletten den voortgang van hare on- 
rechtvaerdige voorftellen , u te fty ven tegen hare qua- 
de raedllagen , en haer voornemen en t’zamenfpan- 
niDgen te breken: wy zullen aen onze zijde ook daer 
toe helpen. Uzedigheyt, u zachtigheyt, endatgy 
haer te zeer refpedteert, fcharpt en maekt haer ftouc: 
u langdurige en uyterfte patiëntie port haer yet tegen 
ons aen te vangen. Indien zy u niet en gehoorzamen, 
zo verre zy haer niet voegen tor de Vrede, daergy 
na tracht, als na het bequaemfte middel uwer be- 
fcherminge en hanthoudinge , zo zy voort varen 
te v/ege te brengen de ongel ij kheyt, moeder van com 
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7 5 6 Het ctartigfte Boek. 5? 
fufie en twift, wy bullen ons befte doen dat de vrefe (Wapenen tegens den God der Heyr-Krachten , de 
van’tgeraeene perijkel endeongemacken ter weder- ydeiheyd tegens den Almachtigen , bet niet tegens 
zijden haer leeren die ledigheyt en gelijkheyt, die uwe 
goecheyc en patiëntie hen tot noch coe niet heeft kon- 
nen inbeelden. Wy lullen haer de wet Tationis bekent 

roLój) rnaben, wy lullen haer afeyfchen oog voor oog, tand 
voor candjhand voorhand, voet voor voet. Sozy Chri- 
ftum iiyc uwe fteden , in dewelke fy de fterkftezijn, 
willen bannen , wy Tullen Weder de Afgoden drijven 
«ytde gene,daer wy’t meeftegefagh hebben. Doen fy 
ons m den Ban , wy Tullen haer mede vervolgen , fetcen 
fyons af van’trécht van ons Francoys Burgerfchap, 
ft welk onfe geboorte ons heeft gegeven; werpen fy ons 
uytde Staten en Officien, wy lullen haer van gelijken 
doen. Ten kortlien , wy fullen haer doen ft gene fy 
tegens ons fiailen aenwenden. Dusdanige middelen 
zijn recht vaerdigh dengenen, die fy nodigh en wettig 
zijn, dengenen, iégge ik , die anders gene antwoorde 
noch Menfchelijke OefchermingQ, hebben. Sy fullen 
haer niet durven beklagen dan over haer felven , ge¬ 
merkt fy lelfs de geene zijn , die dit fpcl beginnen, 
waer van fy haer gedeeltefuilen onttangen. Dat fy ons 
goeddoen om goed van ons te verwachten , of anders 
datzy’tquaed hareonnattmrlijke manieren van doen 
toefchrijven. Om dat fy van ons ge-eerc worden , ver¬ 
ongelijken fy ons j om dat fy fachtelijk gehandelt wor¬ 
den , handelen fy met onsqualijk, omdat fygedient 
worden, doen fy ons overlaft, en noch worden wy 
genaemt ongehoorfame , oproerige , en Schenders 
van de gemeene rulle. D^erwerd niet aen getwijfïelt. 
Ma er dit is niet : onfe oren zijn vervult van hare 
iéhend-redenen, de Ligeurs beroemden fich, dat ly 
de Wapenen namen om de Ketters uytteroeyen, de 
dwale Gemeente heeft het gelooft, de verftandigen 
hebben daer mede gefpoc, de ervarentheyd heeft te 
kennen gegeven dat iy leugens gelproken hadden. 
’tSelve fal haer ook bejegenen in haer achter-klap en 
Schend-redenen. Wy Hellen tegen den Dek-Mantel 
van uwe aucoriteyt, daer iy haer mede behelpen tegens 
ons, uwe goede willeen genegentheyd tot ons. Indien 
fy haer beroemen , dat fy u met haer hebben, om dat 
fy u Lichaem bdïtten, wy lullen ons beroemen uwen 
Geeft te hebben , dewelke (vry zijnde, ennietkon- 
nende gebonden worden met de banden van hare Ty- 
fannye) haer altijds voegen fal aen onfe zijde, en is 
tot allen tijden raet ons. loftkorte; fo verre fy fullen 
bouwen op ’t gene gy fulc gebieden , voorgekomen 
van haer en van haer quadeen archliftige middelen, 
die fy voor wenden om u Oordeel te verhoren , Wy 
fuilen ons Fondament ftellen op ft gene gy gebieden 
fait, fogy weder tot u felven komt. Sofy het-mede 
wilden letten aen u, vry van alle vreefe enpartijdig- 
heyd > roependé God (dieeen Aenfchouwer is geweclt 
van ’t ongelijk datmen ons gedaen heeft) tot een getuy- 
ge van onfe rechtveerdigefake, en tot een Waerborge 
van onfe rechtveerdige befchenninge. Als de Men¬ 
fchen, bevangen rnet partijdigheden en vooroordeelen, 
fullen uytfpreeken de onbedachtfte en verhaefte Von- 
niiïën tegen ons, God fal die te niet doen , en in plaetfe 
van dien redelijken Sententie geven, van de welke alle 
Creaturen fullen zijn Commülariflen en Executeurs. 
Maer foude yemand mogen léggen, fogy-luydcn het 
hier op neemt, fogaetgy voor ieeker verlooren : uwe 
Vyanden zijn duylenr tegens een van den uwen, ko¬ 
men fy u met Oorlogh aen boort, fy hebben maer voor 
een namiddagh werk. Gy weet, SIRE, hoe veel 
wy dufdanige dreygementen beheren te achten: want 
wy hebben onder u beleyd befocht, datde menighte 
van de geene die ons bevechten , haer vleefcbelijke 
Macht , en haer Alder-geweldigfte Ralernye anders 
niet is, als een o.ccafie van Triumphe voor God de 
Heere, als een veel breeder middel om te bewijlen en 
te kennen te geven voorden Menfchen, hoe groot fijne 
macht zy. De Romaniften fullen het Euangelium met 
Oorlogh bevechten , dat is te léggen, de Wijngaert 
fal opltaen tegens den genen die hem befnoeyt , de 
By le regens den genen die hem roert, de Roede tegens 
degene die hem opheft, en de Menfchen fullen lich 

’tgeheele, de Aerdwormen tegensde Vorften des Hee- 
render Heyr-Krachten , de Soldaten des Anti-Chrifts 
tegen CHRIS TI Knechten. De ftrijd is londer 
vreefe , de overhand is ons verfekert. ’t Is een feer 
vreemde fake tefien fo merkelijken getuygenilTe van 
de botheyd en blintheyd der Menfchen , darmen in 
Vrankrijk niet geloven kan, dat de Kerke lalkonnen 
beftnen tegens alle hare Vyanden te famen gevoegt, en 
dit na een fo feer merkel jke ervarentheyd. ’t Is langer 
dan dertigh jaren, dat delen namiddagh duyrt, dat¬ 
men met Verraderrye en onveriiene Iprongen heeft 
willen te niet doen , dit onwinnelijke en Machtige 
Bolwerk, datGod deHeere in Vrankrijk op-gerecht 
heeft. Alderhande Bedriegerye, Wreedheden, On- 
rechtveerdigheden, en geweldenzijn daertoebruykt 
geweeft, en dies nietjegenftaer.de ilaet het noch over- 
cnc. Hadmen nogh twee-mael fo mogen krauwen, 
dat het bloed van de eene en andere zijde daer na hadde 
gevolght , waer den Koning eens geweeft met den 
Hertogh van Guyfe, en hadden dc Ligeurs niet ge¬ 
let op haer eigen bate, alle dink waer wel geweeft, en 
dc Hugenoten loudenal veilorenzijn: ten kortften .. 
daer gebreckt altijd wat aen haergereetfehap. Wat ons 
belangec, wy feggen met den Propheet, waer de Hee- 
reniet met ons geweeft, als de Menfchen regens ons 
op-Honden , fy fouden ons Levendigh hebben ver- 
fionden. 

SIRE, Gy kunt den genen, die ons totfogerin- 
gen prijs menen te kopen , lichtelijk voor ogen hou¬ 
den , hoe leer de ervarentheyd van de laetfte Oorlogen 
hun behoorde tedoen wijken van haer hope. Het mee- 
ren-deel van Europe had gefwooren den ondergank 
van een hand vol Gelovigen, verftroytop verfchey- 
den plaetfen van Vrankrijk , fy waren fonder eenige 
menfchelijke waerdigheyd , fonder haei-luyden, Arm, 
meeft alle fonder Geld , fonder Vrienden , fonder 
Macht, en fonder eenige Menfchelijke middelen om 
haer te befchermen. De Paus wetcede Meflen van de 
Princen en Glemeente tot den Oorloge, met fijn Bul¬ 
len en Excommunicatien , de Koning van Spangien 
lokte haer met fijn dubbelde Ducaten, de laetfte over¬ 
leden Koning u Broeder wapende haer met fijnAuto- 
riteytenlijdfaemheyd, de Princen van Iralien brach¬ 
ten daer toe haer quade genegenthedena deSwitfers 
haer Regimenten , en de Hertogen van Savoyen en 
Lorreynen bare verraderijen en tegenftellingen. Wat 
iflér na gevolgt? God heeft alsftof doen ftuyven de 
Heyr-Legers van onfe Koningen , te famen gebracht 
door de Koningen , en beveftight door de Princen , 
noodwendig tot behoudenifte van ons Land, die ons 
doe ter tijd achteden, en nogh achten niet weerdigh 
om onder hare Mede-Burgeren gerekent te worden, 
en dat nogh het Euangelium geplast in die plaetfen , 
daer men van te voren foght te niet te doen den Stoel, 
die in de Woeftijne en opde Bergen fcheen gebannen 
te weelen, Hy heeft het Euangelium van fijnen Soon 
opgerecht in alle de Vermaerde plaetfen van Vrankrijk. 
Onfe Vyanden feiten haer daer tegens, en bijeen leer 
heftigh op haer Tanden, dat haer geweld haer geen 
vrucht en doet. 

Wat fullen wy dan beiluyten uyt defe feer groote 
Wonderbaerlijke byftandcn Gods, dele lo feer ver¬ 
wonderlijke ervarentheden van fijne goecheyd cn Lief¬ 
de tegens ons, neen, neen, wy lullen niet IHen of 
wy ilom waren. By aldien onfe Vyanden weder aen- 
vangen, fofy CHRISTO de Oorloge nogh willen 
aendoen , Hyfaldefe reyfedePaufelijke duyfternifle 
uyt uit geheele Rijke jagen door het klaer lchijnende 
licht fijns H.Eyangeliums,het welke nog niet dan blijkt 
in eenige quartieren van de Provmtien. Siethoedac 
wy dedrcygementen en macht onler Vyanden vreefen, 
fier hoedanigen uytkoinfte wy verwachten vandeOor- 
logh die fy ons aen doen lullen. 

Daerom fo bidden wy u ootmoedighlijk, SIRE, 
Datgyhaer ftoutigheyd wilt bedwingen , en aenwij- 
fen haer ydele hope en fottigheyd, haer gebiedende 

dat 
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datfygehengen datChriftus fachtelijk en vredelijkin 
u Koningrijke magh heerfchappen, uyt vrede dathy 
hem niet en vertoonden fijn gramfchap nietontfteke, 
en fy niet vergaen in haren wegh. Dat fy van ons niet 
langer eenigh gedult of-lijdfaenoheyd verwachten,dat fy 
ook niet’gelovcn dat wy fo feer genegen lijn tot debe- 
veftinge van u Koningrijke, dat wy niet fouden willen 
volherden plaetfe te gunnen en op te bouwen ’tGeefte- 
lijke Koningrijke Chrifti Jefu. So ghyfe niet inden 
toom houd, fogy ons over haer geen Recht doet, wy 
lullen onfen toevlucht tot God nemen, die cns buyten 
allen twijfel wel recht doen fal. 

«Z&cn 18 «©obembjté ïjeeft De ©eere 23u3anbal/'3C im 
baffabeur ban ben honing ban ©janïtrtjh obcrgclcbert 
aen be l^ceren Staten <t&enerad féberen ban ben 
honing ban ben bierben iflobembrijS / tnïjouöenbe par* 
ticuliere creöcntic / baer op Ijp De nabolgcnbe ©topo^ 
jïtie in be ©ergabering ban De Ifeeren Staten «©cneraeï 
gebacn Beeft* 

<yWijn Heer en, 

T'X E Brieven van den vierden defer maend , die den 
ittn n I ^Koning mijn Meefter aen U E E. gelchreven 
«re heeft, vervatten een particuliere credentie, die fijn 
w!9u< Majefteyt my geeft om uwe E. voor te houden een 
Jgj zake, waer in hy van node heeft het faveur van u-Iie- 
eeren dergebuurfchap, en de continuatie van u-lieder goe- 
«aten de willen in de dringende noden, die üch in fijne affai- 
*?*' renprefenteren. 

Dat is', dat op d’advertiffementen, diedentjou- 
verneur van Cal is gegeven heeft aen fijn Majefteyt, 
van de grote en geftadige preparatien, die de Span- 
giaerts maken aen dezyde van Vlaenderen, en met 
namen te Duynkerken,Grevelingen en Bourbourg,die 
genoeg doen vrefen dat dit onweder in’teynde wel 
mocht vallen op eenige van de Frontier-fteden van 
Vrankrijk, grenfendeaen Vlaenderen. EnopdeRe- 
monftrantien , die den voorfz. Hecre van Widofan 
gedaen heeft van de weynige provifien en munitiën 
van oorloge, die rechtevoort zijn in de Steden van 
Calis, Boulonge en Ardres, met bede aen den Ko- 
ning van vaerdiglijk daerin te voorfien , om te ver¬ 
mijden d’inconvenientien die by gebrek van dien 
Zouden mogen gebeuren, fijn Majefteyt niet konnen- 
de zo vaerdigen remedie geven uyt fijne middelen, 
als de fakedac wel vereyfcht, fich gerefolveert heeft 
die te foeken by U E. E. fich zo zeer verfekerende op 
de getuygeniffen van u-lieder voorgaende weldaden 
aen fijn Kroon, en dat hy niet twijftelen kan of gy- 
lieden zult hem noch byftaen in dezen fijnen nieuwen 
nood. 

Om deze oorzake heeft fijn Majefteyt my belaft 
door den Brief die hy my fchrijft> u-lieden van lijnen 
wegen te bidden , in overweginge van het aenftaende 
en merkelijk gevaer, m’t welk het innemen en ver¬ 
lies van eene der voorfz plaetfen de gerneene affairen, 
Zo van Vranki ijk als van dezen Staet brengen zoude, 
hem te willen kenen 30000 ponden kruyt, dewelke 
ik laft hebbe, na dar U E. E. die zullen^erleent heb¬ 
ben , na Calis te lenden, om aldaer verdeelt te worden 
in de voorfz. plaetlen , na d’ordre die fijn Majefteyt 
daer op geven zal. 

Daer is wel apparentie dat den vyand , die niet dan 
altewelonfe particuliere gebreklijkheden weet, en die 
niet dan al te veel fiet, dikwilstot in’t binnenfte van 
onfe ingewanden, wel vernomen zal hebben wat voor¬ 
deel hem dat zijn zal een de voorfz. plaetfen aen te 
taften, ter oorzake van een zo gewichtig gebrek. 
Sulksdat gelijk men fegt, dat d’occafie den dief maekt, 
alleen dit aenlien hemdenluft zoude mogen verwec° 
ken om tegen dezelve yeewes voor te nemen. 

En aen de andere fijde zijn deze Sreden hem fo 
na gelegen, en zo wel te paffe komende tot voort¬ 
gang van de conqueften, die hy voor hem heeft in 
Vrankrijk te doen, dat’erniet tetwijffelenftact, of 
hyzalzo wel fijn middelen als fijn forcen tegen defelve 
«enwenden, zo hy fich daer toe genodigc üet door de 

minfte gelegentheyd, die fich Voor fijn QQgéö £oudè 
' mogen prelenteren. 

Hierom is’t, mijn Heeren, datuwevoorfichtighe» 
den dit ftukaenmerken moeten, en daerzodapigen 
remedie toebrengen, dat den gemeenen vyaod niet 
krijge dat voordeel van eenacqueft, *c welk Z.Q fcha- 
delijk is voor u-lieder ftaet. 

Door dit middel zult gy-lieden den Konipg eq 
Vrankrijk verbinden om meer en meer u-lieder wel- 
vaert en voorfpoettebeforgen, en voornaqidijkzult 
gy-lieden door dit ftaeltgien aen mijn Heer van Wi¬ 
dofan, die gelogeert is in een plaetfe, u-lieden zo 
naburig,en daer u-lieden lp veel aen gelegenis,ce ken¬ 
nen geven, dat hy fijn verfekenheyt wel mach ftdleri 
op u-lieder goede willen , en zult hem een verfekerder 
en onverfaachderdienaer van den Kqnfpg maken, als 
hy bekennen fal dat doord’ Aqroriteyt van fijn Maje¬ 
fteyt , en de middelen van goede Vrienden en Nabuy- 
ren van de felve, hy in fijn nood byftant vintby 
E. E. 

Den Koning heeft my bevolen, in fijnen naem obli¬ 
gatie tepafferen van defomme, die de voorlcfireven 
quantiteyt van kruyt belopen fal, met belofte van die 
te ratifieren fo haeft als ik hem daqr van verwittigen 
fal. ' 

Gedaen in denHage den 18Novemb. Anno 1593. 
Ondertekent. Buzenval* 

<©it berfoeb té bn bc Staten <8cncrari geccnfem ©e 
teert / te toeten / bat men op ’t berfoeb ban ben honing ^tatert 
Bern bn ïeeningc foube aflïfïcren met bertigïj Dupfenr f f}'% 
ponben 25upbrupt totptobifïeban be^teben Calaté, ncn 
2£ouïoinge en “5tnb^ : boefi bit ïtrunt / na bat ör ifiodps 
toinöïang contrarie tuaS getoeef! / ten ïefien naCaïté ©.r- a 
barcnöecn met een t-cfiip ban ^otïoge gec&nbopeerf 
3ijnöe / $ gcbaïfen in Banben ban be ^upijlterfers / 30000 

adjt Schepen in getale 3ijnbe / bie bit gort aengctafï 
Babbcn: ïjet €>02ÏGgff-^djip ïjeeft fiefi gefaïbeeit / op ijjjt. 
bc ïuiflcn ban<£ngdanÖ» Ifcerc ban iDifoöam / " 
<6ouberneur ban €aï$ / epfchte B?t booffcljtcbm 
fïCüpt tueücrom / als fiem toehömenöe/ en bteiigijöe 
niet te fnïïcn laten nptbattn fellere Schepen met lioop- 
rnanfdjappcn gcïabenbanbeeïe meerbec importantie 
engrootcr tnaerbye/ inöicn fn Bet boo?fcf)?cben Crupt 
niet toebergeben tóilben. 

^onbcrbaglj ben 18 ^obemtnté té binnen ber 
5>tab ^ïburgö in een rdoutma);erëïjiuté/ bes abonöS 23?|n& 
tc negen uren / cencn ^janb ontffaen / bc toeïlie beur tonsj# 
ceocn (ïerïten Eupben 3©inö / bic op (lont/ fofcïjtdjjlï 6llt;39? 
boojt blüogf* / bat biel fiet bieröe-part ban be ^taö cn 
23iirgeren ïfupfen bcfbranbm met iBcuïeu niet al / 
toant belupben genoegli tc boen ïjabben met ïjaerfe^ 
ben te bergen / ’ttofïlt aïbaec een feei* grote denbeen 
noot beroorfaeïite: ooli bcrbjanbe aïbacr be 
ftetlie cn en gchocgfaem geljccle Straten 
af / fo battec een grote cllniDe in bc bootfchkben ^tebe 
toa^. 5be Heeren Staten 43eucracl Bchhcn bog? errfl 
zooo guïbcn gcaccorbcert tint be crtrao’öinarté eoufen^ 
ten ban <6döerlanb tot fnbfibie ban be felbe ^tebe / en 
boo’ts fiope gegeben ban befdbe noet) eenige borbet fufc 
fjbie te fuïlen boen in befen noob. 

%n befe jifêaent ban .Dobembcr té <6jabe plyilipi! _ 
ban .DaffoM/ uabat ijn untDdcflanb tucbcroiu bm m%w' 
nentDimmegcn gebaren ïoaêl eti De ïSnptcnjc mib pm ** 
ge bagen genifr liabbe / iu Der Ijacfl met een Dexï dtiprc' 
ren en ©oce-Dolii getogen beur ’t Êanb ban (Dubben llt'LfJI 
’t tlijbban^ben met grote bagrenfen / tot mVïaiib acnfe.J 
ban 3Irmbo:gb / Ijcbbenbc tenen acnftasb cp br ^tab b ^' 
ban aiimbotgïj / bctffopenDe bie met ecg ertre^jinfe 
in te nemen. M-imburglj id gelegen 4. gcoote ugj^n bait | 
3luub en 3 mijlen ban m ben / té een fraep net ,S)tcbe- 
ben / gelegen op bc teatcrbïocö JDefet; Icbbenbe een 
fferb Cafted/ dtecïbapccnfïcciH’otfc geftmOcfct 

loaS tot Bier toe oijbercoutfcBapf gebgnim en ben 
ïefien nacBt tua^öP gcmarcBcccttótaenöf^taö1 m 
Bcbbenbe bc jbetar/i aen bc Doone gebeègt / piet au 
öer.é itfietenbe ban bic tc boen fp|iugen / mofl öp na Bét 
Doec-bolb toartjten / ötó alle bc nacht bent fiijh m U*aV 
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ter getoaDet / en op ecnen ttoce-toeg betDooït toaten ge< 
toeefl / fa Dat Daercntuffcpen eer fp aenquatnen öen Dag 
acnquatn / toaer bette pp tnofi af topften fonöec pet tipt 
tempten I aUceiiïyft cenige23?anDfïicptinge en pon 
Decinge DaenDe. 

jBHncc &pn<£rcelïentie $jmceJ!aucit£ banjkaffau paDDe 
s&em. antrenf: Den n Üoücmöec ooft een aenflag op De iètaD 
JJJ* ban Stugge in ©ïaenDecen / Die pp genocgpfaem Dog: 
Dp fefter pielt / Dat pem niet fouDe faelgeren: pn paDöc on 
%>ymt fixnt 4-coo Hiatt te ©oct upt berfepepDen <©arnifoeneu 
te flc* f£?r- flff t’&cpecp Dom gaen/ en met ontrent 2 50 ;t>cpc* 
m pai geftwö tuflepen ^lup£ en Söïanftenbergp / ’t toa£ 

eenen bouftcccn nacfjt / toant pet tocté Den 22 nicutoc 
SBaï'C getoccft toacrom ösc trjb Dacr tbc geftoren toaé: 
niacr beta-jie pet fppngbïoeD tua*» gctocefl lagen Dc to$= 
gcïiDjefp mojten paffeeën albccl onDer 3©ater / fa öat 
Dacr fp rneenöcn Dat pet Djooglj toefen fouDe i fpïapDnt 
altertï’et^ rotte ftnpen / ooft foamjöt^ totten nabel toe 
Doo? ’t J©atcr moffen paperen / toaer Deur ooft De <©up* 
De Die fteuïupDcn De toeg teijfen fouöc bccbaeft toa£ / 
na*todijlté toctenöe toaer pp toa£ / en toeröc oberfaf ft£ 
fb met Dolen aip öeut pet toatcr te paperen / fo bde tfjDs 
bedoren Dat fp Dcj» niojgen^ ontrent y uren noep tod 2. 
grote naplcn ban3S?ugge toaren/toacr Deur fijn €vcsb 
lentic / mccftenOf Dat Den tijD bedopen fouDe toefen eer 
pp Dacr fouDe ftonnen ftonicn / geraDen bont tocöerom 
na De ^epepen te ftcercn / taant fp ooft genoegpfaem 
ontDeftt taaren / poctoeï De 4d?abe ban ^oliuö nietten 
boojrorïjt / genoegp op fijn befepepben pïaetfe ïagp. 

gingen fp toeber te&rpcep en boeren na EecïanD: 
een &cpsp ban <Po?D?ccftt bccongeluftte en betD?onft 
met ontrent 24 ^olDateii. <&c „èdjipper / Deur toiftté 
öeïept Defai aenfïagp begonnen torté / ïagft met fijn 
^bcpip Daer toe berept in De^ traité <é?acpt m toad> 
te! tip té Daer na gehangen / en ’t fept beftent pebbenöc / 
Dacr ober geepccïifccrt. 

• <0:abe ban .fyansbdt ïjaDDc ooft een acnflagïj / 
beN om in ’t SanD ban Der €>ocö te geraften. i)ier toe ge? 
SnSv. öibpfttr^p eenen ^an^omiffen/ een©gft©upfman 
lanö. en ^ijft-<è?abe in bat <Suar tier. <^efcn 3an #omif< 

feu toa^ bn nacftte ban fijn ®eDöe Deur eenige tCbontip 
rin^ / Dié tegen De 45aïge OobbdDen / fo men gcniicn; 
lijft fept/ geftadt engerantfoenrertop 5000guïöenp / 
toaer ober ftp ftïaegïjbc öat Ce fomme te groot toaö / en 
fofticiterenDe om maiDcringe / i^ftnn booigcljotiöcnfo 
berre ïjp iBanpbdt^ J&oIDatctt in EedanD toifï te bicii' 
gen / geïijft ecttritg f^outpDiagon Daer tn geftomen 
toa^/ cnaennetnentegeïcpDen / fo fouDe ïjp niet alleen 
ban bet ^antfoen ontflagen toefen / maer foiiöe ooft een 
grobte recompenfe Daer boben genieten, l^icr op i,d ftn 
in ïjan&eïnige getreDen / en Ijeeft aengetiomen ’t felbe té 
Doen: en aïbu$ t’ijunö ftomenDe enptactifercnDe om 

(f°i.6,) jjj'ng aangenomen bdoftetc boïb?engen tg ftp upt fufpi^ 
tie tot ttoeemad toe gehangen getooiDen / Dan t’elftenö 
toeDcr ontflagen/ Dodjten DerDenmaletoeDer geban? 
gen/ en bene eenen gjtaliaen / Die ban De£ ©pant^ 3ijDe 
quant obedoepen / obertupgt 3t)nDe / fjeeft alïe£ be« 
ftenc / en $ Daer ober binnen IDiDbeïburgï) ondjalf!. 

®fe 3Jn 3Junio boojïeöcn IjaöDe Üeere ^acob Wjorant 
^n.^e ©ccre ban èouïïp / <©efante ban De ÜBagtfïcaet ban 

cèeneben / fefteve piopoflncn gcDaeti / entefteunen ge- 
<5ent< geben Degrootc benautpept Daer in Die ban ©eneben 
bet? fen- bjaren/ Deur Den l^ertogc ban ^tabopen / berfoeftcnDe 
SrVan" bfflflentie ban gelbcin pareu nooD / en berfoept Daer 
aen be en boben ban toegcn Den Jftnötai^ en ilaeD ban c©ene* 
©erren pen Dat De #octoo^ in i€peoïogie / in De IBeDidne 
^^ten en in De föecpten / in De t>taD ban «©eneben gepjo? 
mi moVeert en toegdaten / meöe alpier in Dcfc Haiioen 

fotiom ontfangen en geapp^obeeit tooiDen/ totoeffe; 
nftige en exercitie ban panne Staten / eben en geïijft 
aftj of fp gepjomobceet en toegdaten toaren in De anöe; 
re oube Hu'tseditepteu. «De Zeereu Staten '43cncrad/ 
ïettenbe op De ccnfeguentien en op meer atiDcre coufiüe; 
tatieu/ Ijrbücn goetgebonöen Den odant terenbopes 
ren aen De ©jobintieiT / Dat pöcc ©jobintte fbuöe Daer 
in mogen Doen öat pengoetDocpte/ pebben obcrfulft^ 
De «DeDeputeerDc ban De pjobinticu m De Staten 

neraeï aèn pare ©timipaten gefepteben/cn Defe faïte ges 
recommanDeett/ fo ooft Defecten Staten <0enerael 
felbe Den <©efaiit 25?ieben meDe gaben aen De ^lobim 
tien / penïttpDen Defafte ernfldtjft recommanDerenDe/ 
Datfe toilDen aenfïen toat De gemeenefafte aen De bepou* 
Dinge ban De ^>taD ^eneben gelegen toap / infonDec^ 
pepD in refpcct ban Den Hertoge ban ^abopen en gta* 
Pen/ Die nu Doo? De boo?fcp?ebcn ^taD opgepouDenen 
geft?epDdt too?DcnDe / anDcrflnt^ op De honing ban 
Cftanftrpft enonfc©?unDen bol^-ïoop^/ Pp manieren 
banfp?eeften/ openaenballen mogen / toeïftcreDetien 
tod obertaegenöe en beöenftenöc berfoepten Defe fahen 
ten öeflcn toaer gecommanöccct te pouDcn/cn De felbe te 
afflflcren bptoatmiDDele pet fouDe mogen toefen / Dat 
De <0efantè fouDe mogen fpeuren paerïujiben goeden 
toilïe en gunfligpcpD / en Die aller tod geaffcctioneerDe 
ibecren in ©lanftrrjft / ^©iiprfianö en dDer^ ftillen bet• 
toedien tot ïiifl en ernfl om De gemeenefafte/en oitoin 
Der nooö t’ompeïfen / en Dcc getroutoigpepD en nooö- 
puïp met meerder troutoe Pp teflaen. %ie ban $qU 
lanD ijdjöcu Den ^efant 14000 <©uïöen gcacco?Decrt / 
Dorp met Die conditie' bat De £>tab ban 43enében in 
beteren flact geftomen 3ijnbc D?ie of bier ^oïïantfepe 
Studenten in pare ^cpoïc fonDen ondcrpouöcn. ?^ie 
ban ©neflanD pebben pembijf Dnpfent<©HlDen parti; 
cufteciijft ingetoilligpt / Die ban <6dDedanD en D’aiiDc^ 
re ©?obintscn nebben ban geftjftenpare libecaelpept na 
pare gekgentpcpD betoom. €>p ’t ttoeeDe berfoéft i^ 
fonDedinge gene 5toarigpept gemaeftt / Detopïe De 
Studenten ft!be pacre ^?otnotie foeften te bdiomen 
ban De Unibecfltepteu / Die mecflbermaert 3511 en pen 
bc;ï gelegen té. #ie öan<©e!DedanD gaben pcm Bete 
en 25?ieben Daer ban / fo Dat pp fcpepDe cebeïpft tod 
bernoegptban pier. 

fflp pebben berbaelt Dat De ©ceren Staten <6eiies „ 
rad / na pet obeclpDen ban De ©cerc Ha ©?e / goed 
gebonden padden De ïjcere Hibimté Caluaert af 
te baccDigen aen ben honing ban ©?anftcijft/ niet fe? 5^, 
ftere pnrtieuftcce en generale ïafï/ DetodfteaïDaerfe; &0rn 
ftcren tijö getoeeft / en Denïliouinggeboïgpt pebbenDe «pt 
in bccfcpepDen plaetfen/ i^ in’t ïaêtfïe ban jSobeim ®|a 
faec tocöcrom in Rolland geftomeu / al^ men op fpv 
11e ftcmfïe niet Dacpt; pp b?acpt 23?ieben mede ban ®a3 

ben Honing gefcp?cben upt diepen / aen De ïfcecen 
Staten genecad/ até ooft aen fijn ©?incdijfte Creeïlen* 
de ban ©rangien/ Dienende tot ereufeban fijne ftom? 
fïc / fotibec Dcc Staten laf! of pacr aöbrjö öacc cp ber« 
foept en bcrtoacpc te pebben / öen 5B?ief aen De ïfecceii 
Staten <©enerad toa^ lupdenDc al^ bolgpt: 

SEer lieve en goede Vrienden. Alhoewel wy eene © 
goede depelche gegeven hebben aen den Heere van !>an 

Buzanvalj onfen Ambaffadeur by u lieden, in mee- 
ninge dat gy door hem gemformeert foud worden van ^a] 
den inhoud van dien , nochtans omuluyden re beter rijft 
tedoen verilaen de Refolutie , die wy genomen heb- 
ben op’cftukvan de Oorloge van Arrhoys, waervan fCn<£p 
den Heere Caluaert ons openinge gedaen hadde, en uecac 
aengehouden van u went wegen , ’t welk daer na den 
Heere van Morians t’fijner wederkornfte noch tot bre¬ 
der particulariteiten en aenbiedingen uytgeftrekr had¬ 
de , hebben wy geacht te behooren tot onfen dienft en 
tot uwen, dat den voorfz. Caluaert metterfpueteen 
reyfedoennau lieden toe, dieu lieden partieuherder 
rapport mondelinge fal konnen doen, dan de Brieven 
fouden mogen voordellen. Wat aengaet onie voorfz. 
Refolutie, en ’t gene hy op ’t ftuk van de voorfchreven 
Oorloge heeft horen en fien Raedplegen , in den Raed 
by ons gehouden, daer wy hem expreffelijk hadden 
doen by komen, en’t gene hy daer op van ons ook in ’c 
bylonder verftaen heeft. Het is ook om u lieden te 
vertonen hetgoed, ’t welkJpruyren faluyt een goede 
diverfie, van uwer zijde , regen dele Lente eenigh 
merkelijk beleg ter handen nemende, gelijk wy hem 
daer van wel particulieren laft gegeven hebben, als 
zijnde een fake daer leer veel aengelegen is voor onfen 
dienlt, en infgelijks om u beden te fpreken van ’t ftuk 

van 
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i y9 $ * Vervolg der Nederlandfe Qorlogeru 70 
van de Fortificatie vanHordet, mitfgaders van veele j <££CCÏÏmtie alg ooft aen Den ^toftafliïbeut 2$U$anbaï 
andere faken betreffende ons gemeen profijt, om met Obergelebett IjeDbeilDc / ïjeeft ïjp cerfï Den Dtince ban 
«en goede en veerdige refolutie van u 1 ieder wegen op ©rangfen CU Den ^töbocact ban ïJolïanD / DC i^CCTC 
-" - j--‘- ’--J- — Meeftec 3oan ban ©löenbarnetacït/ in’tlange ge* 

comnmniccecteenige potneten/ öie ftp ïalïïjaööeban 
öen Honing ïjenïupDen in’t particulier acnte Dienen: 
cn Daer na berfoeftt IjebbenDe anDientie acn De Zeereu 
Staten ©cnecaeï / ig ftem Defeitmi bergunt Den eec* 
fïcn©ecemb?$ Hnno 1593. aliuaerftp in’t lange en j©at&e 
toeeD berfjadt Ijebbcubc D’octoaftc ban fijne ïjaefTjgc $crre 
ftoniflc / Dooi lafl en begeerte ban Den Honing / Die lp &a,u.?rf 
fuïft£ niet IjaDDe bonnen nocljte Dcrben toepgeccn / 
ijceft Ijem gcëjrciifeecf Dat ï)P fjmliinöcn Daer ban met rappee 
te boren IjaDDe bonnen bectuitt gen / Dacunaïjcefüjn ‘mJ 
aïïe fijnen lafl bp monöc berftadt / en Daer onöer ooiiDm4 
Ijoe Dat De Honing tjein bafldijft bcrfeftect ftaDDc Defe 
ttoeepuinctcn/ nanicntbjft/ Dat ïjp Den i3£pcbe$ / mee 
Die ban De Higue gemaeftt / niet bedangen noeftrum* 
menneer met Den Honing ban ê>pangien cebigen b:c* 
De maften fou'oe / fbuDer ftcnlupDec nocftte tot ïjen* 
lupöer pjcjuünie en Dat f)p Die ban De Heïigie in 
©?anftdjft/ Die ftn befte uDe Dat hem m alle fijnen na* 
Den altyD£ bpgeflacn tjaDDcu/ bDlJiontentlgb na tjen 
begeren fatigfaetle cn berfcaecinge Doen fouDe/ eren# 
fcrcnDc fieï) op Diberfe impojtantc conflDeratten / b&ier 
om ïjp ’t felbe fo Ijaefl niet ftonDe Doen als fijn begeerte 
mei toaa: tjeefc aan bp mciiDe bcrjjaeït Ö'ootfafte 
luaerom ïjp eeneri fefteren <ï£Ddnian in ^paugicn ge* 
fonDen IjaDDe / en mat öbojfabc ban Dien tuas gctoccft/ 
niet om eentge fecretcn bjcöe met Den Honing ban 
ièpangien te pari Delen: maec om te onDerrafïen ‘mat 
©ou 23aruarDijn De JIBcnDofa / Die eertijd^ 3lmuaffa* 
Deur Dc£ Honingté bon ^pangien bp De Honingmne 
ban €ngcïanö en na in ©janhegft / ïjem Deur een fc* 
ner <i!*Delman IjaDDe laten toeten, jéamentïijft / Dat Dc 
000^*5. ^crnarDijn Dc JiöcnDofa tocörrom tipt Bjanft* 
rijft in Jbpangien ftomenDe/ rapojt aen Den Honing 
en fijnen Haeb geDacn IjeübcnDe / Daer in berftlarenDe 
Dat na De lange erperientic/Die ïjp IjaDDe ban Dcfranfe 
faften / ïjp geen miöDel fadj om De Hroon ban ©^anfts 
rijft te bonnen Doen brengen nocö op Den Honing nacïj 
oy fijn ©ocljtcc / niet jcgenflaenDc alle pjefematien 
en beloften / Die De Honing ban £>paugien acn De pftn* 
cipaie i^oofDen ban De Higue fouDe mogen Doen. IBaer 
Deur jiBenDofain beracljtiuge ban Dieban’tl^of/ en 
gcnoegfaem in ongenaDe ban Den Honing geraêftttoaó F v 
getoeefï/ fo Dat Ijp bgji’tl^of bertogcu toa£: maer 
Dat nu Dc Honing ban ^pangien bcmerftciiDc Dat 
IHcnDofaljem DetoaedjcpDgefcpt ftaDDe/ ïjcmtoeDec 
te Hoof IjaDDe Doen bomen / en Dat ftem De Homng 
tocöcrom in alle grote cn fijne fecceetfle faften geb:uuft= 
te: nu IjaDDe Debooif?. j^eiiDofa/ een ban fijne <Dic^ 
naers tocfniDe / eni fcaiicop^<ÖDclmangcfanDenin 
B^anftrjjft / om Defe booif?. Adelman Die Den Honing 
in ^pangicn gcfonDcn IjaDDe / en Ijem Deur Den feïbeii 
IjaDDe Docnacnfeggcn / naDemad Den Honing flclj nu 
tot Den Catljoltjften Hoomfe <6dobc IjaDDe beftccrt / 
IjpDeu Honing begeciDe bnenDfcljap te bctoijfcn toacf 
fjp fouDe bonnen of magen / Detoijlc ftn iHeuDafa ban 
fijn moeder^ toegen ban Den ïfupfe ban Söourbon timg, 
©at öaerom DeH«ning pemanD ban fijne bcetroutfle 
bjienöen in „èpaugien fouDe toiilen fenDen / niet alg 
SlmbaffaDeur / maer om te hernemen toat occafie Daer 
fouDe mogen boctoallen tot boojDed ban fijne JHaf> 
flept ban Bjanunjft; toacr Doot De Honing fHier <i5öd' 
man in ^pangien gefonöcnIjaDDe/ Die ïjem bepnjsDe 
noclj te toef en ban De Higue / en na Dat De fdbe bier 
Dagen tot llJaDiil toa£ getoeefi / beeft Ijp miODd ge- 
bouDeu JiHenDofa te fpjeften / Die Ijp fijnen lafl opende; 
maec USenDofa lodjcnDe Dat Ijp Den ^Ddman fijneji 
©ienaec foöanigen lafl gegebeu baDDe / Dat Ijp niette¬ 
min genegen toa$ Den Honing fijnen liHecfler omDe 
boojgenoemDe ttoce oojfaftcn / te toeten / Dat ÖP €&' 
tljolijb getoojDcn toajS / en Dat Ijp iHeuÖofa ban fijn 
mocDcr^ toegen toasó ban Den ifupfe ban bourbon / 
alle ü jientfcljap Doen en bctoijfcn toiïbe/ en fouDe Die 
occafie toaccnemcn/ cn fien toat bn fouDe bonnen c? 
toegebjengen/ Dat lip Dacr^n'tHfl^bcn goeöe fiercu 
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alles ons metten eerften weder te komen vinden, en 
alles in effeóte of in ’t werk, te helpen (tellen. U lie 
den biddende niet quaedte vinden, dat hy totonfer 
bede en parfuafie defereyfe aengenomen heeft fonder 
u lieder verlof daer toe te verwachten: wacr in ons ge¬ 
docht heeft:dat d’imporrantie van de faken hem dienen 
fbudetotdifpenfatie vanditdevoirtot u lieden-waerts, 
niet willende nalaten ook te feggen dat boven de luffi- 
fantheyr, die in hem is, wy ook in hem bekennen 
eene fo grote atlèdde tot de gemeene welvaerc van 
onfen dienft , en tot onderhoudinge van eene goe¬ 
de vriendfehap en intelligentie tuflehen ons, dat om 
de begeerte die wy hebben, dat ly vaft en gedurigh 
blijve, wy fijne refidemieby ons voor feer aengenaem 
fulien houden, indien fodanige u lieder wille is, bid¬ 
dende God. 

Seer lieve en goede vrienden dat hy u lieden houdt 
in fijn Heylige hoede, gefchreven te Diepen den 17 
Novembris 1593. en was ondertekent , Henry. En 
leger ftont getekent , R'vel ’t Opfchrift was , aen 
onie feer lieve en goede vrunden , Mijn Heeren de 
Staten Generael der Vereenighde Nederlandtfche 
Provinciën. 

V Inhouden van den Brief aen fijn Excel¬ 
lentie <was aldus luydende. 

MOn Coufijn. Na dat ik u met mijn hand twee 
Brieven gefchreven hebbe, die u fullen gelevert 

zijn van den Heere van Buzanva!, mijnen AmbaflU- 
aeur, en dat ook hem een breder depefche gegeven 
hebbe op de voorvallen, die ons nodigen op onfen fa¬ 
kete denken, heb ik begeert defe reyle van den Heere 
Caluart derwaerts over , de welke tuffehen de vreie 
van fijn Heeren te vergrammen, en van my te misha¬ 
gen , iseyntlijkals gedwongen ge weeft door de bede, 
die ik hem daerom geciaen heöbe,om die aen te nemen, 
mitfgaders dat de qualiteyt en gewichtigheyt der 
voorfz. faken hem moet dienen tot excuys van dathy 
fich heeft laten bewegen door d’afïeótie, die hy heeft 
om daer in dienft te doen: ik beroep rayop hem om 
u de particulai iteyten van dien te doen verftaen, en 
fal u feggen, dat ik hem in alle fijn a&ien en propooften 
bevonden hebbe u feer toegedaen tez'jn, ’twelkmy 
dies te meer occafie geeft om hem te beminnen, be- 
balven den goeden wille die ik hem van langer hand 
toedrage. Hy heeft my particulijk gefproken van de 
faken , die ia Prinsdom van Orangien betreffen , waer 
ingy van my fult mogen verwachten alle de behulp- 
faemheydjdiemy mogelijk fal wefen,dacropalsnoch 
niet hebbende konnen doen letten om het afwefen van 
mijnenraed, die ik binnen weynig dagen verwachte, 
voorts. Mon Coufijn, heb ik hem particuliere laft aen 
u gegeven op’tftuk van de Oorloge van Artoys, en 
van de diverfiedoor eenigh merkelijk belegh van uwe 
zijde, wetende datdir faken zijn daer in u verftantde 
meefte kracht heeft. Ikbidde u te geloven ’t gene hy 
o hierop van mijne wegen feggen fal, en opdat mijn 
Heeren de Staten'iccafie hebben om fich gantfelijk te 
vertrouwen van mijn intentie , die ik hebbe, dat wy 
onfeheydelijk byeen gevoeght fullen blijven , fo in 
vruntfehap, als in intereft van ftaet. So bidde ik u 
hen te verfekeren, dat ik nimmermeer Pays noghac- 
coort fal maken, nietten Koning van Spangien fonder 
hen, noch tot hare prejuditie , en wilt u daer voor 
borge voor my ftellen, op het woord ’t v/elk ik u geve 
by defe tegenwoordige. Biddende God. 

Mon Coufijn, dathy uhoude in fijne Heylige hoe¬ 
de , gefchreven te Diepen. Defen 17 Novembris 
Anno 1593- Ondertekent, Hemy, En lager, Revel. 
’t Opfchrift. Aan mijnen Neve den Prince Maurits 
vanNaflau. 

©c boojft. Caluart upt ©janftrijft geftomen jijn* 
De/ en fijne 23jiebcn fo aen De Staten ©cnecacï/ jljn 



1-^5 clartigfte Boek. * 

fonbe tttaïicn / enbaec eenigeu ttjb bcitacüeu: en fo 
öefedEbeïmanbcrfcicïjt bat l)y Daec-en-tuffcïjen cenige 
feaepi'gïfept fauöe mogen fïen / ei? bpfonbee ’t cfcmiaeï/ 
atoacc ïjp baci’ na gcbjacfjt toa£ ’t felüc te befïcïjtigen/ 
toa^oolialbacctoefcnbe gcbjacïjt tn ccnCapel/ öacc 
ïjpgcfienïjaöbf bc^jmce metb’3fnfante tuffcljcn ïjen 
bcpbcn ïeuöcnbe een S?tipb ban een ©,jabc / bctfjacïbe 
be gefraïtemflc ban öc acngcfïcïjtcn en fïatute ban be 
benamen ban be ^ince en D’^nfante / mït$gaöer£ bc 
ItofMpïjepö ban ïjarc Ijabyteu / Daemataa£ De Ho 
lung ban Spangien fcïbe hooit gekomen m ’t jtoavt 
gebleet / met een rap jet op fijn 5tjöc / en fo tnerbe ïjem 
gefeyt / fict fransman / De Honing beeft een rapier op 
lijn 5ijbe/ öatïjn in bier jacr niet gebaen beeft/ (|c 
«©aernatrip befe ©beïman toeberom tot j,T^aö|tï ge^ 
bomen / en babbe fflbenbofagefp^oftcn om fijn affcïjept 
te beunen / Die ïjem anbctö geen affebept konöe geben 
ban bat ïjP Den Honing boot fijnen bticnb ïjicï: / en boot 
ïjem bom bat Iju fonbe bonnen / aï^b’oceafïc ficïj fotibc 

■pjefentcren: toaerop bpberfoebt bat ïjn aenöenHcL 
niug fonbe liuüen fcïjnjben / öaerban bp fMj cjccufcers 
bc/ feggenbe fo ib ïjem fonbe fdjbjbcndi tijtel geben 
ban Honing ban ilabarre/ fomocbtibfoïief opeen 
febabot gacn en ïaten mp ’t booft afjlaen / fonbe ib bem 
Honing ban ©janfergb (fepbc bp) iimtuïcrcn / bacr 
en bent mijn Jfèeefïcr tjem niet booj / en fo ib bem am 
bcr£ intimïccrbc / bat fonbe ïjem De Honing beïgen/ 
fulp fuït gp beu Honing feggen Dat ib fijnDpnö ben 
en blijbcn faï / en ’t felbc betonen / aï£ b’occafie fuïk£ 
faïpjefenteren. ^cinjcüifs.^bclman ïjaöbefdjmet 
be Agenten ban bc lf mogen ban JBapne en Mtt* 
cure tertuijïe bp Luier tot iDaöiil toaö / famiïiaer ge? 
maebt / onber ’t bekfeï bat bp ban be Jligue toag / en 
bacr upt betfïacn Dat bc Honing ban Jspangicnfcer 
gcfïoojt fcoa0 op ben hertog ban IDamic / om bat ÖP 
i&rcbch met ben Honing gemaabt babbe/ ïjet totlke 
fijn^gcmbcrftljoombabbe/ feggenbe bat ÏJP genoot; 
bnibt tuaö gctoccfl bat te boen/ of bat patp/ ISouaen/ 
en anbere grote flebcn ïjen acn ben Honing föuben bc* 
geben ïjebóen / ca bat bp nu bacc-en-tuffcbcn mibbe* 
ïen babbe om fuïï$ bequamdijb te bootbomen / en ïjet 
bolït anberö in te bceïbni en in bebotiete ïjouben / tot 
bat bate nïadjt bu ben anberen fonbe toefen: aïïetoeE 
bc particuïaritcptcn bp fepbc/ bem ben Honingfeïbc 
gefept te ïjcübcn / niet meer anbere partimïaritepten. 
^)c ijcercu Staten ïjabben ban bet fenben ban befen 
<£bclman na spangien aï gdjooit / cntoa£ ïjnilInuDcn 
fufpeet/ geïijii oob bc Honingmnc ban «$ugeïanb / en 
fcïjtjnt befen ©Dcïman geUieefï te 5tjn ben fiHxrc ban 
Dacenneö / öiebeHoning/ na bat bp upt ^pangteu 
gekomen toaö / na <Sugdanb fonb om be Honmginne/ 
Die ban Dit fenben ooit jaloers biap / contentcment te 
boen: en beeft bc boojfs. Caïuart Öaer na acn be £|cc= 
ten Staten (©cuerad / ben bbfben december bp ge? 
fcïj?ifte obcrgdebect Dit luboïgenbe fijn t'OpoJt / albué 
inpbenöc: 

Alogcnde, Edele 3 Erentfejle, Wijft feer •voorjienige 
Heeren, 

5j8appo?t M uweEd. een fchrifcelijk fommier verhad te 
jgkre v^/ doen van mijn mondelingraport, van mijn ge- 
toan £a* befoigneerde in Vrankrijk,fo ftaec te confidereren dat 
fuart d’Inftrudtie my tot de fel ve reyte van uwe E. gegeven, 

fêerrfK genoeë vervat is drie principale poinden. 
Staren Waerafheteerfteis, dat ik met alle middelen neer- 
<© ne» ftelijk foude onderfoeken d’afFedie en genegentheyd 

f tipftr* van ^ne Maiefteyt» f° tot den ilaet van herwaerts 
löUnto«overï die van de Religie in Vrankrijk en elders, als 
gdcüerr ook tegen den Koning van Spangien. 

ÖE©e» ^et ander ono mec ade behendigheyd te gronderen, 
ccmbet of ook yet by fijne Majefteyt met den Koning van 
aspj. Spangien in ’t fecrete gehandelt foude mogen worden 

En het derde, dat ik na de difpofitie en genegent- 
heyt, die ik in fijne Majefteyt foude vinden , del'elve 
induceren, en raden foude rot de Oorloge van Artoys 
enHenego'iwe, en daer toe alle bequame middelen 
sa redenen &,(Wuyken. 

Nopende het eerfte poindt > welk raekt de gene» 
raie afFedtie en genegentheyt van fijne Majefteyt, 
mach ik uweE. wel verfekeren, dat fijne Majefteyt 
van den eerften dag af mijnder aenkomfte by hem, tot 
de lefte uure van mijn vertrek toe, met fuik een open 
boefem my fijnhertegants en alfo ontdekt en te ken¬ 
nen gegeven heeft, (jafonder jactantie gefproken) fo 
fijne alderlecreetfte en importantfte affairen voorne¬ 
men en angften, ook fo geopent, dat uwe E. vafte* 
lijk mogen geloven dat fijne Majefteyt noch huydens- 
daegs de felfdeafFedtie, wille en intentie heeft, die 
ik over de22jaren altijd in hem bekent en gefpeurt 
hebbe. 

En’tfelve fo in genegentheyt en fonderlinge fym- 
patie tot defe Landen, die ik van allen tijden gróót 
in fijne Majefteyt gevonden hebbe, als in eene irre-- 
conciliable vyandfehap tegen den Koning van Span¬ 
gien, om de oude ulurpatie van fijn Komnkrijke van 
Navarre en de andere occafien, die defe lefte oorloge 
dagelijks vermeerderen. 

En om d’affedtie van fijne Majefteyt tot uwe Èd. 
en defe Landen nader te particularileren, dient ge- 
confidereert. 

Eerft, dat fijne Majefteyt t’allen ftonden in ’t openr 
baer en in’tfecreet uwe Ed. verklaert te wefen fijne 
fekertfte en aldergeaffeétioneerde vrienden , en ook 
de alderbequaerofte om met hunne affiftentie het am¬ 
bitieus voornemen van den Koning van Spangien te 
mogen refreneren. 

Item dat hy uwe Ed. met woorden en werken dage¬ 
lijks is verklarende eenen legittimen fouvereyneft 
Staet te wefen, wiens autoriteyt hy in alle manieren 
ook begeert te bevelen en te vermeerderen. 

Ook dat fijne Majefteyt affirmeert geene fake in 
meerder affedtie te hebben, dan fich nader met uwe 
E. en fijne Excellentie te verbinden, myzeerernfte- 
lijk bevolen hebbende, ’tzelve alle t’eenemaeluwe 
Ed. welexpreffelijk te kennen te geven, en van fijne 
fincere intentie dies aengaende wel te informeren. 

En nopende fijne gefintheyd in’tfaidl van de Reli¬ 
gie, mitsgaders ook fijne affedtie tot die van de Re» 
ligie. 

Kennen uwe Ed. van het eerfte oordelen uyt fijne 
uyterlijke demonftratie, waer van nochtans vele te 
zeggen zoude wezen. En het andere fpeuren uyt de 
mogelijke faveuren die fijne Majefteyt die van de Re- 
ligiedagelijksisdoende. 

Waer af onder andere notabel is, dat fijne Majd- 
fteyt ’/ Gouvernement van Saumur (daer alle de Catbov 
lijken de ooge zeer op hebben, en den Heere van Plefi. 
fisgeerne daer af gefpolieert zagen) zelfs deze voor¬ 
leden maenden na fijn doodaen fijnen Sone geconfir» 
meert heeft. 

Gelijk hy ook andere van henlieden totdeopperfte 
digniteyten heeft getrocken, wefende zelfs fijnen 
Raed grotelijks gecompofeert van de principaelfte 
perfonen van henlieden en fijne domeftijken , als 
d’Edelmannen die hem ter tafelen dienen, Secreta- 
rifen van fijn kamer, Kamerlingen, Edelmannen van 
de kameren, Someliers, en alder-familiaerfte Die¬ 
naars van fijnPerfoon, bykans altemael van de felve 
Religie. 

Dat ook fijne Majefteyt dikwils met occafie niet 
verfwijgt, maervoor een yegelijk verklaert hoever¬ 
re hy in die van de Religie gehouden is, zeggende, 
datly zijn die geene, die de hitte en koude des daegs 
en *s nachts met hem gedragen hebben, en haer bloed 
altijd met hem opgeftelt, gewaegt en niet gefpaert 
hebben. 

Dit alle met meer andere circumftantien, te lang 
om te verhalen, dient tot raport van het eerfte punt, 
nopende de affedie en genegentheyd van fijne Ma¬ 
jefteyt tot uwe Ed en die van de Religie. 

Nopende het tweede, te weten, de fecrete hande- 
linge, die der zouden mogen wefen tuffehen fijne Ma¬ 
jefteyt en den Koning van Spangien, hebben uwe E. 
by mijne brieven verftaen, hoe ik dies aengaende 
deur diverfe middelen behendelijk ontdekt hebbe, 

’cgenc 
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’tgene dat andere (dïe lange voor my by fijne Maje- 
ftcyt geweeft lijn) niet genoegzaem hadden kon- 
nen gronderen. 

Gelijk ook uwe Ed. by mijn mondelingeraportin 
’tlangeenwel particulierlijk gehoort hebben, ’tgene 
indevoqrlz. Negotiatie wyders wedervaren is, en by 
La Varenne \(c Ive acn fijne Majefteyt gerapporteert is 
geweeft. 

Om alle welke particulariteyten my te kennen te 
geven, en uwe Ed. daer van raport tedoen, fijne Ma¬ 
jefteyt die naFecan en Henry Ville gereyft was, en 
van wien ik derhalven oorlof genomen hadde, my 
door eenen exprefifen Edelman in diligentie afgevaer- 
digt, twee dagen heef: doen ophouden, en fijne we- 
derkomite, me hy derhalven haeftede, doen ver¬ 
wachten. 

Waer van alfo fijne Majefteyt hem dies wel hadde 
konnen mids fijn verreyfen exculeren , ikoccalïege- 
nomen hebbe van te meer te geloven, dat alle het ver¬ 
had ’t welk fijne Majefteyt my diesaengaendegedaen 
heeft, genoeg fihcecrlijk en londer yet merkelijk ach¬ 
ter te houden gefchied is. 

Te meer den Hertog van Bouillon my noch daer 
na ’tfelvige ook verhalende, niecfonderlings tot’t ge¬ 
ne, dat fijne Majefteyt mygeleyd hadde, daerbyge- 
daen heeft. 

Boven dat ook fijne Majefteyt my met eene zeer 
goedemaniere van doen, en veele apparenteei reu m- 
itantie verklaerc heeft, dat hy nimmermeer zoverre 
in defelve Negoriarie gedacht hadde te treden, dat 
uweE. van de effecten en conduite van dien eenige 
occafie zoude konnen hebben van fich te beklagen. 

Met affirmatie en vafte beloften, dathy ook nim¬ 
mermeer in delelve of andere met den Koning van 
Spangien yet handden fal, in ’t groot noch in ’t kleyn, 
fonder uwe E. kenniffe en voorweten. 

Waer af en van meerder particulariteyt dies aen- 
gaende, fijne Majefteyt my geleyt heeft by fijne Brie¬ 
ven begeert te hebben op fijne Excellentie, dat dele 
fijne Borge en Garant by uwe E. foude willen blijven. 

Om welke toefegginge van fijne Majefteyt geloof 
tegeven, en ook’t vorder raport van den voorfz Va- 
renne, ’twelk beftaet in diflimulatien over weder¬ 
zijde, meenende een yegdijk van henlieden fijn pro¬ 
fijt met den anderen tedoen, voor ongeveynft te hou¬ 
den , my grotelijks beweegt de finale exrraordinarie 
refólutie van fijne Majefteyt, op ’c vermanen van uwe 
Ed. en in conformiteyt van de derde poinóte van mij¬ 
ne Inftrudie, genomen in’tfeyt van de Oorloge van 
Artoys. 

Te weten, dat fijne Majefteyt, latende varen alle 
dehope van peys, die men hem zo binnen als buyten 
fijne Koningrijken gegeven heeft, en ook afilaend* 
alle vordere prolongatie van beftant (feer inftanteli|k 
verfocht by die van de Ligue) eyndelijk gerefolveerc 
heeft in vollen rade de Landen van Artoys en Hene- 
gouwe niet alleenlijk met excurfien, depopulatien 
en andere adten van hoftiliteyt te devafteren en by 
furprinfe eenige principale fteden van de felve Lan¬ 
den in te nemen, maer ook den Koning van Spangien 
in de voorfz. Landen met een expreiïen Veld-leger, 
onder’t beleyd van den Hertoge van Bouillon oorloge 
aentedoen, en om alle’t lelve te faciliteren met den 
Heere van Balangi en Villars eene particulierecapi- 
tulatie, hoe befwaerlijk defelve hem ioude mogen 
welen te maken. 

Van welke formele Refólutie, in maniere voorfz. 
genomen, en tot de welke fijne Majefteyt my ook be¬ 
laft heeft te roepen , mitsgaders ook in diverfe andere 
conlultatien daer op gehouden, fijne Majefteyt met 
grote inftantien op my begeert heeft, dat ik uweE. 
wel particulierlijken (oude komen raport doen, en 
de lelve vertoont n ’t gene ik in de vooriz. deliberatien 
en refolutien , prefent geweeft hebbende gehoorc en 
gefien hadde. 

Mitsgaders ook neffens den Heere van Buzanval 
fijne Majefteyts AmbaiTadeur, uweE.fommigepoin- 
ten defe Refólutie annex, als onder andere een no- 

tablediverfie, te weten,’t beleg van Duynkerken in 
Vlaenderen of andere plaetlen daer omtrent gelegen » 
uweEd voortedtagen , en te verlekeren dat de felve 
fulks encreprenercnde fijne Majefteyt deur fijne Fron- 
tieren van Bolonnois, tot Lillers op deLie, envan 
daer tot op den Berg van Caflel in perfoon met fijn 
ganfeh Leger fich by fijn Excellentie lal vervoegen, 
en’tvoonz beleg en wat daer uyt volgen foude, mo¬ 
gen favoriferen. 

Waer van en andere pointen meer alzo den voorfz.' 
Heere van Buzanval lpecialijkengelaft is, ikhierfu- 
perfederen lal uwe Ed. vorder te informeren. 

Sal daer-cn-tuffchen uweE. niettemin in’tgene- 
racl te kennen geven, dat welendealfulke eene impor¬ 
tante refólutie genomen by fijne Majefteyt, en felfs 
giotdijks ter inftantie en op de remonftramie van 
uwe Ed. en uok met toelegginge van daer in, loveel 
den Staet defer Landen eenigfins fal mogen lijden, 
fijne Majefteyt te feconderen,’t welk ik ook fijne Ma- 
jcftcyc wel affirmativelijkgereprefenteert hebbe, gro¬ 
telijks van node is defe Refólutie wel te wegen, en met 
alle mogelijke middelen de felve tijdelijk te verfter- 
ken en te voeden. 

Te meer fijne Majefteyt defelve tegen den raed van 
veele, die van contrarie advyfezijn, geconcludeert 
heeft, en de welke om defelve te breken fijne Maje¬ 
fteyt geerne fouden periuaderen, dat op de Majefteyt 
van Engeland en uwe E. geen fondament te maken is, 
maer dat fijne Majefteyt alleenlijk fijn recours behoor¬ 
de te nemen aen de Catholijke Princen, ja felfs aen 
den Koning van Spangien, en dat met lulke condi¬ 
tiën als uweE. wel konnen overleggen. 

Ier concrarie van welke opinie, hoewel fijne Ma¬ 
jefteyt deur fijne natuurlijke inclinatie ganfchelijkge- 
rciol veert is, nochtans te vrelen foude wefen, indien 
uweE. fijne M jefteyt dit fijn voornemen niet dadê- 
lijk en helpen uytvoeren, en hare middelen by hem 
daer toe niet vervoegen , dat fijne Majefteyt eyndelijk 
nootshalven tot de voorfz opinie ioude mogen ge- 
trocken en geperfuadeert worden. 

Boven dat fijne Majefteyt ook met reden achter¬ 
denken foude mogen krijgen, en van de voorfz. quaed- 
willige en qualijk geaftetftioneerde onderricht wor¬ 
den , dat alle mijne inftantien van wegen uwe Ed. aen 
fijne Majefteytgedaen fimulat fouden geweeft zijn, 
en meergebruykt om fijne Majefteyts affe&ie te on- 
dertaften, of om de felve in perykel te ftellen dan met 
iinceriteyt, alsfijneMajefteytuweE.roebetrout, en 
ik hem ook volkomelijk toegefcyt hebbe. 

Wefende over fulks wel tc confidereren , dat fijne 
Majefteyt bykans alfo veel uytterhjke daed en raed 
van uwe E. van node heeft.tegen fommige van de 
voorfz .fijnen Rade (die men felfs vreeft in’thertege- 
noeg ligeurs te wefen) als tegen de macht van fijne 
openbare en verklaerde vyanden. 

Boven dien ook ftaetwel by uweE. te overleggen," 
dat hebbende fijne Majefteyt gerefolveert ’c beftant, 
’t welk hy die van de Ligue geaccordeert, heeft niet te 
verlengen hoe important dattet is , fijne Majefteyt 
voor den fel ven tijd, die feer kort is, ten minften eene 
goede fmakevan verfekeringe van fecours te geven, 
indien men de volkomen Refólutie daer van noch niet 
Ioude konnen te wege brengen om fijne Majefteyt daer 
deur occaiie te geven hem voor den bequamen tijd 
niet te precipiteren. 

Hoewel mijns erachtens alle voorder uycftelinde- 
fe, hoe kleyn ’tfelve fy , periculeus worden fubjeél: 
eenige veranderinge , te meer deur dien fijne Maje¬ 
fteyts Voorlaten binnen dercighjaren tor geenefulke 
relblutie hebben dorven komen. 

’t Selve heeft my den Hertoge van Bouillon (diegro- 
telijks geaftectioneert is tot defeOorloge, en van dele 
Relblutie wel een principael movement) wel perticü- 
herlijk te kennen geven en gelaft uwe E, ’c feivige wel 
tc repre'.enteren, opdat by fautevandaerin niet tijde- 
lijs te voorfien en d’ occaiie waer te nemen uwe E. 

i hier uamaels (maer te late) fich des niet beklagen. 
! Niet dat by fijne Majefteyt eenige verklaringe van 
\ wille 
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wille in deié materie ten principale te vreefen fy, maer 
wel door occafie en faulte van fecours eenige uytftel- 
linge tot anderen tijd(d’welke onfeker is wanneer meer 
foude verfchijnen) foude mogen voorgeworpen wor¬ 
den , en dat by de induftrieufe praótiken van de gene, 
die fijne Majefteyt feer lange hebben doen geloven 

(F0L69) dat’ergeenfuffifante occafie wasvanfich foopenbaer- 
lijk tegen den Koning vanSpangien te verklaren. 

Sal uwe £. ook in confideratie believen te leggen 
tot defe Refolutie van fijne Majefteyt de Declaratie 
van de Keur-Vorft van Brandenburgh , den Admi- 
niftrateur fijnen Sone, den Marquis van Hansbagh en 
ander Princen Proteftanten , gedaen aen den Heere 
van Fresnes , Ambafladeur van zijne Majefteyt in 
Duytfland, ten dienfte van fijne Majefteyt en fijneaf- 
fairen. Om van de welke Propofitie uweEd.te ver¬ 
wittigen de felve Vorften , fo ik by den voorichreven 
Heere van Fresnes verftaen hebbe eenen Gefante by 
uwe E. van meeninge fouden zijn af te veerdigen. 

Wefende henluyden intentie en Propofitie alfomy 
de felve Heere van Fresnes mondelinge te kennen ge¬ 
geven heeft j dat indien fijne Majefteyt, niet tegen- 
ftaende fijne veranderinge in ’tFeyt van de Religie, 
blijft in Vyandichap metten Koningvan Spangten en 
fijne Adherenten, (y-luyden om den Hertoge van Lor- 
reynen alle middelen van afliftentie aen die van de Li- 
gue te benemen, en ook ft Bil'dom van Straetsborgh 
uyt fijne Soons handen te vendiceren , genoeg gerefol- 
veert waren te onderhouden twee duyient Peerden en 
fesduyfent Lands-Knechten met fes Kanons, en van 
fijne Majefteyt te requireren tot Overftc en beleydinge 
van fuiken Legerden Hertoge van Bouillon, mitsga¬ 
ders ook by fijne Majefteyt geaffifteert te worden, om 
de Koninginne van Engeland te induceren tot her on¬ 
derhoud van een Regiment Swirfers tot de felve Oor¬ 
loge, en uwe Ed. tot eenige notable diverfie. 

Op welke Propofitie hoe wel,fo my de voorfchreven 
Hertoge van Bouillon gefeyd heeft , miflchien geen 
volkomen oorfake is om fich ganfchelijk te funderen , 
nochtans goede apperentie is dat wefende tuflchen 
fijn Majefteyt en den Hertoge van Lorreyne, in (tede 
van Peys, en particulier Beftant gemaekc voor eenige 
maenden, alft wel loude mogen gefchieden, en den 
voorfz. Hertoge van Bouillon, volgende de voorfz. 
Refolutien, van fijne Majefteyts Oorloge voerende 
in Arthoys en Henegouwe de voorfchreven Duytle 
Vorften lichtelijk byfulke occafie enExemplen fou¬ 
den mogen geinduceert worden rotten effedte van de 
voorfchreven Propofitie, om na tftxprieren van den 
voorfchreven Beftand metten Hertoge van Lorreynen 
de Oorloge ook in fijn Land te worpen en t’paflagie 
ft welk den Koning van Spangien aldaer heeft, over? 
fulkstefluyten. 

Heeft my derhalvenden voorfchreven Hertoge van 
Bouillon gerecommandeertft felfde ftuk uwe Ed. ex- 
preflelijk voor te dragen, en de felve te vermanen defe 
fake van Duytfland niet ganfchelijk te verachten, hoe 
wel nu ter tijd daer op geen ieker Fondament tema¬ 
ken is. 

Heeft my voortsook fijne Majefteyt metveele be- 
, weeghlijke woorden gepropofeert’tperijkel, dat fou¬ 

de mogen vallen in fijne affairen door het uytftel van 
de Refolutie van uwe E. nopende ft gene hy op de fel¬ 
ve is verfoekende, en tot defe Oorlog nodig is. Der- 
halvenfeerinftantelijken op my begerende, jamyook 
conjurerende, dat ik alle mogelijke diligentie foude 
Willen doen om mijne reyfe te haeften. 

Infonderheyt aengemerkt de kortheyt des tijds van 
deTreves, en dat van fijne Majefteyts wegen in defe 
materie geen nadere Refolutie te verwachten is. 

Seggende fijne Majefteyt dat uwe Ed. tot vorde- 
ringe van de voorfchreven Oorloge van Arthoys niet 
nodieu ^ouc*e kannen achten, noch ook tot hen-luy- 
verfekeringe ^eeeren, dat fijne Majefteyt uwe Ed. 
niet alfo geernè"fal aJJorderen en ook met trouwena 
fijn vermogen volbrengen. 

Hebbende my fijne Majeftöy-T van de Generalen 
ftaet van fijne affairen fo v/el doen informeren, felfs 

aengaende de goede Intelligentie, die hy heeft mette 
Princen van Italien, in Switzer-Land, van de belof¬ 
ten van hare Majefteyt van Engeland , en alteratie van 
dien, ja ook vande perticuliereConftitutie van fijne 
Maj. geheele Koningrijke in alle de Provintien , dat 
fijne Maj acht dat uwe E. geen nadere Informatie van 
de gelegentheyd van fijne affairen by eenigh voorder 
uytftel of afveerdinge aen fijne Majeft. foude konnen 
vernachten, gelijk ik ook hope uwe E.daer van by 
mijn mondelinge rapport genoeghfaem voldaen te 
hebben. 

Nopende andere particulariteyten heeft fijne Maje¬ 
fteyt t’mijnder vertrek gefeyt, dat hy indien mogelijk 
wort fijne Kfoninge tegen Junuario zal vorderen, tot 
welkelolemniteyt fijne Majefteyt wel zoude begeeren 
dat van uwe E. wegen geaffifteert zoude wezen. 

Heeft my fijne Majefteyc ook bevolen uwe E. te 
verfekeren , dat hy die van de Religie met alle occa¬ 
fie ter bequamer tijd zal volkomen contentement ge¬ 
ven , exculerende fich op diverle confideratien, die 
voorwaergenoeg important zijn, dat hy ft zelve zo 
baert, als hy zelve wel begeeren zoude, nietkoftete 
wegen brengen. 

Heeft my ook fijne Majefteyt belaft uyve E. rapport 
te doen van de goede particuliere intelligentie, die 
hy heeft met den Hertog van Florentien, tot confir¬ 
matie van de weke, en ook tot meerder autoriteyt van 
uweE. fijne Majefteyt uwe E. laec bedunken of ft niet 
bequaem zoude wezen eenen fecreten Dienaer van 
uwe E. aen den zelvtn Hertog af te vaerdigen,om hem 
te getuygen de goede coirerpondencie , die daer is 
tuflchen uwe E. en fijne Majefteyt mitsgaders ook 
uwe E conftacteaffeffie van te continueren d’Oorlo- 
ge tegen den Koning van Spaajen , waer uyt eenige 
nader intelligentie met den voorfz. Hertog zoude mo¬ 
gen fpruyten,tor verminderinge van de macht van den 
Koning van Spangien, zeggende fijne Majefteyt dat 
hy in fuiken gevalle uwe E. Gefante met fijne Brieven 
z mde vergeleUchnppen : maer dat’et felve feer fecre- 
telijk zoude lewerke moeten geleyt worden, om de 
JaloufyedesKonings van Spangien regenden voorfz. 
Hertog nietontijdelijk te vermeerderen. 

Recommandeert ook fijne Majefteyt uwe E. het on- 
derfoek van eenig bequaem middel om de Armadevan 
Galleyen en Oorlogiehepen van Spangien t wefende 
in ft paffagie van Fontarabie , en loerende op eenig 
Important exploiét, miflchien ook op de Reviere 
van deSomme, alzod’entreprinceop Bourdeaux ge- 
failgeert is, te mogen aen brande fteken. 

Nopendede verzochte furcheantie van uweE. op 
ft fey t van de Reprelaille, heeft my de zelve fijne Ma¬ 
jefteyt geaccordeen voor twee Jaren , refterende noch 
de befegelinge by den Cancelier te vorderen, en de 
Emologaue van dien by den Parlamente teTours. 

Eyndelijk fo is rny by fommige principale Heeren 
neffens fijne Majefteyt wefende vertoont, dar een 
grote occafie van de opiniatrete van veele van de prin¬ 
cipale Partifanen van de Ligue, isdefollitudebuyten 
houwelijke van fijne Majefteyt, als denkende dezelve 
van de Ligue, dat komende fijne Majefteyc te fter- 
ven, ftzy natuurlijk, by battaille ofanderfinrs, zy- 
luyden dan wederom occafie zouden hebben, om in 
zulken gevalle en debat vandeKronehun aucoriteyt 
te continueren en miflchien te vermeerderen, gelijk 
ook om dezelve fake de principale en beftgeaffedtio- 
neerde Dienaers van fijne Majefteyt onderhouden 
worden in continuele vreefe en angft, achtende de 
voorfz. Heeren dat, om in d’eene en d’andere incon- 
venientie te verfien, van node zoude wefen dat fijne 
Majefteyt zoude believen tot Houwelijk te verftaen. 
Om waer toe fijne Majefteyt te induceren, zy geloven 
dat uwe E. wel alderbequaemfte en aengenaemfte 
zoude wezen; allegerende zo wel ft gene voorfz.is, 
alsftgenerale contentement, dat fijne Majefteyt alle 
fijne fubjedten zoude geven , wegnemendeof immers 
verminderende, daer mede zo wel de prefente occa¬ 
fie van trouble als de toekomende, indien fijne Ma¬ 
jefteyc fonder Hoire achter te laten foude komen te 

fterven * 
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fterven, in welke alles de voorfz. Heeren ook achten 
dat u we E. groot part en deel zouden hebben, en over 
fulksoccafieom daer op by fijne Majefteyt te infifte- 
ren. 

Dit is mijn Heeren’t gene ik nodig geacht hebbe 
volgende uwe E. bevel by fchrifte te vervatten, uwe 
E. fal believen op alles een goet regard te nemen, en 
fich na de gelegentheyd en importantie van dien en 
hunne affairen op alles te refolveren , en fijne Maje¬ 
fteyt zo haeft mogelijk wefen lal van hunne refolutie 
te verwittigen. 

(•F01.69J benige Dagen Daer na / namentlgft Den acïjtcn 
eembn^/ ljeeft Den boojnoemDcn ^ccreban25n3an= 
bal / ^tmbafTaDcur ban Den Honing ban ©tanftrp/ 
in De BcrgaDermge ban De boojf5. heeren graten <JBe- 
nerael gcDacn nocï) öefe naboIgenDc pjopofitie / Daer 
op Ijp mcDe bcifoctjt Dat De felbe J^ceren Staten foit' 
Den frullen nemen een gocDe faborable refolutie / fo ten 
Dicnfïe ban Den Honing fijnen U&eefïer / alp ïjarc en 
gene tbclbaert / en toa£ De felbe p^opofitie luyDcnDc 
alp bolgt: 

irn t»e 
fetaten 
Sent* 
«tl. 

Mijn Heeren, 
P?opo<T T WeE. zullen van ftuk tot ftuk verftaen hebben 

IUe ban uyt het rapport, ’twelk mijn Heere Caluart 
aen uweE E. gedaen heeft van deaffairen van Vrank- 

anbal" rijk , hoedanig dat de meninge en genegentheyd van 
de Alderchriftelijkften Koning tot defen Staet zy, 
hoedanig dedifpofitie zy van dien van Vrankrijkinde 
ellenden, daer mede zy geplaegt is, hoedanig de re- 
folutiezy van fijn Majefteyt om te voorfien in de qua- 
den, dewelke hetfchiergenerael ongeluk van geheel 
Chriftenrijk, in ’t particulier, in fijn Koningrijk 
trekt. Op defe felve poinóten is’tdat ik rechtevoort 
in defe Vergaderinge te fpreken hebbe van wegen fijn 
Majefteyt, het meeftendeel van de welke ik kortelijk 
overlopen fal, wetende dat den Koning fich zeer par¬ 
ticulierlijk gecommuniceert en geopenbaert heeft aen 
uwe E. inden Peifoon van u-lieder Gedeputeerde by 
fijn Majefteyt. 

Eerftelijk dan, hoewel ik wel wenfchte in uwe ge¬ 
moederen in te beelden een volkomen kenniffe van de 
goede meningen van fijn Majefteyt tot u liedenwaerts, 
en dat ik wel wete dat den Koning daer een fonder- 
ling behagen in neemt, als h/ mach verftaen, dat gy- 
liedengelove geeft den goeden en oprechten wille die 
hy draegt tot de welvaert van uwe faken : So is ’t noch¬ 
tans dat ik niet vele woorden hefteden fal om u-lieden 
deze fijne affedtie te doen geloven, door dien den 
voorfz. Heere Caluart u-lieden daer van tekenen en 
proelftucken genoeg geven kan, in ’t gene hy u-lie¬ 
den heeft konnen voor oogen ftellen van de oprechte 
enongeveynsde a&ien van fijn Majefteyt, vandeor- 
dinare getuygenifle welke fijn woorden daer van ge¬ 
ven, envanderefolutiendie hy in fijne raden neemt 
(voortkomende uyt eene brandende begeerte van dit 
Land eenig pand te geven van eene oprechte goet- 
willigheyd en erkenteniffe van (o vele gedienftighe- 
den, die hy daer van heeft ontfangen) aétien die hy 
gefien heeft, woorden die hy verftaen heeft, relolu- 
tien die hy genomen heeft, ja zelfs ook gevordert heb¬ 
bende in ’t nemen van alle defelve by geweeft, en her- 
waerts overgekomen zijnde tot vorderinge en volvoe- 
ringe van defelve. 

Ik zal dan komen tot de difpofitie van de ftaet van 
Vrankrijk, alzo ’t op dit fubjeö is dat den Koning 
gebout heeft fijnraedflagen en refolutien, van de wel¬ 
ke ik laft hebbe u-lieden deelachtig te maken. Maer 
verwacht van my niet, mijn Heeren, een lange be- 
fchrijvinge vanonfen Staet, welke fich genoeg ver¬ 
toont van haer zelven, en door haer wonden , en door 
deremedien die fy daer toe foekt, dikwilshaer gebu- 
ren om hulpe aenroependc. Ik zal alleenlijk zeggen 
dat de gene, dewelke oorzaken zijn van defe quaden, 
gerefolveert hebbende haer liever aen duyfent ltucken 
tefien, dan de hope te verliefen van fich eenige van 
de felve ftucken eygen temaken, meer en meer be¬ 

tonen hoe wijt haer propooften en handelingen ver- 
fcheyden zijn van de begeerte der zelve: want fy heb¬ 
ben fich vafter als oyt verbonden met denSpanjaert 
(eenigenoorfpronk van alle haer wederfpannigheden) 
enlemblant makende van op ons te brengen de zege¬ 
ningen van Romen, hebben van daer beftelt de ver¬ 
vloekingen tegen fijn Majefteyt, en hebben verhan¬ 
delt en overkomen de verkopinge van haer Vaderland , 
endaerfchijnt niet meer te refteren, dan de midde¬ 
len om’tzelve den Spanjaert te mogen leveren inde 
perfoon van de Infante fijn Dochter. 

Hierom is’tdat fijn Majefteyt, fiende dat de uyt- 
ftellen en rëfpijtën, die hy hen gaf by’taccoord vaq 
beftand, om haer fmaek te geven van fijn goedertie» 
renhey t, en tijd om fich beter te bedenken, niet dien¬ 
den dan om hen temeer re verfterken in haerfchade- 
lijke voornemens, gerefolveert heeft in’claetftevan 
ditjaereen eyndc te maken van het voorfz. beftand, 
en de wapenen weder by de hand te nemen tot hand- 
havinge van fijn ftaet en waerdigheyt. 

Nu, mijn Heeren, op d’openinge die gedaen moet 
worden van de oorloge, heeft den Koning u-lieden 
fijn raedfiagingen willen communiceren, waer toe 
hy fich gevoelt verbonden te zijn, doordet’famen- 
voeginge diegylieden t’famen hebt van eenen zelven 
vyand, en noch wel meer om fo vele contributien, 
die gylieden gedaen hebt uyt u-lieder geede willeen 
middelen in fijn dringende noden, en boven alle om 
de lorge en bekommeringe, die gylieden noch kor¬ 
telijk gehad hebt, hem deelachtig makende u-lieder 
goede advijfen op de handelingeen beleyt van defe 
oorloge, hem vertonende hoe profijtelijk het wefen 
zoude die te brengen indeProvintien van Artoysen 
Henegouwen, zijnde dezelve degene, doormiddel 
van de welke den Koning van Spangien van tijd tot 
tijd heirlegersdoet vallen dan in het midden, dan in 
deFrontieren van Vrankrijk, en van waer, als’chem 
te pas komt, hy dietranfportcert en doet trecken te¬ 
gen defe Vereenigde Provintien. 

Dit is, mijn Heeren, het principale en laetfte point, 
waer van ik te fpreken hebbe in defe vergaderinge, 
en op het welke indien ik wat lang blijf ftaen, en acht 
niet dat het zy om d’opinie die ik zoude hebben, dat 
gylieden het nietverftond en waerdeerde na fijn me¬ 
rite, maer acht dat het alleenlijk is om den laft die 
ik hebbe van u lieden wel te doen verftaen en begrij¬ 
pen den wil en middelen, die fijn Majefteyt heeft, 
om in dit ftuk te volgen ul ieder goede raden, en’t ge¬ 
ne dat hy verwacht en verfoektvan ulieder zijde, om 
’t zelve te profijtelijker te mogen aenvangen. Want 
even gelijk als fijn Majefteyt u lieder goede advyfen 
ten alderbeften neemt, als voortkomende uyt een 
oprechten oorfpronk van vriendfehap , en uyt een rijp 
oordeel in de fake van de wereld, alzo hoopt hy ook, 
dat overleggende het fware pak, ’t welke hy geladen 
heeft, felfs ook den intereft die gylieden hebt by defe 
entreprife ofaenfiag, gylieden u verkloeken zult in 
uwe goede affe&ie, om hem van nieuws by te ftaen 
met ulieder middelen in de voivoeringe van’t gene 
hy gerefolveert heeft. 

Ik zal u-lieden niet voorhouden de conteftatien 
die gedaen zijn in den Raed van fijn Majefteyt voor 
hetbefluytvan defen aenflag, de vertoningen ente- 
genftellinge, die fommige van fijnfonderlingftedie- 
naers daer tegen gedaen hebben, voorftdlende dat 
door dit breken van neutraliteyt, fijn Majefteyt en 
fijn goede Onderfaten van de Provintien, palende acn 
Arroys en Henegouwe, immers zo veel of meer fcha- 
de ontfangen zullen, dan den vyand wel zoude in de 
voorfz. Landen: ik zal alleenlijk zeggen, dat het con- 
fideranen geweeft zijn , voorde welke fijn Majefteyt 
heeft doen gaen die van de gemeene welvaert, daer 
in immerszo zeer beweegt zijnde door de nuttigheyr, 
die hy daer door de Provintien van u-lieder Unie 
hoopt te doen gevoelen, als door eenigerhande ander 
refpedt. 

Sijn Majefteyt komt dan met U E. E. overeen in d<? 
maxime, waer op fy d’advijfenfonderen die fy hem 
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gegeven hebben, te weten dat de gerijflijkheden, wel¬ 
ke de Provinciën van Artoysen Henegouwe genieten 
door den vrede en ftilheyd daerin fy leven, de prin¬ 
cipale Voetfter-moeder fijn van oorloge, fo tegen u- 
liederStaer, als tegen den Staet van fijn Majefteyt, 
en dat defen oorfpronk of gefneden of ten minften 
gecroubleert zijnde, het quaed, ft welk daer uyt her- 
vloeyt tot gemeen nadeel, niet langer zal konnen con¬ 
tinueren , of fodanigen kracht hebben als te voren. So- 
danig is het oordeel van fijn Majefteyt,met een fonder- 
linge begeerte dat deaenflagen, fo van fijn zijde als 
van de uwe ,tot diteffeéf mogen beleyd worden. 

Om defe oorfake fijn Majefteyt wel overleyt heb¬ 
bende de Forcen, die de vyand zamen zal konnen 
brengen, die groot wezen zullen, gemerkt de grote 
verfatnelingen en aennemingen die aen allen kanten 
gefchieden, ook overwogen hebbende de befpringin- 
gen en invallen die hy zoude mogen doen in fijnen 
Staet, en dat het van node zoude wezen, foomfich 
tegen dezelve te ftellen , als om hem zeifsaen te ta¬ 
ffen in fijn eygen Land, om fijn aenflagen te fwacker 
te maken, veel partyen van legers en van forcen te 
hebben aen verfcheyden oorden, heeft gerefolveert 
temaken drie hopen (als drie klevne heyrlegers) van 
alle fijn forcen, waer van het principale by hem welen 
zal, beftaende uyt 3000 Switfo-s, 4000 Franfe Har- 
quebulïers, ^ooopaerden, en her fecours’twelk de 
Koninginne van Engeland zal mogen zenden. De¬ 
zen hoop zal omhertrecken , en zal befchutten die 
deelen van het Koninkrijk, tegen dewelke de vyan- 
den haer rr.eeftc geweld zullen aenwenden, en in 
lommazal verfien mdieplaetfen daer den nood ver- 
eyfchen zal. Het tweede zal wezen onder mijn 
Heereden Hertoge van Morapenfier, omNorman- 
die te verfekeren, endeftad vanRouaen te quellen 
en te beichanfen. Het derde zal wezen onder mijn 
Heer den Hertog van Bouillon.Maerfchalk vanVrank- 
rijk, ’twelk zijn zal inTierache, een Provincie pa¬ 
lende aen de landen van Artoys en Henegouwe, en 
dit is den hoop die gefchikt is tot d’invafie der voorfz. 
Provinciën, om daer vyandlijker wijle in te vallen, 
Zo haeft alshetSpaenfe Leger in Vrankrijk gekomen 
Zal Zijn, en op den zei ven tijd zullen de vooriz. Pro- 
vintien ook aengevallen worden uytallede Fruntier- 
plaetfen van Vrankrijk , die den Koning gehoorfaem 
zijn Sijn Majefteyt belooft defen hoop te begin¬ 
ner» met 1500 Switlers, 2000 Franfe Arquebufiers, 
en 800 paerden, die hy fteilen zal onder ’t beleyt en 
commandement van mijn Heer van Bouillon. Maer 
alzo delen hoopmeeft m’tgevaer van den gemeenen 
vyand zal ftaen, en dat den zei ven fwak zijnde, ge¬ 
dwongen zouden wezen fich te fcheyden of te’ver¬ 
wecken op deminfte tegenftellinge die fich tegen de 
Zelve zoude mogen verheffen. Zo verfoekt fijn Ma¬ 
jefteyt dat LJ E F. uyt haer middelen daer by willen 
voegen 3000 mannen te voet en joopeerden, aen- 
genomen en betaelt tot u-Üeder kollen, zo lang als 
d’oorloge gecontinucert word in de vooriz Provin- 
tien, ’twelk men za! konnen reguleren, bepalen ol 
modere ren nadat d’occafien dat raden zullen. Den 
Komng bid u lieden, mijn Heeren, dat de 3000 man¬ 
nen ,die hy op u lieden verfoekt, mogen aengenoraen 
worden in Switzerland, en wezen mogen van deze 
natie, waer in fijn Majefteyt my bevolen heeftU E. 
E. te vertonen wat voordeel of avantagien hy hebben 
zal, dat is dat door dit middel hetaennemen, ’cwelk 
den Koning van Spangien voor heeft te doen van deze 
natie, gebroken zal worden, door dien dat de Kapi- 
teynen onderhouden en geëmployeert zijnde van lijn 
Majefteyt, die daer alrede noch ander volk doetaen- 
nemen, liever zullen dienen, na haer oude alliantie, 
onder de banieren van Vrankrijk ais onder die van 
Spangien. Ook Zijn alle dingen alrede zo bereyt in 
de voorfz. Landen tot deze aenneminge, doordegro- 
te onderhoudinge, dar is, dat den Koning de Capi- 
teynen en andere Hoorden met penfioenen, &c. in 
fijn devotie onderhouden heeft die fijn Majefteyt daer 
van langer hand gedae^ heeft, dat.de yoorfz.Swit- 
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zers in korten tijd in Vrankrijk zullen konnen wezen, 
niet hebbende dan Bourgongie te pafferen om te ko¬ 
men ter plaetfe daer zy dienen moeten : ook dat een 
hoop van deze natie vafter en te beter t’zamenhou- 
dendeisdan van eenige andere, noytniet verminde» 
rende dan door de dood. SoU E. reZolveren hier in 
fijn Majefteyt te voldoen, zo heb’iklaft daer van in 
der haeft tefchrijyen aen Monfieur de Sillery,fijnAm- 
baiïadeur in Switzerland, dewelke ordre geven zal 
°P ’tgeheele ftuk van dit volk aen te nemen en op 
weg re brengen, zonder dat U E E. ergens in bemoeyt 
hoeven te wordeD , als om hem in handen te doen 
leveren ’t geld daer toe van node. Dit corpsd’artnée 
of heyrleger t’zamengevoegt zijnde, zal de macht 
hebben om te belpringen en aen te vallen, enzalbe- 
ftantzijn tot volvoeringe van de aenflagen die inde 
vooriz. Provintien gedaen zullen mogen worden, de¬ 
welke het anders gevaerlijk zoude wezen by de hand 
te nemen of volcrecken , eerdat men die zoude kon¬ 
nen handhaven, dat is, dat men eenige plaetlen, &c. 
zoude innemen, die men niet zoude konnen inhou- 
den>5 indien de vyand aenquam met eenige force om 
die tontzetten of weder te nemen, ft zelve zoude 
gevaerlijk zijn, &c. Dit heirleger zal oorzake we- J 
zen van de verminderinge der forcen, dieden vyand 
voorgenomen hadde in Vrankrijk te doen vallen, om 
aen tecaften eenige van de plaeden van fijn Majefteyt, 
dewelke de grote fteden , de Ligeurs onderdanig zijn¬ 
de , laftig vallen. Het zal ook meer plaetfe maken 
voord’aenfiagen, dieU E. herwaeres overfullen mo¬ 
gen doen om uwelimicenteverbreeden. Want het 
gene den vyand daer laten zal om fich ze ftellen tegen 
dezen hoop, dat zal wefen tot ontlaftinire zo van 
Vrankrijk als van dit Land. 

En indien ft quam te gebeuren (gelijk vele dingen 
by geval gefchieden in de zaken van Oorloge) darde • 
Yyanden gebroken ofverftroyt wierden, of geheel of 
ten dele, t welk zoude mogen gebeuren door de lang- 
dungheyd en wederftoot van eenig beleg ft welk zy 
zouden mogen by der hand nemen, of door beletfe- 
len die fijn Majefteyt hen mocht komen te geven, of 
door ft gebrek ft welk zy mochten vinden van alle din¬ 
gen nootfakelijk tot onderhoudinge van een Heyrleger 
in Vrankrijk) dan foud gy-luyden in fuiken gelegent- 
heyd uwe Forcen , die gy-lieden herwaerts over ia 
handen foud hebben, konnen voegen by die van mijn 
Heer van Bouillon, of hy de fijne by de uwe, en met 
een gereformeert Heyrleger by der hand nemen het 
Beleg van Duynkerken, tot bevordering van’t welke 
lijn Majefteyt by brengen zoude, indien ft nood wa¬ 
re, de Forcen die hyby hem zoude hebben, om daer 
van te brengen een geluckige uytkomfte, hebbende 
my belaft UE. te verzekeren dat dezen aenflachfijn 
Majefteyt zeer ter harten gaer, en dat hy niets meer 
wenicht dan den middel te hebben om daer in yetwes 
uyt te richten t welk dezen ftaet aengenaem zy. 

Nu gelijk als op een fondament, ft welk wel ge» 
leyt is 3 vele folderingcn opgericht konnen worden 
d eene boven d’andere, alfo fal ft ook mogen gaen 
met defen hoop, welke opficht nemen, enalsprefi- 
deren fal op defe geheel e Frontiere, waer op apparen- 
tie is ,dat de Duytfen luft fullen krijgen om te verlich¬ 
ten de rurne die op haer laken gevallen is in delaetfte 
Oorloge van StraetAurg, ft welk ik nierfonderoor- 
laek iegge, nadien de gene, welke de voornaemfte 
onder hen-lieden zijn, belaft hebben aen mijn Heer 
van Frefne, Ambafladeur van fijn Majefteyt wederom 
treckende om hem te gaen vinden, dat hy hem ver- 
fekerenfoude, dat, indien hy den pays niet befloot 
met Monfieur de Lorrayne , fy hoopten forcen te 
ftellen in handen van Monfieur de Bouillon , om den 
Hertog van Lorraine 't hooft te bieden, ofterugge 
te drijven en met fijn Majefteyt in ft gemeen den Krijg 
te voeren, na dat de plaetfenen occafienfich meeft 
ten propoofte preien teren fouden. Deforcen diefy 
beloven zijn van 5000 Landsknechten en loooRuy- 
ters, en oordeelt eens mijn Heeren of daer apparentie 
wefen zoude om wel te doen, als zo veele verfchey 
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den ftucken fich in een lichaem vergaderen Tullen on-' 
der een vroom ervaren en kloekmoedig H ooft, dewel¬ 
ke met fijn eygen vromigheyd en meriten fijne aenfla- 
gen de Komnglijke authoriteyt toebrengen foude. 
Aenmerkt dat het eene goed, of, geluk met het andere 
verbonden word met trappen, en dat indien gyhe- 
den fijn Majefteyt helpt den eerften trap leggen , hy 
falder andere by voegen, die ons zullen doen ftijgen 
en pafferen wyder dan wy met den eerften fouden 
hebben durven hopen. 

Vele Taken, mijn Heeren, moeten u lieden ver¬ 
wecken om naeuwen vieriglijk te omhellen defeoc- 
calie, die u lieden gepreTenteert word van wegen fijn 
Majefteyt, tot de bedieninge en vervolg vandcoor- 
logevan’t toekomende jaer, tot gemeene nut van de 
eenen en van de anderen. Maer boven al is het pro¬ 
fijt dacr in fo oogenfehijnlijk voor uwen ftaet, dat het 
felveniet te begrijpen is, niet te kennen ii’alderfon- 
derlijkfte remedie welke Toude mogen gebruykt wor¬ 
den tot de langdurige oorlogen deTer Provintien. En 
hoewel dat ik toegeve dat deTe nuttigheyd ook zeer 
groot en als wederzijdig kan weTen aen de kant van 
fijn Majefteyt, Toift nochtans dat die veel verfeker- 
der is aen ulieden kant, alzo gylieden ganTch geen 
fcha.de hebben zult by delen oorlog, en dat de pro¬ 
fijten daerin ganlch oogenfehijnlijk zijn, maer’c en 
is niet mogelijk dat fijn Majefteyt, zelfs als hy daer 
profijt by doet, daer geen fchadeby lijde, teroorzake 
van de verdervingen en verwoeftingen , dewelke van 
wederzijden gedaen zullen worden in de naburige 
Provintien, de welke rechtevoort leven in volkomen 
enfekeregenietinge harer goederen Devyandenge- 
quelt en aengetaft wordende in haer eygen huyfen 
door defen aenflag, zo vervolgt gylieden fteetsuop- 
Tet, en vaert voort in u lieder generael voornemen 
van den Spangiaert d’oorloge aen te doen, het ver- 
fchilzal daer in wefen, dat gylieden een deel van de 
felve oorloge verder van uwe Frontieren af lult wer¬ 
pen dan zy rechtevoort is > maer groot is de eere en 
vordeel ’t welk gylieden hebben lult, u lieden voe¬ 
gende na ’t verfoek van fijne Majefteyt, door dien dat 
ftellende een deel van uwe wapenen en middelen in 
fijne handen, gylieden met een ftag twee cffedlen Tuit 
voortbrengen. Het eene van uwen vyand te vervol¬ 
gen en bekrijgen onder Tulk een goeden Hooft; het an¬ 
dere, vaneen Koning van Vrankrijk door Tulk een 
hulpe te verbinden tot eene eeuwige erkentenifïe fo 
van ’t gene hem voor defen te gevalle gedaen is, als 
van de tegenwoordige hulpe, u lieden naeuwer ver¬ 
bindende met Vrankrijk dan gylieden oyt hier bevo¬ 
rens gedaen hebt. 

Maer het gene’twelk zeerwel te pafte komt, en 
’t welke grote bequaemheyd of lichtigheyd geven fal 
tot defe fake, is de byvoeginge vandeftadCamerik , 
dewelke mijn Heer van Balagry brengt, gelijk ook 
fijn eygen perfoon, ten dienfte van fijn Majefteyt, 
met conditie van fijnenc wegen van te treden in defe 
offenfive oorloge van Artoysen Henegouwe, en daer 
in goede aenflagen in ’t werk te ftellen, fo haeft als hy 
daer van het bevel' ontfangen fal van fijn Majefteyt, 
endatdefelve hem vereere en vergelde metdeweer- 
digheyd van Maerfchalk van Vrankrijk, en hem ac- 
cordere 67000 Kronen ’s jaers tot onderhoudinge van 
dicGuarnifoen , met noch andere conditiën, welke 
de Koning niet geaccordeert foude hebben, fonderde 
begeerte die hy heeft van profijt te trecken uyt defe 
ftad in den aenflag van defe oorloge, en’t felve aen 
u lieden Staet particulierlijk te doen gevoelen of 
fmaken. 

Gy weet wel, mijn Heeren, om wat prijs gylieden 
t’anderen tijden getracht hebt te kopen defe bequaem- 
heid van denKoning vanSpangien te befchadigen door 
den middel van defe plaetfe, met wat fomme van pen¬ 
ningen gylieden hebt willen openen defepoorte, om 
door de felve’tonweder op uwen vyand te doen uyt- 
komen : en rechtevoort dat fy haerfelven by maniere 
van fpreken u lieden aenbied, dat fy u lieden geprden- 
teert word door de handen van een groot Koning, om 
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daer uyt te trecken defc eertijds Zozeer gefochte be¬ 
quaemheyd, fultgyliedendienu veronachtzamen, of 
fo lankzaem en traeglijk te werk gaen,dat gylieden ons 
in gevaer ftelc van de principale vrucht van dien te 
verliefen? voorwacr, mijn Heeren, ik kan my zel- 
ven niet inbeelden een fo grote gebreklijkheyt in u lie¬ 
den voorlichtigheden. 

Nadien dan datUE.E. den Koning als verbonden 
hebben tot dit voornemen , door ’t goetvinden ’c wel¬ 
ke hy gedaen heeft van den raed, die fy hem daer op 
gegeven hebben door den Heere Caluart, en dat die 
doende, gyluyden u ftiliwijgende verbonden hebt om 
hem by te ftaen in ’c volvoeren van dien , fo raedflaegt 
ter goeder uure om hem daer in te verfterken, intijds 
en met den eerften dat mogelijk zal wefen, met het 
gene dat hy op u lieden verfoekt, met het gene dat de 
gcftalte van dc fake lelfs u lieden afeylcht, met het 
gene dat gylieden met redenen van Staet niet kor- 
det weygeren. 

Met de neerftigheyd, die gyiieden gebruyken zult 
om alles gereet te houden rot defe effedten, en fijne 
Majefteyt een vaerüige verfekertheyt tegeven , zult 
gylieden veel winnen. In den eerften, zullen niet 
meer vernieuc worden de propooften van’tbeftand, 
’c welk voor u lieden niet dan Ichadelijk kan wezen : 
voorts zult gylieden fijn Majefteyt doen blijken d2t 
het niet ruykeloofelijk, noch als by maniere van u. 
fel ven te willen quyten, geweeft is, dat hem defe pro- 
pofitie van u lieden wegen gedaen is, maer als defe Zo 
rijkelijk overwogen hebbende, dat gylieden hem de¬ 
zen weg wijfende, van intentie geweeft zijt daerin re 
geleyden en re handhaven met het gene dat in u liedc % 
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Dit zijn , mijn Heeren, deprincipale pointen , wel¬ 

ke my belaft zijn U E. E. te vertonen en voor te hou¬ 
den , en particuliere deduótie van de welke ikniec 
twijffele of de komfte van mijn Hccre Caluart heeft 
u lieden grote klaerheyt gegeven , nadien fijn Maje¬ 
fteyt my ontboden heeft, dat behalven de particuliere 
communicatie, die hy dikwils met hem gehouden 
heeft, hyook gewilc heeft dat hy gekomen zy in alle 
de Raden die op dit fubjedt gehouden zijn gewor¬ 
den , op dat hy middel zoude hebben om u lieden te 
beter te onderrichten, en weg te nemen de fwarig- 
heden, welke de brieven, die niet repliceren konnen , 
niet zouden hebben konnen beantwoorden. 

Mijn Heeren , gylieden fiet het groot getal van 
forcen, die den vyand vergadert, gylieden hoort de 
gemeene Hemmen, welke zeggen dat hec meefte deel 
van dien gelchikt zijn tegen Vrankrijk, tegen ’t welke 
den Koning van Spangien een geweld aenwenden 
wil, ’t welk hem mach vercorfaken een gewin vat# 
degeheele fake en van een volkomen vidorie, met 
de vergeldiDge van zo vele fchatcen diehy alredebe^ 
fteed heeft. Vaert voort den Koning te betonen , dat 
gylieden fijn waerachtige vrienden zijt, die hem niet 
verlaten in den nood. De noden, van het Koninkrijk 
zijn u lieden genoeg bekent door de grote ellenden en 
ftormen, die het geleden heeft tot defer uure roe; 
noden, die zodanig zijn, dat zy ’t zelve in ’c eynde 
noch zullen doen ruineren, indien’t geheelijk ver¬ 
laten of flappelijkbygeftaen word van fijne vrienden j 
maer tegen welke noden indien men fielt de kloek- 
heyt en middelen die ons God in handen geftelt heeft? 
daer is goede hope , dat met de manlijke refolutie, 
welke fijn Majefteyt daer toebrengt, Vrankrijk gefal- 
veert of behouden zal worden , en in de barque van 
fijne behoudenifte overfchtpen zal de behoudeniffe 
van alle fijn geburen en vrienden, ’t welk de meenin- 
ge is van lijn Majefteyt, om welke te verkrijgen hy 
alrijds fijnen ftaet en zelfs het leven opofFe/en zal, ge¬ 
lijk hy hier voreriszodikmaeisgedaen heeft. 

Eerdat ik fcheyde uyt dit gezelfchap, wil ik niet 
vergeten een particulariteyt, die my van fijne Ma¬ 
jefteyt belaft is U E. E, voor te houden, dat is de fterk- 
makinge van Hourdet, een plaetfe gelegen aen de 
mond van de Rieviere de Som me. Gylieden weet 
wel hoe veel daer aen gelegen is, zijnde defelve defa 

Cft Lan- 
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Landen fo na. gelegen i dat de Oorlog-fchepen, die 
ordinairlijk uyt de voorfz. Rieviere komen, dikwils 
uwe kooplieden grote fchade gedaen hebben.De Span- 
giaerts hebben de bequaemheyd van dien fo wel ver¬ 
ftaen , dat’et gevaer is dat zy de felve fullen innemen, 
om u lieder trafijk noch meer te beletten. De begeerte 
van fijn Majefteyc foude wel welen dat gylieden de 
fterkmakinge van dien wilde by der hand nemen, om 
de bequaemheden die de zee u lieden daer van geeft. 
Sijn Majefteyt zoude daer aen fijn zijde ook toedoen 
’tgene in fijn macht zoude welen , ’twelk niet veel 
foude konnen wefen , gemerkt de andere grote affai- 
ren daer mede hy belaft is. Indien dat een fake ware 
die gylieden wildeten meendet te doen ,fijn Majefteyt 
heeft my belaft met uwe E. E. te handelen van de ko¬ 
ffen, die men daeraenfoude moeten doen, en ulie¬ 
den Obligatien daer van te palieren, en u lieden te 
verklaren de perfoon, den welken hy wel begeeren 
foude dat her Gouvernement van defe plaetle bevolen 
wierd, hopende daer van eene lo goede keule te doen 
in dit regard, dat hy U E. E. feer aengenaem foude 
wefen, en dat gylieden in verfekertheyt foud mogen 
leven fo veel alsdefeplaetfeaengaet. 

Gedaen in den Hage, delen 8 December, 1593. 
Ondertekent 

Buza nval. 

Koningen, Princen enHeeren,maerook vandehee- 
le Chriftenheyt, ja van de heele werelt, fo ’t mogelijk 
- en dat aen d’andere zijde de refolutie, by uwe was 

i 

teren Staten <©encrad eer bat 3p boïbomen 
refolutie op befe piapofïticbonbcn nemen / Dctoijüjet 
niet be ^obintien niofic gecommnmcccrt toojben / 
bebbengoebgebonben/ baerop terfïont cencn crp:cft 
fen bobe af te baerbigen / en aen fijne JBajefïept te 

ben naboïgenDen 23pef: Dodj be toinb bleef 
lange contrarie / fo bat ben bjief fo Ijaefi niet boo?t* 
raeltte alö jpïupben tod getoilt ïjabben. 3Den 23^icf 
toaö lupbenbe al£ boïgt: 

(Fei.7») 
2S?icf 

bon öc 
fleewn 
Staten 

eadaeti 
8>en Wo* 
Mini 
te ars 

SIRE, hoewel dat uwe Majefteyt ons hier bevo- 

) ren klaerlijk genoeg heeft doen weten en te ver- 
ftaen gegeven by alle fijne Brieven en Ambaftaden, 
die van fijnent wegen herwaerts gefonden zijn ge- 
weeft, en fo vele bewyfingen federt gevolgt, fijne 
feer fonderlinge en oprechte affedtie tot defen Staer, 
en de bevorderinge van de faken van dien, naderge- 
fondeert op de eenigheyd en gelijkheyd vanonfege- 
mene fake regens een gemeen vyand, en voorts gege¬ 
ven fulke fekerheyd en belofte van fijne gefonde en 
oorbaerlijke refolutie van de oorlog te willen conti¬ 
nueren tegens de Koning van Spangien, fonder daer 
uyt te fcheyden, of vrede met hem te maken in eeni- 
ger wijle, God gave wat’er ook foude mogen voor¬ 
vallen, dat gy daer geen t wijffel noch fcrupel meer 
in hadde, nochtans hebben wy ten uy terilen verblijd, 
verfterkt, en verfekert geweeft, als wy verftaen heb¬ 
ben, fo uyt het rapport van den Heere Caluart, onfe 
Gedeputeerde, t’lijner wederkomft, van’t gene hy 
gefien en verftaen hadde gedurende fijn verblijven in 
Vrankrijk, en gepafleert en gerefolveert was by uwe 
Majefteyt in den Raed (daer hy d’eeregehad hadde 
van tegenwoordig te zijn) en aen hem in’cbyzonder 
verklaert, als uyt de Propofitie federt by den Heere 
van Buzanval uyt uwen bevele gedaen, en met namen 
uyt de communicatie,die mijn Heere de Prince Mau- 
rits van Naftbu ons ten zelven tijde gedaen heeft van 
de Brief van uwe Majefteyt, den 1 7 November laeft- 
ieden aen hem gefchreven. Nademaelwy altoos ge¬ 
acht hebben, dat des Spanjaerts ambitie zo ongebrey- 
delt en onverfadelijk was, dat uwe Majefteyc in ’c 
minfte niet zoude mogen befoeken of handelen van 
vrede of verdrag met hem, oi’tzoude zijn tot zeer 
groot nadeel en prejuditie van fijn Perfooa, Kroon 
enStaec, als ook van degeheele Chriftenheyt, gelijk 
wy ten onlen aenfien voor eene feer gewiiïe maxime 
houden, dat wy met hem niet fouden konnen accor¬ 
deren zonder onze ganfehelijke ruine, en dat den 
Spangiaert daer op alleenlijk uyt was, op dat hy des te 
beter foude mogen incorporeren en totfich rrecken, 
niet alleen de Staten en pofleffien van alle naftmrige 

Majefteyt genomen, van den oorlog te voeren in Ar- 
toys en Henegouwen , onfes bedunkens den rechten 
middel en wegis, niet alleenlijk om te breken alle de 
aenflagen van den vyand,diehy van die zijde opVrank¬ 
rijk hebben mach , maerook orn fijnen gehelenStaet 
herwaerts over te ruineren, en dien van uwe Majefteyt I 
te verlekeren , fijne vyanden lïch door dien aen val ver- 1 
fteken vindende van de verwachtinge, die fy gehad 
zullen hebben van eenig (ecours en byftand uyt Ne¬ 
derland, door middel van ’t welke alleen iy alrede ecte- 
ljke reyfen onderfteunt zijn geworden , gelijk wy op 
dat ftuk van uwe Majefteyt by alle occafien hebben 
doen vertonen en te verftaen gegeven by onfe Agent, 
Gedeputeerden en Brieven , en laetftelijk by den Hee¬ 
re Caluart, onfe feer gewichtige redenen en beden¬ 
kingen , uwe Majefteyt zeer ootmoedelijk bedanken¬ 
de, dat’et hem belieft heeft op defelve zulke achtin- 
ge te nemen als’cdiende, ons verfekerende dat het 
effedt en gevolgen van de voorfz. refolutie wel haeft 
zal volgen , fonder dat in dezelve eenige veranderin- 
ge zal konnen gefchieden, tot welken eynde, Sire, wy 
aen onfe zijde ons haeften zullen , fo om de forcen 
van de vyand te diverteren door eenig merkelijk be¬ 
leg, als om ons te refolveren op het fecours by uwe 
Majefteyt verfoebe, om te vermeerderen de forcen 
inTiralïe gcdeftineert tegens dc Landen van Artoys 
en Henegouwen, waer van wy uwe Majefteyt bid¬ 
den fich te willen verlekeren, en den Almachtigen 
de zelve fijne Majefteyc voorfpoedigen in alle fijne 
voornemens,endietedoen toenemen met de bevefti- 
ginge van den Sraet van Vrankrijk, tot fijne eere en 
glorie, met een lang cn gelukzalig leven. 

Uyt den Hage, den 10 December 1793. Onder 
Hond uwe Majefteyts zeer ootmoedige Dienaers, de 
Staten Generael der Vereenigde Nederia?tdfe Provintien. 
Ter Ordonnantie der voorfz. Scaten , ondertekent 
C. AertJJens. Het opfchrift was aen den Alderchrifte- 
lijkften Koning 

#mtcent Defen tijb btccg ben Deere Caluart / Die 
nocö niet afgebaerbigt toajlna ©janbep/ alïjienn 
ben page ccnen 25uef ban ben ffccrc ban jfrefnan / 
baec bp fjp fctyijftf bat fjp fcbcct jet betitelt ban ben ban 
feïbcn Caluart bibtoifé abfcnt tons gctocefl ban ’t Dof/ 
en bat p nu eerfï gebomen top ban par ij£ / aïtoaet 
ili (fcljjijft Ijp) ben ^cttoge ban JBapne fêcr bcömbt caii 
gelaten fjebbe / obet be toebctïicedngc ban mijn l^eetc 
banDitcp en be Jitab ban .möcaujc oiibct fijne ItÜaje* 
fïepp geljoopcmljcpt / bjefcnbc/ bat bit exempel bp 
anbere gcbolgt fouöe toojDcn / mactbaetom/ fcljftjft 
ï)p $ Ijp niet te beter gcbifponeat tot 1)ct goebe/ 3tjnbe 
fo betobèrt met be ^uaenfe beloften en met bepbele 
beloften ban fijn ambitie / bat'er geenen fcljijn bat 
l)P m onöct be reben faï toiïïcn bungen. lïcngaenöc 
’t boïh ban parijs’ en bc gdicïe S5utgcrpe/ Ijct ië ge* 
toié/ bat / niet tcgcnftacnöe Ijct geïtrap ban ïjatcp?e* 
biltere / fji ben Pand begeren: raaer(jet3ijnonnutte 
begeerten/ alfo ïjcc bupten Ijacr macljt Die te bol* 
brengen, 31)11 top meer in ben <Doftog ban te 
bo?en. Onfe DpauDcn / fdjiijft Ijp / bcrtoac.jten ïjet 
fecours upt be jpebcrlanben boot paeffcljen / en btepa 
genonö niet ben fcjreptj-armaüc / bic geljecl gereet i)S 
„om ober te bomen. 33e Stonuig blocheïijh ge* 
,, tocpgect be bcrïenginge ban l)E£ bcfïanb / ’t toelft 
„ben ^ertogeban iDapuc met ongelooflijke iufiantic 
„ bccfocljt ïjeeft / en in ber toocdjepb fp tot\ë Ijem oo.i* 
„ bacrïpec ban ben paus of Den oorlog, ^nöien gp 
„ baefl toeberliomt niet goebe auttoaoeö / gp fultooj* 
„falie toefen ban groot goeb i en lult Degene ber f?er* 
„ben/ Die ban noacljebben onDcrfïeiuit te too’ben in 
„ ïjacr 5toabl)cpö / (|c. I|icr nicbe / Hpt iBaute 
ben 28 ^ceembcc 15-9?. Onbeitebent be j-ccfnon. 
’t#pfcl)?ift/ aen mijn Deere Caluart 'ftniMTubeur 
ban mijn Deere De Staten ban jjebecïanö bp ben Ito* 
ning. 

C>m bat in befe.ïlBiffïbc berfjad gemaebt ban be 
DtoCf* 
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tuoef ïjepb ban Den Hertog ban fISaune / obecbetoe^ 
öechecmge ban Den ban Bitcg en De fiaD ban 
IBeaup / onöcc De geljoo^facmfjept ban Den Ütonmg 
banBjanïicijït/ fufleii ton De gelegentöept öefer falie 
alfjiec herbalen. 3LuDobicu3 Hafpitaïiuó / ïfeete ban 
©itup / <©oubemeitc ban JBeaujc/ becfïaenöe Dat De 
ïiomng ban Bjanlitijli De CatDoItjlie fteligie fjaDöe 
aengebeert/ en Dat Dg m De fc^oot Der ftoomfelierlic 
fcuag ontfangcn en aengenomen/ beeft Dg De 25urge= 
een ban JiBeaur Doen bergaöecen/ becbïarenDe boo: 
Denfclbe/ Dat Dn geenanöetc ooifafte DaDDe geDaD orm 
ban Den honing ban Bjanhrijft te tnijlien / Dan alïeen 
Dat Db b?ee£De Dat De Beligie in pergheï en gebaer toa£ 

- fïaenbe bnDec Den honing / niet tegenfiaenDe op Dein 
g£êce ban 45oD£ en naturen tucgen De Ücone herballen toaë / 
«tiBi* fo lange De honing De Boomfc CatDolghc Beligie te; 
W1"?* 5cn ^an naöemael De Cl on mg Dem nu tot De 
tljuc ^aiDolpDe Öeligie begeben / en met De la. Cioomfe 
>n be> Cleriie berfoent DaDDe / en Dat Dg m De frDoot Der felber 
!«ft aengenomen en ontfangen tnap; / fo DaDDe Dg geen ta 

Den toaerom Dg Dem langer ugt fijne gcijoopaamljegt/ 
Detogl Dg fijnen £feerc toa£ / fouDebouOen/ toaé Daer= 

»na^ om ban meeninge ficD Datelijlt onDer fijne geljootfactm 
£an6. öegt te fiefien/ ’ttoellt Dg DenïieDen toel DaDDe tailïen 
g!t. beeiilaren rieD IjenïicDen Datfe fijn erempel boïgen 

fouDcn / en Dacr rneöe reet Dg ter tietje ugt / ïatenDe 
boo? Die tgD fijn toyf en ïunDerén Daer binnen / om Dem 
Daefi te boïgen. 

©cifet* ®<e ban JBeaujc maeïitcn ccnc grote BergaDeringe/ 
gag en DielDeu De Hunsbiotitoe en ftinDeren öe£ Ifcere ©t= 
'Mn 006 teg binnen / cn fonDcn tneocr na fien enberfocDtenDat 
ïèftab ÏJg bjeöetom tot Daer bomen fouDe / gelijftDgöeDe/ en 
)an met fitilpe cn confcnt Der ^berigDcgt fouDcn fg eene 
liKfaujc Hegatieaeu Den Itioning/ cn met geluhtocnfingebau 

Dat Dg Dem tot De Boamfc CatDoïtjlic Beïigie begeben 
DaDDe/ fo begaben fg Den onDer fijne jBajefientége; 
DoopaemDegD / Dtefe ooft mienDelijb beeft ontfangen. 

Hierop bebben fg 00b eene brcitlaringe laten ugt* 
gaen aen mgn ï|cere Den ^joboofi Der HoopïieDcn / 
j&cDepcncn en ©joboofi Der iètaD ban $arij£ / lun^ 
DcnDc aï^bolgt. 

®«6la Ji Yne Heeren, fo lange ais wy geacht hebben dat 
ringt J.VJLonfeCatholijke en RoomieReligie inperijkel 
ttanöe ftondvan te vergaen, fo zijnder gerie geweeft onder 
■Beau]? abedie van de Unie, die haer williger en met meer- 
«nmtfnder genegentheyt in al’cgene wat hodig is geweeft, 

tot defer oorloge getoont hebben als wyluyden: gy® 
l^jl^layden zijt daer van de befte getuygen, die wel in- 
Joop» dachtigzijnmeugc, dat na het verlies van de flag van 
leDen/ Senlis, hoewel wy geenGuarnifoen hadden, datals- 

«nP«»C" ^oen on^e ^afl was > en Monfieur de Mayne ver¬ 
sop, rc van der hand, houdende de ftad Alencon belegert, 
en bee wy niet te min defe vidtorieufe Armeye, dewelke tien 
rfrf?!0 ftucken gefchuts gewonnen hadden, kloekmöedig- 

8C®^' lijken tegen ftonden. 
En naderhand na den flag van Yvry, als wanneer 

het fcheen dat alle de macht van onfer zijde foude heb¬ 
ben ter neder geleyt geweeft, en onfe fake geheelijken 
vervallen, wy niettemin in’c midden van denover- 
gang der andere uwe nabuurlijke fteden, niet alleen 
ons vaft hielden: maer ook meer dan vijf maenden 
lang de refte van het volk van Monfieur de Mayne, 
met alle onfe middelen onderftant deden, hem mid- 
delgevende, on> den Leger van den Hertog van Par-- 
ma in een verfekerde plaetfe te verwachten, d’welken 
al te kloeken Capiteyn was, dan dat hy foude beftaen 
hebben, ora uwe ftad te genaken , en den Leger, die 
u tot den uyterften toe benaut hield, op te lichten, 
ten ware hy een vaft vertrek aen de ftad Meaux, en de 
ververfinge en ’c gemak van onfe huyien gehad hadde, 
zulks dat wy met de waerheyd we! mogen zeggen, dat 
onze ftad in den jare i5po. ganfeheiijk verooriaekt 
heeft de behoudeniffe van Parijs, en der fel ver n2 die 
tijd meer dan eenige andere oorfake geweeft is van zo 
lange te mogen beftaen midden onder fo vele Blok- 
huyfen, ja felfs groot ongerief van eetwaren geleden, 
om uwen nood tc verlichten. 

Alle welke perijkelen, verlies en verderf wy met 
blijdfehap en vreugde gedragen hebben, fo lange ais 
wy gefien hebben dat’er queftiewas van een Koning, 
die contrarie Religie als wy hielden , te gehoorza¬ 
men. 

Maer na dat’et God belieft heeft fijnen H. Geeft te 
doen dalen op defen Prince, kleyn Sone yan S. Louis 
(wiens vierige gebeden wy dit grote werk toefchrij¬ 
ven) zo zouden wy achten dat onfe Wapenen alzo 
onrechtveerdig zouden wezen, als de zelve ons van 
te voren dochten heylig en recht te zijn, want wy niec 
konnen voor goet houden eenige vonden der Span- 
giaerden, dewelke men by der hand neemt om wy 
feggen niet te berifpen, maer te lafteren dit grooc 
wonder werk en onuytfprekelijke genade, dipGod be¬ 
lieft heeft ons te be wij fen,niec alleenlijk aen onsVrank- 
rijk,macr aen de ganfche Chriftenheyd, alfo daer nie- 
manc en is die verlland hebbende, niet klaerlijk fiet,dac 
dit het enige middel was om van dele uiterfte elende, 
dicanderfins londer twijfel langer foudegeduert heb¬ 
ben,dan wy ol onfe kinderen foude gedaen hebben,een 
eynde te maken, waer by wy moeten voegen de alge- 
meene opmerkinge , belangende het welvaren der 
Chriftenheyd, dewelke gefchapen is grote verdruc- 
kinge ce lijden door de machtige heyrkrachten ter 
zee en ce lande, welke den Turk is toeruftende, de 
welkegants onmogelijk waren tegen teftaen, fonder 
een goede eenftemroigheyd van allen den Vorften der 
Chriftenheyd, onder de welke nadien onfe Koning 
de eerfte plaetfe is houdende, niet alleen uyt fake van 
fijne kronen, maer ook overmids fijne uytnement*' 
heyd in den krijgshandel, fijne neerftjgheyt en won¬ 
derlijke refolucie in’t nijpen der grote perijkelen , fo 
mogen wy wel feggen dat aen de gerechtigeen willige 
erkentenifle aller fijner Onderzaten (dewelke van hem 
niets meerders kunnen yereyflchen) huydensdaegs 
den welftand der Chriftenheyd is hangerjde, Dewijl 
dat’er maer defe eenige Prince is, diedeauthoriteyt, 
het aenfien, bequame ouderdom en gefchiktheyt heefc 
om te gebieden over een heyrkracht, die fterk genoeg 
2y om den Mahometh in een ftaende flag te ver¬ 
winnen. 

Ais nu het beftand befloten was, even op den tijd 
der bekeringe fijns Majefteyrs, hadden wy gemeent 
datvermids alle defe aenmerkingen, die alfonootfa- 
kelijk als waerachtig zijn, de eerfte drie maenden 
niec iouden hebben verlopen fonder den vrede te fien 
uy troepen, maer wy hebben hier tegen gefien en be- 
kenc, dat men hem met defe ftilftant of opfehorcinge 
heefc willen behelpen, alleenlijken om den adem te 
verhalen en verbintenifle of vereenigen, niet van Ca- 
tholijken, die te voren op de Religie gegront waren, (Fo^7i) 
maerheymelijke rotteryen te maken tot voordeel der 
vreemdelingen tegen defe grote Monarchie, de welke 
fy by heymelijke delingc onder malkanderen geparc 
en gedeelt hebben, en alsnu door ons willen doen vol¬ 
brengen , veranderende defe Francè Krone, die in 
heerlijkheyd en vryheyd is lichtende, in vele kleyne 
Tetrarchien, dat is té feggen, vier Vorftendommen, 
die ons tot ellendige Haven der ouder vyanden defes 
Koninkrijks fouden maken, en die anders geen wie 
in haer raetflagen Hebben , dan ’t geweldige gebruyk 
des Francen Rijks, ’t welke die gene, die onder haer 
minft bedwongen zijn, niet langer verfwijgen, maer 
fpreker daer van opentlijk, pogende ons met hare be¬ 
weegredenen , die fy voor een fekere fomme doubloe- 
nen verkocht hebben, wijs te maken, dac’ec beter is 
onderdanig te zijn der onbillikfter en wreetfter Natie, 
die onder den Hemd is, dan onfen wettigen Koning, 
tot wiens perfeéte gaven God, onfe gebeden verhor 
rende, enopons fijneooge der barmhartigbeytwer¬ 
pende, noch bygevoege heefr de Religie fijner voor¬ 
ouderen , om van hem te maken, fo als wy geloven , 
den grootften, den machtigften en den Doorluchtig- 
ften Prince, die oyt den Francen Scepter gedragen 
heeft, en die fonder twijffel eenmacl fijneViétorie- 
tekenen in ’t d iepite des Ooften lal oprechten. 

Mijne Heeren, wy fpreken van die vermetentheyt 
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en dertelheyt der Spangiaerden niet door inbeeldinge 
niet meer dan gyluyden, wy hebbenfe op onfe haert- 
fteden gehad, gy hebtfe daer noch, gyluyden kent 
hoedamge Meefters dat men u geven wil , en van wat 
nature die zijn, en des niettemin , ’t gene dat gy liet 
is niet te vergelijken met’t gene datfe weien fouden , 
indien de vreele der macht des Konings haer niet in 
twijftel hielde, en tot noch toe niet verhinderde te 
beftaen om met u te handelen, op de maniere van 
Napels , van Milanen , van Portugael en van de Ne¬ 
derlanden. 

Maeralfogeen lichaem fo fterkis, dat niet eynde- 
lijken vervalle door langheyt der iiekten, die men voor 
al moet acht nemen dat niet inwortele, van gelijken 
is’er niet io periculeus in eenigen ftaet , dan den 
vreemdeling , die onder ’tdekfel vanonder of byltand 
daer in gekomen is, voet te laten nemen, gemerkt 
fulks de gewoonlijkfte maniere is van eenige Koning¬ 
rijken te overheeren , gelijk alle de Hiitorien be- 
wijfen. 

Indien oyt eenigvolk oorfake gehad heeft om van 
eenborgerlijke oorloge een eynde te maken, fo heb¬ 
ben wy die nu ter tijd, gemerkt de eenige oorfake van 
de orde heöensdaegs geheeli jken ophoud, dat ook ’t ge¬ 
loof, ’t woord cn openbare belijdingeonfes Konings 
fo aendachtelijk continuerende onsgenerley oorfake 
van misvertrouwen laten, willende fijne Majefteyt 
geen Kafteelen bouwen, dan in onfe herten, en hem 
te vreden houdende voor alle Guarnifoenen met de 
getrouwigheyd en affedtie, die de Francoyfen t’allen 
tijden haren Koning gedragen hebben , principalijk 
dien van defon gedachte, dacoverons fogeluckelijk 
heerfcht, nu meer ais les ^onderc jaren geleden, het 
welke in kloekraoedigheyd, geluckige voorfpoet en 
goedigheyt alle andere gedachten der aerden te boven 
gaet: het welke wy voor een fonderlingegenade Go- 
des tegen Vrankrijk moeten houden, en niet ons befte 
te vergeefs doen om die te willen verdelgen, en in 
hare pUetten vreemdelingen in te voeren , de welke 
haer geluk willen bouwen op den val defer grote Mo¬ 
narchie, welke den naem des vredes altijd lullen ha¬ 
ten, ais zijnde ganrs contrarie haren voornemen, het 
welke r-ier kan volbracht worden in ’t midden der be¬ 
roerten , cn na dat fy door een feer lange oorloge lou- 
den als andere doorgraven en gefwakt hebben, t gene 
fy op eenen ftoot niet konnen verkrijgen. Ea niet te 
min om den geeft des volks, het welk door fo vele en 
fo langdurige ellendigheden byna tot wanhope ge¬ 
bracht is, te wederhouden, fo geeft men hen altijd 
eenige hope van ruft, ten eynde dat de beft toegedane 
allenskens fonder morren uyc de fteden vertrocken 
zij nde, en de andere alle ’t hare, ja tot de wapenen toe, 
om haer kinderen te voeden, verkocht hebbende, 
gyluyden in ’t eynde ganichelijke mocht gebracht 
worden onder het Ichanddijke en oneerlijke jok van 
dit Sarrafijnfe gedachte, welker Koning van uwe Stad 
op geen ander maniere fpreekt, als hy doet van Ma- 
dnl, dit noemende in fijne brieven ; lijne Stad van 
Parijs, de welke hem verkocht isgeweeft, niet door 
luyden met eeren, die altijd de dood liever kielen dan 
de dienftbaerheyt: maer door 16 Verraders en ver¬ 
maarde Straetfchenders, die het Hooft van uwehooge 
Juftitie ophetSpaens hebben opgehangen, opdatly 
alzo een vreefe en verlchrxcken in de herten der an¬ 
deren fouden planten. 

So veel ons aengaet, mijnHeeren, lullen wy God 
eeuwelijk danken, dat’et hem belieft heeft onlen Ko¬ 
ning tot fijne kerke, enonstot onderdanigheyt fijner 
A’lerchriftelijkfte Majefteyt te bekeeren, ons in eenen 
oogenblik bevrijdende van de grote en billijke vreefe, 
die wy hadden van onfe vryheyd te verliefen. Het wel¬ 
ke oorfake geven fal dat wy onfe kinderen met beter 
couragie fulien opbrengen, wetende dat fy Francoyfen 
leven en fterven , eneenmael indetegenwoordigheyt 
hares Konings de vyanden der Kroon bevechten lul¬ 
len. Wy beklagen alleenlijk u iieden , en befchrijven 
uwen ellendiger) ftaet, om dat dewijle gy’tgenewat 
goed is alfo klaerlijk liet ais wy, en dat gy niet cwijftel- 

de, datdefe goede en heylige Perfonagien uwePro- 
chianen, die uyt uwe Stad vertrocken zijn, alles ver¬ 
latende om haren Koning terftont na fijne bekeringe 
te gaen erkennen , niets gedaen hebben, dan door 
kracht van hare confcientie en uytgedrukt bevel Gods, 
dewelke nietaenneemt voor fijne kinderen diegene, 
die tegen haren Catholijken Alderchriftelijkften Ko¬ 
ning en wettelijken Succefleur, de grootfte en mach¬ 
tigde Koning der aerden oorlog voeren, gy nochtans 
door faute van couragie niet derft te gelijk u in vry¬ 
heyd en in uwe behoorlijke plicht fetten, omdatgy 
u altijd inbeeld , dat eene van de feftien Beulen u aen 
een galge knopen zal. 

Maer wilt gy alleenlijken met een goed befluyten 
opfet (preken , niemand van de haren lal te voorfchijn 
komen, niet meer dan hare fuppooften in onfe Stad 
gedaen hebben. Syzijn ftoutom ongewapendemen- 
lchen dekeeleafte ftelcen, en daer na de huyfender 
afwefende, der Weduwen en der Weefen te plunde¬ 
ren , maer den genen die vechten wil, en fouden fy 
niet derven onder de oogen fien. Noyt verkocht een 
couragieus man fijne vryheyd, wie dat hem oyt tot 
den Spangiaerden begeven heeft, heeft daer mede ge¬ 
noeg te kennen gegeven dat hy geen hert heeft: wildy 
het noch klaerder fien, fo roept met ons ViveleRoy, 
engyzultvanftondenaen verloftzijn van alleflaver- 
nye: dit quaed gefpuys van Moren fulien in haer ey- 
gen bloed geverwt worden, en door u exempel fuldy 
Vrankrijk in rufte en in fijn oude heerlijkheyt ftellen, 
en meer onpfien dan het oyt was, gy zult in eenen 
ogenblik tijds de hoogfte ellende, verdruckinge en 
nood daer gy toe gekomen zijt, veranderen in de rijk¬ 
dom, overvloedigheyden voorfpoet, dieinuweftad 
plegen te zijn, ten tijde als de felve van haren Koning 
bemint en geliefkooft was. Alles wat daer koftelijk 
en uyenemende is zal men daer brengen, niet alleen¬ 
lijken uyc alle kanten defesKoninkrijks, maer ook uyt 
vreemde Landen. Dit groot Parlement, defe Reken¬ 
kamer, defe Univerfiteyt en Hooge Scholen, defe 
overgrote Koophandel, en dit Koninglijke Hof, wel¬ 
ke alle uwe Srad dag voor dag met aiderley goederen 
vervulden, en haer deden her hooft opfteken, boven 
alle de fchoonfte fteden die op den Aerdbodemzijn, 
fulien u wederom gegeven worden ter felver ftonden, 
als gy uwen Koning erkennen fult, en in de plaecfe 
datgy nu niet anders denkt dan om den honger, die u 
allenskens verteert, voor te komen, want gy niet leeft 
maer gaet ellendig quijnende en ftervende dag voor 
dag, fo fult gy terftont uwe particuliere en publijke 
middelen wonderlijk fien toenemen. Maer even verre 
gy contrarie van defen u felven geheelijk onweerdig 
makende de grote genade, die God u gedaen heeft in 
debekeeringe fijner Majefteyt, den middel verfraaed 
die hy u geeft, om uyt defen afgrond der ellenden daer 
ingy nutercijdgefonkenzijt, teontkomen, fohoud 
dat voor feker, dat de heyrkrachten des Konirigsge- 
affifteert met aile’tgene wat’er heerlijirs, doorluch- 
tigft en moedigit in Vrankrijk is, en met alle getrou¬ 
we Bondgenoten defer Kroon , en vyanden derSpan- 
giaerden, ook geholpen van fo veel Steden, ja ook 
van de gene die onfen overgang fulien volgen , u in 
korten dagen hondert mael ellendiger fulien maken, 
als gy waerd in Augufto Anno 1590. en als gy dan niet 
lult hebben noch tlenPrince van Parma die dood is, 
noch de Stad Meaux fijn vertrek, noch den Adel die 
u byftand deden, dewelke zal na volgen her exempel 
van den ruftigen Vitry, wiens naem eeuwelijk in gou- 
de letteren voor den nakomelingen uytgehouden blij¬ 
ven, en hy fo lange hy zal leven , van alle goede Fran¬ 
coyfen bemint en geëert, en in allen faken van fijne 
Majefteyc begenadigt fal wefen , de welke in eeuwiger 
gedachtenifle fal houden degene die hemfowelful- 
len geholpen hebben om Vrankrijk fijn vryheyd,groot- 
heyd, cn heerlijkheyd weder te geven , het welke fo na 
lijnen val enganfehelijke verltroyingegefien wierde. 

Alsdan legge ik lult gy gedrongen zijn nootshalven 
mecfchande te doen, ’tgene gy nu fo lichtelijk foud 
konnente wegebrengen, met fo groten roem en on- 
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fterffelijke ecreals namelijk van de eerfte geweeft te 
hebben, die geholpen hebben om Vrankrijk uytden 
grave te trecken, en te doen triumpheren over alle 
fijnvyanden. Hier liet gy het gene datwy u hadden 
voor te dragen, om u te doen verftaen de billijke rede¬ 
nen, die ons alle eenmoediglijken beweegt hebben, 
omdco Koning, dien God , de nature en de wetten 
des Rijks ons gegeven hebben, te erkennen, tot wiens 
dienft wy altijd vryelijk onfe goederen , ons bloed, en 
ons leven Tullen te koft leggen, u verklarende, even 
verre gy volgende de proteftatie, die gy altijd gedaen 
hebt, ook in ’r difcoursofverhael van het beleg uwer 
Stad, gedrukczijnde in ’t uytgaendejaer 1790. gy fij¬ 
ne Majefteyc, nu rer tijd Catholijk zijnde, wilt er¬ 
kennen dat wy u goede naburen en hertgrondelijke 
vrienden Tullen blijven» gelijk als wy altijd geweeft 
hebben. 

Maer indien gy ter contrarie Tonder eenige fchijn 
van redenen na luft der vreemdelingen, die niet ver¬ 
langen dan de aftchen defes Rijks te Tien, gy u vaftelijk 
voorneemt de oorloge aen te houden, enVrankrijk, 
fo veel als in u macht is, met moorden, branden en 
plonderingen te vervullen, fo verklaren wy udatgy 
onsten eynde toe, tot vyanden Tuit hebben, alfohef- 
tig als wy u in voortijden toe gedaen en nutte vrienden 
geweeft zijn. Het welke ons een overgrote ongenoeg- 
tefalzijn: maer daer ftaet geen raed toe, deze grote 
Monarchie, en defe voornaemfteKronevan huropa 
moet gehandhaeft zijn, alwaer ’t ook fchoon met 
’t verlies en verderf der Hooftftad, als’: anders niet 
wefen mach. 

God geve u die genade, dat gy het ellendige en be¬ 
klagelijk eynde, d’welk u veel nader is dan gy meent, 
meugt begrijpen, enalfo veel couragie en moed grij¬ 
pen tegen dit kleyne getal van ftoute Muytmakeis, 
iieu goed geluk beletten, als u de waerheyd van’tge- 
ie wy Teggen, de rechtvaerdigheyt onfes opfets, en de 
iprechtighey t onfer meyningen bekent zijn. 

ï^eere ban Bitcp toifie tod bat De üfatagc ban 
IBapne ober bem om befe falie feer geftoojt toa£ / heeft 
Daerom fto?t ïjiet na banDenttoacïföen 3januatpaen 
Den HiDDecfrfjap ban B?anftrijft een opentlijft fcb?yben 
laten uptgaen / öaec in herhalende De ooifahe Die bem 
betoeegt baDDe fïcïj onDer De gebooifaembept ban Den 
„ Honing te begeben / Ijp fepD Dat bp ban fijn jeugt aen 
„alttjt aen IjctHaninftïyftelfof getoeeft $ / enaltyt/ 
„gelyft een Adelman bcl)ooit/ Den Honing getrouge^ 
„blebcni^/ ïjp toa£ ooft upt geen andere oojfafte ban 
„ Den jcgentoooiöigen honing afgetoeften / Dan om 
„Dat Dcfelbefijne Booi-ouDeren Beligie tegen gctocefï 
„toag. Hindert toa^ïjp De Eottcringfe nergens in bec# 
„bonben/ l)abbc noctjtan^ ban Dcc tybaföatbp fïet) 
„ bp De Eiguc begeben baDDe / geengebaernocbperi 
„culgefcïjout/ nortj gene geïegenrtjept arfjtectoegen 
„gelaten fo om fijne bcrtno?bcne cerc te betminDtten / 
„ al^nafijnbermogen De gemene falie te te Dienen/ en 
„Dat IjaDDe Ijp in De geDènfttoaerbigcbelcgecingeDec 
„ &taD $atije; / met Ijonbert-en-ttointtg licfjtc fóuptes 

poi-73) „ ren en fefitg ;<cctiucüufiet£ Bupteren / Die bp op fijne 
„ cpgen bupDel onDctïjouDen baDDe / toe! betoefen / 
„boat^pbp Defe faae Doen toiïöeenftonöe/ IjaDDe ooft 
,,na De belegeriiigc niet nagelaten toat eenen Hryg£- 
„obecflen / Dietijnpartpe gettou i£/ bcljooit te Doen / 
„en nadien men fijne foïDpe geceftcnt IjaDDe / bebont? 
,, men Dat men Ijem en fijn Hupteren feben-en-ttointig 
„Dupfent iconen fcljuIDigb toa£/ en alg öpïjietom 
„ ficjj bp Den hertog!) ban ffëapne lange tijD gchïaegt 
„ IjaDDe / en ban ben tot De ^panjaetDen getoefen toa* 
„ re / fo beeft Ijp in ’tlefïe betnomen / Dat bet gelD Den 
„Hertog ban IBapne bp Den ^panjaccDen geïebett 
„ toog / om b«m te lebccen : maec bp IjaD ’t genomen 
„ en geemplopeect Daec ’t bem goeb Dacljte / na Dat De 
„BjefiDent 25?ifoniug en De Baetgbecc Strcljcciug en 
„ fcöibmg tot ibacijg / Dcut Der fefiien mannen boog 
„Ijepö / gtoufamelijftec togfe met De ftooiDe hiaten 
„ omgebjadjt / fa IjaDDe De Hertog ban IBapne/ alg 
„ bp in ttoijffd front toat bp fouDe aenbangen / ben be* 

repDet /, Dat bp in De fïaD ban Bacijg bomen / en affe 
„anDeregefdjafienaeneenjybe fleflen fouDe/ enfïcb 
„ tegen Der fcgaDelijfte aenfïagen tegen fïeïïen / Die Dooj 
», Dietgeïtjfte ejccmpelen Der jfrancoufen geDuït beefoeb' 
„ten/ ja bP Bitcp baDDeficljfelfgoettoilïigaengebo? 
„ Den / om De acnbangecg ban öeffe boeberiflueften te 
„bangen/ en De gene Die alDermeeflbecDientbaDDrn 
„ te Doen flraffen- jöabefe baDDe bp ooft tot ^tumalc / 
„ fïbetot en CauDebeft / niet alleen Den ï|eitoge bari 
» JlBapne / maer ooft Den hertog ban ©atma ttoutoe- 
„lijft geDient / en niet anDerg Daer ban geb?acbtal^ 
„ttoee paerDen/ Die bembanDcn^crtogban @acma 
„ toaren bereert / en nocb Wen Dagb in een fcbennutfel 
3>toaren DooD gebleben/ met nócb negen-en-ttointig 
„ Die bp te boren in De felbe febetmutfel baDDe bedoren. 
„<JEn iiaDien bP öct Beligie balbenDen UlrbgmttDie 
„ ban De EiguepaDDe geboigt / en Dat nn Den Honing 
„fïrijtot fijner Booj-ouDeren Religie baDDe begeben/ 
„’ttoelftbpDifttoiï^ getoenfi baDDe / foo beeftïjpfïcb 
>,onDcr fijne geboojfaembepD begeben/ en Ijem tegen 
„ De ê>panjaert^ / Die De prancopfenbjuïjeiiD fbeften tc 
„onDetDpiftftcn/ gefettet / en tegen bate fcbaDeiijfte 
>, aenfïagen Den Honing fijnen Dienfl toegefept / en ber^ 

ïjoopte Dat alle eerltjfte InpDen / Die bace eere lief baD' 
„Den/ ’tfeïbcooft DoenfouDen : bP beroemöeljeinDe# 
,i fe£ / en Danftte <BoD Den 'Elmacbtigcn / Dat bp Den 
„anDeuen aflen tot eenen fo loffelijften iSaeD met fijn 
„ erempel boojgegaen toare. 

^e Honing Daer na tot Jlfêeaur fcomrnDe/ maeftte 
een ^Dict / Daec bp bp öe bo?geren alle bate booigann honing 
De migDaben bergaf / met berftlaringc Dat bp in De ban 
£>taö noebte BooifiaD / geene anDcre Dan De doamfe 
^püftolifcbe lEtdigie toeïaren fouDe / IjP bebefügöeooft Si 
De commifjïen Die De ifertog ban JBapne gegeben bab- ^auI 
De / mit? Datfe na nieutoe commifticn ban bem nemenbtlco,r 
mofien / en bctïofie De ^>taD ooft ban al bet ftrgg^boïft/ 
alleen het bp tu# Heeteban ©jtrp bane öuptcr^ Daer 
in / bebefïigDe boo?t^ alle bate b?pbepD en pitbilegien / 
en aïlc^toat De Ji}eere ban ©itrp Daer binnen ober bd 
Honinftlbh gdD geojDonneert baDDe / fjieït bp ban 
toaccDe / en hertoog ban Daer toeöer na &t. ^eng^. 

©at upt Dit ejrempeï De^ ï^ceren ban Bitrp boiDer^ 
iggeboigt/ fuïïentopin’tnabolgenDeboeft/ fto?teïyft 
na gelegentbepD en tot on£ boojnemen Dienflig i^ / bec= 
balen. 

3jft ïian bitr ooft niet boo?bp gaen / Dat Den ICgent ©hef 
banDeïfeeren Staten / ïeggenDe binnen Cali^/ Den 
ai ©ecembp^/ aen Den JJeere ^IDbocaet ban IjollanD 
febteef/ DatDeï^eerebanLa Varenne, Die De Honing agent 
baii ©janftryft in ^pangien gefonDen baDDe1 toeDcr ^an Bc 
geftomentoa^bp Den Honing/ Diebem gefonDen baD' 
De aen De Honingimie ban €uge!anD / en toillenDe toe? Scnr. 
Derfteeten ban Ea Hie na diepen / baDDe brm De toinD ra« 1 em. 
in De flab ban Caïfë gejaegt / eenige Dagen geleden / ««« 
en baDDe fijnen toeg ober ïanö na .iSante^ genomen; De 
ftïepnebequaembepD/ feb?gftbp/ Die Ijp baDDe gebaö 
om Den eere ban ©iDofan (Dattoaö Den <6ouberneut 
banCaïi^/ Die Daer geftomen toa^tnpIaetfebanDen 
^eeredSourDan/ Die oberïeDentoaè) te fpieften / baD¬ 
De Ijemnocb niet toegelaten pet anDet£ te hernemen / 
Dan DatBarenne? toeberfterenDc uit betrof bankpan# 
gien/ afgefet baDDe ttoee paftftetten mettylebenban 
Den Honing ban ^pangien / Die na ©?anftryft gingen/ 
Daer upt De Honing beeï Dingen berflaen fouDe bebben. 
^ft geïoobe/ fcb?tjft bp / Dat DeftïepncapparcntieDie 
De boojf3. Barenne fag om een goeDe roiccfponDcntie te 
toegete bjengen / tuffeben fijn mcefïer en Den anDeren 
Honing bem beeft Doen refoïberen/ om Die paftftetten 
te nemen/<|c. becmacntban 23aïignp / «Boubers 
iictir ban Cametift / Dat Die in lange tgD met een ftroon 
ban De Honing ban ^panglen ontfangen baDDe/ feDert 
De DooD ban Dm hertog ban $arma / bchhcnDe bem 
aïtoo^ DjagcnDc geljouDni / ban bem een jaer ban fijn 
jpenfiocn ober Ijoop tc betalen/ 'ttoelftbier-en-ttoftitig 
Dupfent pfïoïetten toaren : maec epnDeïyft toa£ Ijp 
getoaer getooiDen / Dat men meer foebt bem upt te 
feboppen/ of De pfoet£ af IjanDig te maften / Dan bem 
te betalen / fo Datljp Daec hooi foigenD?/ ïjn al ober 
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écu iüaenb fijn Bjontoe aen ben Honing gcfondenpb* 
benbe / aïtoo^ ben goeden hnecp machte om bpgefïaen 
tz toerben tn gebaïban noob/ (|c. ©ecljaeït bocpg ban 
bat bc^cece ban Sa lootte unt23?uflTeï na ©tebelin* 
gen ïjaööc gefcpeben / üat men aldaee aïïe faftcn upt* 
fldïen foute tot be hotnfïe banBettog©cnefïi$ban 
«©ofïenrrjh/ die ben 12 ©ccembec upt ftyaeg foube 
bectrehhen/ öatfe daec grote ïjoope Ijaööen op Den fel* 
ben ïfcitog / bat ïjp Öaec den pep£ tyengcn foube / 
obcnrut^ ïju boïhomen Kaf! ïjabde ban bén Honing ban 
i^pangien / om aï te acco^becen bat men epffcïjen fou* 
be / mit^ bat be Honing echent toerde: befluptende 
fegt / bat na ïjp han beiflaen / men mijn ïf ecrtn be 
Staten nodj aï aen De ftym foube homen / nopende bat 
fïuh/ ®c. 

%nnö» gjtl bcfc fjBaenb ban december i$ tot Sernïjem een 
S"C4 Sanö-öagïj gepuöen / bte ben 11 begonnen Ijeefc / 
janb m* öaer gebandejtmeiöeban be confenten op be jtyopofi 
Souösn tien pan fijn ©jrcelïentie en tlaöcn ban Staten / nopen* 
lnemhlt te be contributie / tot ondedjoubinge ban ben oojïoge 
tssj.Éti 0002 ïjcc jacr 1594-. in te brengen / ban gelijften om te 
iaat befluptenïjetaccoojt/ nopende be reductie ban^taö 
£SE!Lff; cnSanbe ban25ommden23otnmeïer-3Beert tot bet 
S? jpurfienbom aeïbcr/ alfa Die ban Bommel fjm ïjaö* 

öen getyageri a$ geaffodcerbe ban bie ban Rolland / 
ineïh accoojt beur tuffcïjenfpiehen ban fehere ©ecorn* 
muteerde ban fijn ©jccelï. gemodereert / namentip / 
be l}|eereti ban J>on£feït en ffeffdö / na berfcljepden 
communicatie bji De Sanöfeljap goeö gebonden $ / ij» 
oohaïbaer geaccó?bcert fehere quefiie, outflacn tuffdjen 
De fïaö ban~35ebentci* en bic ban ©elöedanb / gefpjo* 
ten 3pDe Defeïbc quefïie ter oojfahe ban bat Die ban 
^ebenter getoepgert fjaböen / be rupteren ban Den 
ïlitmcefïer 25op£ / homenbe upt B?iefïand met 
patente ban fijn ©jêcelïentie in te nemen / toaerbeur 
öefeïbe rupteren getrohhen toaren op be ©elutoe / mee- 
ncnbealöaer te tceren op benlêup^man/ ïjaööc 3ty* 
banban»p£/ töicïjtec tot Bybmkl befeïbe cup; 
teren in fijn behalen ampt gebilletteert op ben lfup£* 
ïupöengebiuphrnöc en fittende op be Sanbenen ©oe* 
beren / tochomenbe be bozgeren en ingefetenen ban 
^Bebentet / toaec ober be boteren grote hïacïjten aen 
De JlBagifïraten ban ïDebenter gebaen ïjebben / ban 
fehereu tijb öaer na toa£ be boo^.iSicpcgehomen 
bumen ^rbentce/ om fijne egge fahen rn gefepften 
upt te mijten / be 4Bagiflraten ban ^ebenter Ijier 
ban bectoittigt sjjnöe / ïjebben ben boojfs. latjan ban 
SDlop^ boen appiefjenberen en in gebanheniflTe toerpen/ 
’t toelfc gehoine’n 3pbe tot henniffe ban ben Sanb* 
fdjap ban ©eïöerlanb / ïjebben befdbe aen bie ban 
ükbentcr gefcïj?eben / batfe benfelbenBecïjtertoebe^ 
om op fijne type boeten fïellen / en upt be gebanheniffe 
ontpenfouöen/ op bat alle botbeceenfdjaDeïpeim 
conbenicntieberpeb moepen teotben/ boclj alfo bie 
ban ^ebenter be boouif5. gehangen Becïjter niet be* 
neeebenteontflaen/ rnaer Ijm aïbaer te reepte fleï* 
lm/ j^cpnbelih/ bpbdanbfcppgercfoïbecrt/ batöe 
ffrer / Baebpeer ©eerlof ban Der ©apcïlen tot ©e* 
bentcr gefonben foube Uierben / met infïructie om be 
hooifv ban ^ebenter te iubuceren / batfp öenboojfs. 
ban S3!op^ ontfïaen fouben / ten minfïen onöet cautie 
dejudiaó üfti & judicatum folvi: bat $ / onder bo?gi 
toep ban in redjte te berfepnen / m pt oordeel of 
fententie tz bolöoen/ boo: ben geappjeïjmbeerben com* 
petenteiuSecïjter/ biefp fepbm fljn^icdlentietetye* 
fenaï^ #>tabpuber/ bipoiöc De hoflen gerefeebeert 
ten uptepnbe ban be fahe / en inbien bie ban ^ebenter 
baei toe niet tyüöen berfiaen / bat alsdan be Baetpeec 
foube mogen tz rugge hcereu/ en be fahe opperbes 
loop laten aenftaen : be boojft. ïlaet^ïjcjec toeberom 
gehomensijnöe/ Ijceftberhlaert bat ben geappjdjem 
öceiben toap ontfiagen / onber cautie ban binnen fehcj 
ren tijb ban bagen toeberom in te homen en te reepte 
ïtacii / fo bccrc öaer-en-tufTcpn be fahe niet met tyunt* 
fdjap ncbccgdept en bcrgelehen too?be ƒ en bat bie ban 
^ebenter per gcpicfenteett Ijabberi tot goebdpe pn* 
öelinge tebecftaeu/ en bie öoo^©eöeputcerben te boen 
afjjanbclen op fulhen baglj en plaitfe ap5 fp fouben 
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obereen homen / en fo bed belangt be pïaetfe / pbèen 
heure gegeben ban UppelDaopi / Soenen ofgutppn / 
en pbben bie ban be Sanbfcpp ban ©eïberïanb geno^ 
mineect Eutpïjen / en bat De quartieren ban Eutppn 
en 'SBernpm befe nominatie ban be ©ebeputeeröe boen 
fouben / en bp albten ïjet niet met tyuntfepp gefepbe/ 
fo toerden ^tabpuber/ Cancelaer en sSaben gcau* 
tpjifeert/ ombsefaheaentebeerben / cnbe^Santyk 
redjt met autpdtept te betoaren en berbebigen. ©ben- 
todfepnt Dat be fahe boo? bie tijöniftpefthonnen 
bertyagen toerden / ban ip iii furepande gepuben tot 
nader abbp. 

<Bz $|ecren Staten ban ben Sanbe ban Hptrccp 
pbben ben jp^ecember naperflijle/ eenpiaceaet c^fbn 
uptgegebcnjcgenéöeerceffibe grote licentie ban bege* be 
nenbieomfecrhïepne en fonitp^ fonber toettige fahe 
een pïocc£ of different moberen/ tot grote trabaïïe 
ban be goeöe ecnbouöigc©nberfaten / Der ^>tab/ §>tt' umw 
ben en platte Sanden ban Hptredjt / en fomtijö^ meer }>*«'« 
tiptmoebtoiïlcgppt/ en om pre tocöerpaitpe lopenöe 
tc puben / afé om per pjetenfe gerecptgppb te eon^ öiebe 
ferberen/ fïriïcnöe baer op fehere boeten / bie bp bc ©pf* onac> 
fepr^ moeten uptgdept en berfdjoten toerben / en fo fp 
ttiumppren/ fo moet Ijcn toerben gcreptucert bpbe ce$n 
gcconbemneetbe bie mede in Defeïbc boeten foube toet; «^ban 
Dm gcconbemneert. - 3cn* 

?Cugufd öcfcë jacré ty op ben nacm ban i^enrlït 
Hntpnif). IBsffcï/ en Compagnie (bie fo alpoe ge- 
fept toeröe / bat eentge ^tincen ban 31tnïien toaten / bic 
pn gereet geïö apicr abonturen toilben / en andere mfj. 
meer/ bacröcfen ï|cnci(i‘amtjosiïft.xDtyeïp*innpad ïQifTei 
SSetoiütpbbcr af toab) Beguefie Pnbe£?ecrcn^ta^ 
ten ©enerad gcpjefentccct / bp öetoelhe grote fahen pagnié 
ban importantie berfoep / fa aah bp monbe geDeötn soo^e. 
ceert toerden / bat nopt in politic tot öienfï ban alle 
menfdjen fo rgh ap arm toaren gepiactifeert / tot upt* ïtyt en 
roepingeberfdjanbeïpte berbïoehtetoochcrp/ en re* uecrocö 
bje^ ban Defcpi* otDniare ^aüliffementen / todhbefc 
Sanden niet alleen/ maer ooh alle andere Natiën ton* 
ceerbe/ obermitp bat men nu mctgcootcctyccfepm roicoa 
öden moet/ gualtjh toetende toaer of aen toienpfj te 
abtyefjcien / boojbe enorme banherouterp / baer me* ^JlceR 
be öc gcpele tocreïb bpna toa£ geinfecteert / en Ijoog* 
noöcïtjh öienöe baer In geremebicert/ om detyomen 
Ijanbd / crebp en geïobc / ober aï feer gefiuaht spöc/ 
toeberom te refïaureren. <Bz $5equefêe / Die ten Dien 
epnbe obergegeben toert / toa? lunbcnöc aïbp. 

(Foi.7. 

iAen de Generale Staten der Geünieerde Provintkn. 

V, 
Ertoont met behoorlijke reverentie Henrik Arv- 
thonifz.. Wiflèl en fijne Corapagnien, hoedatly jjeraot 

bevinden gelijk meeft alle de wereld kennelijk is, dat ffranti 
den koophandel, credit en gelove boven maten ge- fipüP 
fwakt, en noch dagelijks hoe langer hoe meer tot na- 
deel van alle landen verachtert werd deurdemeenig- 
vuldigebanqueroeten, diefonder ontfach van infor- eufljni 
me punitie en executie der Placcaten fijner Keyfer- 
lijke Majefteyt hoogloflijker memorie occureren, ge„öê" 
waerdeur, alsook deur den ongoddelijken woeker. Zeerot 
dieniet alleen onder de Tafelhouders van Leeninge, StaKt 
maer by veel andere Perfonen, tegen de Godlijkeen rae| 
Politijke Wetten gepradlifeert, den vromen bedor- p;efea» 
ven, en alle eerbaerheyt onder den C.hriftenen ver- = 
getenwerd, d’welke alfo niet behoort, en om vorder 
inconvenienten te fchouwen hoognodig is geremi- 
dieert: derhalven de voorfz. Remonftranten met den 
anderen hebben geconcipieert over al in de princi* 
paelfte Kooplieden fekere Comptoiren op te rechten, 
tenderende tot vijf navolgende aiTairen. 

Camby. Waer dooreenen yegelijkfal wefenge- 
accommodeert bequameiijk geld op wiffel te trecken, 
en remitteren na cours van dien, ook voor fuiken prijs 
alsnien daer mede kan accorderen. 

x. Banko. AlsinSpangien , Icalien en andere Lan¬ 
den zeer avantagieus, daer elk fijn geld tot redelijk 
profijt mach depoliteren, en Pfijnd tr beliefte weder¬ 
om halen, zonder dat’er eenigperijkel of verlies te be- 
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duchten ftaet, gemerkt de fekerheyt, goede ordre en 
vaftigheyd , die hier in fal worden geobferveert, gelijk 
tot fijnder tijd klaerlijk vertoont fal worden , wefende 
fulks dat al begeerden de felveNegotianten niemant 
te neceflueren, nochtans veel meer fullcn worden 
aengefocht als eenige particuliere, die men tot ver- 
fcheyden reylen heeft hen falgeren. 

3. MonsPietatis. Is een werk der bermhertigheyt 
ter eeren defer Landen, daerdefchameleGemeente 
op panden van kleeren, meublen en diergelijken in 
partyen beneden de vijftien guldens tegens acht per 
cento ’sjaers,en de gulden een duyt of negenmanneken 
te maend van 28 dagen met geld gerieft fullen werden, 
d’welk byna voor niet is, tegens de onkoften gerekent 
om den armen te dienen, daer voor de felveNego¬ 
tianten alleenlijk eenig kleyn gratuiteyt van de landen 
begeeren. 

4. Menfa Argentaria. Sullen wefen alsLeenplaerfen 
of Geldbanken , op de oude Romeynle manier , daer 
cenen yeder op alle goederen in grote of kleyne par- 
tije van Koopmanfchappen geld mogen lichten, mids 
betalende voor drie lopende maenden twee en een half 
of tien tenhondert in’tjaer, d’welk in der waerheyt 
bevonden fal werden fo commodieus , redelijk en 
en dienftelijk voor de gene, die geld begeeren, dat me- 
nigmaels eer en welvaert daer door fal werden gefal- 
veert. 

5. Alfandigs of Duana. Sal een gemeenPakhuys, 
Stapel of zeker Thoon-plaetfe welen, op de manier 
van Portugael, of als fommige vendu-plaetfen van 
andere Landen, doch fonder bedwang, daer eenen 
yegelijken en inzonderheyt alle vreemde Koopluyden 
hen goederen mogen addrefleren, geld lichten, toe al¬ 
len tijden wederom loflen , en na haer believen ver¬ 
kopen , ook voor veel periculen en bankroeten bevrijd 
zijn , waer door, boven dat’et de proprietarifen groot 
voordeel is, deze Landen fonderlinge zullen flo¬ 
reren. 

Maer want’t zelve niet mach werden in’twerkge- 
ftelt, immers ten refpedte van het twee, drie en vierde 
poindfc, hier boven verhaelt, om dat by Placcaet on- 
geoorloft is allePerfonen, geen Koopluyden zijnde, 
geld tegens intereft om t’allen tijden wederom telof- 
fen, en reciprokelijk verboden werd fulks op panden 
te doen fonder Odtroy vanU M. Ed. behalven dat de 
Contradianten ongeraden waer hun fubftantie en wel¬ 
vaert te hafarderen londer alvoren eenig befprek, con¬ 
ditie en voorwaerde, dienende tot haer bewaringe, 
te hebben. So is ’t dat iy verfoeken yemant te werden 
gecommitteert, die’tzeive met den vooifz. WilTel 
ofden fijnen nader mochrcommuniceren, teneynde 
zulks na volkomen examinatie aen de Heeren van de 
Provintien en Steden , daer men fulks ook mede moet 
tradfceren, geaddrelïeert en U M. Ed. gedient moch- 
te werden van haer advijs, om ’t zelve gefien hebben¬ 
de daer op lulke refolutie te nemen, alsteumeeften 
oorbaer en welftand van den Landen behoren zal, 
d’welk doende, &cc. 

Söclfjatbcn öe boo?f5. ïSemonfïrantie ofïSequefle Ijefc 
beu öe boo?noemöe ijcnbuh lllntbon^. JDiffel en öe 
fijne nocl) aen öe Staten oSenecael obecgegeben feher 
JDjoject of&ommiec / begrijp ban fommige poincten 
en acticulen/ begecenöe bat baec op mebe acïjtgeno? 
men foube toojöen. 3Defc falie in beïibeeatie gelept 3ijn= 
be/ ij ebben be lieren Staten Ceneraeï m Bobctnb^ 
1593-afgebaenbp töenbon aen be Jb?obmcien / epnöe? 
lijhnaöatöaceopbceïe befoingie gebaïïen is/ $ Daet 
ten iefien nietg ban gefiomen / niet jegenflaenbe bat 
beboojfj. ïDiffeï meenbe be falie aï genoeg nact fijnen 
vuillegcbiacjjtte tjebben / en ïjabbe bp aï gebocïjt in 
ben I$age / m ’t Boo?t-epnbe/ bat feee feftone en bofte, 
ïijfte l]tip^ en gebou / ’t ioelbbe^eeceï®ilïem<0out/ 
in fijn leben <©ntfangec <©enecaeï ban IfoIIanö / in ben 
fare 15-3 5. gtbout Ijabbe / ’t tuelb aïïeanbete Üeecen 
Ijupfen in beelöept en fcïyooiiïjcpt ban barneten / ?ale / 
faiêtten / helberg en ïjttrltjbbept / bie m ben ïfage 
ftacn / te boben gaet / ’t toelb bp oob meenbe noeïj 

meet te betcieren / en tot ïjet gebmihban Öefe faheboo? 
ben a$ #pp et Comptoir-üfëeefïci' ban befe Comptai? 
ten te boen app?opjieren / bebbenbe baet toe oob een 
toitte ifêatmeren Pooitc boen bomen / en toefenöe in 
befelbe bupfmge al mettet tooon getogen / met bup£? 
bjoutoe en binbeten / ban bebben be ï$me Staten ban 
I^ollanb befelbe bupfinge genaefï / mact toant bp baet 
befelbe boop niet begeetbe ober te laten / en boben bien 
ban be I|eeten Staten / en bpfonöer oob ben mbocaet 
ban Hoïlanö feet biïepnïgb fpjab en injuricerbe / be fel? 
be Cetrieïöenaei# fcbelöenöc / en beni anöerlTnS feet 
onbcboojltjfcaenfïcïbe/ iSbpöeut lafïe ban De eereri 
Staten gehangen en op be ©ooj-poofte gebjaebt / fijn 
IfupSb^outDe en Uiinöeren upt ben ïjunfe gefïelt / al? 
toaet bP lange gehangen gelegen (jebbcnbe / tenlaet? 
fïen op öe bïadjten en bibben ban fijn l^npSbiüubJC 
ontfïagen $/ maer alfa bpöie^ niet jegenflaenbe bleef 
Öettnecïieïbb / qualijb fpicbenbc en öe Staten ban ^ob 
lanb genetaïijb / ben ?tföbocaet ban ÏJollanö en bet? 
febeoben anöete in’tparticubetiniurietenbc/ beeft bp 
f)oüanö moeten bedaten / en beeft fid) felbe beur fijne 
ontopfe öaeö gcnoegfaem getuineert / toant fijne iÉee? 
fiec^ en Compagnie öifabopetenbe öefe fijne Ijanbelin? 
ge / beeft firfj felbe bedaten gcbonöen bet pioiert 
boojfj. beb iïiebcntueï goeö gebonben aïbict bp te boe? 
gen/ opabonturen toaet bet te paffe foube mogen lio? 
men / Detotjl febert bie tjjb feet gepjactifccrt iS om 
’t 3Lanö en öe ftoopmanfeban te mogen boen flotctcn/ 
en öiberfe hameren opgeeecbt3ijn/ ten Dienfie en Uid? 
baren ban bet ©aöedanö. 

Het voorfz.Projctt was llijdende als volgt. 

IN den eerften zullen de Comptoir-meefters over 
al daer fy hun Comptoii houden, aen de Magiftra- pjoject 

een van dier plaetlen doen goed en fuflifantconten- 
temenc. 

z. Dat’er tot gerief en foulagement van delchamele Son 
gemeente altijd geld gereet zal zijn op Panden van fommitje 
Kleeren, Juweelenen anders, in partyen van de be- 
neden de vijftig guldens bedragende tegens acht ten corcip/ 
hondert’sjaers. tarr nan 

3. Behoudelijk dat tot profijte vandeComptoiren 
komen zal de lopende maend, waer in’t goed, ’tz> Dc ©rc* 
m’t begin of uytgaen geloft werd, en te rekenen vier reiiigbe 
weken van 28 dagen voor yder maend. tenant* 
- 4. Op alle koopmanfchappen en goederen van gro- re 

te of kleyne partyen tegens tien ten hondert ’s jaers. cccQcett. 
5. Mits dat ook tot profijt van deComptotren ko¬ 

men fal het lopende vierendeel jaers van drie maen¬ 
den , ’t zy of het goed in ’t begin of uytgaen geloft 
word. 

6. Maer alle Perceelen diein’cjaer ftaen» zullen 
voor twaelf maenden dertien betalen, mitsgaders de 
lopende maend daer in, ’t zy dat de goederen geloft of 
verkocht werden. 

7. En op dat’er geen gefchil valle, hoe veel men op 
alle Waren na advenanc hun waerde leenen zal, en 
ook dat die vandeComptoiren niet verhelen door de 
zelve te hoog te chargeren, fo fullen de goederen een 
derde part beter moecen zijn. 

8. Of ten minften zo veel waerdig (indien die qua- 
men t’overftaen) datlehun Capitael en’t verloop van 
dien betalen. 

9. Mitsgaders alle onkoften die in’t verkopen der 
felver van node zullen zijn, mogen opbrengen. 

10. Enof’tgebeurde dat ten rijde van de beleenin- 
ge, eenig verfchil van dien mochte vallen, zullen die 
vandeComptoiren hun reguleren na arbitraige van 
de genen dieneffens hen van Stads wegen alsbeforgers 
en opfienders fullen wefen geordineert. 

11. De welk indienfe hun daer in befwaert zijn 
vindende, tot hun zullen mogen nemen alzulkeper- 
fonen, ’tzy Fadteurs, Makelaers, Juweliers, Hand¬ 
werkers, Uytdraegfters, of andere (die hun op’t gunt 
daer van queftie gemoveert mochte werden ) ver- 
ftaen. 

iz, En of ’t daer-en-boven noch eenig verlies op 
(CU 4 Lulke I 
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fuike goederen mochte vallen, fulks datfe in ’t ver¬ 
kopen minder quaraen te gelden dan ’cCapitael en 
d’Intereiïe bedroeg, ’tzelvezal niet redonderen tot 
lafte van deCompcoiren, maerfullen fodanige fcha- 
den gerecompenfeert werden van andere goederen die 
verftaen en geabandonneert (uilen zijn, ofanderfins 
lotdifcretie van, &c. 

13. Demaniere hoe de Boeken en Rekeningeful- 
len^moeten gehouden werden, en ook hoe de Goede¬ 
ren en Koopmanfchappen geafleureert en bewaert 
moeten zijn, mitsgaders wat contre-tekenen op en 
Van alle panden (uilen werden geobferveert. 

14 En op wat wijfe en mamere alle faken dienen 
in treyn gebracht. 

15. Neffens alle goede Politie en Infettinge, die 
elke Stad in ’r particulier met voorgaende Advijs van 
de E. Heeren Staten of hare Gecommitteerde (tellen 
lullen. 

16. En ook wat Eed vangetrouwigheyd die van de 
Comptoiren en hunne Bedienders gehouden werden 
te doen. 

17. ’cSelve zal in’t generael als particulier tot fij¬ 
ner tijd na gelegentheyt van der plaetfen, en tot gerief 
van de Comptoiren, als tot contentement van eenen 
yegel ij k werden getradleerc. 

18. Ook fullen behoorlijke manieren om tot execu¬ 
tie re procederen geordineert werden. 

fFol.75) jp Om alle Waren boven een jaer geftaen heb¬ 
bende , fonder ’t verloop van dien betaelt tezijn, ver¬ 
kocht te werden. 

20. En de penningen van defelvc Waren (boven 
’t gene daerfe mede belaft zijn) procederende, en 
d’Eygenaer dan niet na komt vereyfchen. 

21. Sullen ten Comptoir blijven, den tijd vanfe- 
ven achter een volgende jaren , voor crois van den 
penning achtien. 

22. En (o midlertijd niemand daer toe gerechtigt 
werd bevonden, (uilen de felve met den voorlz. in- 
tereft tot profijte vandengemeenen Armen der plaet- 
fen werden geëmployeert. 

23. Of anders ten behoeven van de Comptoiren in 
recompenfie van de fchaden, die de felve fullen mo-, 
gen komen te lijden, aen andere goederen te (waer 
belaft zij nde, ter difcretie van &c. 

24. Die van Stadswegen als Beforgers neffens de 
Comptoir-meefteren op alle plaetfen na voorgaende 
nominatie uyt de Magxftraet of notabelfte der plaet¬ 
fen gecommitteert zijnde, fal ook werden gefala- 
ryeerc met behoorlijk penfioen na waerdigheyt fijns 
ftaets. 

25. Tot koffen van den Comptoiren of derSteden 
na gelegentheyd der plaetfen, ook na de negotien 
fwaer of iicht zullen wefen, tot difcretie van de E. 
Heeren of hare Gecommitteerden, waer in ook voor 
de derde ftem denCom ptoir-meefters Generael of fijns 
laft hebbende bygevoegt fal wefen. 

2 6. Dies fal ten behoeve van N. N. en fijnen erven 
of fijn Compagnie, aétie by fucces, tranfport, op¬ 
dracht of folemneel contradl hebbende, in wat ma¬ 
nier e ’c zelve in toekomende tijden foude mogen ge- 
fchieden , gegunt en gegeven werden behoorlijk 
Odtroy. 

27. MitsdatalleSucceiïeursvandien, totallentij¬ 
den met behoorlijke folemnitey ten van den E.Hee- 
ren of hare Gecommitteerden in hunne Ofïicien wer¬ 
den geconfirmeert in voege fal werden geordonneert. 

28. Welverftaende dat tot den felven ftaet of geen 
der felverOfficien, ’tzy tot generael of particulier 
Comptoir-meefters, noch eenige bedienders van dien 
fullen mogen werden gecommitteert, yemand diein- 
habïl, mineedig, eerloos, banequeroet ofinfaemis. 

29. En ingevalle fulks aen yemand indenvoorfz. 
ftaet zijnde word bevonden, fullen de felve met’er 
«iaed werden gedeporteert, en een ander de naefte 
Erfgenaem of adtie hebbende daer toe bequ aem in hen 
plactfe gefurrogeert ofgeftdt. 

30. Met interdiëlie dat niemant anders om eenig 
profijt geld op panden fa! mogen doen, ’c zy voor kley- 

Jjs? 
ne of hoge prijien \ in wat maniere ’t zelye zoude mo¬ 
gen gefchieden. 

31. En dunkt (onder corredlie) dat alle de gene die 
contrarie van dien attenteerden of bevonden werden 
gedaen tc hebben, fullen verbeuren de geheele fommê 
van hunne uytgedane penningen. 

32. t’Appliceren een derden deel tot profijt van den 
Armen, ’t tweede tot profijt van de Heeren, en ’c der¬ 
de tot profijt van de Comptoiren cn d’Intereft daer 
van verlopen, tot profijt van de Aenbrenger oforgi- 
nalen Debiteur, fo verre fulks by hem werdgeopen» 
baert. 

33. Sullen mede de voorfz. Comptoir-meefteren 
over al verforgc en hen verleent worden behoorlijke 
en fekere Sauvegarde, by de welke alle periculen fo 
opde Comptoiren Generae), als particuliere Comp¬ 
toir-meefters , hen Compagnie, Fadteurs en Dienaers 
vallende fullen mogen werden voorgekomen en ge- 
prevenieert. 

34. Enhunluyden ook verleent werden behoorlijke 
licentie, en op alle en een yegelijke Koninkrijken, 
Landen,Steden en Vlecken, met hare Perfonen, Goe¬ 
deren, Waren, Penningen en Koopmanfchappen te 
mogen negotiëren. 

35. Mits hen mede geodlroyeert werd, dat een 
yegelijke Natie van wat Rijken, Landen of Contreyen 
die foude mogen wefen , egene uytgefondert, die met 
de voorlz. Comptoiren fullen fradleren en negotië¬ 
ren, fonder prejuditie van defe Landen, faulfcon- 
duyc fal werden verleent, dat haer Goed, Geld, Waren 
en Koopmanfchappen , mits betalende behoorlijke 
Tollen ,Convoyen en Licenten als andere Ingefetenen 
van defe Landen, vry en vrank zullen mogen paffe ren 
en repafferen , mitsgaders ook haerlicder perfonen, 
niet wefende in effedtuelen eed en dienft vandeNa- 
buur-fteden die de Wapenen tegen malkanderenzijo 
dragende. 

36. Ook fullen de Comptoir-meefteren voor haer 
felven van alle perfonele lallen, als ook Penningen, 
Waren en Koopmanfchappen, die ten Comptoire 
fullen werden geconfigneert, vry en exempt wefen van 
alle Accijfen, Impoften, Contributien, Schattingen, 
Leeninge of eenige andere Impofitien bydeE. Hee¬ 
ren in ’c Generael of particuliere Steden geftelt, of 
noch te (lellen, hoe die genaemt zijn of in toeko¬ 
mende tijden genaemt fouden mogen werden. 

37* Infgelijks fullen de E. Heeren de voorfz.Comp¬ 
toiren niet mogen belaften met eenige verfchietinge 
of leeninge te doen, op Aflignatie van Domeynen , 
Licenten, Impoften, van Contributien of andere 
diergelijke. 

38. Ook fullen de E. Heeren niet mogen lichten 
eenige Waren of Koopmanfchappen ten Comptoire 
geconfigneert, voor haer felven of tot gebruyk van 
’s Lands dienft in geender maniere. 

39. Maer fullen gefamenderhand en elk van hun 
in ’c particulier gehouden welen den voorlz. Comp¬ 
toiren daer af tedefenderen, en voor een yegel ijkte 
befchermen, die yet contrarie defen foude willen 
attenteren, eovoorts verfekeren vooralle harelcha- 
den en intereflen, die hen (o van ’s Lands wegen als ye¬ 
mand anders van wat qualitey t hy zy aengedaen moca- 
te werden. 

40. En fo verre hem tot haerder prejuditie eenig 
overlaft aengedaen werde, fullen de E. Heeren Staten, 
(leden, generael en particulier ’t felve repareren, doen 
repareren, of als principael voldoen en betalen, ia voe¬ 
gen dat de Comptoiren geheel vry en verfekerc mogen 
zijn, en blijven van alle ’t gunt hun van ’s Lands wegen 
of anders tot lafte,fchade en verlies üoude mogen over*, 
komen. 

41. Voorts fullen de E. Heeren gelieven tot repu¬ 
tatie en faveur van de Comptoiren (inregartvande 
ineftimable profijten voor ’t gemeen befte) den voorfz. 
N. N. als Generael, en fijne fucceffeurs over al de fel- 
ve Comptoiren gratificeren en voorden als hare E. na 
exigemie en merite lullen bevinden te vereyichen en 
te behoren. 

Eu 
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42. En fulks dat alle de eftimatie voor hem en an¬ 
dere niet alleen cefïere, maerdat een yegelijk daer 
door als goede eerlijke en vrome handelinge zal Toe¬ 
ken en mogen met de voorfz. fijnen Comptoiren vry- 
moedelijk tradteren, daer beneftens hem en den fij¬ 
nen ovcal fo te recommanderen , dat fy van alle fte- 
den en rlecken , daer’r Compcoir gehouden Tal wer¬ 
den, mogen genieten alle addres, hulpe en byftand, 
om tot haren commodiceyten en guarand defe fake in 
treyn te brengen en te onderhouden na behoren. 

43. Eyndelijkwel te noteren dat ditconrradt met 
den gevolge van dien, en ’c gene na d’operaue van 
den tijd, gelegentheyd der plaetfen en voorvallende 
negotien getradteerr en in toekomende tijden noch 
geordineert fal werden, gehouden worde van luiken 
vigeur en kracht al of’t in deiecomradte vanwoorde 
te woorde geinfereert ftonde. 

44. Alled’welke voorfz Itaet nu voor alsdan es dan 
voor alsnu ten eeuwigen dagen zal werden gemam- 
teneert en blijven inevocabel. 

45’. Ook tot meerder verfekerheyd en beveftinge 
van de Comptoiren en dengenen daer mede negocie- 
rende, zullen de E. Heeren Staten hen voegea enfub- 
mitteren alle behoorlijke Rechten, Rechteren en exe¬ 
cutie van dien. 

46. Daer regens de voorfz. Contradtanten weder¬ 
om van haerder fijde doen zullen vafte en perpetuele 
fuffifantie, tot contentement en verfekertheyt van de 
E. Heeren Staten, Steden ,generaelals particulier, en 
een yegelijken methenluyden negotierende. 

Nademael op het 'vertoog aen de E. Heeren Staten Ge 
nerael mondelinge als Jchrifte/ijk van wegen N. N. enfij¬ 
ne Compagnie, om overal binnen deje Landen Comtoiren 
van Wijfiel op te rechten, niet jina lijk zal konnen gere- 
fiolveert werden, voor en al eer de E. Heeren ’t zelve aen 
hunne Pr ovintien en Stelen particulier geadvifieert Juli en 
hebben, en in hunne Vergaderinge haerlieder conjenten 
en aggreatie van dien weder ingebracht Jal Zijn , Jo en 
om eenen yegelijken nodig zijnde ’t ejfieèi van defie nader 
te rtmonfireren, zal’t gunt in ’t korte hier na volgende 
dienen te verjlaen. 

DAt fo wie na eenige quartieren geld op Wififel 
te doen heeft, hem zal mogen addrefleren aen 

de voorfz. Comptoiren, de welke overal zodanige or- 
dreopftellen en correfpondentie houden zullen, dat 
een yegelijk zonder pericle van verlies daer mede ge- 
dient zal worden. 

Infgelijks zal’t zelve mede ftrecken tot gerief en 
ontlaftinge van den genen , die door avontuurlijk 
Wiffel-trecken van d’een op d’ander hen behelpen, 
gelijk menig Koopman zo binnen als buyten ’slands 
Geld te doen heeft, met fulks hem zelfs meent te ont¬ 
zetten , hebbende goeden en koopmanfehappen ge¬ 
noeg daer voor in handen van hunne Fadteurs of 
vrienden ftaende, evenwel daer door dikwils in gro¬ 
ter oneere, fchadeen verlies komen, d’welkzal mo¬ 
gen cefieren mits hunne Waren addreflerende aen de 
voorfz. Comptoiren, zullen van gelde gerieft, en veel 
ongeluk daer deur geprevenieert werden. 

Gelijk mede alle perfonen, van wat qualiteyt of 
conditiën die zijn, met overvallende lchulden belaft 
wefende, en fulks door faute van gelde mochten val¬ 
len en in difordre geraken, hier door metkleyneen 
onbefwaerlijke middelen fulleh geholpen en gerieft 
werden. 

Staet ook te confidereren , datfoyemand hebben¬ 
de eenige Waren of Koopmanfehappen, die na haren 
tijd en bequameKoopluyden moeten wachten, zeer 
gerijffelijk zijn zal de felve ten Comptoire te brengen , 
om daer op terftont geld te lichten, en middelertijd 
tot des Eygenaers believen ter plaetfe leggende aen een 
yegelijk zonder of met kleyne middel van gelde ver¬ 
kocht en vertiert mogen werden , ter tijd toe de felve 
ter gedeftineerde plaetfen dienen gebracht en gecon- 
fumeert. 

Sal ook infgelijks alle Koopluyden van verre en 

vreemde Landen met henne Waren en Koopman¬ 
fehappen grotelijks moveren en veroorfaken alhier te 
komen traffiqueren, mids wetende, dat of fy haer 
Waren fo geringe tot geld niet konden maken of ver¬ 
kopen , den bequamen tijd zullen verwachten, en 
daer-cn-tuffchen de felve ten Comptoire geconfig- 
neert en geld daer op gelicht hebbende, ’tielve we¬ 
derom aen andere Waren mogen employeren, fulks 
dat fy altemec twee of meer reylen tegenseenshunne 
voyagie lullen doen , en niet te min defelve Wareii 
ten Comptoire leggende fijne Fadteurs of andere 
vrienden recommanderen, die de felve na hare be- 
lieften tot allen tijden zullen mogen laten befichci- 
gen , en ter bequaemfter vente beneficeren, ook de 
penningen daer van ( boven’t gene daer op gedaen) 
ten Comptoire latende lullen tot redelijk profijt ftaen , 
ter tijd toe defelve uytgekaert of elders tot believen 
van den Êygenaer geremitteert fullen werden , Ton¬ 
der dat de felve eenig pericle, quade betalinge of ban¬ 
kroeten ftaen te verwachten. 

Sal ook daer door dikwils verhoed werden defcha- 
den, die de Koopluyden verre buyten ’s Lands van 
hare goederen geleten* door brand, onachrlaemheyc 
of andere quade roeficht, of voorvallende accidenten 
dikwils gefchapen zijn te verwachten, alsmede een 
yegelijk hebbende zeer vele kofteiijke Waren , heni 
zelven of andere competerende, onder’t pretext van 
tamelijke beleeninge ten Comptoiren gebracht zijn- 
de,met het geld fijn profijt doen mach, geruft wezen- 
de dat hun Waren in aller zekerheyt bev/aert en be¬ 
vrijd zullen Zijn, als wefende plaetfen daer toe geor¬ 
dineert, in weynig pericle en uytdemifericördievan 
’t vier haerder Naburen gelegen, ook met behoorlijke 
wachten zullen werden beforgt. 

Is ook niet weynig te achten ’t behulp, gerief, en fe- (F0S.76) 
couisdaer door degemeene man met kleyne midde¬ 
len hem behelpende lal genieten , gelijk de feive profijt 
Tiende, geld op Juweelen, Meublen of andere fijne 
Koopmanfehappen (die ten felven tijde hem niet ven¬ 
telijk of te verkopen gelijken) zal mogen lichten in 
plaetfe van fijn particuliere middelen aldaer aen ge- 
employeert te hebben , ’t zelve drie of meer malen te- 
gens eens profijt zal mogen doen. 

Hoe alle Ambachtsluyden en alle andere uyt haer 
landen verdreven zijnde, daer door lichtelijk gehol¬ 
pen, gerieft, en in hun neringe geftelt fullen mogen 
werden. 

*cSal mede zeer loffelijk zijn, dat alle Hertogen, 
Graven, Princen, Heeren, Edelen, en Koopluyden 
of Iilgefetenen, van defe of andere verre als naby leg¬ 
gende Landen, in plaetfe van dikwils Teer grore nom- 
bre van Gelden Waren, diverfe Banken, Comptoi¬ 
ren , Natiën en Koopluyden ondergedaen, daer door 
’t hare verloren hebben , deur ’t faljeren en bankroe¬ 
ten der felver, nu zulks beter betrouwen en fonder 
’tvooriz. verlies meer te vreien, vrymoedelijk met 
defe Comptoiren zullen mogen tradteren. 

Pafferende om kortheyt wille ’tgene boven defeft 
noch veihaelt of gedenoteert zoude mogen werden, 
hoeveel grote rijkdom van Geld, Waren en Koop¬ 
manfehappen van verre en vreemde landen herwaerts 
fullen komen, mitsgaders in wat maniere dat alle 
traffijke en navigatie daer deur vermenigvuldigen fal, 
totgrote ineftimable profijten van degemeene Lands 
inkomften , en yrgelijks welvaren ltreckende. 

Sonder dat ’c zelve prejudicere , yemahd die hem 
met Chriftelijke ofeerlijke middelen willen erneren. 

Sodienc ook niet nagelaten te verhalen hoefeer re- 
putabel, en prijfelij k zijn zal, tot grote eere en repu¬ 
tatie van deze Landen over degeheeleChriftenheyd s' 
het foulagement der armen en fchamele gemeente, 
dieuyc deiware onverdragelijke uurender Lombaer- 
den hierdoor verloft, grotelijks gelecoureert en ver¬ 
licht zullen werden 

Daerom ook de Contradtanten, niet fullen mogen 
in eenige pericle, fchade of verlies komen, maer met 
alle maniere van verfekerheyd, behoorlijk Odtroy, 
en affiftentie, mitsgaders alle alzulke redelijke con¬ 

ditie 
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ditte gefecondeert en verfien werden, datfy bequa- 
melijkhenne middelen en crediten van elders mogen 
vemecken cn in dcfe Landen dirigeren 

Waerdoorfy wederom te meer verobligeert zuil en 
zijn, de E.Hceren Staten, Sreden en eenen yegelij- 
ken alzulken dienft en gerief te doen, als’t zelfde in 
hare macht thaerder naems eere en reputatie we¬ 
zen zal. 

Mits d’welk keert hem de voornoemde N.N. in 
der qualiteyt als boven tot uwerE. zeerernftlijk ver- 
foekende’t gene voorfz. is, fotewillen incorporeren 
en avanceren als uwe E. believen zullen te vereyfchen, 
ten eynde hy tot vruchtbare of korte expeditie mach 
geraken, d’welk doende, &c. 

Omtrent bic tijb 51311 eeiiige SSfteben gemtercipiectt 
bic Op ben Honing Oan £>pangtcn toaren gefcïfteben/ 
ncn fijnen Hmbaffaöcuc ©on ©mlïiatnöe jèt.Cïe? 
ment / toefenöe omtrent ben Hepfec in ©untglanö / 
öacr upt eentgfhi? be^ Honing^ ïjanbelnige cn gt' 
bcpngöe pjacttjftcn ïtonnen gefpeurt eu gemctlit toch 
Den /öacc ban ton cciiigc jjicu futten laten boïgcn. 

Den Koning. 

Söjfef "l~^On Guilliaume de St. Clement, van mijnen 
sfonlna ™ $ Rade en *mrjn Ambaffadeur, ik heb geilen uyt 
Sian uwen Brief van den 14, Augufti, dat gy te Weenen ge¬ 
span? weeft zijt, en hebbefeer goet gevonden het aenhou- 
©onaCn den’t welk'gy gedaen hebt aende Eerrs-HercogÊrneft 
«BuiUai* rmjnNeve, om ce haeften fijn vertrek na Nederland , 
rnebe want die was zeer nodig, gelijk gy particulierlijk ver- 
mnn;Ca 2.dlt hebben uyt de brieven van den Grave van 
iijulEH» Fuentes, gelijk gy ook in eenen wege verftaen zult 
fcaffa* hebben den ftantder faken derwaertsover, zodat ik 
ötm la hope, zo veele redenen alsgy hier vorens gehad hebt 

lanb. üm u *n êenerale termen en in ’t brede te houden, 
dat gy rechtevoort zo veel te meer moeytegedaen zult 
hebben om hem fijn reyfe te doen Ipoedigen, en daer 
men van te voren miffehien niet uytgericht zoude 
hebben, dat ten minften, nadat hyontfangen heeft 
den briefdie ik hem door u gefonden hebbe, met mijn 
cygen handgeschreven, gy allelwarigheden neder gr¬ 
ieve zult hebben. En nochtans zo daer nocheenige 
der voorlz. fvvarighcden overig waer, zo belaft iku 
wel hooglijk, dat gyu befte doet om dieteboven te 
komen met den eerften dar mogelijk zal zijn, mijnen 
Neve vertonende de fchade die uyt het uytftellen 
voortkomt, en deverplichtinge die hy heeft tot het 
vertrouwen ’t welk ik op fijn perfoon hebbe. 

Ik heb ook gefien’tgene gy van poindt totpoindt 
aenraekc op het ftuk van dePerfonen, de welke van 
node is dat in Nederland blijven by mijn voorfz. Ne¬ 
ve , ’t welk my gefchenen heeft te wefen een trek van 
een man die mijnen dienft zeer ter herten neemt. 

En nadien daer zo veel aen gelegen is, principalijk 
in dit beginfel van fijn Gouvernement, en datgy de 
gene zijt, op den welken hy zich zo zeer vertrout, 
en dat gy hem ook toegedaenzijt, zohebb’ ikgere- 
lolveerc, om te voorkomen dat niemant hemkome 
winnen met perfualien, vertinnendeinventiendie tot 
particuliere einden ftrecken , datgy hemgaet vergc- 
ieifchappen van Duyrfland af tot in Nederland toe, 
indien hy noch niet verrocken is, of indien hy al ver- 
trockenwaer, datgy hem op dewegonderhaelt, ja 
zelfs ook zo hy alredein devoorfz.Nederlanden wa¬ 
re, alzo gy , als de gene welke kent het Landende 
qualiceytenvan'tquaed , ook zult konnen adviferen 
op de remedie gelijk dat van node is, en gelijk ik my 
op u betrou we, alzo belafte ik u ook dat gy het doet, 
hopende dat God u gezontheyd en de krachten om dat 
te doen zal ge ven,nadien mijnen dienft aen deze reyze 
zo grotelijks gelegen is. 

Nu opdat gy deze reyze moochtdoen metbewilli- 
giuge van den Keyfer en van Erneft, zofchrijfikhen 
de Brieven, die gy zien zult, om fekere confideratien, 
en van gelijken eene aen u , dewelke nergens van han¬ 
delt dan van de beiaftinge die ik u doe van den voorfz. 
Erneft te vergefelfchappen, op dat gy die in gevalle 
van nood, moocht tonen aen eenige onder hen, waer 

gy u zo reguleren Zult, als gy gewoon zijt te doen, 
en indien Erneft wederkeeren zal na Prage om monde¬ 
ling met den Keyfer te lpreken, zo zult gy mede mo¬ 
gen gaen , om hem van alles rekenfehap te geven, 
maer indien hy fijnen weg zal nemen na de plactle daer 
den Keyfer rechtevoort is, zo zult gy mogen zien of 
gy u zult mogen excuferen , van deze reyze niet tc 
doen, onder dekfel van uwe indifpofitie, verwitti¬ 
gende den Keyfer van dit ftuk door ecnich ander mid¬ 
del, en oorlof van hem nemende om fijn Broeder te 
vergefelfchappen. 

Ineen van welke beyde gevallen gy in fijn Hof zult 
laten een Perfoon, gequalificeert, zulks als daer toe 
vereyfcht word , die wel onderwezen zy in deaffairen 
van State, en in de andere die voor zullen mogen val¬ 
len, op dat hy zich daer in employere, endathyu 
daer van verwittige over al waergy zijn zult, en van 
gelijken herwaerts over, mijne andere Dicnaersdie 
correipondentie houden, een yeder van ’r gene hem 
aengaet, gelijk gy hem particulierlijk belaften zult, 
en ik zal wel blijde wezen te verftaen hoe dat men daer 
medetoeg?et. 

Belangende de Pacificatie der Rebelle Staten, na 
diengy Zo wel en ren vollen onderricht zijt van deze 
geheele materie, zo zultgy die ook zeer wei weten te 
beleyden , in gevalle daer eenich middel en apparentie 
is, om daer op te mogen ftaen, en gy zult mijn Neve 
mogen vertonen d’occafie, die God hem in de hand 
gegeven heeft om de geheele werelt te mogen beto¬ 
nen , dat hy trachtdegemeene welvaert te verforgen, 
en my ook tc vergelden voord’eftime daer ik hem in 
hou de, op dathy defe fake ter harten neme, gelijk da: 
d’importantie van dien isvereyfchende. Somma, gy 
zult dit ftuk door alle mogelijke middelen een verwe 
geven, op dat het mach gedyen en geeftedueert wor¬ 
den, nadien dat het een zo groot goed voordcChri- 
ftenheyt wezen zoude. 

Dit alles word u hier kortelijk en in ’t fommier aen- 
geraekt, van nu voortaen zal menu verwittigen van 
alles wat’er voorvallen zal, engyaenuzydezultmy 
ook, zo voor als na u vertrek na Nederland welparri» 
cuherlijk verwittigen van u advijs op yeder poind, en 
van alles dat u daer van dunkt. 

Van gelijken zult gy onder wegen fien, mijn Coufijn 
te adverteren, van de gene die tot hem komen Zullen 
van mijne Staten, en van de gene de welke hem fchrij- 
ven zullen, op dat, zonder te geven eenig fchijnfel van 
fufpitie, hy nochtans op fijn hoede zy, en voorlichte- 
lijk te werk ga, op dathy fich niet laet vervoeren door 
advertiflementen,die weynig verzekert zijn, en op dar. 
hy machleeren kennen de humeuren en de meningen 
van een yeder, en zelfs na dat hy daer gekomen zai 
zijn, zal hy noch te meer deze confideratie moeten 
nemen, om te onderfcheyden de perfonen waer op hy 
fich zal mogen betrouwen, en voor de welke hy fich 
zal moeten wachten, tot welken eynde gy particuliere 
informarien nemen zult van de Grave van Fuentes,en 
Stephano d’Ybarra, dewelke u ook afmalen zullen de 
ftaet en difpofitie der gene die in ’t Gouvernement 
zijn, op de goede difdpline van dewelke, alsookvan 
gelijken op de uytdeelinge vanhaeir betalingen, her 
van node wefen zal dat grote veranderingegelchietie, 
waer van derwaerts over mijne pardculierder depe- 
fchen en afveerdigingen zijn zullen, zodathetrech- 
tevoort genoeg is ’t Zelve aengeraekt te hebben. Uyt 
St. Laurens, den i40étober 1593- Onderfchreven, 
Ik den Koning, en lager. Bon Martin dldiaques. d’Op- 
fchrifc wasaen Don Guiliiam Clement, van mijnenRade 
en Ambalïadeur. 

3Daec toa£ noeïj eenen anöcrcn bn ban ben feiben «£ 
Dato/ meÖeöacctoeöïencnOe/ DatljpDcn *6crt^cc= a 
tog Erneft fouöc bcrgcfcïfcljappen in tföcöerïanö / cn 
fa ftp bcrtcodicn toare / Ijcrn te boïgcn cm Ïjem tc affu - ~ " r 
ftaen/ cnflcnintoatftaetöefaftenöacr5ijn/ cnïjem $ne 
informeert/ alsook ftjnc üe£Honing^ ©ienaci# ban fö» 
öemncöien öicnicn öaerfal moeten gcbiimftcn/ ooit 
bat«öfcnefi'faïfcggcn of ïjem fcljmbm / ofljn ïjem öicïjt SS! 
bp ïjem faï bmben of ban bette/ oraljem o» alïcdtc faöem 
öienen / @c. 
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.ïftocïj «wen anberen bjief aen ben felben 35on €\c> 
ment ban ben bijftienben/ öaet na ïjp fcïjjrjft bat fjy fijn 
23nefbanbcnii ^eptemb. ïjaöbe ontfangen / batfjp 
öic£ niettemin / al fioe tori ï)p fcïj?tjft ban ben i5tj>bag 
Öie tot föegcitébutglj foube gcljoubcn tooibcn fju niet 
foube laten boa? te tcechen na ^ebedanb / gritjft fip 
ïjein ut bc anbere 23jieben gefc&?ebcn ïjccft / taant bat 
bet ge ene té / bat tcgentooo^bigt) mee(I ban nobei^te 
ïjaefïen om bacc te gaen / l)onöcnbe goebe Cojcripou' 
bentie mettcgecne bie’t berepfebetom <önieft gefrififtt 
engebefponcect te maften/ om ojb?c te firilcn tot ’t gene 
ban nobe fal toefen / en boben al bat bp fijn neerfiig* 
bept boen fs&! bat oScncft fo fecc baefle fijn rcpfc na Mc- 
betïanb aïg ’t mogriijft té / en bat bp met bem ga of fo 
fep bectcocften mocbt toefen bem boige / en ben Honing 
betabbetteteban afie-s (|c. 

©act té nocb eenen anbecen 23:ief ban benboojfj 
ftonmg ban ^panjen aen fijne booniocmöc Hmbaffa 
beur / öie bp na gefonben beeft / om ïjctn op be repfe 
na ^ebedanb te binben: baec upt menfietbatbem 
aen ben boojfpocb bet Curften fo bric niet gelegen té / 
até’ttori boet/ om fijn Onbecfaten tebcb?iegcnmet 
gebepnftïjcöcn: ben feïben 23?ieftoacl lupbenbe aibiig. DEn Koning Don Guilliaum deSt. Clement, van 

mijnen Rade en mijn Ambaffadeur, ik hebont- 
fangen uwe Brieven van den 9, 14., en ióOótober, en 
daer uyt verftaen, deaenhoudinge diegy gedaen hebt 
aen de Eercs-Hertog Erneft mijn Neve, om hem tc 
doen haeften fijn vertrek na Nederlandse welk alfoge- 
daen isgeweeft gelijk dat behoorde, waer voor ik u ook 
feer groten dank wete, en hope dat volgende d’affeótie, 
die hy toonde in ’t gene daer gy hem toe aenfocbt,hy al 
haeft in die Landen fal wefen, en dat van gelijken delen 
Brief u vinden fal wefende in fijn gefelfchap,prefuppo~ 
nerende dat gy u op de reyfe begeven hebt, gelijk ik u 
dat geboden hadde. Nochtans indien den voorfz Eerts- 
Hertog Erneft by geval langer te Praeg gebleven was, 
gelijk gy daer voor beducht waerd, zo belaft ik u wel 
hooglijk, dat gy alle mogelijke moeyte doet by den 
Keyler, opdat hyhem laetgaen, en van gelijken by 
hem, op dat hy vertrecke, op dat door langer uy tftel in 
Nederland geen inconvenienten gefchieden, die gy 
hen beyden feer wel fult weten te vertonen : gelijk gy 
hen ook vertonen fult, dat voor fo veel als den Turk 
belangt, ’t zelve totgeen prejudicie gedyen fal, gelijk 
gy hen andere malen ’t zelve particulierlijk aengeraekt 
hebt, en gy zult my verwittigen van ’t gene dat’er 
pafiferen zal. 

Daer is voorwaer reden om te bedroeven over 
’t verlies, ’t welk gedaen is van Vefprin en Palotte , en 
©m te klagen dat men fo weynig ordre geeft om te 
voorkomen dat men niet meer verheft: nochtans na- 
diender eenige lichtingen en aenneminge van krijgs¬ 
volk gefchieden, ingevalle dat men de reputatie van 
de felve bewaerde,en dat door de ftrengighey t des win¬ 
ters de vyand niet verder quam, het foude nuttelijk 
wefen , indien men de fake konde accomoderen door 
den ordinaren weg van beftant, en van een groter pre- 
lênt, dat gy voorhielt den wille van de Ballas te gewin¬ 
nen door gelchenken. Want dat is ordinaerlijk het 
cenig remedy der fwarigheden in haer regard. 

Ikachtedatgy alredeaen deKeyfer in mijnen naem 
de klachten gedaen fult hebben ten aenfien van fijne 
moeyten, en dat gy u iult weten te reguleren gelijk als 
dat betaemt, te dien eynde dat, fonder my verder 
daer in te fteken, of daer mede te belemmeren, hy vol- 
daen blijve van mijnen goeden wille, en gy fult feer 
wel doen van te vervolgen ’t gene dat gy henlieden 
alrede voorgehouden hebt, te weten, dat om een eyn¬ 
de te maken van de Pacificatie van Holland en Zee¬ 
land , het poindt en de kerne is, dat men forcen by der 
hand heeft, op dat men naderhand fo veel tc beter by- 
ftand tegen den Turk mach doen. 

Belangende den Rijksdag, diegyfegt datmenhan- 
delt, men fal fien ordre te geven op’t gene datver- 
eyfcht fal wefen, en men fal udaer van verwittigen, 
gelijk gy aen u zijde van gelijken doen fult van alle 
’cgene 't welk gy daer op verftaen fult hebben, want 

©at 

men fchrijft van Romen , dat men mififchien fonder 
denRijksdag te houden,den Keyfer voor eenige maen- 
den contributie geven fal, en dat men door dit middei 
den Rijksdag (al konnen excuferen. 

Het fal hooglijk vereylcht welen dat gy my particu¬ 
lierlijk verwittigt van’t gene ’t v/elk palieren (al tuf- 
fchen u en den Cardinacl Madruccio in materie van 
Liguen, en dat, ondertuflehen dat men befich wefen 
fal om u antwoord regeven,gy trachr om dat met hem 
te pradtiferen of te verrechten, nochtans door woor¬ 
den die gegrond zijn op generale rermen, utenalder- té te 
hoogften niet wyder vervorderende hem te (eggen,dan j*®6"1 
dat, om dit voornemen licht te maken, het voor allen «cftetéS 
dingen van node wezen zal dat men de Princen van met be 
Italienwel gerefolveert make , wegnemende alle fwa- tël?inccn 
righeden, nadien hen daer fo vee! aen gelegen is. ^talira 

En ten aenfien van den tijtel van Koning, welken fomoet 
den Groten Hertogh van Florence pretendeert hem Öanbe» 
gegeven te zijn, gy zijt airede verwittigt dat gy hem JJngJJ 
dat beletten moet, en daerom lodoet dat met ernft fmadi 
en forgvuldelijk : maer ten regard <vat belang den buer 
Hertogh van Ferrare , men loude hem daarin wei 
konnen helpen, in gevalle dat d’mhuldingegeaccor- 3Ugue/ 
deert wierd aen deperfoon daer ik u andermaelvan opöatfj? 
gelehreven hebbe, dat foude her befte wefen. Uyt m 
Madril den 7 December Anno 15-93. Onderfchreven, homen 
lk den Koning, en lager, Don Martin d^Idtaques. fcnöec 

3F>aer té ooft eenigeti tijö tefioren ten 'S^iefgemteraplecrt/ 3toarig» 
gefcfyeben ünincii '©IDcigcclban eenen gencemt'ffüjtaen ban öröcn ,e 
ïxoflum ban öcn 2 3 fftélicmbnv acn Den 'ilnabc Herman ban r£F?nir' 
benIScrcr/ban alle Dcgclegcntficnt ban ftctJIcgcr ban DcrDitJ f.®t' 
go: tjet fefeijnteen«Capitcgn tcsgn getoeeflonDcr ’t üiicginrcm 
ban ^?aef irrcöj’ift ban ben 2ècrg: en luap lupbenbe albité. bat fp Mfn Heere, de Broeder van u Gcnade.mijn Heere,Graef boen/ffr. 

rredrik heeft my gefonden het paerd van Groeningen, 1 
’t welk allo braven Ros is, als ik noch in ’t Land geilen 

heb. Ik hebbe het gefonden (volgens d’ordre van mijn Heere 
Grave Adolph) na Nieuhuys, om van daer gclbnden te wer- ietnoojt* 
den na Deutecom, van waer het gefchikt la! werden na de be- tenet 
ftemde plaetfè. Den HofmeefterGy vink heeft my gelevert een blano^. 
gulden fpitsroede, den welken ik niet wete door wat middel 
iklè verlekerlijk aen u Genade beftcllen zal. 

Mijn Heere, de Grave Fredi ik is te Groeningen leer liek ge- 
weeft, ja zo verre dat hy de Heylige Sacramenten der Kerke * 
ontfangen heeft: maer gelijk hy my gelehreven heeft, hy ptrftöeo 
begint weder te beteren , ib dat’er te hopen ftaet, dat hem de SSjuf 
goede God voor ditmael in het leven bevaren zal.Ons kleync tipt ©I# 
Leger is te Clarewolt,en mijn Heere de GouverneurVerdugo benjeel 
leyt met fijne drie Dochters in’t logement van jan van Steen- ®5n 
wijk De Compagnie van den Dröft vanCoeverden en van fijn 
Broeder zijn in Garnifben gekomen in’t Fort van Dalem. pan (icu 
De Schans by’tHuys van Herman van Campen is noch niet 20crgf. 
volmaakt, en men weet niet met wat Garnilben hetverlien 
zal worden. De Schans opdepallagie van Coeverden na In- 
celkamp word bewaert by Capiteyn Forneaumet fijn Com¬ 
pagnie. Tijffeling heeft verdrag gemaekt met het Land van Nota. 
Lingen , ’t welk hen 1200 guldens geven lal, op dat hy fijne . 
loopplaetlè daer niet neme. Die van Munfter en Olenbrugge ^ * 
willender niet na horen , wat daer van komen lal, fal den tijd Supte» 
leeren, hy heeft vergadert fes of 700 man. De Capiteyn Eg- nant 
mont bewaert met fijn Compagnie Gransberg, Saeftelt en het ban 
Fort van Vennebrugge, ’t welk oorfake geweeft is dat ik met ^ertogg 
hem niet hebbe konnen communiceren van de faken uGena- gljjj ^ 
debekent. DeJoffrouwe,fijneGcmale,recommaKcleerthaer 
leer affeftieulelijk in de gratie van uwe Genade: lk ben weder toen» 
te Oldenzeel in Garnilben gekomen,maer voor hoe lange het burg! 
welen lal,is my onbekent, my wel tegen ’t herte zijnde dat ik bic eom^ 
geen ander groter middel hebbe om mijn leven,(gelijk ik ver- P'iJIj6 
obligeert ben) op te offeren ten dienfte van de lelve u Genade. jjni f f 
Hier mede bid ik God den Almachtigen Schepper, ©enöe* 

Mijn Heere, u Genade te verkenen in volkomen gelbnt- Jen 
heyd een lang en voorlpoedig leven, met het vol voeren van ©oeft» 
de Edele en kloekmoedige begeerte van de felve u Genade, bolfe£ 
in wiens goede gratie i k bidde alrijt gerecommandeert te zijn. 
Uyt Oldenzeel delen 23. November 15-93. Onder ftont,uwer jj00j n 
Genade leer ootmoedige en gehoorftme Dienaer,ondertekent cjotung 
Adnaen van Roffhm, Oplchrift : Aen mijn Heere den Grave ban 
van den Berge, Gouverneur en Capiteyn Generael van het ^pan® 
Hertogdom van Gelderland en Graeflchap Zutphen , &C^ Sft**1 

JDfi Ijcbbcn ueiïjaelt benSSiicf/ öie ban toegenbe 

«öenecaïe Staten p?obtfioncïijü té gcfcïjjcbcn getoccft 

op ’t rapport ban bt ^ftccn Caluart cn bc ^opofitic 

ban 23u3anbaï / bacr op bcübct: bn bc Staten ban 
ïanö 
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land ba*fïaen ij? bp ccntuacljdgc fiemmcn ban bcdBöe? 
ïcn cn ©tbcputeecdc ban bc Steden ban ©oïïand / bat 
bc getnecnc CönfMj&c fake baet acn ten aïöcrïjoogficn 
gelegen i$ / bat De €rcbcé in ©ranktijk gebjohen tooi? 

.De/ cn ïjet #o2Ïogc tuffdjen fijne JBajcfrcpt en fijne 
©nanben cn ïjarc ^bïjercntcn modjt Ijcrbattet tooi? 
ben / niaet booi aï rn fonbeclingc bat onbet eeti goeb 
cn bettrout ©ooft / boïgenöe bc openingc cn aenbic? 
Diuge ban fijne JBajefïcpt / Ijet #ouilogc in©enegou? 
boen cn Irtljosrê modjt tooiden gebjacïjt / fo ’t feïbe 
alïcfintgS tot be£ Baande afbreuk cn öefec llanben 
bienfi cn bcrfckccingè fonöc fïrechcn. <Bn tooide goeb 
gebonden bat bp alle middelen baet toe geatbepd faube 
tooiden / om fijn iBajcfïept in bc booifdj^eben goebc 
intentie te gouden en bic tet eteouic te fielïcn / tot loei; 
hen cpnöe cn om fo gorben occafic met tc ïaten boofbp 

©f <ne* gacn / ts booigeflagcn batmen totonberïjoutban 3000 
nrcaJc ^bJttfcté cii oo Quptcrd / bn fijne JBajeficpt ban 
êS befe Haiibcn bctfocljt / booi beu tijö ban 4 .IBaenöen 
gen tot betoiïïigcn foube / cn m bc <J3nicraïitcut confentctcn 
ftioiibir bijfdglj öunfent ©nlben tet JlBaenb / cis bat in fuïkesi 
*»«„.?« gcbaïle be quote ban ©ollanb cu l©cfï-©jicfïanb bp 
ean1 9 jpiabific Dcut Dc €totfangcr£ ten minfim quetfc op in 
©lanf;. tcrefï foube tooiden gcnegoticcit / rn getcmbonifecct 
rtihrtore Upt aïfulke niiööÊïen / aï| bare toe fouben tooiden bc 
Bupf/nt tóilïigïjt cn gcconfcnteeit / ’t melk öaec na alfa bp bc 

Statest aBnictad betoilhgïjt té / tooide ook berfiam 
cn goeb gebonden batmen be ©ecre =£ibinu£ Caïuart / 
bieïacfï inDianhnjh gefonbentoaé getoeefi / toeber? 
om ban nictté uctteaccfö foube fenben tot toedérroe? 
pinge toe / om ben Honing in fijn goeb boojnemen tot 
öc #oilogc te onöerïjotiöen. ©act luctbe ooit nobigïj 

ben ge. bebonöen batmen in Dcfe gcïcgentljcpt eenen Sïgent in 
Ibcïjotïanb op een redelijk ttactemcnt foube ondccïjou? 
ben: baet toe booigeflagcn cn baet na gccommittectt ifï 
1ibiiamté©ammau bc toeïke dettoaert£ repfendc ban 
bc ©npnkethcrë gebangen toert/ fnïfté top 00b ban 
fijne bccloffinge in ’t nabolgenbe 25oek betljaïcn fulïen. 

lüijfTckngïj / ©betfien üluptenant ban ©ertogïj 
ptano banlloutocnbutgïj/ bic Ijcm ïjaböe laten upt? 
hopen ban tjet ï.anb ban llmgcn/geïijk top upt ben ge? 
mterciptccrden 23iicf aen be <0i*abc ban ben ïBerg bet? 
ftaen tjcböcn / ïjceft fïcfj geïegett in een <©o?p hupten 
t refop: ban Hingen / atoact be Bnpterpe ban ^bee> 
Bffe! cn 'Szaeffcljapüntpïjcu Ijem op eenen nacï)t qua? 
mess öefoehen cn obecbaiïen een bed ban fijne ^olöatcn 
gelagen/ bc tejlc bccflfopt ïjcbbenbc/ Otacïjtcnï]nn 
fdfê beu 19 december binnen ^cutccum gebangen, 

Bcctcgc fcan^ ban lloutoenüojglj hclfjtc fdf^ in fijn 

/ 

; 

guiocn 
te bèta' 
Int 
joooo 
«Saiöen 
ser 
^SSaenti/' 

tuiitmi 
tc. 

fflaffe» 
Kngf) 
^üeefte 
Hupte» 
nant 
ban 
hertog 
JFcnnpi 
fian 
Hou» 
toen» 
bucgfj 
BcOan» 
gen en 

bicrtc ban Boten cn d3jauen / biein be feïbe Hanben 
getneefï tuap / fjabbe ingcl\2adjt / toaten baet op fo 
bededtett getoojbeu: tuant fpbaetfo bedeOBdb ban 
baet bjacljtcn bat alle Hanbcn cu gtanben ïjict betbict? 
ben/ batfe aïbaet met fo bede ê>eljcpcn boatn/ bat 
cenigc / in be Begcrmgc 3ijnbe / tóccföcn bat befc baect 
bud foube mogen gebpentot groot acljtecbecï ban befc 
Hanben / om bat fd bed fclgepen tuefitoacrt^ baten 
bic met een attefi bent pjactijhe bcjS Honingé ban (toij 
^pangien fouben honnen opgefpuben cn fclfp tegen 
befc Hanbcn gebjupht ioetben, nu lagen in <3)eccmb?i 
befeö ^Jaet^ in ’t JBact^biep / Ccffcl cn ©lie tod 14° 
Jbctjcpen of meet / met <è:ancn cn aïbctlcn anbere 
iDaucn / geceet om metten ‘eetfien bequamen 3©inö 
na IBcfïcn te baten / bod) eet bc fdbe rjccl) gctaehtcn / 
fo iffet op Hctsabonb aïfulhen Ccnipeefi /■ ^totm en 
onbject ontflacn / batmen baet een fect groot denbe cnT^ 
fagl) onbee be ^djepen cn IBenfctjen: loant baet meet *ö&e 
ban 40 ^>cl)rpcn ban |)aet 3inhet loi taehten / bie te? f'95® 
gen snalhanöeten feseten en acn fiuchcn cn te bccflcu Srotc 
taehten / fo battet gehetm/ geroep cn hlagen bet IBen? fetjatu 
fdjeti fo groot erbarmdijk bjap / battet met geen ©en? ^n, 
ncn tc befc[)?ijben: baet betöjonhen tod 500 23ootf? Hy 
gcfdlen / ooh cenigc hloche en ctbacen %cc ïupben r 
befeïjabe bie baet gcfdjïcbe toa^ bp na inefïimabèï enWtnf 
bcroodachte bede 23anhcroctcn / fo tot ïtmftetbam 
aïö cïbet^/ est ooh tot ©elft / altoaet Diic treffdijhe pet? 
foncn/al^ ^acob SÖmpnfg banbet ©uffen/Clae£ ï^aï^ 
ren eenige ^>0011 ban grote mibbclcn / cu ^an <!5toc? 
nc-tocgen faclgeetbcn : befe ïefïe bïudjtc in ^pan? 
gien / €lac^ ^al^ fïcrf i»obcnict ban ben Honing ban 
©cnemethen / banbet ©uffen bleef altijd in fjunp en 
ftetf tot ©elft: Ijaet ïtipbct Hmbcten bïcbert nocl) in 
goeben Doene/ bent bcctffcniffe banöe goeberenban 
Öatc (©taot-moebeten / ban bat Ijct quaetfic toas' ( 
baet quamen upt befe jfaïiffemcntch meet anbete cn De 
SJiouto-neetmge tet ©elft bccïiepfcet. fjh Ijebbe ooh 
eeiïen fcheten 23jief gefien/gefdjieben bp ©octo? f tan? 
copjl IBaelfon acn Den Hbbocaet JBeefrec Bfoljau ban 
(©Ibenbatnebeït/ gefcljieben npt ©oom ben 12 ^fanua? 
„ cf 1594. baet in f)p onbet anbete aïbu£ fcljjijft. 
» ben fect bctfïagcn getocefi tet oojfahe ban be grote 
„ cn ongeljoojbc fcöabe bie in’t IBaersbicp i^geftfjiet 
„ en i^bietgeljjficbplBenfclÖen memorie noptgefjoo# 

getoeefï/ ja niet gebeurt/ fo lange ïjet Hanb tiet 3tanb 

nmiDoifi engen 3lanö ban ©alen op geene fijbe bc iBccfcr nocl) 8 
ter 
fïcopr. 

<&ia'az 
)oan 
<©IDsn» 
[lucg 
loep? 
gert Dc 

©acnbdrn ^oïbaten op / snact ober be 3©efct komen 
be/ toepgetbe bc <6rabc ban Olöcnbutgï) fjem ben 
Doo: fijn 3lanb booz bp ©uïmcnljtnfï / niet toiïlenbc 
fullseii l)oop Dcl/tó teffens öoo? fijn llanb laten: toaet 
ober ©cctog iptan^t’onbjebeii gtjnbe befc 8 ©aenbdjS 
toeöetom af bankte: en alfocn quamen ban bie bijftten 
©acnbcfó niet / cu bede ban be fdbe Jboibatcn qua? 
men baet na acn bc jëtatcaj gijöcbicncn. 

©cn mcutocn ^anbatitrê (Corcn fiacnbe op ïjet 
S>yar«» bun bet ^icl)dlmk / cn alöact gcmackt tot ccn 
fe oen hoge baken in Ecc / fiotte ter nebet / baet bïcbcn fc^ 

©etfoncss onbet boot / cu ttoce / baet op toefende / qua? 
men fondec nscrkdpc quetfinge ter aerbe / en bïcbcn 
in ’t ïebeu: ö’oo’falsc ban bit ncöctfïoHcn toett / bp 
informatie telact baet ban genomen / bcrfiacn getocefi 
te gijn / bat ï)ct onDctfic toetkte gtoak toa^ getocefi / 
öm fobansgen 5toatesi ïjoogte tc blagen / cn bat bebon? 
gen toawé getocefi ’t toerk in bijf niaenbrsi op te maken/ 
baet uscii ttoce g>omcr0 ober bc'qooiöe gcmackt tc Ijdi? 
ben / bat mede tot l)ct metfden ban biets bcljooibc ficcu- 
kalk gcbb.nskt getocefi tcjiju cn geril fdjulp-kalk. 

f^ot beflupt ban bit S5ock faUcntop l)ict betïjaïcn 
ban bc grote ^toim cnIBmb/ ösc Ijet óp ben Hcr^? 
abonb befek fjaerd iogetoapt cuDcfdjabe bic Dacr gc? 
fclltct to. ©c ©oilanDa*^ cu EeelandctfS bctfocljt fjcb? 
benbebe grote pjofijtcn / bicbc^jtaïiacnfdjc bacrtnu 
ttorc of b’ic 3aten na ben anöeren/ benmtsl begrote 
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„ getocefi \$ ( en $ bc fdfjadcboo? a$nod) nictteefii? 
„ meten/ toant baet noclj bede ^cïjepen gebïeben jgn/ 
„ baet men noefj geen tijbingc ban ïjceft/ en krijgen 
„ <$oö betert / bagdijk^ noclj tijbingc ban meerbet 
» fcljaben en ongeluk/ baet 5ijn bede ttcffdyke^ce? 
„ ïupben gebïeben / cn onbet anderen ook be &oon 
„ ban onfen 23obc/ bie in©efcïjota getoeefi tó: een 
» fcïjabdijkcboob/ i|c. 

Voort fchrijft hy noch in den fehen Brief aldus. 

W 3Ön ïjtte te nacljt tot ©ooin ook in een an? 
bet pcttjkeï getoeefi ban’t©oge!©atcc booiteatct 

» öiciBcfijfroofd-ïBeflcaBinb/ ftiïkk bat ban gifietL0*,. 
» abonb ’t ïBatet begofi tc toaffen/ en fête nacljt ai*808211, 
„ getoeefi tot beueben acn bc ©etbcrgï) ban be Bobe 

JBoicn / bc Ecdnpöcn en ©abenaet^ Ijier tot ©oops 
„ berklaren bat in acljt 3iacen Ijier op een boet na niet 
„ fb Ijoog fê getoeefi: ©od gebe bat Ijct toebet toat 
,> magïj faefacljtigen. 

3facr-öicï)t op ’t betgaen ban bc .4kïjepen in €cter. 

Door binden en leer groot onf^eder 
Wérden FeeLe gefLagen ter neder, 
Schepen , goeden en MentChen PërdronCken, 
Die nLlnde gront det zee fonCken. 

?tnöer. 
DefrfterCke^Wnt) flor-A/enonf^edergroot 
RaeCten ^eel CoopLKiden Ia fChade en noot? 
Ende VeeLe perfoonen aen hare doot. 

SSnber. (ken} 
DoorJF/Znt en onJ^ederFeeL AfenfChen ^erdronC- 
VeeL fChepen en goederen In cexeL FeifonCken. 

Eynde van ’tdarugfte BoeL 
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, 
roerten cn Borgerlijcke oneenigheden, gelchied by 

tijden van Erneftus Ertz-Hertog van Ooftenrijk, Hertog van Bour- 
gondien, &c. Gouverneur Generael van de Nederlanden, 

onder ’t gebied van Philips den tweeden Koning van Span- 
gicn, en Mauritius van Naflau, geboren Prince van Oran- 

gien, &cc. Gouverneur en Capiteyn Generael van Gel¬ 
derland, Holland, Zeeland, Utrecht en Over-YfTel, 

Admirael Generael van der Zee : mitsgaders 
Wilhelm Lodewijh,Grave van Naflau,Gou- 

verneur en Capiteyn Generael van 

Weft-Vriesland, 

leerachtige cn Hiflorife ‘Befcbrijvinge 
t, 

Door 

PIETER BOR CHRI STIAENSZ. 

Kort inhoud <van 't eenendertighjle Boek. 

R. Adriaen Damman Agent van de Staten Generael in Schotland, werd van de Duyn- 
kerkers op de reyfe na Schotland gevangen en tot Duynkerken gebracht. Hy fchrijfc 
aen den Advocaet van Hollant Mr.Jan van Oldenbarnevelt. Koeverden by Verdugo 
alle de winter door belegert. Eertz-Hertoge van Ooftenrijk begeeft hem op de reyfe na 
Nederland, komt tot Bruflel daer hy wel ingehaelt word, hy vertoont fijne Commiflïe 
als Gouverneur en Capiteyn Generael van Nederland. Die van hetNoorder-quartier 
van Holland ontruymen Staveren van haer Garnifoen. Den Wefelfchen Toorn brand 

■van den Blixem af. Aentlag van Verdugo op Delftziel. De Schotfe Colonel en Capiteynen verfoeken af- 
rekeninge en betaünge, worden afgedankt, accorderen meeft wederom met de Staten, en continueren 
haren dienft. Aenflag van Prins Mauritius van Naflau op ’sHartogen-Bofch en Maftricht te vergeels/Voor- 
genomcnaenflagdes Vyandtsop Tertolen word ontdekt. Een Walvifch geftrand bcooftenhet Sluyfche 
Gat. Michiel Renichon word tot Breda gevangen en in den Hage gebracht. Handelinge met Dodtor 
Ruylopes, Portugees Medicijn van de Koninginne van Engeland, die aenncemt de Koninqinne van Enge¬ 
land te vergeven voor 50000 Kronen, alles bekent hebbende fo is hy en fijn Complicen daer over als ver¬ 
raders geexecuteert. Hetnieu aengenomen Duytfe Krijgsvolk der Geünieerde Nederlanden komt in het 
Land; en men verwacht ook het nieuwe Engelfe Regiment met den Ridder Veer. EduwartNorits, Gou¬ 
verneur van Ooftende, neemt eenige Forten in Vlaenderen in , en de Vyand wederkomende verflaet en 
verjaeght hydefelve, en rafeert de Forten. Jonker Cafpar van Eufum , Gouverneur van Koeverden , doet 
verfcheyden uytvallen. Koeverden noch wel verft en van Proviant. Vericheyden geintercipieerde brieven. 
Eerften brief van den Hertog van Sefle, Ambafladeurby den Paus, aen den Koning van Spangien. Ande¬ 
ren brief van den Hertog van Sefle aen den Koning van Spangien , gefchreven uyt Romen den 1 1 February. 
Noch een ander brief van den Hertog van Sefle aen den Koning van Spangien, gefchreven uyt Romen den 
14 February 1 594. Brief van den Hertog van Sefle aen den Gravevan Fuentes. Brief van den Hertog van 
Sefle aan den Hertog van Feria van den 4 February 1 594. Ander brief van den Hertog van Sefle aen den 
voornoemden Hertog van Feria, van den z8 February. Brief van Don Jefèpho d’Aucuna, aendenGra- 
ve van Fuentes, uyt Milanen van den ijMacrt 1594. Brief van den Conftabel Zu Zero aen den Grave 
van Fuentes. Brief van den Hertog van Sefle aen den Ertz- Flertoge Erneftus. Hoe fterk Verdugo in ’t left 
van April 1594. voor Koeverden was. Sijn Excellentie Mauritius van Naflau maekt gereetfehap om Koe¬ 
verden teontfetten. DeGrave van Hohenlo werd met zo Vacndekn gecommandecrt te blijven tot bewa- 
ringe van Bommeler-W eert, en ’t oog te houden op ’t gene de Vyand foude willen voornemen. Sijn Excel¬ 
lentie trekt met ftjn Leger na Koeverden, ’t welk hy ontfet. Verdugos volk komen wederom in deSchanfe 
van Veenbrugge. Verdugo fent aen den Ertz-Hertog Erneftus om geld en Afliftentie, dan krijgt weinig 
gehoors. De Hertog van Nemoers ontkomt uyt fijn gevankenifle. DeFIeere van Vilars, Gouverneur van 
Rouaen verfoent fich met den Koningvan Vrankrijk, en levert hem over Hoog-Normandie, en deStadc 
van Rouaen. Symon Autuncz trekt uyt Pontaudemer. Monfieur Baligny Gouverneur van Kamerijk ver- 
klaert fich voor den Koning van Vrankrijk. Mon fieur de Villeroy handelt fecretelijk met den Koning. Brief 

V v v van 
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van den Heer Villeroy aen den Hertog van May nes. Het Parlement van Aïx en ’t Landfchap van Provence 
vcrfoencn met den Koning van Vrankrijk. Die van Parijs fijn oproerig tegen den anderen , doch de Hertog 
van Maynehoudfe onder bed wank. Selin O ver fte van Parijs word van fijn Ampt afgeftelt, endeGrave 
van Brifak komt in fijn plaetfe. Propofitie van Monfieur de Ia Chaftre aen de Gemeente der Stad Orleans. 
Die van Orleans verfoenen haer met den Koning. De Koning Henricusde Vierde word tot Chartresge-' 
kroont. De Grave van Brifak handelt met den Koning, om hem in Parijs te helpen. De Koning komt na 
Parijs. Brifak openbaert fijnen handel aen de gene die hyvertrout. De Koning van Vrankrijk komt in Pa» 
rijs. De Hertog van Feria met’t vreemt Krijgsvolk vertrecken uyt Parijs. De Baftille werd den Koning 
overgegeven. De verdreven Schout van Parijs komt wederom in fijn Ampt. De Lafterboeken en Gefchrit- 
ten tegen den Koning, en Henricus den Derden , werden verboden, en geen nieu temaken op verbeurte ' 

van lijf en goed. De Prefidenten Raeds-Heren die vertrocken waren werden wederom in haer Staten en 
Officicn gefielf. Vele meer andere Steden vallen den Koning toe. De Jonge Cardinael van Bourbon komt 
te Parijs, daer hy fterft. Verfcheyden Ordinantiën van den Koning en het Parlement. Opene brieven 
van verklaringcdes Konings om fijn rebelle onderlaten en Steden te doen wederkeren tot fijne gehoorfaem- 
hcyt, binnen den tijd van een Maend. Arreft van ’t Hof van ’t Parlement van Parijs, van den 30 Mar- 
ty 15 5*4. over ’t gene gepafleert is, gedurende de Troublen , inhoudende de wederroepinge van ’t gene ge- 
daen istot prejuditie van d’Auótoriteyt des Konings, en de Wetten des Koninkrijks. Sijn Excellentie 
van NafTau maekt gereetfehap na Groeningen te trecken , hy belegert Groeningen. GraefWillem van 
NafFau komt voor de Schanle van Auwerder-Zij!, die hy inneemt en overvalt. Uytval van die van Groe¬ 
ningen. Plantagie van ’t Gefchut voor Groeningen , daer men op begint te fchieten , die wederom ge¬ 
weldig daer uyt fchieten. Verdugo laet toe dat fijn Volk boven gegeven Sauvegarden, Twent, Salland, 
en’t Sticht van Munfier beroven. Capiteyn Wijngaerden gequeft, en gevangen binnen Groeningen ge¬ 
bracht. De Magiflraet van Groeningen verfoeken Pafpoort om na Bruflel te mógen reyfen , dathaeraf- 
geflagen word. Oproer binnen Groeningen. Miffive van fijn Excellentie aen die van Groeningen. Ha¬ 
re antwoorde. Eduart Broek Sarjant Majoor van de Engelfe, van fijne quetfuregeftorven. d’Oproerte 
binnen Groeningen geflift zijnde, doen de Borgers een nieuwen Eed den Koning van Spangien getroute 
zijn. Sijn Excellentie beantwoord het fchrijven van die van Groeningen. Uytval uyt hetSchuyten- 
diep. Twee Soldaten rnet Brieven van Leuckema aen Verdugo gefonden, werden gevangen gekregen. Mif- 
five van den Ertz-HertogeErneftus aen de Staten Generael. Propofitie gedaen by Ottho Hartius en Je- 
ronimus ComansRechts-geleerden van Bruflel indevergaderinge van deHeeren Staten Generael. Ant¬ 
woorde van deHeeren Staten Generael op den voornoemden Briefen Propofitie-.Confeflie vanMichiel Re- 
nichon.over ’t voorgenomen aflafinaet tegen den Perfoon van fijn Excell. Wederlegginge van de antwoorde 
van de Heeren Staten Generael in Braband uytgegeven.Propofitie van deGedeputeerden van Britagnien aen 
de Heeren Staten Generael. Propofitie van de Ambafladeurs van den Koning van Schotland aen de felve Sta¬ 
ten. Gelegentheyd van de faken van Schotland verhaelt in fekere Miflive van den Heere Adriaen Damman, 
Agent van de Heeren Staten aldaer.Brief van de Koninginne van Engeland aen de Heeren Staten Generael.De 

Fo1,1) Heeren Satten Generael fenden Gefanten aen den Koning van Denemarken. Propofitie aen de Koninkl. Ma- 
jeft. van Denemarken,gedaen by deAfgefanten derHeeren Staten Generael. Antwoorde desKonings van De¬ 
nemarken op de voorfz. Propofitie. Groot On weder van Donder en Blixem tot Delft, daer door de Nieu 
Kerks Toom in brand ontfteken word. Groten Hagel tot Sutphen. Voorder verhael van de Belegeringe 
tot Groeningen. Sijn Excel!, in groot pcrijkel. Mijneringein het Ravelijn voor Groeningen. Hopman 
Waddel doodgcfchoten. De Mijne word aengefteken , en wat operatie die doet. Het Ravelijn word 
ingenomen. Die van Groeningen fenden Jan ten Boer aen fijn Excell. en wat antwoordt hy krijgt. Die 
van Groeningen fenden Gedeputeerden aen fijn Excell. Stilftand van Wapenen voor Groeningen. Die 
van Groeningen leveren hare Articulcn aen fijn Excell. over. De Krijgfluyden van ’t Garnifoen tot Groe¬ 
ningen fenden ook haer Gedeputeerde aen fijn Excell. Articulen van het Verdragh befloten by fijn Prin¬ 
telijke Excell. en fijn Genade Grave Wilhelm vanNaflau, byadvijs van de Rade van Staten, met de Ma- 
giflraet der Stad van Groeningen. Accoort tuflehen fijn Excell. en den Overften Luytenant Lauckema, 
met de Capiteynen, Bevelhcbberen, en gemeene Soldaten , in Garnifoen wefende binnen Groeningen. 
De ftad van Groeningen word aen fijn Excell. overgelevert. De Heeren Staten Generael nemen tot haren 
Agent aen den Hooggeleerden Doctor Laurcntium Mylire, om hare faken by de Duytfe Vorften te ver¬ 
richten. Antwoorde der Heeren Staten Generael op de Propofitie van de Ambafladeurs van Brittannien. 
DeHeeren Staten Generael fenden de Heere Walraven van Brederode, ende Mr. Jacob Valk, Raed en 
Treforier Generael van Zeland, op den Doop van denPrince van Schotland. Den Doop word gecele- 
bree d tot Strijveling in Schotland. Doop-gifte van de Heeren Staten Generael der Vercenigde Provintien. 
Brief van de Ptllegave van 5 000 guldens jaerlijks by de Staten Generael aen den Prince van Schotland ge¬ 
geven ; verdeelinge der felve fomme over de Vereenighde Provintien. Vernieuwinge der Tradfaten tuf- 
fchen de Koning van Schotland en de Geünieerde Provintien. Placcaet van de Staten van Holland, inhou¬ 
dende nader verbod van de conventiculen van die van de Roomfe Religie. Oock tegen het hertrouwen en 
herdoópen. Aenflag op Ruremonde te vergeefs. De aengenomene Duytfen werden weder afgedankt. 
De Koning van Vrankrijk verfoekt in plaetfe van het geaccordeerde fecoursvan 100000 guldens in gelde, 
twintigh Vaendelen Soldaten, en vijf Vanen Ruyters, ’t welk fijne Majeft. geaccordeert word. De Heere 
LévinusCaluart, Agent van de Staten Generael, byden Koning van Vrankrijk , fchrijft aen deHeeren 
Staten Generael, en aen den Advocaet van Holland. Brief van den Koning van Vrankri j k aen den Heer* 
Do. Mons deGivry word voor Laon dood gefchoten. Laon word den Koning van Vrank rijk overgege¬ 
ven. Amiens valt den Koning toe, defgelijks Abbeville en Peronne. Camerijk accordeert mede met den 
Koning van Vrankrijk. Oorfake waerom de Heeren Staten Generael hare Victorie na het verover en van 
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Groeningen niet vervolgen. Refolutie om Grol te belegeren en aen te tallen, en d’oürlaken wacrom fulks 
achterweegen blijft. Den Ambaffadeur van den Koning van Vrankrijk Bufenval Vordert 28 Vaendelen 
Voetvolk en 5 Vanen Ruyters, tot fecours van den Koning van Vrankrijk. Tocht Van Grave Philips van 
van Naffau na Vrankrijk, by den Hertoge van Bouillon. De Vyand komt met veel Ruyterije en Voetvolk 
te Maftricht over de Mafe. Grave Philips van Nalïau komt met fijn Volk by den Hertogh van Bouillon. 
Commiilie van den Koning van Vrankrijk voorden Hertogh van Bouillon , om Oorloge te voeren tegen 
desKonings van Spangiens Landen. De Ruyterije die metten Ridder Veer , Grave Philips door Vyanden 
Landen hadden geconvoyeert, komen wederom in ’t Land. Rijxdagh tot Regensburgh gehouden, en 
wat daer gehandelt werd. Wat op den voorfz. Rijxdagh deNederlanden aengaende, gchandelt werd. 
SekerWaerfchouwinge nopende de refolutie van den Vrede,daerVan op den Rijksdagh tot Regensburgh is ge¬ 
handelt. De Keyfer was niet gefint om een Rooms Koning te maken. Grote Banketten op den Rijksdag 
gehouden. Geintercipieerde Brieven van den Ambafladcur van Spangien geichreven. Brief van Don 
Guillaume deS. Clcmentaen den Koning van Spangien. Een ander Brief van den felven Guiliaume Cle¬ 
ment aen den Koning van Spangien. Brief van Don Guillaume deS. Clement aen Don |oan d’Idiaques. 
Brief van den felven aen den Ertz Hertog Erneftus. De Hertoge van Mayne komt tot Brufiel , verleekt 
hulpe om Laon te omfctten. Brief van den Hertoge van Mayne aen den Koning van Spangien. Brief van 
den Hertoge van Mayne aen den Marquis van Montpenfat lijn Schoon-Sone in Spangien zijnde. Ander 
geintercipieerden Brief van den Capitein Don Pedro de Leon , aen DonGonfala de Monroy Enriques. 
Ander geintercipieerden Brief van Don Diegodelvarra, aen Don CarlosCavalos. Ander geintercipieerde 
Brief van Stephani d’Ivarra , aen Andries de d’Arradu. Brief van Don Dicgo d’Ivarra aen den Spaenfen 
Ambalïadeur in Savoyen. Brief van Matheo Pino aen den Hertog van Monte Martano. Brief van Ma¬ 
theus de Pino, aen den Heerejeronimo Pino fijnen Oom. Brief van den Grave van Fuentes, aen Fran- 
^oys de Verray Arragon, van de Rade van den Koning te Venetien. Brief van den Grave van Fuentes aen 
een Conneftabel van Caflilien, Hertog van Feria, Gouverneur van Mylanen. Brief van Don Diego 

d’Ivarra aen Don fan d’Idiaques. Brief van Stephano d’Ivarra aen Don Chriffoval deMoura, Groot- 
Commandeur tot Alkantara, van den Rade van fijn Majeft. Brief van Innoria Malvafia, aen den Cardi- 
nael Aldobrandin. Ander geintercipieerden Brief, by Charles Tifnak aen den Prefidcnt Nicolas Damant. 
Brief van Innocentio Malva, aen den Poftmeefter van den Koning van Spangien binnen Romen ; en meer 
andere geintercipieerde brieven; met een lange brief van Francilco de Umara, aen Martin d’Idiaques, van 
den Rade van Staten van den Koning, en fijnen Secretaris van d’ Oorloge, met noch eenige andere. Brief 
van Steven d’Ivara van den 7 Septembris. BriefvanFrederikSpinola aen Stephano d’Ivarra, Raed van fijne 
Majeft.en fijne Secretaris van d’Oorlog. Wie de gene geweeft zijn diede Vaertby Noorden om by China 
hier eerft hebben benaerflight; daer werden twee Boots toegeruff om den wegh na ’t Noorden , om door 
Waygatste onderfoeken. Petrus Plantius Predicanc tot Amfferdam, wil eenen anderen weg by Noor¬ 
den om na China, en dat boven Nova Zembla, die mede bewillight v/ord. De Schepen komen op de 
Reedc van Kilduyn by den anderen. Befchrijvinge van ’t Eyland van Kilduyn, Cola een Rivierein Lap¬ 
land. d’Amfterdammers vorderen haer reyfe, lo doen ook het Zeeufe en Enkhuyfer Schip. Vinden 
den < July de Zee met Ys bedekt; fien een Rulïche Lodgie die uyt de Witte Zee quam, willende na Pitfora 
varen. Bevinden haer by’t Eyland van Toxaro, byonfe Natie heel onbekent. Befchrij vinge van ’t Ey¬ 
land Topar, en d’omleggendeContreyen. Vangen een Walvilch, krijgen’t Land van Waygats in’t ge¬ 
licht. Vinden de Engte of Straet van Waygats, komen in groot perijkel van ’t Ys. ’t Enkhuyfer Schip 
word door ’t geweld van den Ysgang de Straet weder uytgedreven, met de Ankers en Cabcls aen ftucken 
gefchoven. Een fchots ys van een halve mijl lang. Den Admirael word gedrongen van het Ys uyt de 
Straer te ruymen. fan Huygen van Linlchoten vaert met het Jacht, om deuytkomfte van de Straet te 
ontdecken; krijgen Volk in’t gcficht, en hoe fy daer mede fpraken. Zeylen met de fchepen de Straet 
inwaerts, en rechten een Ton op een Eylandeken op, en noemen ’t Ton-hock, Komen door de Straet in 
deTartarifcheZee, by haer genoemt de Nieuwe Noort-zee, komen wederom rontsom in ’t Ys, zijnfeer 
gequelt van de mift, krijgen weder een fferre in’tgeficht; zeylen noch door’tYs, tot datfe gedrongen 
waren haer Zeylen neder te laten; ftvijken haer zeylen neder, en drijven alfo in zee, onder, en met het 
Ys. Vechten met haer vijf of feffen tegen een Morfe of Zee-paert, fonder dat tekonnen overwinnen. 
Gedaente der Zee-paerden. Vinden een bequame Haven, daer in fy hen voor ’t Ys bergden. Staten 
Eyland. BergCriftalalsgeflepen Diamanten. VindenRot-Ganfen , Veld-Vinken, Berg Criftal. Sien 
het Ys verdwijnen voor haer ogen , hoev/el met kout weder. Erinneringe van de advertentien diede Sa- 
moyeden henlieden in deStratevan Nalïau hadden gedaen, van dat het Ysallejaren vergaet cn ween rackt. 
Stemmen tefamen om weder nahuys te zeylen , als haer Ontdeckinge voor volbrocht houdende, en Bellen 
hare cours weder na huystoe; komen aendeOoft-Kuft van Waygats, ontdecken noch drie Eylauden , 
daer fy tulfchen door lopen, niet fonder groot perikel. Sien twee Zeylen na haer toe komen , ’t welk 
d’Amfterdammers Schepen waren, daer over fylieden een algemeyneblijfchap en verheuginge fcheptcn; 
komen in perijkel, maer worden door God wonderbaerlijk verloft. Accorderen t’iamen weder na huys 
te varen; moeten door onweder en contrarie wind weder na de Eylanden lopen, om een reede te foeken. 
Varen na’t Noorder Eyland, geven d’Eylanden namen; te weten, Mauritius Eyland, ’t Eyland van 
Örangien, Nieu Walcheren , Nieu Holland , Nieu Weft-Vriefland, 'tEnkhuyfer-Eyland. Verhad ( 
van ’t gene het Amfterdammer Schip en Jacht op defe Reyfe ontmoettet is. Schieten eenen witten Beer; 
drijvenfonder zeyl iöuren. Verliefen haer Roey-Jacht, komen by’t Land van Nova Zembla. ‘ Verne¬ 
men groote menigte van Ys. Vinden glinfterende Steenkens als Goud. Menigte van Zee-Rulfchen , vech¬ 
ten tegen Wal-RulTchen. Schieten een witten Beer, en flaen hem voort doot. Niet konnende voort 
doorkomen, nemen haren cours te rug nahuys. Doen haer rapport, en wat daer op volgt. DeHeere 
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van AMegonde wort aengenomen om den Bijbel uyt het Hebreeufch te vertalen in Nederduyts. De Pakz- 
Gravinne, Dochter van den Prince van Orangien, bevalt in ’t Kinder-bedde van een Jonge Dochter. De 
Heere M1'. Willem Martinii, eertijds Griffier t’Antwerpen wort Raed van den Rade en Leen-hove van 
Braband. Huwelijk tuffichen den Hertog van Bovillon , en Me-Jonkvrouwe de Princeffe Elifabet van 
Naffiau Bourbon , dochter van de Prince van Orangien. De Gravinne van Meurs word geaccordeert haer 
achterwefen in ’t Bifdom van Geulen met Lond-recht te executeren. Brief van Doótor Laurentius Mijller 
aen den Heere van Oldenbarnevelt. Grave Karei van Manfvelt word van den Keyler verfocht, om te weien 
Luytenant Generael van lijnen Broeder den Ertz-Hertoge Mathias inHungarien tegen den Turk. Don 
Auguftijn Mexia word gegeven het commandement van’t Leger. Balignii Gouverneur van Camerijk heeft 
een acnflagh op het ftedeken van Bauchijn. De Ertz Hertoge Erneftus geeft laft om Camerijk te belege- 
geren. ’sKonings van Spangiens Leger trekt op uyt het Land van Camerijk. Don Auguftijn Mexia be 
legert het Kafteel van Hauffi. Die van’tKafteel hen op genade opgegeven hebbende, werden door laft 
van Don Anguftijn exia al t’famen gehangen. De Italianen onder’t Regiment van Don Gallon Spinola 
mutincrén, en nemen Sichem in. Wat de gemutincerde Italianen verfoeken. De Ertz Hertoge Er. 
neftusen den Raed refol veren de gemutincerde te doen ftraffen. De gemutineerdetreeken tegen des Bif- 
fchops Volk van Luyk. De gemutincerde verfterken haer. Don Louysde Valafco fent aen de gerouti¬ 
neerde hare antwoorde. Don Louys trekt tegen haer na Sichem. Don Pedro PortoCarero wort dood- 
gefchoren , met veel andere. De gemutincerde Italianen verlaten Sichem, en Talveren hen op den bodem 
van de Vereenigde Provinciën. De Grave GiacomoBelgiofoltaliaen, fchrijft aen de geroutineerde Ita¬ 
lianen. De Grave van Hohenlo fentCapiteyn Lankhaer aendevoorfz. gemutineerde. De Prince Mau¬ 
ritius ftclt op alles ordre, om inval te beletten. De gemutineerde Italianen accordeeren, enhen wordeen 
plaetfe tot verfekerheyt ingegeven, en een Oftagier van de Spaenfe natie. De gemutineerde krijgen een 
brief en waerichouwinge uyt het Hof. Brief van fijn Excellentie aen de gemutineerde Italianen. Wat 
voordeel de Geünieerde Provintien by defe mutinacie hebben gehad. Schrijven van den Eleere Johan Ma- 
riaborcht uyt Denemarken, aen den Heere van Warmont Luytenant Admirael van Holland. Wat de 
Vice Admierael fan Gerbrantiz het Collegie van de Admiraliteit tot Amfterdam aendient, nopende dé 
Schepen van Oorloge die op de Vlaemfe Cufte gehouden werden. Verklaringc van de Scheeps Capitey- 
nen, leggendcop de wachte van de Vlaemfe Cufte tegen de Duynkerkers. Piere du Four geboren van Ni- 
velle, word tot Bergen op ten Zoom gevangen. Sententie des doods tegens Piere du Four gegeven, om 
den moordadigen Aenflag by hem aengenomen jegens den Perfoon van den Prince Mauritius van Naffiau. 
Den Hertogh van Guylè en fijn Broeder verloenen haer metten Koning Van Vrankrijk. DeKonjng vali 
Vrankrijk geeft Guyfe het Gouvernement van ProVcncen. De Hertoge van Mayne vertrekt ria Bourgon- 
dien. Antonio Percs komt in Engeland , is van meninge in Holland te komen, en waer door het achter¬ 
blijft. Jonker Arentvan Dorpgevangen. Gcfchrifte by Jonker Arentvan Dorp tot fijn ontfchuldiginge 
overgegeven. Mr. Joos de Menijn Raed en Penfionaris van Dordrecht, word ondervraeght, op de fake 
van Arent van Dorp. Miffive van Mr. Joos de Menijn, aen den Advocaet van den Lande van Holland, 
beroerende de fake van Arent van Dorp; hy verhack fijne dienifen den Lande gedaen ■ fijne Communi¬ 
catie met Dorp gehouden. Waer voor hy den Heere Dorp altijd heeft gehouden. Wat hy op den Heere 
van Older harnevelt verfoekt. Ander Brief van den voornoemden ' enijn aen den Oldenbarneveld. Noch 
eenen anderen Brief van Mr. Joos de Menijn, aen den Heere van Oldenbarnevelt: Mr. Joos de Menijn 
word Hiftory-fchrijver van de Nederlandfche Oorloge. Het Leger des Konings van Spangien ontrent 
Houway lij t groot gebrek, en trekt in Vrankrijk Vreefe voor inval der Vyanden in de Vereenighde Ne¬ 
derlanden , door de harde Vorft. Inval der Vyanden in Vriefland. De Koning van Vrankrijk werd van 
een Johan Caftel Scholier, in fijn onderfteLippe geileken. Sententie en Arreft tegen Jan Caftel, ter faken 
van fijn voorgenomen Moord aen den Perfoon van den Koning van Vrankrijk Joannes Gugnart werd ge¬ 
hangen. Brief van den Kcning van Vrankrijk aen deStaten van Arthoys en Henegou. Vergaderingeder 
Staten van Holland in Decembri i 594. En eenige Refolutien aldaer genomen, beroerende het voorge¬ 
nomen Houwelijk van den Grave van Hohenlo; met de Hooggeboren Princeffie Maria van Orangien, 
Gravinne van Naffiau, Duuren , &c. Verhael eeniger faken in Schotland gefchied, na het vertrek van de 
NederlandfeGefanten. Twift binnen Embde en Öoft-Vrielland, tuffichen den Grave en die van dé Stad 
en Landen. Wat de Hertoge Johan Markgraef van Brandenburgh, aen de Heeren Staten Generael ver¬ 
foekt , en der Heeren Staten Generael Antwoorde en Advijs op ’t voorfz. verfoek. 
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men 5ijnbe tot ©uunkeehen öcS abontS te boren eer bn 
beetrok / b?acgbe fo bacfï bn in fïiu ÉogijS gekomen 
toaS / of alöaet tn be 3>tad niet gehangen gebjoebt 
toaS / eenen bie ban be Staten ban poïlanö na 'dcljot; 
ïanb gefonben toaS / noemenbe ben bootfs. damman/ 
maerjt’aUcn geiucbe Deöe een ^djotSman bmiitorj^ 
gen. Bti fdjujft bat Ijcm niet meer gcqueït baöbe / ban 
|et beraeljtercn ban fijn öeboic / ïjabbe nocbtanS in 
alle fijn bccöjjet niet gelaten acbttc nemen op alle be 
baben en toooiöcn bec Bnanben / en fcbbjft bat be 
©apitcpnenöec©o?Iog-^cbcpcn/ alöaer fêpöen / bat 
fp om ttoee redenen onfc ©apttepnen niet bjeesbeit / öe 
cene om bat baet ^rbeptn lichter en beter t jeul ge 
macht toaren / en bat O.1 ’ t ontbluebten honben fo öih- 
totlS* aïS fp toüöcn / eu batfefiebbertcoitbenop öcou- 
beritnge oogluphinge / en meenbc bet 50übe licljt $tju 
buntcrupneren/ nntS bat’er eenen piijS 3011de gen»; 
bonneert tooiden / fo bon» be ©apitcpncneu©ffiac; 
ren / aïS boot be polbaren en SSootflunöcn / als ttoee 
of ö?ie bonbert pont groot boot bet nemen ban elk 
ê»cljip ban befe BoüecS / of bonbert guldens ban neder 
gehangen / en mbtenber eenig <£apitcnti Ijbn niet aen 
23oo?t toiiöe om fjtui te flacn/ be ©fficicrS eu ïjet lu 

cbaem ban be geljecïc refie ootlof te geben / bc,n m ^(e 

te toerpen / of bem gehangen te houden I en pemanb 
ban btnïupben / ben gccefoïbeerfïcn om te beebten / 
Bp pjobifie tot Capitcpn te berhicfcjr. ïBantbeBo 
becS / fcb?nftbp / bebben baer ijope niet op bacr too; 
migbepb / noebte op be fïecktc baerber ^cbcpen/macr 
alleen in be blucpt en heomelij h becfiaiiö. iCtoee bagen 
na bat bp gecrammrcrc bja^ iit be bergabccmge ber 
Hlömiralitept (aliiaer / fcbjijfï bP / bat be <6ebepu^ 
teetben en partpen tTamen necljtcrS 3tjn / baant een 
pebee beeft fijn beei) fo ontboot jfcrbinanb bé ^alinaS 
bemtotben Cipier bp heb / bie l)ém tn fijn Utamer 
btacbt / aïtoaec befeïbc ^altnaS bent fcec eareffeerben / 
jen Ijielt bem ’t exempel ban InpfmS boa?/ metfebone 
beloften / (|c. ^aer na btaegbc bP bfm baat meit in 
ï^ollanb fepbe ban be pcuS, eu of bet gemeen Bolh 

;Fd1. 4bacr niet (eer toe genegen baas, bp fepbe bat ïjpöet niet 
ban baijle/ aïfo bp in l^aHanbmacrönc bagen fïtïtoaS 
geboeefï / en bat ïjp ftcbnergeu^ nirbc mornde / batbp 
een ètubiofuS toaS / becb?ecmt ban alle faken bie fijne 
ptofeffte niet faetreften / ctt bat bp bpna op Ijet ftitjen 
ban be IBcreït / of altoo^ in een boek ban be ïBereït / 
ban öenl&rrjg en faken ban Nederland buijt afgefoudert 
bjoonbe. Nochtans fepbe JbaïinaS; ^ijubjutoelber 
toittigt / bat be <©cmccntc ban alle be ^teben in l|olr 
ïanb en Bncflanb feer na ben penS baacbtert / betocïlie 
publtjkcltjk aengebobeu jtjude / be Staten bun niet 
tonden honnen bcbtuingeu: en bat bcS l!ioning£ Baeb 
tbuöc boen ’t gene t’anbcrcn tijbc in ^pangien toa^ ge; 
pleegt / te toeten / bat befeïbc hele gebjukte 25oehcn 
niet'be^lrticuïcn ban beu pepj> fenben / enonberljet 
Bolk boen ftronen fouben / eu bat bp toeï berfekert 
toa^ bat be Staten toeï belemmert fouben toefen: 
booitS fcb?tjft bP/ bat ièalinaS 'jent bcrfockt bat bp 
met ben èoning fottbe bandelen / bat öe <©upnher 
kcrS in &cbotïanö in be ^abruS fouben magen komen/ 
bacr fïilleggen en BibteS kopen, bP baöbeöaer op ge 
anttooo»ö / bat bP foudc beraebt toozöen / inöien bp 
bupten fijne pjofejfic ber Studiën / nettoeS aenbing re 
Ijatibelen / en bat men tot bic fake een anöec man ban 
itoöe baöbe; fcbnjfc mcöe albaerberfïaen tebebben/ 
bat’ec in Cngelanb een nteutoe bercaberpe ontbekt 
toaS/ ban 30octo? Uope^ iBebicgn / bie öaer toe ge^ 
koeljt foube 3fjn om be Poningntue te bergeben / röaer 
ban top fjier na ter gclegenber plaetfe fullen herbalen /) 
boojtp becbaeït ljp eenige anbece faken ban 3!ef uiten/ 

I I 

l bie pber en tocöcr baren afS ^)p:onS / fo in <2nge!anb 
als in ©janlictjk. 

Berbugo / gelijk tob in ’t boo?gaenbe 25oek gefept, 
bebben / baöbe <£aebctöcn met eenige 5>cï)anfen befet/ X' 
en niet tcgenfraenbe bet gnacb en rcgenacfjtig toeöer/ ©frbu» 
en bat bet Bolk feer berïicp / ja hele ban ongemak / aoaiieD* 
ongetooonlijke bierte in fTjtt ïïegcr / fjfeït bu bet Bolk 
tegen öe liatuere in bit koude cutoatengclanbïeggcns icgelt. 
öe/ incencnbc be plaetfe met untbangerenenftilïegi 
gen te beeobercu / toant bp toaS feer qualyhcn ban De 
gcïegentbepb ber 23clegcrben onbcrriclit; benj toaS 
booj fekéraengebient / bat fp niaer boo? eenige toeken 
meer Bictudie babben / en‘ boetoeï bem ter contrarie 
acngefepb toerbe / toiiöcbct niet geïoben / bacr herkep 
brei bati fijn Bolk / fo bat’cr ber'ebepdcn Capitcnuni 
bpna fotiber Bolk / ja fonber ^iTinaS toareit / öaer 
fto?bender ook bete ban ficktc en ongemak. 

picr en-tuffeben begeeft fteb beu airt5-ï!>crfogc <6r? 
rtefiuS / DeS flepferS BoDalpbi ondffe 23?ocöer / na ©enog3 
lang bCrtoacbten / met een groten fTaet en p»ad)t na ^cnef» 
Bröerlanö / bn bem bebbenbe eenige i6?aben, cifbeclc 
B ’p-Beren/cn BofS-'öbeleu/ bie ook hele ©tcnaerS tp 6e» 
en paerben ïjabbat / fuIkS bat th fijn pof-|)tact ge- aak 
Hen bebbenbe / bebtnbc befeïbc te betnagen / öaer onber !'ctn opf 
begrepen De Paerbeu en <Bteuaers ban Peer €arel / cj|lf 
<f3?aef ban Ijfobensollcren fijn^berflepofmeeflrr/en bseianD. 
Be ere jfctblnaubo ‘2Sclb?ccbt ban po»f5 B?p-i|eer / fijn 
pcf- jtBaerfcbal / toclke ttoec alleen 90 paerden / en 
97 ^miacrSbp ben babben / 5-34. Paeröeti / fijn Bo»' 
flelijke iBoo»lucbtjgbfpbS lijf en lïoctfpel bacr onbee 
begrepen/ cn fes bonbert tfebcntigbPerfonen / fo OfTP 
fjeren / ^Dienaren / liocgS en '3.ongct*S : b»1 neemt 
fijne repfe boo? bet frankcn-KIanö / JBoirtSbarg / be 
Paït5 / prahhfoojt / jlBents / CobclentS / en fo bcc’tS 
ben ilyn labjr op € tulen / altoaer bp ban ben Ccur- 
Benfr en c£ru£3-231 fToïiop CrneftuS ban 25cpercn fecc 
eecïtjck en fiatekjek ontfaugen IS / Die bem boo?t$ 
met fijn Abelen cn Ifof-gefin geïepö / en bergcfcP 
fcïjapt beeft tot Hutfenüurgb / öaei* bp aengekomen 
iS ben 17 3fauuatij / De 05?abe ban fucntcS beeft 
Ijem tegen gefonben / om te mitfangen Den <5:abe 
ban ê>elre / ban Den pupfebatt Crop bie getrout baD* 
be be iBarquifc ba» Bentt / IBebutoe ban IBontignp/ 
«©ouberneur ban ©oo?ntk / met ©on ©sego pinieiv 
tel ^pangiacrt fijnen Bebc / (ik mcenc dat bit öe felbe 
©on©!egopimenteliS/öiem’tjacrban 1588 nietöe 
.^paesifr Bloot obec gnam / eu ban Soulier piem* 
bati ber ©oeS gehangen gekomdi tocrb / Daer bati 
ik in ’t 2 5 Botck beraadt fjebbe / cn Doe ccuc groo? 
te eberge op be fclbc Bloot badbc; Daer toe nip 
berooifaekt bit geboden te bebbeu / obermitS bP ai 
fijne bekenteniffe onber andere berklacrde/ bat ©on 
Peö:o penngueS ©?abc ban ^fucuteS / Capitcpn 
©eneracl ban poitiigacl/ fiincn<£Dom toaS/ ’ttodk 
©on ©arloS be ©alema in fijn fcbcnöe 23ock ban öat= 
fen ©on ©iego ook fepb:) Ban ïutfcnburgb iS bp 
getepfi op tpamen / altoaer fijit ïf bogljept gekomen $ 
ben 26 Snntiavij; ©e 25aron JlBoïaro ©apitcnn 
ban fijn ©atöc ban Handen / en ^autilario jFran- 
copS / Capitepn ban fijn ©arde ban HrquclmficrS/ 
toaren ccnigen trjö te boren uptgehomen om te licfc 
ten ttoee Compagnien paerbeu ban ’t boïrh ban 
’t Hanb / gelijk fy gebacii babben / elk ban bonbert 
Paccöen / feer b?abc ©ompagnien; befe togen bem biet 
mebe te gemoet met öe ©?aben cn ©eöeïni ban 
’t Hanb / en De ©ompaguicn Buntcrtn ban ©jobben^ 
öoucq / ban ©on ^ancljia öe Huna / en ban be ©arde 
ban ben ©?abc ban JBanSbcïD; aliiicr ïjccft ljp fitb 
eenige Dagen gerufi/ toant bp toasfo geguelt niet bet 
Poöagra / bat men bem in cn upt öe iioctfe mof! 
beuren : epnbclijk \f bP tot23?ufTel gekomen op ben lfrf0B 
bertigbfien Santianj / altoaer l)P feer feefieltjk cn fnJnrtjati 
met groter eerenen bïpfcbap ontfahgni IS / öaer toa^ ©oftai» 
ren binnen ötr^tabop berfcbepöcue plaetfcn m-CnSrirmt 
Criumpbaïcs en ^beatreu opgereebt/ en berfebcpöcn 
bertoningen gcDaen / en onber anbere beefttnen cm 
bectomnge gcbaen ban alle öe llcyferen bic Daer ge? 
regeert babben ban ben puufe ban ©oftenrtjk/ met 
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ben jegentooojöigcn ftenfec fijnen 25?ocöct: en op 
bat ton ’t hoit matten / té Ijem fb groote eerc betoefen / 
até eenige boajgacuöc Ooutccnciuté betoont té. San 
$3aptifïa Jtoutoaat tjccfc een toeïhoom en Congra-- 
tuïatie / mitfgaöcté ecne HÜoralifatie op öc homfïc 
tan öcfcn hooggeboren en 55oo?Iucbtigen Bojfï in 
iltjrnc boï fMtife Oeöicbten gcmaebt / en in buit 
laten uptgaen / baer in bpfonöcc tertonenöc bc bópc 
öic fp oh tjcin ïjaööen / bat fjP aïtc tertoerbe faken 
ten balen fbube heeren / en ben Brbe brengen j fo 
ra£ïjP in fijn Hogement toap / beeftmen abc bet 43e; 
febut toé gefeboten / en men ïjrefe bpe bagni ïangtj 
bdchafïdtjhe25ancquetten / «éafïcrpcn / spelen en 
Bieugöe-Bieren gebonden. 

Oefe fCnumpïj-öagen gepaffeert 3ijnbe / beeft ben 
©moi Ccts-ifertoge Orucfïtté op ben Derden jpebruarp aen 
lenef» be heeren en Staten tan be B?otintien fijne €orn> 
nrê berd mifjïe / bie ïjem tan beïtoning tan „©pangien gege# 
toont pcn / üertoont / en opcntïijh boen ïefen / baec 
K,, bp aïïen ben Onderdanen betoïen toerbe bem niet 
miflie. alleen até Oouterncur en Capitcun Oenerad tan 

be jjeöcdanöen te erhennen / maer 00b até fijne ito- 
nmglijhe iBoj. feité te gcboo?famen; ’ttodh gebaen 
3ijnöe / fb té O^a’bc gieter Ccnfï tan iDanptcïb 
opgcfïacn/ en beeft fijne pjotifioneïe Commiffie afge; 
fïaen / en toonö fo beeft bP en alle be anbere aen; 
toefenbe heeren en Staten ben boopioetnben Crts- 
hettog beu Ceö tan getroutoigbepb na getooonte 
gebaen. 

©ie IBp bebben in ’t toojgacnbe 25oeh techïaect ben 
Dan set ttoifï tttffcben bie tan Bpcfïatiö / nopenbe be befet- 
^00?* tinge tan hajfeït en Coeteröen / bie tan Bpeflanb 
Juut;» namen biet boot oojfaeïi/ batbp alöienfpben garaio 
ban foen fouben lichten upt haffeït / bat ban bic tan hof 
«foiianb fanb henlieden garnifaenbcboo|öenteïicbtcuupt&ta; 
onrrup» jjeren / mecnjjen bat bie tan hólland baer toe niet toif 
pratte lenöe tcrfïaen/ fp oot oojfahe fonben bebben te toep; 
ten ban geren bet Bucfe Oatmfoen upt haffeïtteïicbten; ban 
©afni^ fin Orcdï. baer tan gccommnnieeett bebbenbe met öic 
fom. tan hoïïanb / tonben baec in geen grote 3toarigbepö / 

öerbaïten fijn Crccïlentie aen ben heere Oocto? Jpcam 
coitéïBadfon totOnhbunfcn fcïjmf/ batbp fijnnp; 
tcrfïe bet oir boen foube/ bat bic bah bet Boojöer-quac* 
tier / bieöaer inbemeefie 3toarigbcpbmaebten/ baer 
toe fouben toillcn tcrfïaen om bie pïaetfc te ontrupmen/ 
toant fpïicben baer bn be mccflen snterefi fouben lij; 
ben / bpaïöien öeBpanb baec t’eeniger tijb toebecom 
mccfïer af moebte toeeben/ bebbenbe’t feite bperpe; 
cientie bepjeeft/ en öaecom fo grote hofïen en macp; 

(rot. 5) ten aengetoent om bet upt bc<3 Bpanö£ maebt te beUo- 
menj epnbeïijb fcbnjft iBadfon too’ anttoooibe / bat 
bpmet teïcmoepteii betconfent tan be ontcupminge 
öec «^tab Statoren geobtinccrt / ja bpfuité gcectoj^ 
queertbaböcj bet té/ feb?ijft bp / te tectoonbecen fo 
cenige ^teben öaecom bebben geopiniatccect/ niette; 
min bet té<6oöt lofnocb ten befiengehomen/ onbec 
conöiticu 7 bat bie ban ©peflanö eccfi b^ec <©arni; 
foen upt haffelt ïicïjten fouben / en battee anbec <6ac; 
nifoen op be patente tan fijn€ceeïlentiefal toefen im 
gelept / <$c. <£tocr fulité bebben bic ban bet Bootbcc; 
quarticc Ijet linj-itolh bat fn binnen ^tateren baböen/ 
baec upt ontboten en boen bertcccfcen. 

<®eh elften Sanuacp Dtté namiööag£ tuffen ttoce 
©m cn upccti is een groot ontoröcc opgefïacn / en begon 

fo, ga»tE fneeutocn en te hagelen / en oon ttoee bacbe bon; 
cm berflagen gebaen / cn ben ttoccöen flaglj floeglj ben 
fiianb 23ïipeni in ben €oren en grote Itterl* tot JDcfcï be 
ÏJÏ" toeïlte tan boten tot beneben toe met be ïiicrlic af; 
af. gebianb té I be lilocben fmoïten; até ben €op begon; 

be te Cganöcn / blommen eenige Eepbcclier^ cn am 
beremet toaterop/ eenige anbere liepen nabc^tab£ 
ÏBal toe / en fcljooten met grof <!3efcïjut na ben 
bjanb / acbtenbe ’t feite eene ccmebic baer tooj te 
toefen / Ijet toeïhe be 3lcpbecbcité en 3©atcr-bjagec£ 
Öoorenbe / toifien niet boe fp tan baer bomen foiu 
ten: öoo? öefe onotöcningc ham ben btanö be oter= 
ïjanb / baer gefcïjieöe groote fcbaöe / öocb 3bn be 
bupfen bie nabp en om bs iierue fonben / met 

groot tectoonbecen / onbefebabigbt geblcten. 
^Den i% febjuacp öcg naebté beeft Becbngo be 

hoplupbcii JBoIpljcrt tenger en^iïeranbec <©root flagui 
I telö met bupfent man upt bet llegec boa? Coetcc' ^occtl‘ 
ben gefanben obec berfcbepöen toegen / om be©El“; 
Contfcbappec^ te abuferen: beé atonöé ïaet in ben sgi. 
ïBam toefenbe een upee gacité tan ^eïfsijl / en 

i baer een toepnig geruf! bebbenbe / quamen tec mib; 
| öernagbt lang^ ben ©qb baer geen <5:acljt toa^ / 
maer alleen een ftalifaöe of ^tabetfd tan hout 
en Sparren / baer fp met 5agen en boutoen eeuc 
openinge machten / bat men met tier of tqf t’fcf; 
feité baer boo? moebte bomen / bet <6arnifoen 
toaé bateïqlt op be been / en fielben Ijaer tec tocere: 
be Bpanöen riepen en ftreten feec lupbe / Bal aen / 
Bal aen. hopman tëTjacö Sanfs ïDebecfpan / bic 
baec binnen lagb quam met een hflïebaerö in fijn 
banöop DelBal / enfpjah fijne polbaren ben moeö 
in / bP toa£ een oub en liloeh Capitcpn / en toerbe 
alöaer boob gefeboten : ben anberen hopman San 
tan Coiöcn-ooit lagb fieh te bebbe / öoclj b’anberc 
23etel-bebbec^ en <©fficier£ / en fonbcrlinge ben 
ConmifTacté Sr. i??ebecih tan f ertoo bielöen ben 
fo toomelbh / bat be BnanD mofte aftopten / baer 
toe feer boïp bat Capitepn harb Cicbe^ / bic met 
fijn €>ofog-^cbip / om De ©o?fi toille tan be Stroom 
bicïjt aen De ^cbaité toaé tomen leggen / cn fdjoot 
met fijn <J3efcbut ben ^ijt langë ónber öc Bpan; 
ben / en Deöe groote fdjabe onber ïjen / fp lieten 
btjf booben leggen / ö’anbere bie men epgentlijcö 
niet toifi tregen fp met &>leöen baec tan / bjen; 
genöe op ’t laefie tot Dien epnbe noeb een talfeben 
alarm; in be ^>cban^ bleten boot hop-nan JBebcc; 
fpan / met ttoaeïf ^oïbaten / en Cotécnooité Ben; 
bpcb bie toa^ Deerlpt getoond/ baer aen bp baec na 
oót af quam te fïecten. 

55e heeren Staten <ü5enerad / terfiacnbc bat be 
Colonel en ^cljotfe Capitepnen een complot metten 
anderen gemaett baöben / batfe toiïben afreteninge 
en betalinge bebben / en batfe tot dien epnbe töe* 
quefïe bobben otergegeten / op ben naem ban be 
Colonel en Capiteinen tan be ^cljotfe Satie / ter; 
foehenöe apoinctement tan afreteninge en betalinge 
ban bare Dienfïen / en aïfoo men tot berfcbepöen tij; 
ben met baer gefoebt en gebanbelt baöbe / om bun 
bpcnölijter toijfe te betoegen en be feite te beriep 
tén/ batfe baer toilben laten até anbere Capitepnen 
oot Hptïanöfc / bie In ben naem ban be gebeele Coni; 
pagnien ontfingen bare afreteninge/ of batfe toette; 
Irjt fouben moeten gebogen/ öatmen/ fo ben Capi; 
tepnen até Officieren en ^olöatcn / foube ellté booj 
baer booft afreteninge te geben bebben / até in be fflib 
teur ban be herren fiaenöe / en in al bereden en bil; 
ligbept gefunöeerc srjnbe / bat men uiemant meer in 
reteninge beboeföe te paffeeren ban bp feité teröient 
baböe: tot alle todche cecöencnbcaté Daec toefenbe 
^ebotfe Colonel en Capitepnen / niet toilben ter; 
fïaen / maer oot tïacrlgt aen ben bag gaben baec 
boopj. complot/ bacrtoo? men tan langer band upt 
tde ommefïanöen bebudjt toaé; fb bebben be ïfee; 
reu Staten goet gebonden om alle meerder onjjepl 
te oberhomen / na bat fp metten tfabe tan Staten al; 
Ïc0 tod babben obcctoogeu / geen naber raeb cn erpe; 
bimt toeten te binden / ban bat fp Den too?fcb?eten Co; 
lond en Capitepnen ben 2 Jfebjuarq beun ben ontbo; 
ben / en cpnödtjh baer in buentfdjap af te banten/ . 
en baer ban baren Dicnfï te ontfïacn; ober fultp' fT0[0n 
bebben fp afgedantt ben Colonel 25aïfour / be Ca; en «a 
pitepnen IBoree / Oaïodjp / h?op / 23?ag / JBaö 
bel en Cggec / met bat befcijtot/ öatmen niet enter j^nbe 
fïoub Dat befe afbantinge totjber toa^ fïrectenbe até afraft* 
too: bun eugen perfonen / fouöec baer onber te begcrj; nin.3c 
pen ö’Offirieren en gemeenc Soldaten tan bunne 
Compagmcn/ noeb oot niet be Capitepnen / bie niet koeman 
tcgcntooojöig getoeefï en bare tertïaringe in bet too?f;. 
complot geöaenbabbcn / gclqtmen oot noeb in bope0anlu 
fïonö / Dat feité tan be pjefenten of eenige öer fel; 
ter/ fïcb naber bebentenbe en bebouDen bebbenbe be 

ge; 

Het eenenclartigfte Boek. 
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©c 
&CÏ)Ot> 
e €apt« 
cpncn 
1CC0JÖE. 
til toe» 
lECOtn 
net öc 
Sta» 
ren/ en 
onft* 
nieren 
jaccn 
Menlt. 

©en 
Menflag 
3 ar. öcn 
p?mce 
(Kan* 
ip» ban 
tëafiaul 
ip 
$C?Ct» 
ogen- 

e bec 
teefê. 

ïcnilas 
ip j®a* 
tric&t 
ip ben 
Prinrc 
jlÉatt» 
frfug 
t bec* 
fPCfé 
lenge» 
cpt. 

Fol.6; 

getooonltjke gcncgentlin.it tot ben Dienfl ban befe 
banden (baec in fp eerlijk cn betee aïë andere Hpt* 
fjeemfe getracteert toaren gctoeefl / cn baec upt 
fplupDen bp goebe tfïekniinge obee bc ttoaeif Con* 
ncn £>rtjatë getogen IjabDeu) fonben fïcb toebet m 
ben Dienfl begeecen te geben / cn fïcfjna ben fiact brr 
Handen toillen febichen. iCecflont baec na bebben 
be Staten Cenerad afgebccrbigt Commiffatifen ban 
bc llèonfleringe / om be refpecttbe Compagnie» fo 
tot ©dft / ©orörecbt / ©orcum en elöcrë / todeke 
Commiffatifen met jfeagiflraten ban be Steden bacr 
be ècliotfc Compagnicn lagen / lafl babben om bc 
Huptenanrcn / ©enöridjë cn ©ffitierë öaertoe te bc 
toegen/ Darmen ben cn Dcgemeene Soldaten neffenë 
een maenb folbije op Deafteheningc te betalen / öefdbc 
in Dienfl fouben blijben / en baec cegnleren bolgenbe 
b’ojbje bec eecen Jbratcn / ’t todh henlieden betoont 
Löccbe te fïrëchen tot engen booröecl bec Soldaten / 
alfo die ban niemand met als ban btmne Capitepnen 
bet ©cïb beu Soldaten tcechenbe / en altemet na baec 
iTeïfé beïieben uptbeplcnde / baec feïfë en niet ber &ol 
baten boordcel baec in foebten / en toaren alle tod te 
bieden in ben bienfi tc contmnecen : ©e ^djotfe 
Capitepnen baec ooh bccabcn hebbende / 3fcjn ben feben- 
ben meëfl alle toeberom met be Staten geaccordeert / 
uptgenomen batobee De CompagnieCoïonri banden 
©bedien 25aïfouc/ geflelt toiccbe een andec Capitepn/ 
getoefeneHicutcnant Dcö fclben ©bcrflen/ biemenbp 
acrefl bidt boor afgebankt/ en refieerde alleen bat 
bem fijne aftekentnge / bcboorïgk befchepdt / cn een 
eerlijk affdjepd gegebentoerbe; cnalfb toiccbbiccmc? 
bc bc fcbtjnende acnflacnbc muptraje boorgehomen. 

Sfn jpebjuarp baböc bc #?incc IBauritiuë ban 
JiafTaueen acnflagb op ’p !)ftrtagen-23oë baargeno* 
men / bacc toe bp gebruphte Capitepn Cleerljagen / 
bic bocpgacnde baec toe gcbrnpht toaë gctocefl; alle 
geccetfcbap ban fecggsbolh cn Hktiunitie bacc toe 
gecccb gemaeckt / cn ’t Dolck bp dcc banö 59»* 
be / m ccnige ban be Soldaten obee be ïfamepe 
geklommen/ en op bc 23nigge toefcnöe ) iffec bp ge* 
bal een Uiteen Die loë toaë bande jlfêupr gebalïcn, be 
^tfjtïttoacbt eenigb hlcpn gecucbt Ijoarende / fjeeft 
geeoepen: 3©ici? baecl en geen anttoooiöe IjoocenDc j 
cn ebentod meebenbe battec pet te boen toaé/ feboot 
baec na/ toaec boo? be fVljaec-toarljt baecbp jrjnöc/ 
tecflont boort quanien / cn cee£ boorrë alle be ^tat 
boor eenen alacm ; ’t todn fiin Cccell. bernemenbe / 
ïjcefc belafl af te tcecbeu en fiüüp ip öcn fclben %m 
flagb te niet gegaen / fonöee Dat De maniccebau Den 
^Cenflag ontbeht ië gctearDcn. 

ênjn Cccdlentie ip' Darc na gcccpfl na CeectrupDen- 
becge / Daec IjP bet tórijasboUt een Deel baDDe Doen 
maccljecen en^reDa Daec fijn Cccdlentic Daec ooh 
na toe tcoït : Den ^üöocaet ban t^ollauD toae al 
Daec meDe gekomen / en men bciïjoojDe fo tod eemg 
gecucbt Dattec nodj pet boor tjanDcn mas / maecrne 
mant honDe üeDcnhen toat fijn Cccelicntic IjaDDeDaec 
cn tnffdjcn gececD Doen maken alle Dat nodig toaë / 
en ’t ©olk quam ban alle hanten aen / ook eenige 
©aenDdcn upt EcelanD : epnDdqk bccflontmen Dat 
bet op IBaficicbt toas acrigdcpt / Door corcefpon; 
Dentie Die fijn Ctcelïemtc gebouDen ïjaDDe met eenen 
CDelman toonenDe Daec ontcent / genoemt leeman 
De (Boni 23acon De pefdj / toienë IDaDcc bp De .^pacm 
fciCpcannije Door’ë25culë Ijanöen omgcbrad)t toaë / 
diëfieb nu meende Daec ban te toeken/ en baDDe biec 
obee lange gcpracufeect / engeflaDige corcefponDcntie 
gebouDen met fijne Cccdientie / Die nu feë bondret 
man ondec fep Capitennen beDektdtjk afgebeecDigt 
baDDe na bet llant ban i.upk / met bebd om Den 25a- 
conban^efcb in alles te gdjootfamen: Defe Capitepn 
nen toacen Hangebeit / IBtjngaccDcn / 25rag / ©n 
23opp / “JCcDenne / Cggec / cn Capitepn Cacd / ULtip- 
tenant ban Den <©?abe ban §>olmë; De brie bonDect ban 
befe Jidannen toacen IBufqettiecë / en be brie bonbect 
toaccn ^pieffen / en fouben beneden .lIEaficicfjt bp ^e; 
teefom t’fchepe gaen in ttoee ,§>djepen / die ban boden 
baec toe gefebikt toaren / en fouben aen J^tjk j ’t todk 

een gedeelte ban bec Jbtab ip I beboccnbe onbee be 
ripbictic ban be ^itab/bp be 25ruggc acnlcggcn;t’fcbeep 
gegaen pijnde / en nader bp be <§tab komende / ip bep 
25aronë dnedjt uptDe^’taD gekomen / Detodkefcp'; 
De/ Dattjet noditoeï toasfonDcc bccanDecingc/ nod) 
Dattec gccnbotkmccc in be ^>taD toaë gekomen / Dat 
ebentod op ’t gerudjtc Dat Craef jjEaucitS in 23ra= 
band toaS / De ï©acbt becDubbcit toaSen ’t grof <Bc^ 
fcljut op De IDaïlen gebrarljt / Dat in De CortegarDc / 
Dicrnen eecfl acnballcn fonüc moeten / alleen Dertig maii 
toaë; bier op bid beraötnge onder ijrnlupDen / De 25a* 
ron fcpDeDaec toaS geen 5toacigï)cpb/ b£» toilDc met ben* 
lieden lijf enïebeti toagen / maec Daec biel brrfdjil / cn 
fijn Cccdlmtic toas nod) niet fo nabp ben gekomen/ 
toienë adbijS renige ban De Capitepiien fcpöen Datfe 
toacbtcn toilöcn: Dacccnrnffdjen beclicp Deii tijd / cn 
konDen met aecoLrDercn om boort tc gaen / cn Daec 
febeen fïaeubccttgbcpD en miflrontocn onDec te fdjun* 
ïen / en fo liep Dcfén aenfiag tc niet / en lende D’eeiie 
De fcfjulD op Dcii aiiDerni: ^i)ii Cccdlentic toaë met 
tod tcbreDcn/ Dan mofi patiëntie Ijcbbcn/ en quam 
tocDcrom binnen 23reDa. ©cn 25acon en üoiflcc 
Daec niet langer IjouDen / kceegb Commiffic ban De 
Zeereu Staten / totlicbtinge ban zoo ^aeeben / Daec 
mede bp met Craef IDbikpS ban j^affau fouDe tceckcn 
naBrauhrtjh; 'maec alfo Ijptuit lange leefde/ Ijccft 
fijn fclben met grote febulDen bestoacct cn belafl / fo 
ik upt frheren 25rief ban fijne JöcDutoe gcfcb?cbcu 
aen Den tlcece StDbocaet ban Dm ©IDcnbacucbdt / 
bcbouDcn ijebbe. 

Cdijck befe ttoee ^enflagen ban fijn Cccdlentie 
i^aucititiS ban Saffau geen effect bebben geforteert / 
fo beböen bespanden ook niet gecufl/ macc gcprac* 
tifccct boe ett toaec fp be öecccmgbe dkederïanden mecfl 
krenken cn afbreuk boen fouben mogen / bobbende ee* 
nen ^cnfïag doorgenomen om Ijct 3S.anD ban Ccctolcn mom^ 
in tc nemen / bob? tien of ttoaeif Schepen bic tot tfèicm nomen 
poojt fécceteltjk toegecufl toccDcn: ©ittoect ontdekt wnflaÈP> 
bp eenen genaemt ©octleggec ban^iecksee/ eerttjDë bparb^ 
in ScciaiiD gebient Ijcbbcnbc / en nu aen ö’andec jijde op (ter. 
^djeepë-Capitepn / bic baec toe mede gebrupkt foudc 
Ijcbbcn getoorDeii/ en gaf’tfdbc fccceteltjk aen/ om ontbeht, 
be goede gekefte ban fijn Crcdïnmc becflacn Ijtbi 
bende ben fCenfiag in ’t openbaec te brengen / of tot een 
aftrappe te laten komen / baec toe bc boorfj. Capitepn 
te breDcn toas fieb fdfS te laten geürupken: ©e Zeereu 
Staten ban geland Ijebben gecommittenrt Den ÜacDs* 
ijecte EupDlanD / CccommirteecDc llató ban De Ijee* 
een Staten ban Eeianb / met Den iDenfionaciS ÖodS/ 
om tecepfen na Den lyage / om fijne Cccdlentic Defc 
fake te kennen te geben / maec fijn Cjccdlmtic toas ban 
Daec bertcocken / ook toaë ben l^eec “Jlbbocact ©Iben* 
bacnebdt in ben ïpagc niet: fo bebben bc Caommit 
teerde befe fake gecohimuniccect metten l|ecce Dalk / 
(Calinït/ öepgecSbccg/ cn anDece alDaccupt Ecdatiö 
torfenbe / en toebecom in EeelanD gekomen jijuDe / 
iS goed gebonden Ijct boornemen te openbaren / en 
b’attcappe af te fmjDen ; cn toerden al De 23iiineu* 
laiitfc ^cljepcn / Dié op CaliS feggen tc fuïlcn baren / 
geacceflcect en opgcbouDai / alfo men ftpDc / Dat Die 
op ifperen (Dat fp kort CaliS noemen) jenlcii <tycn 
^cljeepS-Capitepn bic Den Aenfiag gcopenbaectbaö* 
Dc / toorde geapprcbcnDrect / om oorfakc cn confi- 
Decatic totllc/ cn bpfonDcc om Ijcrn tc boen conftbm 
teren tegen een Siokjt / 5ionc ban Den obcclcDcn 23tic* 
germeeflee Celepn jolijt / Die tot i^ieupoojt toaS 
gctocefl / en grote carcfft ban öcn ©oubmienr ban 
.j&ieupoort cn andere / alS 3la .JiDottc Die bcïcpDrr 
ban ben Stenflaglj toas / alöaec baDDe outfaugcu/ 
en ban öefen ^enflagij / fo men genoeg feekee ftielt / 
mebe henniffe fouöe Ijebben j fjicc Door toorde ïjef* 
tiglrjk gefproken / toat naöed bet mebe brengt te baren 
op^abenenDacrniennietniagberbomen/ jolijt 
toerDe ben zo j|©artiuS en ©oetïeggcc ben % i gcban* 
gen / en alfoo gingb Den Aenfiag re rtici: baec toa* 
ren ook eenige ©ifftberS bau j^uunoorc / gebangen/ 
toelke apprebentie / eti b’appri’bemie ban öcn boor* 
febreben Sfiolgt en ©oetlcggec f maekteDat De Horren* 
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Djapet?! / Die op j£teupoo?t getocefl toaren / ïjcn toaren 
bcrfiebcntie. <©e£gdijb£ fjaböe Ha JBottc eenen 
aenflag op 25ergen opEoam/ ’t todï» ontöeïtt tocrDc 
Dooi Ha Jltottep eggen fcfjjijben aen Den «©ouberneur 
Pan JIDou / todben 23iïcf geintercipiccrt toetDe j 
toaerom Dacr in berfien tocröc / en fuïb£ Weef Dien 
aenflag 00b acïjter. 

<©cn cerfïen JBatttj $ cecfjt^ beooflcn ’t ^ïupfe 
iStant eeu gefïranö / in De ïcngte ban omtrent 
beoortcn tacïjtig mijne boeten / fdjiijft Den €ommifïari£jjjott£ 
’t ,*iup» ttc ï©itte/ ïeggcnöc booi De ^offfeDe Den fcfrcn Der 
is eau |-l,njci. jnacnD / fo ih Den felben boben op fijn ïtjf gaen- 

öe/ gemeten fjcbbe/ en omtrent ttoccfpieffcnlijaoge/ 
fjebbenDe na mijne giffinge / omtrent ttoee tjonöert 
git 3toartc Canöen / een die ïaug en bjceö / groot ban 
JIBupïc/ Dacr tod een gemecne debuut ingaen fbtt 
De; in Der toacrïjcpö een JlBonfïec Der i^ellen / fdjiijft 
fjp/ geïtjfeenöe. 

fijn Cjecdïcntic tocöerom ban Den aenflag ban 
jiBacfïdcfjt tot 23?cDa gebotueu toaö / tooiöeaïöaec 

(een $apc gcbangcn / genoom JBidjid DeBcmcljon 
banger ban .©amen / tipt fufpitie om Dat fjp nut Der ©panDen 

’ guacttercn quant / en na fijne gdtgentfjcpö gebjaegt 
5tjnöe/ en toot fjp ïjier te Doen (jaDDc / fepöe een toarc 
fcfjoutoingc te Doen ban een aenflag Die De ©panö Doo| 
ttptgemaebte <£>berlopcr$ op 25ieöa nieenDe nut te 
redjtcn / en Dat fju aen De Staten 5tjöc bcgeerDe te Die? 
tien; De barietept ban fijn piopoofïen en fijn gdact/ ga? 
ben terfïont pet argtoaen^/ eninfonöerfjepD Dat men 
buïjcm een ©afpooit bebonD bp Den CMabc ban 23ar? 
ïaumoutgefjcd met ftjnepgen ïjanD gcfdjicbcn ction? 
Dertdlent / tegen De gctooonïtjbe maniece ban fulbe 
$eecen/ öctocïbc fjare ^ecretarifen fufhëïatenfdjitj? 
ben / en Die Dan onDertdtencn: oBpnödtjb fjeeft fjp 
bcucnt uptgemaebt te toefen om Den $11115! JiBauri? 
tiito ter booö tcbieugen / entpcrDgocDgebonDenDat 
men Ijcm in Den Üage boeren / en Dacr naDec ejea? 
ininereu fottDe. 

€>mtrcnt Defcn tijD quant ooft in ’tïicïjt / ïjocöat 
De<Siabe ban jfuente^ en guebcn D’^jbara / ^ccre? 
tari£ ban D’ooiïoge ban Den Honing ban ^pangien / 
ïjeumdtjb berfïanö ïjidDen / Dooj eenen Cmanucï Hn? 
biaöa/ met ^octoi iSupIopcö $aitngce£ / .fBeöicijn 
ban De ïioninginne ban <^ngdanD i om Den fdben 
te betuegen om Den honing ban ^pangjenDicnfltc 

ctjn ban öan! / bjdftcn HnDiaDa ten fdben cpnbc ooft intdltJ 
Stnnc 5enne baDDc met 23crnatöin De JBenÖafla / Hntonio 
baii-icn» ©ega/ ©oöijco.flBerge^ ennnöcrc: ^>efen HnöiaDa 
sciantr. ïjaDDc ober ttoce jaren een frrdimt 3jutued / gencit 

met ftofidijfte <6ejlccntcn / gebiacfft acntDoctoiHa- 
pcö booif3-’t todft Den ©ottoi geacceptcert ïfaDDc / en 
berbonD fld) fdben Den Honing fttlften Dicnfl te Doen 
aïö Ijp fouDe begeren; Dit fdjjccf fjn aen 25ernaröin 
De lïöenDofTa / Dat bp Hope^ getoonncn ïjaDDc / en te 
bicDcn toa^ Den Honing fufften Dicitfr te Doen afc> fjn 
fouDe begceren / tnaer Dat fjp ouD toa^ met bde fdjul 
Den beïafl / en oberfuïhö begeer De f)p Dat De Honing 
fijne Dicnfïen met teren en gunflen fouDe toilfcn bccs 
gdDen/ naDcneufcf) ban fjare getoicf)tjgl)cpt. f$itt 
op breegDc <6tabê ban f ucnte^ ojDjc ban Den Honing 
ban Jtpaugich (fo fjpfetfc Dacr na tegen €manud 
Houu^ gefepD (jecftj om Hopeö aï te geben tuaf f)n 
bcgeerDe / om De Honinginne om te brengen en te 
bctgcbcn. <&c 03iabe ban j-ucnte^ en De ^»ecre; 
tarip D’3jbara / fdjicbcn eib? bpfonöcr eenen 23iief 
aen ^teben f errera De oBaiua / en gabcnfe aen 
^manuël Houp^ De Cinoco / (Die ban fjen-ïtig? 
Den fercetdijch gcinfo^mecrt toa^ ban Den gdjeden 
IjauDdj om Die te Djagcn aen Jfcrreca : «Bmamtel 
HotiiïS De Sunoco IjaDDc boben Dien 23pcben ban 
Den (6:abe om erebijt gcfdjietien bp<©onfaIo be<©o= 
mej! / een aen $cbio De Carrera / en een aen 9an De 
$aïacio / om felter gdD te mogen fielten / in Den na^ 
me ban 3franci|io De iCoiee£; en Den <6?abe bdafïe dB* 
ïnanudHoups / Dat fjp fouDe flcn Jitcbeh öe f errera te 
perfuaDeren omHope^ couragie te geben en t’autme 
ren / ten cpnDe öp fjare iBajefl. fouDe tuifïen bergeben / 
m Dat Hopes» fjêm Dacrom fo feer fouDe fleii te ifjaefïeit 
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afj! t mogdqcït toad / en bat fju foige fouDe Dragen 
om Den Honing een biolijftcn IDacflSrfjnt tcöoeit Ijeb; 
ben / en Dat fjp Den Honing fouDe aDbettercn Den tijö 
tuanneer fjp meenöc fjn faïten ter executie tr fMen. 
a5pntcftjii ^octoi Huplope»! nam aen De Honinginne 
te bergeben booi btjftig Dupfent Hroncn in gdDe / Dan ^pl°" 
totlDe cctfï ban ’t gdD berfeftere 5ijn / eer fju De Honin- neemt 
girmc tuiïöc bergeben; en alfo fjier Dooi eenig rctarDe< acnae 
ment gefcfjicDc / fo $öe booifs.^manudHoujié^iï ?joninï 
noco in €ngeïanD ltomeiiDc / upt fufpitie gcbangcn ge- la™ 1 
tno?Dcn en men bonD bcrfdjepDen ©pebeïi bu Ijcm/ aï- «iW 
eer fjp met Jitebcu ^errera De^ama fjaböe bonnen ^nUe 
fp?eften of De 25iieben obcdebeceu; toant ferrera boab £ £ 
op fufpitie gehangen booi €manucï^ itomffe / en bier? sco00 
Den dbr bpfanöer geeranmicert / en Dart na m openba? Wroi,ïi 
re bergaDeringe / ten aenfjoorcn ban aïïc De JBerdt / 
en beficiiDcn met fjare cpgene monDcn / Dat alfe ’t gunt 
boo?f5. \$j biaeracfjtig bia^ / fo bid aeugaeuDe Den 
booif4 Hopcé/ aib fjcnfeïben en 00b öcn03iabeban 
jruentcp^ccrctanë ö’Slbara/Cfjpflopfjoro De jföoro/ 
HnDiaDa / en D’aubere booigenoeniDe. 

Hopeéna Dat fjp gcbangcn bierD J onthcnöe aïïeé / 
en 3taoer feer ïjoogfijfunetDeneerfïcn/ Dat bu in Defe 
fafieonfdjuïöig tuaé/ ïnaer na Dat fjngteonfrontecit 
tuert met f ctrera (Die fjern floutelijfi alle Dingen in fijn 
aenfMjt aenfepDe/Ijein noemenDe ban c!hb tijD en plaet? 
fe öaer fp met malfianDeren geconferecit fjaDöen) fo be« 
ïienDc fjp alle ’t gunt booifs. i$ biaeraeijtig te toefen. 

©e Honinginne fjeeft onber Den groten Ecgeï ban 
<!BngdanD / tot CommijfarifTen banDefcfaïtcgecotn? 
tnitteert/ Den j©ajo? ban HotiDen / Den <©?abe ban 
'ïBffeje/ Den groten HDmiraeï / Den Ho?D25nïifjoifï/ 
J©ilotb Hidjö ( Den ©iee-Hamerïiug ban fjare JiBaje* 
fieat $cmage/ Den (©pperflen Hccfjtcr ban fjare JÉaje* 
fïept^ ©ierfcfjaer / Hobert Ccciï / Den Cancefierban 
b’^rccttec / «ÖDutoart jlrinner / HicfjarD IBartin 
BiDDer/S'an $art HiDDcr/iBillem ïBebbe Bibber ffiiU 
ïem ©anieïf5. ^cöiftbnaep / ïtMicrn IBiiöe en anDere/ 
en fjeeft fjet $iocc^ ban Hopcé en fijne Complicen ge? 
Daeu Den a8 febiuarp in De <0uiïDfjaï banHonbcn; 
Dcbooif3. Commiffie 1$ DaecnagepiofougccrttotDen 
becrtienDen IBaert öaer acnbofgcnbe/ omtocDa-te 
compareren ter feïbec pïaetfc. 

^enboo?f5.14 JBaert 3tjn De booif5. gehangenen (Foi. 
op nieu^ booi De booifs. Comlniflariffen gebiacljt / en 
toecöcn op uieutob geeramineert/ en De 23iicbcii / fa 
ban ben C>iabe ban 3?ucnte£ / .^tepfjana D’^fbarra / 
Cfj?ifïop!joro De JBora / <©onfaïo De <£5omc<> / en 
afïe D’anDcre ten boojfeïjijn gebiac^t / en in €ngeï£ 
getranflateert / D’Cfjgluden getoont en booigefefen / 
en fjebben noefj biecöcc bcfijbaiifje geöaen / en fomini? 
ge üupfïere toooibcn tn De '25iieben / 3tjn DooiCma? 
tntd Houus Cinoco uptgdepöt i Defcn Cmatutd toon? 
De groot IccDtoefen te fjebben ban fijn mtobaeD / Die fjp 
in ’t ïange met fijn ïjanö gefcfjicben / en onDertefient 
,, fjuDDe / en Dat befïoten met öefe I©ooLjöen: Cob gun? 
„ ite öoo? fïjn ^3oölfjfie genabe/ Dat alle Dcfefafteu bp 
„ Den Honing ban ^panjen begoten en booigcnomen / 
„ tegen De iBajcfïcpt Der Honinginne / nimmermeer 
„ geen effect mogen fjebben: Cn CoD gunne Dooi fijne 
„goeDfjepD/ Dat alfe De ©ercaDerijen / Dicfoonttooi? 
„pen ojoibcn / mogen toerDenontDecfit en berfiooit/ 
„ bcdangeuöc met ïange jaren fjet ïeben ban fjare |©a? 
„jcfleptmettoeboegingeban meerDer fjoogïjcpt/ ge? 
„ üjdi fg Dat toacröag tb / en fjare getroutoe <0nberfa? 
„ ten Dacrom toenfdjen. 

^u toerDen alfe Diie geconbemneert feönlDig bebon 
Dentë 5tjn in D’oppccfIe©erraDedjen Die men fouöe Uon 
nen imagineren / enaïp ©ercabers gecjcecuteert en ge 
bicrciiDeèïu Cenige fcïpijben Dat Hopc£ ooh Oeïient S 
fouDe fjebben / öatljp^ón^lntomo/ getoefen Honing nuup 
ban $o!tngad / cen^anjebtnfjaDDcingegebcn/ Dat ®»«' 
ban ïanger fjauD fouDe toedien / en Dat fjp met Ö’eerfïc 
flcfitc gctoiffcïijfi mof! fïerben; Dat fjp 00b fouöe bc? D\mt 

bent fjebben / Dat fju francopb iöalfingam / ^ecre? conbe 
tari^ ban De Honinginne / bergeben fouDe fjebben. Ho? 
peg toas een man ban tfcbcnticï) jaren ouö: en alfo bte? t£«t, 
gen Defe ©errabers öaer loon. 
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gefadgeert 3ijnöe) gdtjft top bedjadt Ijebben / enber^ 
aöberteett jijnbe bat fijnen Bcbe C?abe Cberarö ban 
<èolmg / met ïjet mett acngenoinene ©uptfe iJrrjgg' 
bollt en lluptecen gcreeö toaren / peft cerfi o?D2e 
ge fielt om be nieutoe Cngeïfe / baer aöbcctcut ie ban 
toag/ bat ooft genoegraem gereeö toaren/ om eetfl; 
Daegg aïg be tornt) binten fotibe / ober te bomen / 
bat Die in Eedanb ontfangen en geaccommoöccrt 
jouben to02öcn / büG?tg ter geöefïincecbe pïactfm 
gcfeïpt foüDcïi too?bni / ig na filniijnn gerepft/ 
met meenmge om fijn Bebc tegen te treeften / en boo? 

frt te fjcïpcn; en fjebbcnbcfjet geruchte gefpnpt, Datfp 
®te“ ober 23?etneu na Bcöedanb 3onbcn bomen / tg 
lomene tot bien epnöe aïïe ’t gerectfrijap ban Gapenen / en 
Eniptie ’tgene noöigb toag/ na 23?emeu bcjlcït: fijn Cjeccft 
5rib0h ^utic tot Centiem y.inbei beeftbed ttrSggbolft onr^ 
weef” boöen upt alle <ff>nacuifueticn / in meenmge baer mc= 
iigöe be bp IBefd of hoger beu ©uptfcften te bejegenen, 
®cöfr. maer ben fSïjnn toaö fo tjoog en groot / öat’ctlïrSgg^ 
rant" toïb öectoacftg met f-onöe marriieccn: DetSalben 
n t toeeben Coftjn banöcc ü^d / en "oban IBitten / aïg 
iaai>- Commiffaciftn ua JBcfd afgebaeröigt met feg pon 

ten I en om èdmmi en alfe geceebfeljap optoaertg te 
fenöen / cm be bao?f5. ©uptfen te toater af te bjcn= 
gen, öcfeobcrgefdncüen fjebbenbe toat benaïbaerüc? 
jegent toag / ïjcböen ben 17 Hp?tl boong upt Etooï 
gefcfjjeoen aen ben ï^eec Höbocaet ban f^oHauö / toat 
ben bojöcrg gepaffefrt toag / namentltjft: <Bat fp boen 
uptgefenbene ftontfeftappen upt S$o?ften / 23oeftljoft 
©ojfien en anberc pïactfcn op ben Pag ïeggenbe / t!> 
bmge gebtegen baööcn / bat Beröugo ban boo? Coc* 
berönt tien of elf Co?netten of Banen fUipteren ïjabbe 
afgefonben / om ïjec mcutoc bolb af b?euft te boen / fo 
Saööcn fp nobig geacïjt / met cenig mihbel ben Bpanb 
teatmifieren/ fuïftg bat fp eerfïdp feg of acf)t pacr- 
ben / en onttent tacSttgS te boet / beertigï) fo fp 
upt ’g «Sjabentoeert mebe genoomen fjabben / en 
beectigi) upt ber ^>taö IBefcl / beg baegfjg een pe« 
bet boot een ^adba' getaonnen / na €ffen op ben 
pag gefonben / en boïgeng boo: Contfcppperg bin- 
«en 25o?ben / baer be Bpanb ontrent lag / fp?ep' 
ben laten / batfe in be ^djepen bijf of feg bupfent 
JBan Ijabben mebe geb?acl)t/ betodfte op€ffen fou^ 
ben gaen j^et nieutoe ©olft te tjaïen : 3^eg anberen 
baegg alg ben IBanften 3£bd (bat toag een £>cïjeepg- 
Capitcpnaïfogenaemt) acribeeröen met onttent pm 
bertbijftig 25ootggefelïen / maeïtten fp op nieu toeber= 
om ongebaedp pnbert ttcnntig te boet / en eenige 
paeröen wpt / bie bebonge bolgen fottben; be Bpanb 
bttbetnemenbe / ca adjtcnbc bat ïjp met be Bupteren 
affleen niet ftonbe toneersten / 'oetoijl be onfe / fclj# 
benfe / te boet 3tjnbc in De bccgad)tige en fireubdige 
plaetfen/ bdeboo2bcdg ïjobben) Ijecft uut Set Steger 
boo? Coeberben ooft Boetbolft ontboben / bltjbcnbc 
obet fuïftg bpe bagen ontrent 25o?ftcn tril leggen: Ijier- 
en-tuffcïjen Stbbcn fp Ijen geftaefi liet acnftomenbc 
Boïft ontrent ttoeeënttointig l)onbert te boet / en l)on 
beet ttointig Paeröen fieuft boo?eecfi opJBefdtebocn 
ftomen / toefenbe Oen 4 "5Cp,2tI nieutocn fïfjï / todfte 
paeröen be ï^ea-en ban iBefel gp ïjenfteöcn berfoeft ge= 
aecommoöeert Stbben / be üoetftncd)ten 31311 öatdijft 
op ^amereufen geboert / en met p?obianöe boo?fien: 
§£cg bolgcnöcn bacgg ig ben ©berflcn met noclj om^ 
tcerit ttnee Sonöect paecöen en ongebacdtjft 021e ftoii' 
öert te boet gebolgt / en maren fo Ijaeji aen ’t Beer 
ban be Hippe niet aengeftomen/ of be Bpanb begaf fïet) 
op <*BfTen/ om bit nieutoe Boïft te becfoeltcn/ fulftg 
batfe Sen ben i6ften niet toiiö ban’t Beer cn bertoon- 
ben op toeïften bag tot 3Befd / boo? bcbel ban fijn 
Cpcdlentie / be Compagnien ban Smalen / perften/ 
Cantder en ^mdflng aenquamen/’t toellt bccoo?facftt 
ïjeeft be fiupteren / fo men in be feg meöegenomcne 
ponten foube Rebben geaccommoöeert / om te toater 
afgeboert te too?öen / ober ïanb boo?bp Becg en <Êni5 
menft na be Hinneeg te boen gacn/aïtoaec fp öefen mib? 
bag / fcïpijbenfplteöen / fuïlenaenftomen/ ’t &djeepg; 
boïft ïjtbben top te fcïjtep gcojbinecrt / ’t toeïft öefen bag 

aen |fffd-oo?b / tot naöer <©?bomtantiebanfnn €rc cf 
ïcntic fuïïen berbïtjben. Hïfo bat top / fdj?tjbenfe/ <6oö 
ïof / onfc repfc gducltdrjft / bod) niet fonöet moepten en 
ftofien / boïboect en obergcb?acSt öebben. €11 bonnen 

berfefteren (inbien Defeï)epenen top tot IBefel 
met toaren geit omen getoeefi / gdpït be ïiebe <$ob aïïeg 
ten befïm fcfyithtt / baer foube penjftcï gebaïïen ïjcübcn/ 
ban niet tenen Jsolüaet fi’fteriijft aïftier te beftomen; 
be0upteten fnïïen ong bebuufteng tod ober öc ö?ieï)on« 
öert ficrb 5iju/ onöcc öetodftc niet renen b?aftbacr 
.-èoïöact gcficn too?ö / meeflenöccl toe! getoapent / en 
met goebe pacrbni boo?flen/ baer ban'myn l^cfreii 
berïiopentïijft goeöen bieilfï fuïïen treeften / aïfo fp bafi 
a»ïc m B?anbvijb ben llrtjg tod gdeert Rebben: ^)ct 
Boefboïft ig omtrent bijfenttomng ïjonöeft ftetb / aïïe 
tod geöifpofceröe en geoeffenuc mannen / fp bdc met 
oogc te flen ig / en ban anberc gefegt tooib; baer fuïïen 
in’t(B?acffcljap ban ïïSaftau noclj öuufent man 31321 / 
ban öftoijï oufcfter toag baer na tc bertoeben / ijeöïsrn 
top tot iBefcï Jfrang Cïoot / een gcïjed ttou en bienfi# 
achtig man | lafi gelaten / alg öefcïbe aengeftomen toa? 
ren 1 ~^eSepen te buren en te boen afb2engen: ^nbien 
jmïjetgeïb aïfticr gereet toarc / bonöë men op moigen 

I fotuntücdiiige öcrlBapenen/ cn boïgeng tor be mom 
ficcmgc p?occbrren / p?tncipad om be iluptcccu ocea.' 
fïe te benemen Set na-geïö tebo?Deren/ nabcmonfic' 
ruige foube fijn Cpceïïenne Set nsentoc boïft in öc §»t& 
örn repartserm / ter tijb toe be toegen na <Cocberbcn ( 
fo aïguorij boo? (jet ftoge toater onb?upbbaec 3ijn ont 
gcfcSut baer ober tc boeren/ pcctoeg b?ogen mocS^ 
ten/ (|c |Meng3SrnSembegmb?gcng aïgtopaenge* 
bomen 3Snopöen 17 ‘2€p?il / Hnno 15-94. Scilonovo. 

ïfet degiment nieutoe «öngdfen en toag noeS niet 
geftbmen / ïjoctod be Ifeere^atob Baïft uptlBiböd* 
burg fcïj2ijft ban ben4.lBap/ batöenCommijgbait 
ben Cngelfen ®bitfonci ontrent ad)t bagen te boren 
tint viïngcïanb geftomen 3tjnbe / becbïaert ïjabbe / bat 
Sp boe aï gereeb toag met ttoee ^o2Ïogg-fcSepcn 
bie baer toaren upt ï^oïïanö / öoeS ïjp Seeft fo nu fo 
ban eenige Cngeïfe obecgefonben / ban fijn perfoon 
toerbe boo? lafi ban be Bonmgtnne aïbaer nocS een 
toijï tybg opgcSouöen/ onbec öebfel ban bat fp ötm 
niet tobbe bedof geben / boo? bat Jbiönep upt B?anb* 
ryb geftomen foube toefen; baer ban Sp aen ben peere 
ban ^ibenbacnebeït abbetteerbe ben fefïen H!p?il / 
fcS?tjbenbe / Dat Set aen Sem niet Saööe gefiaen bat SP 
niet toag geftomen / maec öatSp epnbdpft’t P?oceg 
getoonnen ïjabbe / fo bat fijn aEjccëïïcntie (fo Sp Soopte) 
een frape iCroupc ban öefe .Batte Oen foube / cn Soop7 
tcbatSpniibbd foube Sebben’tHanb ötenfï te boen/ 
gdgft Ijp fiabig Saböe boen bïijften; öocS fijn €jecd 
ïentie toag niet tod te bteben / bat Set fo ïaugc aenïiep/ 
boo? dien Sp Ojn perfoon tod gaecnc bp Sein geSaö 
Saööe / eerSpna€oebccben/ oni bat t’ontfettcn / ge* 
togen Saööe/ aïfo ïjp Oinen goeöen en boo?ficStigen 
raeö bele toag acStenöe; toaut Sp toag in ben ïlcgg 
ban jongg opgeborö cn tod geoeffent / beïjaïbcn bat 
Sabbc SP todgcOubccrt/ enOubecröenocSöagdS'ftg 
in ’c ïcft’n ban alle Bifïortcn en alle goebe ftonfren / 
bie een <©o?Ioggman foube mogen öicnfiigS 3gni 
öacr-eu-boben toag SP fobec cn inatigS in fptjfe en 
b?anft: ban SP guam iiiet Dan uaSet ontfet ban €oes 
beeben. 

0002/5. ïj)ccrc ^Jacob Baïft frSrftft ooft aen Den 
ïfeeue ^Dbocact ban ïi)oï!anb Iri tenen ban 
ben 2,8 ?i!p?iï / Soc bat be ïfeere Cöuaeit Bodtg 
05ouberncur ban <0ofïenöc / De f o.’tcu ban ^>uaef; 
fterfte en Heffingc met ’t Canon Saöbë ingcnomcn 3 aö^ 
bertecct ooft bp Den felben 23?tef/ Sae bat bie ban Eec- 
ïanb Saööe» ecucu 25?ief gcinterdpieert ban ben ïfcere 
Ha Motte/ gcfcS?ebcn tipt23?ufTd ban ben 15 %- 
p?ilig / aen ben Coubcrneur ban Set Cafieeï bart 
JBou / baer upt men facS bat Sp een boo?nerncn Saööe 
op 23ergen opEoom f toefenbe een fafte met beffepii 
op ’tHanb ban ber €Solcn uptBieupoo?t/ baer ban 
top berSadt Sebbcn. 

^öefdbe Baïft fdjiijft nocS in eene ^3?ief ban ben 
4 Jffiap onbec anberen albug; ^engaenbe ben Hctjg 
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©c 
®QU> 
bccneuc 
ban 

cnbc 
Cbuact 
Jïanrê 
neemt 
eemgc 
3po?tni 
in 
©Iaën* 
beren in 
en öe 
©pand 
lncbecj 
fcoinno 
bc beto 
jaegtr en 
jlace 
DpfflUc/ 
en ra- 
feert be 
fokten. 

(Fol. H ) 

gionfter 
«Eafiiec 
ban 
Cufum 
«Fou» 
bar ur 
ban 
Corbcc» 
ben boet 
brr 
fcfiepo 
ben wpt» 
ballen. 

„in BïaenDcrcn ié fttïfté / Dat Utonfteut fftorité mU 
„ geDagen geïeDcn / te BelDe ié getogen met foo Deel 
„ üolftéalé ftp ban jtfn ©aciufoen ïjeeft ftonnen ge* 
„ toupftcn / enmettoec fïuftften gefcïjuté / ïjccfc Inge 
„nomen De poften ban ©laffenDaeï/ heffingen/ en 
„ ïefielijft na omtrent fcfïïg fcïjoten fjet mipo2tanf?c, 
„’ttoeïii ié ^naeéftecfte/ ’t toelft fjp beeft ftefet / en 
„ ö’anöecc gerafcett: öc ©uanD ié enige Dagen baat 
ij na / toant l)cm fccc beïe aen ^naeé&ecfte gelegen 
33 ié / geftomen met aïïe ’t Doïft Dat Iju uit De «©aruifoc-- 
33 ncnbaer omtrent Ijecft ftonnen milten / flcrlt ttuaalf 
3, ftouDcrttc boet en Due ijanDett paccDcn/ enljeeft 
3> ï)em üoo2 ^nacéftecftc gccampccit en befcljanf?/ 
3, Doenöc feben fïucftrn gefdjuté bolgcn: De i^eerc jjo 
3> rité fanö tot denfoit na ’t JtoitïjanDcitüijftig man/ 
3, maer Die PuiDeiiDcbaci; een Ijoop boïfté / bcDen baef 
). ten er* outboDen jjftoeité / bic fanb terftont niet Ca« 
33 pitenn KLamöect omtrent feben Ijonöeit man De tod 
33hnnetDrboojganiDe tegen Den ©panD in fcljttmut; 
»jinge iijn geSïónten / macc öo2fïen niet foneren fom 
j örcanöcraöbijé of bebcï; Dieé^ojiténocïimethon 
3, Deit man ban #o?lag Daer feïfébp geftomen ié / en 
3> Ijrhöcn na Deliberatie ’é©panöé (Crencbecn / ö'ic om 
3* trent D?ie oftoec boet ïjoog toaren / gefbnceert / en 
>, groot effect geDaen tegené De pacrbeii en auDcré/ bek' 

ben Den ©panD op De blueïit getoueftt / aïDeeijanbe 
„ Itiapencn genomen ban omtrent fcé ijonbertnianncn/ 
,, Die/ boïgenöe D’aöüijfen ban De IfupélupDen / bp Den 
„ BpanD gemif? toeröcn / en onDrc ahöcren bier Capf 
„ rennen Dooö en cenigc Officieren / Drn anonb bekt' 
„teDe bet berboïg: IBonfïeur Jtocité beeft fjet fo?t 
„ mcDê Doen pïaneren en berïatcn / fo bp nu eenige 
„ Paeröen rot f)em gaDDe / fonöe De Conmöutien ban 
„Dien quactiere tod gcotdijfté bencficercn/ en öege* 
„ nireue fafte (liibcsi; bp / te toeten J^otité pjefcntcat 
„ een Compagnie paeróen te ïicfjten / enfiouDen op De 
„ berbeteringe ban De Conttibutien bp bem te introDn» 
„ reren fonDer ’t UanD eenigflnté te moepen/ H €. fiï 
„ beïieben Daer op te ïetten: top 5ijn met Btaë quaïp 
,, Daer aen getoeefï! tnaeu’t ié een anDcte fafte / felfé of 
3, Deo? een anDer pet te Doen / 5tjn ^utijoritept mof? Den 
„ anöeren gebmpiieu / en De jaïaufïen regeerden/ H C. 
„fauDe / onder eoirectic / ’t ilanD goeden Dienf? Doen/ 
„ faboriferenDe De fojtificatie ban <0of?cnDc / Cc< 
,,feï)?cben nit fBiODeïbnrg Den bierDcn 4Bap 15*5)4. 
33(BnDec{ïontUC. DienfïtoiUigc onDerteacnDe Jacob 
„Valcke; ’t opfdj?ift toaé/ aen mijn ^exre / mijn 
,, Beere 25arnebeït/ Höbocaet ban De ÊanDen ban 
,3 ifottanD. 

jBrii berflont ooft Dat Jftorité met 5ijn Cngeffeu 
met een goeden bupt toeDerom na «0of?enDe toog / heb ' 
ftenöe toepnig feijaDe geïe&en / en Dat De Coubernmi* 
ban Der ^ïupé ooft in Defen feijermutfeï groteïrjfté %t' 
qiietf? ié gctoojöcn i Daer na heeft men eenige Daem 
Delen Cngdfen upt ^o rcnöc genomen j en na Ijct /le¬ 
ger ban Den Biince IBaunté ban j^affougefonDcn/ 
Die baf? beïe boïfté bp Den anderen bergaDerdcii in 
Obcr-ljffeï / om CocberDen te ontfetten / Die norft 
feer toef gemoed toaren/ ooft noch geen piobiande ges 
toch hadden / fo Den Commandeur Cufum aen Cjaef 
IBtüem ban Baffbu felfé fdj?ref/ Dat hl.1 bd ontfet 
niet fouDe bergïen of berhaeffen / maer getoié nemen / 
toant hp het tot Den eeefien 3|UbP genoeg ftonDc hou* 
Den genietende elft êoldaet eeii pond bjooD Dacgé. 
sÖorftDedc De booifdiieben CnfumbccfchfpDenrupts 
ballen / in'Slpiilöébeftpern uptbaïenftreegbcncffené 
eenige gebangené feben ftotpen / Die hp liet rantfoenen 
borg feben facften Ijabcré / Daer uit eenige oojDeelDen/ 
Dat hp geen gebjeft ban piobianDc ftaDöc; maer öers 
Dugolietfïrh beöunften/ Dat hP bare nieöe 51)11 gebieft 
tof De torbergen. 

BtrDugo D:e niet toiïDe geïoben / toat hem ooft gefept 
torrdc/ ofDiebaiiCoeberDen mofleti groot getoeft ïps 
Den/ DeöeaVie nacrf?igf|epö om Datfeücrlfjhtebeenes 
men / enftcïöeeen piijj ban 600 gulden Daer op/ in< 
Dien men Ijcm eenen gebaiigcn ban ’t Ijupo ftonde ftrij; 
gen, Daer toerd oy eenen ti)D een jboïdact bcrrafrht/ 
Die in öe gracht meende te bifTehen / De felbe ouder- 
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bjaegt tootdende ban De geïegenthept ban De piobiande 
op t ïjnpé / fepdedat ’er noch Öagcïijftérij%itb?p op coeUei 
’t^upétootdegegeten/ Dan©crDugotoilDe’t niet gesöen 
ïoben; het toaé nochtané toaecachtig / toant Daer bcel 
Öijfïop booiraet in toaé/ en De Statenfchonften Den fietiua 
53ijf? het Örjgéboïft / op Cufumé begcercn/ en aïfo 
■Deröc elft IBaii ttoeepond Bijé alle toeften toegtDcdt/ ülanDe 
boben ijaer poitie ban Dagelijfté Cto 3b. 

Beröugo horende Datter gcceedfchap gcmacftttoer* 
De om Coeberdcn te ontfetten / öeöe Cufum onDertaf 
ren öoo? Cbcrt Cué / getoefenen ^Djofi op Coeber? 
Den / hem acnbieöcnbe IjonDert öupfeht dulden / en 
grote eere| en het «©berfie Huptenantfchap ober fijn 
icgiment: maer Cufum gaf boo? anttopo2öe / Dat 

hp fijn eere en reputatie lieber haöde / Dan hp om 
geïöé toillt een ©etrader ban fijn ©aöerïand toiïbe toet* 
Den. ©erdugo bicepde ebentoel fcct Dat Coeberdcn onto 
fec fouDe toerDeh/ en Dat fuïfté fïjti reputatie feer bers 
minderen fouDe / lachende Dat hp Daer toaé geftoitien 
om Coeberdcn te belegeren / maer om Den ©aé op 
CVioenmgtn open te houden. 

©och eer top het ontfet ban Coeberdcn fullen fpics 
Tien / toiïïen top hier een? eenige gcmrercipsecrDe 23jie# 
ben / bp den hertog ban ^effe / 'HmbafToDcur bcé 
iüoningé ban jbpaiigien bp Den ©aué aen Den Ito- 
mug ban êpangien en andere gefchiebm / laten bol* 
gen; Daer upt men fa! ftotmen berflaen öeé fóouingé 
ban ^paugiené boojnemen / nopenöe het ©ijft ban 
©>infitnjcft en Nederland / en De gebennf?heöen en 
archliftigljedeu ban Den Itoning ban épangien. Cn 
boo? eerf? fullen top bethalen een2Sncf ban Dender* 
tog ban ^effe aen den boo$. Itoning / lupdende in 
het ©upté aïdué: 

IRE, ik heb den26 der voorleden maend fijne 23?it| 
^ Majefteyt met een Poft van Parijs komende, in ’t ^aB 6ei 
lan^e en breede verwittigt van alle’cgene ’t welk op °® 
de faken vanVranknjk paffeerde, waer van het dub- ^efTe/ 
belt hier nevens gaet, ikfalder nu by doen’t gene ze- aen öct 
dert voorgevallen is, ’t welk is dat den 27 dito de Car- ^a°^na 
dinael van Joyeufemy quam befoeken, excuferende £>pati< 
den Baron van Seneffe, van dat hy, zederr dat hy fich 8^n / 
gepijnt badde van te gaen in de audiëntie van fijne bn 
Heyligheyt, hy weder aen de gicht te bedde gevallen fe ge, 1 
was, en dat hy dierom alleen gekomen was om my tranfla 
verhael te doen van fijne faken, en van’t gene’t welke tefCf* 
tulTchen hun en fijne Heyligheytgepafleeit was, hoe¬ 
wel hy geloofde dat den Abt van Orbies, dewelke daer 
tegenwoordig geweeft was, my ’t rapport daer van al 
gedaenfoudehebben, enfeyde myalie’tlelve infub- 
ftantie’twelk vervat is in den Bnef, dieik aen fijne 
Majefteyt gefondenhebbe, nopende den voorfz. Abt, 
daer by doende dat hy van Tholoufe quam en niet van 
Parijs, en dat het meer als 5 jaren geleden was, dat hy 
den Hertog van Mayne nie* gefien hadde, dewelke 
hem leer grote inftantie gedaen heeft, dat hy defecom- 
mifile op fich wilde nemen, feggende, dat het gemee- 
ne befte van die Kroon daer t’eenemael aen hing, en 
dat in regard van dathy fijne kerke en fijn huys begaf 
in fuiken troublen tijd, daer geen gewichtiger fake was 
alsdefe die hem van Tholoufe kondetrecken, dathy 
ook om gene fake ter werrelt gekomen foude zijn, 
fo hy nietgeperfuadeert ware geweeft, dat den Hertog 
van Mayne alleenlijk het gemeene befte betrachcende , 
fonder acht te hebben op fijn particulier,geiijk hy hem 
met fijn fchrijvens daer van verfekert hadde, en dat 
hy derhalven van de meeninge van den voorfz Hertog 
met meer weten konde, dan hy uytdelelve brieven , 
en uyt fijne inftrurftien fach: by aldien dat ’er yet hey- 
melijkswas, dat de Baron van Seneffe dat wel weten 
konde, hebbende onlangs by den Hertog van Mayne 
geweeft, en dat hy my dat feyde om my fijn herte gan- 
Ichelijk te openbaren, en my te leggen alle’t gene hy 
van fijne faken wifte, alfp hy bevonden hadde, zedert 
dat hy te Romen gekomen was, dat het eene gemeene 
opiniewas, datdenHertog van Mayne fijnNevemet 
met ernft beminde, en nergens na trachtende dan om 
felve te regeren. 

Ik 
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Ik antwoorde hem , hem bedankende van ’c ver¬ 

trouwen ’t welk hy betoonde op my te hebben, dat 
ik niet geloven konde, dat den Hertog van Mayne 
hem fo moeyelijk had willen vallen, om den arbeyd te 
nemen van hier te komen, om hem te bedriegen, fijne 
meeninge voor hem verbergende, en willende dat een 
man van qualiteyt tot een inftrumenc dienen foude, 
om de Paus en alle de werelt te bedriegen. Ook kon- 
de ik niet geloven dat hy den Baron van Senefle fijne 
gewichtigfte fccreten foude hebben willen ontdecken, 
en ondertulfchen denCardinael hier fenden, om al¬ 
leenelijk te dienen tot vertoninge en ceremonie; en 
infgclijks was ik verblijd , veiftaen te hebben de goede 
meeninge van den Hertog van Mayne van te helpen , 
om het Koninkrijk te doen komen op Mevrouwede 
Infante, en den Hertog van Guife, in conformité van 
’tgene te Parijs verhandelt was gewceft , gedurende 
en fo lang als fijn Heyligheyt en uwe Majefteyt van 
defe meeninge fouden blijven; door dien dat ik my 
niet genoeg hadde konnen verwonderen van ’t gene 
dat den Heere Montorio en andere perfonen, feggen- 
de geaffèdlioneert te zijn tot den Hertog van Mayne, 
uyrgeftroyt hadden , meenende hem dienft te doen 
met fulkedifreputatie van hem, fo verre, dat fy ook 
feyden , dat hy fo vaft beüoten hadde, fijnen Ne- 
ve niet toe te laten , dat hy veel eer trachten foude de 
pays te maken met den Biarnois, het welke dreyge- 
menten zijn , dewelke eer lcbijnen voort te komen 
van onbeichcyden Luyden, en dat ik daerom noyt 
had konnen geloven, dat het van de Hertog van May¬ 
ne quam : Hy antwoorde mydaerop, hetfelvever- 
lekerende en beveiligende, en dathy geenfins gelo¬ 
ven konde, dat den Hertog van Mayne om eenig 
ding ter wereld fichaende zijde van de Biarnois lou- 
de willen begeven, en dat ik wel verlekert mochte 
zijn > dat fo lang ais uwe Majefteyt op dit voorne¬ 
men foude blijven, en met de daed volbrengen het 
alrede verhandelde huwelijk , en het beloofde le- 
cours , indien den Hertog van Mayne lo fot ware, 
van fich aen den Biarnois over te geven, niemant van 
de zijde der Catholijken hem foude willen volgen, 
en dat hy nochtans op dit propooft: niet ontkennen 
konde, dat men qualijk in Vrankrijk geloofde het 
gene dit huwelijk belangde, alfo’t hun fwaer om 
geloven fchijnt dat uwe Majefteyt alleenlijk om dit 
Rijk van Vrankrijk te begunftigen en te verheffen, 
foudebegeeren te verwilligen, om fijne oudfte Doch¬ 
ter te huwelijken aen een Koning, wiens voornaem- 
fte macht hing aen de byftand van uwe Majefteyt, en 
die fijnen ftaet geenfins conferveren konde; en ’t gene 
bun noch verbaescier of meer verwondert maekte, 
was, dac uwe Majefteyt met achtende het gevaer, 
waer in hy de Kroon ftelde, van door dit middel ge- 
voegt te worden aen die van Vrankrijk. 

Ik antwoorde, dat de gene die de faken alleenlijk 
en fimpehjk aenmerkten als materie van ftaet, fonder 
acht te hebben op de Religie, noch op het vertrou¬ 
wen , het welke men hebben moet van de Goddelijke 
voorfieninge, reden hadden van diergelijke difcourfen 
te houden: maer dat uwe Majefteyt den dienft; Godes, 
endebehoudeniffe van deCatholijkeReligie, altijds 
geftelt hadde voor alle andere menfchelijkefaken en 
inlichten, gelijk men door lange ervarentheyt onder 
anderen gehen hadde in de faken van Nederland, waer 
aen u E. fo vele Threibren , en fo veel volk te koft ge- 
leythidde,alleenlijk om niet cc verwilligen,ja felfs niet 

j ^ tadiflimuleren in yetwes, ’t welke ftrecken foude tot 
'9'nadeel van de voorfz. Religie. Ook had u Majefteyt 

zedert velejaren herwaerts fijne Staten konnen behou¬ 
den in fijnegehoorfaemh-yd, in voorlpoet en vrede, 
indien hy in’t alderminften door de vingeren hadde 
willen fien in dit regard. En wat wonder ïs’c nu te ge¬ 
loven van een Prince, dewelke in alle fijne daden al¬ 
toos in diervoegen te werk gegaen heeft, dat hy, om 
te beletten dat de Krone van Vrankrijk niet quam te 
vallen op een Ketter , foude willen aenbieden fijne 
forcen en fijn Dochter, dewelke felfs fo gerechtigt is 
tot de fucceflie aen de voorfz Krone, dat het geen¬ 

fins redelijk foude zijn haer daer van uyttefluyten; 
alleenlijk om inlicht van’tgevaer’t welkdaer is, dac 
defelve Krone ook foude mogen komen re befitten de 
andere Kronen van uwe Majefteyt, gemerkt, dat hoe 
u Majefteycmeer doen fal’tgene hem oirbaer faldun¬ 
ken tot welvaert van de Chnftenheyt, des te meer ver- 
fekertheyd fal uwe Majefteyt op God konnen hebben , 
dat hy den Prince onfen Heere een feer lang leven en 
fucceflie geven fal, en dat de menlchelijlte voorfich- 
tigheyd en vernuft niet begeeren moet in alles te voor- 
fien, maer dat men Godeyetwes laten moet; en in¬ 
dien fijn beliefte was dat Vrankrijk met Spangien ge- 
voegc word, dat de Chriftenheyd daeiom niet ver¬ 
loren foude gaen ,' maer ter contrarie een lo grote 
Monarchie loude miflehien konnen dienen om de 
Ketters tot de grond toe uyt teroeyen, en de Turken 
en de refte der andere ongelovige teoverwinnen. En 
ik bad hem my te leggen, indien fehoon uweMaje- 
fteyc vergetende fijne reputatie, met fijne hand wilde 
ondertekenen en met fijn fegel befegelen een geveyns- 
de belofte, gelijk fy die vermoeden te zijn , het wel¬ 
ke den Hertog van Feria hun vertoont hadde, wat 
profijt of voordeel uwe Majefteyt daer van foude kon¬ 
nen komen , dan alleenlijk dat hy den Hertog van 
Guyfe Koning fouden maken , enden Hertog van 
Mayne daer van uytfluyten. Nu ik gelove niet dat 
uwe Majefteyt den Hertog van Guyfe lo beminde, 
dat alleenlijk om hem dat te geval te doen, hy in het 
eynde van lo vele jaren > dac hy profeftie gedaen had¬ 
de van een waerachrig Prince te zijn , nu opentlijk fijn 
woord breken foude, fo voor den Paus , als voor 
’tgeheele Koninkrijk van Vrankrijk; en ionochtans 
uwe Majcfteyc den Hertog van Guyfe fo vele liefde 
toedroeg , dat het waerfchijnlijk was, dathy tevre¬ 
den foude zijn hem fijn dochter tegeven, dan voor 
een leugenaer gehouden te zijn. 

Daer op heeft hy vertoont, dat defe redenen open- 
baer en beftant zijn, om defe nadenkens weg te ne¬ 
men: nochtans feyde hy roy, dat twee faken voorna¬ 
melijk defe twijffelinge in Vrankrijk veroorfaekt had¬ 
den : d’eene, dat ten tijde dat de Prcfident Janijn te 
Madril was, en Don foan d’Idiaques hem propooft: 
hielt van Mevrouwe d’Infance, de voorfz. Janijn hem 
vertonende de grote fwarighey t, die daer was van eene 
Vrouwe, diefelfsnoch met een vreemdeling gehuwt 
was, toe te laten; en dat fo daer yerwes ware, ’t welke 
’clelve licht konde maken, dac ware voornamelijk 
dat uwe Majefteyt te vreden ware, haer aen een Frans 
Prince te huwelijken. Men feyt dat Don Joan d’Idia¬ 
ques daer op antwoorde, dat het eene onmogelijke fake 
was, en een leer onbillijk verfoek, te begeeren dat uwe 
Majefteyt die maer eenen eenigen Soon heeft van la¬ 
gen ouderdom en niet feer gefont,fijne Dochrer uythu- 
welijken foude buyten het Huys vanOoftenrijk, en 
fijne Kroon in gevaer ftellen van fchier of morgen ge- 
voegt te worden met die van Vrankrijk: de andere, 
de welke hun dit achterdenken beveiligde en vermeer¬ 
derde , is geweelt dat den Hertog van Feria fich fo 
achterhoudende betoont heeft, dat hy het Huwelijk 
niet heeft willen toelaten, tenzydat de verkiefinge 
datelijk gefchiede, wel wetende, dat dezelve te dien 
tijde geenfins v olbracht konde werden, by gebreke van 
macht. Ik antwoorde hem daer op dat my docht, dac 
noch het eene noch het andere poindt niet genoeg- 
zaemwas, om hun in fodanig een inbeeldinge te be¬ 
houden, alzo het eene klare fake was, dat uwe Maje¬ 
fteyt voor eerft begeerde, dat fy Me-Vrouwed’Infance 
ontfingen gehuwt zijnde mee den Ertz-Hertog Erneft, 
en niet met dien van Guyfe, en dat derhalven Don 
Joan d’Idiaques wel en wijflijk dede van fwarigheyd 
te maken voor lo vele als belangende het Huwelijk 
met een Frans Prins, totrer tijd toe datmen fach in 
wac voegen de Staten fouden accepteren ’t geneErneft 
betrefte, en belangende dac den Hertog van Feria uwe 
Majefteyt in fijne vryheyd wilde laten, byaldiendac 
deverkiefinge niet dadelijk geeffedlueert wierde, dac 
hy anders doende, feer qualijk gedaen foude hebben, 
allo hetgeen reden was dat de Staten vry fouden blij- 

ves 
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ven aen haer zijde en uwe Majefteyt gebonden, 
en op dat hy fien mocht met wat oprechtigheyd uwe 
Majefteyt altijd geprocedeert hadde,ik verfekerde hem 
metEede, dat ik, eer dat den Hertogh vanFeriauyc 
Spangien vertrocken was , al brieven ontfangen 
hadde van uwe Majefteyt en rapport daervan gedaen 
hadde aen de Paus Gregorius de XIII aen Innocentiu s 
enaendefen , van dat hy eerft Paus geworden was; 
waer by uwe Majefteyt verklaerde, datbyaldien men 
niet te wege brengen konde Erneft Koning te maken, 
hy tevreden ioudezijn Me-Vrouwe d’Intante te doen 
huwelijken aen een Frans Prins, ter verkiefinge van 
uwe Majefteyt en byTonder aen Guyfe, ingevadedat 
God hem vryheyd verleende, alto hy doe noch gevan¬ 
gen was. Waer van de Cardinael betoonde Teer ver¬ 
wondert tezijn, en grotelijksgefticht doordeheylige 
intentie van uwe Majefteyt en vorders ieyde ik hem op 
dit propooft, dat Mayne geen reden haddete klagen 
van dat fijn Majefteyt hem niet voor fijnen Neve ge- 
ftelc hadde, dan in driegevallen, het eerfte, indien 
hy gerechticht was tot de fucceflïe aen defe Krone, het 
andere, ingeval dathy die had konnen verkrijgen en 
conferveren door fijn eygen macht,Tonder byftant van 
uwe Majefteyt en het derde, indien niet ware geweeft 
in bequame ouderdom, om te huwelijken met Me- 
Vrouwe d'Infante, wantin fuiken gevalle foude ikge- 
wiftelijk geloven, dat hoewel den Hertog van GuyTe 
het hooft is van lijn Stam-Huys, nochtans in aenmer- 
kinge van de trap, waer op den Hertogh van Mayne 
gefteltis, en van het ampt’c welk hy heeft, u Majeft. 
fich lichrelijker tot fijn perfoon geneyght foude heb¬ 
ben, dan tot die van fijnen Neve; en felfs dat hy geen 
gewifler ken-teeken konde hebben, om te betonen dat 
uwe Majefteyt gerefolveert was om het Huwelijk te 
volbrengen, dan dathy den Hertog van Guyfe geno- 
mineert heeft; nadien dat het anders, fohy een Ko¬ 
ning wilde maken fonder huwelijk, geloofelijk ware 
dat hy eer den Hertog van Mayne verkoren foude heb¬ 
ben, als zijnde een fake die lichter was en beter gele¬ 
gen quam: en wat belangde dat hy de Sone van den 
Hertog van Mayne niet had willen ftellen voor den 
Hertog van Guyfe, dat hy hem te bedenken gaf of 
daer reden toe was, gemerkt dat indien de Vader van 
de voorfz Guyfe noch leefde, Mayne nevens hem daer 
niet na foude willen ftaen , endat’ergeen reden was, 
dat, om dat hy fijn bloed vergoten hadde voor de 
Catholijke Religie , fijn Sone berooft foude worden 
van ’t recht der eerftgeboorte. 

Hy antwoorde my dat het eene heele klare fake was, 
en dat men het inVrankrijk ook foverftont, dat de 
Sone van Mayne, om dathy jong vanjarenwas, en 
om andere oorfaken , geenfms vergeleken mocht wer¬ 
den met den Hertog van Guyfe; ook dat d’eledüe niet 
wel geaddreffeert z iade zijn. 

Hy beftoot, feggende, dat alles hing aen de refo- 
lutie die uwe Majefteyt nemen zoude na de komfte 
van Monsde Montpenfat te Madrili, van de welke hy 
tijdinge had , dat hy den eerften January doorTho- 
loufe getrocken was, en dat hylaft hadde van datelijk 
eenPoft aen hunafte veerdigen, metadvertiflement 
van’c gene hy verhandelt zoude hebben met uwe Ma¬ 
jefteyt, maerdat hy alleenlijk eene fake van my be¬ 
geerde te weten in aller oprechcigheyt, te weten, of 
u Majefteyt quaet genoegen hadde aen d’a&ien van 
den Hertog van Mayne, door dien dat’ergeene quaet- 
willigen ontbraken, zelfs by fijn perfoon, dewelke 
onder dekfel van het kleyne concencement, ’t welk hy 
en den Hertog van Feria malkanderen gegeven heb¬ 
ben, hem trachten in te drucken dat uwe Majefteyt 
fo qualijk onderricht is van fijne faken, en fo wars van 
hem, dathy niet vertrouwen mach oyt te mogen we- 
derkecren in de goede gratie van uwe Majefteyt gelijk 
hy van re voren geweeft is, noch confequentelijkook 
in die van Mevrouwed’Infante,jafelfs niet in die van 
fijnen Neve. 

Ik antwoorde hem, dat ik wel geloofde, dat luyden 
van quaed voornemen, en dewelke trachten hem in 
wanhope te brengen, diergelijke ftucken aenrichten: 

maer ik konde niet geloven, dat den Hertog van May¬ 
ne, na fijne groote voorfichtigheyt, niet zeer wel 
overleggen zoude, dat uwe Majefteyt noch yemand 
hem met reden lafteren konde, van na de Kroon ge- 
ftaen te hebben, om die aen fich zelven te brengen 
dan aen yemand anders, doe daer apparentie was van 
daer toe te konnen komen zonder merkelijk intereft 
van degemeene zaken; maer dat rechtevoort de za¬ 
ken zo benaeut quamen te worden, dat men nootza¬ 
kelijk wel haeft voortvaren moft tot de verkiefinge ('FoLi 

van een Koning, z jndedezake in ogenfchijnlijkge- 
vaer, dat anders de pays gemaekt zoude werden met 
den Biarnois , nadien deze party niet eendrachtig kan 
blijven, zonder te hebben een hooft met den naera 
en tijcel van Koning: dat daerom, indien u Maje¬ 
fteyt en alle de werelt gewaer word, dat Mayne dat 
noch beletten en uytftellen wil om fijn particulier in- 
rereft, zoude men hem zonder eenig twijffel grote¬ 
lijks blameren, en fijn Majefteyt boven alkandere, 
als de gene die aen fijn zijde gedaen hadde alle’c gene 
de goede Catholijken van dat Koningrijk hadden mo¬ 
gen wenfchen, en dat ik hoopte dat uwe Majefteyt 
noch doen zoude na de komfte van de voorfz. Mont- 
peniat, met dewelke ik achtende dat uwe Majefteyt 
fijne intentie zeer particulierlijk aen fijn Heyligheyt 
zoude laten weten. 

Daer op bekende hy my dat ik reden 'haddê, my 
verzekerende dat hy niet geloven konde ,dat den Her¬ 
tog van Mayne yet van fijnen fchuldigen plicht zoude 
willen nalaten. Maer dat men ondertuflTchen wel doen 
zoude van hem te geven de meefte voldoeninge en 
contentement dat mogelijk zoude zijn, nopende de 
goedegratie van uwe Majefteyt,doordien hy wel wift 
dat hy eenigüns in twijffel was, en dat hy niet was 
zonder te klagen over de maniere van doen, diede 
Dienaers van uwe Majefteyt dewelke te Parijs zijn 
tegens hem gebruykt hebben. 

Ondertuflchen nochtans dunkt my dat Mayne den 
Cardinael bedriegt, en dat’er niemand is dan de Ba¬ 
ron van Senefie die fijn hert weet, enikachtedatfijn 
Heyligheyt zelve van defe opinie is, volgende ’t gene 
ik daer van heb konnen afnemen in de audiëntie die 
ik den 29 Juiy gehad hebbe. In dewelke hy my ver- 
haelde’cgene daer gefchied was in de audiëntie, die 
hy den Cardinael en den Baron van Seneffe op den 
24 gegeven hadde, dewelke meer als een uur met hem 
difcoureerden eer den Abt van Orbes daer by geroepen 
wierd: nu haer geheel difcours quam in fubftancie op 
defe poindten uyt. 

d’Aétien van den Hertog van Mayne te excuferen, 
en voornamelijk nopende den Treves, in’t brede en 
lanze difcourerende de redenen en oorfaken die hem 
beweegt hadden , om die te middelen tegensden dank 
en goeden wille van de Dienaers van uwe Majefteyt 
hem verfekerende, dat hem geen particulier inficht 
of intereft, hoe groot het ook zy, den Hertog van 
Mayne oyt belet heefr oft voorcaen beletten kan , fich 
t’employeren in ’c gene hy weten zal te ftrecken tot 
welvaertvandat Koningrijk. 

Een groot deel van de fchuld te wyten op de manie¬ 
re van doen, die de Dienaers van uwe Majefteyt ge¬ 
bruykt hebben in den handel die gepafieert is, beto¬ 
nende geftadiglijk zeer kleyn vertrouwen te hebben 
op den voorfz. Mayne, en particulierlijk maekten zy 
zeer groot den quaden tijd en fayfo n, waer in de no¬ 
minatie van den Elertog van Guyfe gedaen wierd, 
doe het onmogelijk was die in ’t werk te ftellen , by 
gebrek van macht, en dat derhalven dezelve nergens 
anders toe gedient heeft, dan om den Biarnois des 
te meer te verbitteren, en d’andere Pi ineen van de 
Catholijke zijde , ja zelfs die van ’tHuys van Lor- 
rayne in onderlingejaloufie en wantrouwen te bren¬ 
gen, door dien dat om de Staten en alle de Catholij¬ 
ken van het Koningrijk te voldoen, het genoeg ware 
geweeft, dat fy doe verftaen hadden, dat uwe Ma¬ 
jefteyt te vreden zoude zijn met de verkiefinge van 
een Frans Prince, en den felven te huwelijken met 
Mevrouwed’Infante, zonder de Perfoon te noemen, 
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alfo men de zelve niet foude konnen verkiefen. 
Te klagen van de uytftellen dewelke daer geweeft 

zijn in ’t fenden van ’t fecours van uwe Majefteyt, het 
welke altijd fo laet by gekomen is, dat het groot won¬ 
der is dat de Steden van Roüaen, Parijs en andere, fich 
hebben konnen verdedigen,en dat het altijd uy t Vrank- 
rijk getrocken is, als men het meeft van doen hadde, 
jafelfs altijd minder geweeft is dan men aengeboden 
en belooft hadde; waeropfyeen lang difcours maek- 
ten, met proteftatie, darindienmen voortaen opde 
felve wijfe te werk ging, het ónmogelijk foudezijnte 
beletten , dat den Biainois d’overhand niet behield, 
en dat het van node was twee Legers te hebbén , en dat 
elk fterker moet zijn als dat vafi den Vyand, indienmen 
een eynde wil maken van defe faketl: waer Van het 
eene dienen falom lichte ftellen tegens fijne Aenlla- 
gen , en het andere gaen belegeren en in-nemen de 
plaetfen die ’t van node fal zijn, allo het anderfints 
niets is dan den Oorloge t’onderhouden , en niet die 
t’eyndigen. En dat de impreflien of inbeeldingen , 
dewelke de Politici in’t publijk een yeder foeken te 
geven , dat fodanige geweeft zy dementie van uwe 
Majefteyt (’t welk fy beveiligen met d’exetnpel derfe- 
courfen van den voorgaenden tijd) feer grote verach- 
teringe der faken veroorfaekt heeft in de gemoederen 
der goede Catholijken, en eene van de faken is, de¬ 
welke hen meeft aenport, om naden Pays te Verlan¬ 
gen. 

Sy klaegden ook van het quade fayfoen en de onbe- 
quame gelegentheyt, in dewelke den Ertz-Biffchop 
Mattenchihet Krijgsvolk van fijn Heyligheydafdank¬ 
te , het welke ook oorfake gaf van te geloven , dat fijn 
Heyligheyd de Cathohjke zijde verlaten Wilde, en dar 
hy te vreden foude zijn den Biarnois op te nemen, fo 
dikwilsenmenighmaelalshyfich bekeeren foude, in 
welk abuys vele gebleven zijn, tot dat fy verftaen heb¬ 
ben de verklaringe welke den Hertog van Nevers met 
fich gebracht heeft. 

En befloten dat het Beftant, ’t welk de Dienaers 
van uwe Majefteyt fo quaed bevonden hebben, is ge¬ 
weeft het eenige remedie van de Catholijke zijde, om 
de partye ftaende te houden;en dat hoewel den Biarnois 
feer wel wifle hoe qualijk den Treves hem te pas 
quam , hy die nochtans niet afilaen noch weygeren 
kondeomdegrote inftantie die de Catholijke, dewel¬ 
ke hem volgen, hem daeroro deden, om het vertrou¬ 
wen ’t welk fy hadden, dat den Hertog van Nevers 
hier te Romen goede expeditie van fijne affairen foude 
hebben. 

Opdit alles feyde fijn Heyligheyd, dathyhunant- 
woorde, dat hy feer blijde was, verftaen te hebben de 
klachte die fy hem gedaen hadden , en nochtans fo den 
Hertog van Mayne hun tot geen ander effeót gefonden 
hadde alsomdatte, dat fy fich wel hadden mogen ex- 
euferen vandemoeyelijkheyt van foeen lange wegh, 
en van het ongemak van haer Huyfen verlaten te heb¬ 
ben, dat alle defe faken hem alreedeverfcheydenmael 
voorgekomen waren , fo door de Brieven van den Le- 
gaet, dewelke inhielden het verhad van de Difcour- 
fen, die den Hertog van Mayne met hun gehouden 
hadde, als door’t gene’t welke Mayne felfe daer van 
gefchreven hadde aen fijn Heyligheyd, en particulier- 
lijker aen den Ambaffadeur van wegen deLigue hier 
refiderende, en aen den Biffchop van Aïx, den wel¬ 
ken hy het verleden jaer daer fond. 

Dat hem nodiger docht te handelen van ’t remedi der 
faken van dat Koningrijken van ’t gene’t welk te doen 
ftond om de Catholijke Religie in’c felve te handha¬ 
ven, dan te treden in difputeen bewijfen van verle¬ 
den dingen. 

Dat indien fydaer opyette feggen hadden, fydat 
verklaren fouden: Sy antwoorden ja, en deden hem 
tot befluyt een difcours in conformite van’t genever- 
vaet is in den Brief die van den Abt van Orbes fpreekt, 
dewelke hier nevens gaet, met de Copye van de depe- 
fchen van den zy Januari, en komen in fubftantiedaer 
op uyt,dat den Hertog van Mayne te vreden loudezijn 
dat fijn Neve quam te regeren, mits vier conditiën. 

IV. Deel. 

De eerfte, dat het fijn Heyligheyd goed vindel 
De tweede, dat den Hertog van Guyfe verfekertzy 

van het Huwelijk van Me-Vrouwe d’Infante, doof 
dien dat d’ervarentheyt bétoont iti dé Hiftorien, dat’ 
vele andere Huwelijkeri, dewélke tuflehen Princeit 
verhandelt zijn geweeft, dikwils noch wel verder ge¬ 
komen zijn, ,en evenwel daer na gebroken zijn gewor¬ 
den , en dat fonder dat den Hertog van Mayne niet 
van meeninge isin ceniger voegen vóór fijn Neef te 
wijken. 

De derde, datinfgélijkén fijhHeyligheyt hunvér- 
fckefe darmen hun (enden fal hetfecours, ’t welk de 
Dienaers van uwe Majefteyt voorgeftelt hebben, fo 
van Geld als van Volk. 

De vierde, dat tot ontlaftirlgevande eereen con- 
fcientie van alle deFranfe Catholijken, fijn Heylig¬ 
heyd in wettelijke forme den Biarnois n alled’andere 
Princen van den Bloede, verklare uytgefioten , en dat 
hy de nieuwe verkiefinge beveftige op behoorlijker 
wijfe. 

Sijn Heyligheyt antwoordë,dat van defe vief poinc- 
ten, die fy verfochten, de tweede geenfins aen fijnen 
wil hingen,maer aen die van üwe Majefteyt. En dat hy 
wel fag dat fy twijffelden aen’t gene’t welk fy gefien 
hadden, ondertekent van uwe Majefteyt, engezegelc 
met fijnen Zegel; dat indien fy ondertulfchen niette 
vreden v/aren met fulke panden, in regard van eenen 
fo groten Prince, hy niet wift wat andere gróte pafiden 
men hun daer van foude konnen geven. 

Waer op fy repliceerden , dat hoewel voor alsdoen (Fol.ii) 
den Hertog vanFeria hun vertoont had den wille van 
uwe Majefteyt dat het nochtans alleenlijk was in ge¬ 
valle dat den Hertogh van Guyfevan doen aen datélijk 
Koning waef gemaekt geworden ; maer dat niet ge¬ 
lukt zijnde, uwé Majefteyt in fijn vfyheyd bleef, en 
dat daerom, en om andere redenen, dieikverhaelc 
hebbe in’t begin van defen Brief, ly feer billicke oor¬ 
fake hadden daer aen te twijfelen, en fijn Heyligheyd 
te bidden, dat hy metter daed weder op nieus verfe- 
kertheyt wilde nemen van de wille van uwe Majefteyt, 
door dien dat dat het gewichtighfte poindt was van de¬ 
fen geheelen handel. 

Dat hem ook beliefde dat den Abt van Orbes in 
quam , om in fijne tegenwoordigheyt te beveiligen 
’t gene gefeyt is, dewelke de prefentatie aennam, iri 
den naem van den Hertogh van Guyfe, en bad hem 
met groter inftantie, dathy eén Legaet wilde fenden 
aen uwe Majefteyt om het huwelijk te beüuyten, en 
dat fijn Heyligheyd hem eyntlijk antwoorde. 

Dat het een fake was van de fwaerftedié inde We- 
relt foude mogen voorvallen , en darmen die wel rijpe¬ 
lijk Overwegen mofte, en ook verwachten datmen fien 
konde watter komen foude van d’Ambaffade, in de 
welke de Heere van MontpSnfat derwaerts over ge¬ 
trocken was. 

Daer op liet fijn Heyligheyt my weten , dat hy gro¬ 
telijks twijfïeldè dat den Hertogh van Mayrie geenfins 
in’t hert hadde’t gene hy in den mond voerde, voor 
fo vele alsfijnNeef belangde, en dathy in ’tgenerael 
wel fo beloofde, maer alshettötde particulariteyten 
quam , vond hy altijd oorfaken om dat uyt te Hellen, 
door dien datfijrte meeninge moet zijn, of van felfs 
tot deKroone te komen, of ten minllen fich in het 
gouvernement, ’twelkhy heeft, te houden io lang als 
hy fal konnen, van opinie zijnde, dat, om te belet¬ 
ten darden Biarnois fich niet en kome Koning te ma¬ 
ken , fijn Heyligheyd en uwe Majeft. niet fullen kon¬ 
nen laten hem by te ftaert , en fijne paftye te helpen, ai 
konnen fy fchoon niet komen tot het eynde daef fy na 
trachten, van verkiefinge te doen van eén Koning,. 
dewelke fijn Heyligheyd wel weet hoe nodigh datfëas, 
maer dat hy grote fwarjgheden fietörndie te volbren¬ 
gen : Waer op hy my (eyde, dat hy feer gaerne Iviïle 
d’intentieen ootdeel van uwe Majeft. alióhy gelóóf¬ 
de , dat uwé Majefteyt door fijne grote voorfichtigheyt 
en particuliere kennifte , die hy hééft van de ftaetder 
affairen van Vrankrijk, overleyd foude hebben, wélke 
het lichfte en oorbaerite foade zijn. 
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Ook feyde hy my, dat, omtebeterverklaringete 

krijgen van defe lake, hy van fin was den Cardinael 
en den Baron van Seneffe elk apart ie horen, vermoe¬ 
dende dat den Baron eenigh fecreter dingh wift van de 
meeninge van den Hertog van Mayne. 

Eyndlijk, voorfoveel ikhebkonnen afnemen, is 
de intentie van fijne Heyligheyd, dat hy in der waer- 
heyd niet ingenomen is van eenige paffie, noch van 
eenigh particulier inficht, om liever te hebben dat 
d’eene Koningh ly dan d*andere, maer fijn begeeren 
fimpelijkis, dat men vandewareCatholijken denge¬ 
nen Koning make, met den welken het lichftfal val¬ 
len de fake ten eynde te brengen; maer hy kan fich 
niet refolveren wie defenis, en hy verftaet feer wel 
dat Tonder goeden en wackeren byftand van de macht 
van uwe Majefteyt het onmogelijk is, dat yemand fich 
ftaende houden kan. En daerop bekende hy my rond- 
uyt, dathytegens hun gefeyd hadde, dat ly verfekert 
mofte zijn , dat geen particulier intereft , noch 
van uwe Majefteyt noch van yemand anders , hem 
in dit ftuk louden konnen bewegen of afwenden, 
dat hy noyt in geenderley wijfe een ketters Ko¬ 
ning toe laten foude, ja felfs ook niet eenen fui¬ 
ken , waer van men vermoeden hadde fodanigh te 
Zijn; en dat daer op, indien de Catholijken van Vrank- 
fijk, lovan d’eene zijde als van d’andere, lagen t’fa- 
men t’accorderen; om te verkiefen en tegehoorfamen 
eenen Koning die oprecht Catholijk ware, en hem by- 
ftaenmet fulke macht, dathy fonder vreemt fecours 
fich in den Koninglijken ftaet kondemainteneren, en 
den Biarnois en de Ketters vervolgen, hy hem toela¬ 
ten en beveftigen foude, fonder acht te nemen of het 
uwe Majefteyt aenftaen foude of niet. 

Maer dat, alfo den Hertog van Mayne hem altijds 
ontboden hadde, datmen fonder de macht van uwe 
Majefteyt niet uytrechten konde, en dat men by ge¬ 
breke van dien felfs niet gekomen was tot het effedt van 
de verkiefinge diemen voorgenomen hadde, hy daer- 
om niet laten konde hun te raden dat hun oorbaerlijk 
was u Majeftey t alle mogelijke voldoeninge te geven. 

Den Cardinael Toledo heeft my heel lecretelijk ge¬ 
feyd, datjoyeufe hem verfekert heeft, dathy in fijn 
macht heeft een feker fchrift, getekent met de hand 
van den Hertogh van Mayne, waer in hy belooft, dat 
fohaeftals uwe Majeft.fuffifantKrijgfvolk in Vrank- 
rijk fenden , en Me-Vrouwe d’Ihfante bevel en laft 
geven zal, dat fy in eygenerperfoon het Huwelijk met 
den Hertogh van Guyfe ingaen mach , hy den felven 
dag, dat de verkiefinge van den Koning gefchieden lal, 
datelijk gaerne en met feer goeden wille daer incon- 
fenterenlal, en die bevorderen en helpen met alle fijne 
machten middelen, en dat de voorfz. Cardinael hem 
gefeyd hadde, dat hy fonder dit pand de reyfe noyt 
aengevangen loude hebben. Ik weet niet of defe be¬ 
lofte meer machtsfal hebben als de andere diergelijke, 
die hy niet gehouden heeft. 

Inde felve audiëntie feyde fijn Heyligheyd ookte- 
gens my, dat rechtevoort geceffeert zijnde d’incon- 
venienten, waer op men acht genomen had om den 
Cardinael Gondij andientie te weygeren, en hem niet 
toe te laten dat hy te Romen quam, ter oorfake van 
de publijke verklaringe , die den Hertog van Nevers 
gegeven is geworden, alfo de voorfz. Cardinael nu we¬ 
der grote inftantie doet om audiëntie te hebben, al- 
legerende dat hy by-na twee jaren als ballink en geban¬ 
nen te Mefines geweeft is, en dat hy geen ander voor¬ 
nemen nochte meeninge heeft, dan fich te werpen aen 
de voeten van fijne Heyligheyt, om hem te bidden, 
dat, fo hy fich mifgaen heeft, hy hem den Cardinaels 
Hoet afneme, en hem kaftijde; maer fohy hem ter 
contrarie niets mifdaen heeft, dat hy hem niet weygere 
derefidentiein dit Hof, ’t welk den Cardinalen eygen 
is: dat hem gedocht heeft, dattergeen billicke oorfa¬ 
ke meer is om hem fijn verfoek te weygeren , en dat 
hy ’t nochtans niet heeft willen in ’t werk ftellen, fon¬ 
der my eerft daer van te verwittigen. Ikkufte hem 
daer op de voet om de faveur, en ant woorde hem dat 
lijn Heyligheyd alreedefo geprocedeert hadde, enfo 

opentlijk en voor alle de werelt doen blijken fijne hey- 
lige intentie, datdekomfte van den Cardinael Gon¬ 
dij, nochte vari alle de Navarriften diedaerin Vrank- 
rijkzijn, egeen inconvenient in dit geval foude kon¬ 
nen veroorfaken. 

En my docht dat ik fijn Heyligheyt hier in niet be¬ 
hoorde te wederfpreken , ten deele om dat ik felfs van 
defe opinie ben, ten deele ook om dat ikfach dathy 
daer in fo gerefolveert was, dat, indien ik hem hadde 
willen wederfpreken, ’t felve eer had mogen gedijen lj| 
tot eenigh mifnoegen, dan om te beletten dekomfte /J 
van den Cardinael Gondij , dewelke ik nietkanfien, 
dat eenige fchade of achterdeel by kan brengen, ten zy 
i n regard van eenige hey melijke verftanden die hy lou. 
de mogen brouwen i en wat dat belangt, den Biar¬ 
nois ontbreken niet andere bedekte vrunden, dievan 
groter importantie zijn, en miflchien ook in ’t Colle. 
gie felfs. 

God beware de Catholijke perfonen van u Maje¬ 
fteyt. &c. 

En was ondertekent 

DVC DE SESSE. 

üfn öc&paenfe Copt'e mp tcc fjanöc gefïeït ncffenp 
meer atlöere ban een goet I^eece / m öe regeringe öefer 
©ecccnigljbe Jkeöedanöen 5tjnöe / en front öag noeö 
öatoin’töefïupt/ ’t frf)certnocI)tan£oföie 0p eenetijö 
toaten geirttercipieert / bnp bullen Dan Daer in nu niet fo 
currieufritjk onöcrfoeftett ; alleenlijk bul ik ben 3Le* 
fet0 becfelicren / bat öert felben 25«efgetroutoeltjk upt 
ben ^paenfe getranflateert / ató ook be naboïgen« 
be / in alle betoelke men be Itfïigljeöcn / bcöucgïtjks 
ïjeben / balfcfjeben en pjactijcken öc£ laotnngs ban 
5>pangten / enbe fijnen genoeg konnen befpeurttuer* 
ben ; en ook öe ijanöeïinge öc$ $au£ / nopenöe be 
Hrone ban ©jankrp. 

Hi'ec bolgt nu een anberen 25’ief ban ben felben Het* 
tog ban ^effe aen ben Honing ban ^pangten / ge* 
tranffateectal^ boren, 

SI R E. anb 
Ik heb den derden der tegenwoordige maend ont- Wn 

fangen de Brieven van uwe Majefteyt van den zo De- 23?lef 
cemberenvan den 4.January, dewelke gekomen zijn 
met de Galleyen van Genua,en handelen in’c particu- jjatI 1 
lier vanden Hertog van Nevers; en zedert, volgende ^efTe 
’t geneikgefchreven hebbeaenuwe Majefteyt fal de- ®^öi 
felve gefien hebben de heylige verklaringe die fijn jjan n 
Heyligheyd in het Confiftorie gedaen heeft , te- &pati 
gens den Biarnois , en het vertrek van den voor- 8'Cn/ji 
fchreven Hertog uyr dit Hof, met het gene fich gj 
vordersrof meer geprefenteert heeft om te fchrijven nifn bc 
fo dat ik geen oorfake hebbe om ’t felve hier te *'5rc6. 
wederhalen , hebbende van alles noch een dubbelt. ISf*‘ 

Ik falder alleenelijk by voegen ’c gene fich prefen- 
teert om te feggen ,• zedert den feilen deler maend , 
op welken dag de laetftePoft vertrok, waer van het 
dubbelt hier by gevoegt is. 

Den achtften had ick audiëntie van fijne Hey¬ 
ligheyd , die hy my drie of vier dagen uytgeftelt 
hadde , ter oorfake van fekere beletfelen , die hem 
overkomen waren en fijn Heyligheyd feyde daer 
in tegens my , dat den Cardinael van Joyeufe 
en den Baron van SenefTe noch eenmael by hem 
geweeft waren, en hem gebeden hadden, nadien ly 
meenden een Courier af te veerdigen na Vrankrijk, 
dat hem beliefde hun te laten feggen , wat hy den 
Hertog van Mayne foude mogen antwoorden op de 
poinéten, waer van fyfijn Majefteyt rapport gedaen 
hadden in fijnen naerri. 

Sijn Heyligheyd feyd geantwoord te hebben, 
dat het lelve een (ubjedt zijnde van fo groter im¬ 
portantie , hy wel blijde foude zijn dat hy meer¬ 
der tijd had om daer op te denken ; nochtans na¬ 
dien fy hem om antwoord vraegden , hebbende 
Gode de fake gerecornmandert met goeder ernft, 
hy hun ronduyt feyde, ’c geene hy daer van docht. 
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Te weten , dat fijn Heyligheyd uyt haer propoo- 

ften twee principalen Hoofc-poindten afgenomen 
hadde: het eene , waer op fy feer wijdlugtig gedif- 
coureert hadden , was van d’A&ien van den Her¬ 
tog van Mayne t’ontlaften van allen lafter , en de 
fchuld te leggen op fijne Dienaers , en de Dienaers 
van uwe Majefteyt ; en dac dat , en gebrek van 
middelen , oorfake geweeft was , dat men niet 
had konnen effedtueren de verkiefinge van een Ko- 
ning , en dat de faken van den Biarnois fo grote¬ 
lijks gevorderc waren ; en dat hy hun daer op alre- 
de t’anderen tijden geantwoord hadde , dat dat was 
te handelen van gepaiïeerde faken , waer in niet 
meer geremedieert kan worden } en dat hy tegens 
hunfeyde> dat hy feer wel geloofde dat den Hertog 
van Mayne aen fijn zijde gedaen hadde alle’c gene hy 
gekoft haddetegensden Biarnois: Gemerkcdat behal- 
ven de publijke fake van de Religie, van dewelke hy 
in ’t particulier profelfie gedaen heeft, hy daer toe 
noch verbonden was , om fijn particulier imereft, 
gemerkt hy fichnoyt met reden op den Biarnois ver¬ 
trouwen mogte, al maekte hy ichoon eenig accoort, 
in regard van de verleden miihandelingen, To de gene 
die hy tegens hem bedreven hadde, als van degene die 
het Huys van Guyfe ontfangen hadde van dat van 
Bourbon. 

En nochtans kondehy niet nalaten hun te feggen, 
dat hy bedroeft was van het gemeene gerucht, ’t welk 
over geheel Vrankrijk ging (hoewel hy aen fijn zijde 
’t fel ve geen geloof gaf) te weten, dat Mayne begeerde 
peys te maken. 

En dat onder anderen die vermoeden feer ver¬ 
meerderde door ’t gene dat met de Stad Lyon ge- 
fchied was, en door dien dat de Grave van Carces 
enMonfieurde Vitry fich aen de zijde van den Biar¬ 
nois begeven hebben (zijnde beyde lulke innerlij¬ 
ke en vertrouwde Vrienden van den voorfchreven 
Mayne , ) en hem fulke importante plaetfen gele- 
vert hebben , als Aïx en Meaux zijn, met het ge¬ 
ne ’c welk andere voorname perfonen , die van 
hun hingen , in hadden , en dat het daer uyt was 
dat de gene die den voorfchreven Mayne blameren 
wilden , oorfake namen van te feggen , dat hy alree- 
de met den Biarnois geaccordeert hadde, en dat om 
fich daer van t’ontlaften, en om te doen blijken dat hy 
door geweld of bedwank daer toe gekomen was, ge¬ 
tracht hadde te maken dat het Gebouw allenskens on¬ 
der de voeten viel. 

Waer op fijn Heyligheyd feyd, dat de Baron van 
Seneffe hem repliceerde met een lang Difcours in 
*t Frangoys , (alfo hy daer behagen in heeft , en 
begeert gehouden te zijn voor wel ter tale in fijn 
fpraek) komende in lubftantie daer op uyt, dat 
hy hem vertoonde den armelijken ftaec van de zake 
van Vrankrijk , en de fchuld daer van leyde op de 
quade wijfe van procederen van de Dienaers van 
uwe Majefteyt in regard van den handel die fy gemid- 
delt hebben , fo dac men met allen grote oorfake 
hadde om te vermoeden dat fy geenfins uyt waren 
op het gemeene befte , maer alleenlijk op het par¬ 
ticulier voornemen of defïeyn van uwe Majefteyt, 
en geftadelijk betonende weynig vertrouwen te 
hebben op den Hertog van Mayne , den welken 
defe fake voornamelijk aengink ; en insgelijken 
daer op , dat men niet vroeg genoeg en in be¬ 
hoorlijken tijd gekomen is , om den ftaet der 
faken te handhaven , fulks dat d’ervarentheyd van 
de kleyne en lanekfame fecourfen , die men 
voor defen ontfangen hadde , met de kleyne ho¬ 
pe die men had van verbeteringe voor het toeko¬ 
mende , hun alle in ’t generael in fulke wan¬ 
hope gebracht hadde , dac het geen wonder was 
dat een yeder trachtede fich te gaen voegen na 
den tijd , op de befte wijfe dat mogelijk foude 
zijn , met den Biarnois , om de laetfte niet te 
zijn , ’t welke een fake was, dewelke niet ftond 
in de macht van den Hertog van Mayne , om daer 
in te konnen verfien. 

Daer op antwoorde fijn Heyligheyd dat hy niet 
voor hadde yemant te belaften of t’ontlaften , maer 
wel wilde hy hun feggen , dat indien de Spanjaerts 
en de Frangoyfen , goet Catholijks zijnde , daer in 
te werk gegaen hadden, fonder te fien op haer eygen 
intereft, fiendealleenlijkophetgemeenebefte, defa- 
ken geheel in eene andere ftaet fouden zijn dan fy fich 
nu bevinden. 

En lohy voor hadde uyt d’extremiteyt der faken , 
die hy vertoont hadde , in te brengen dat men ge¬ 
dwongen was Peys te maken met den Biarnois, op 
dac hy ftilfwijgens of uytdruckelijk die foude ko¬ 
men c’approberen , dat hy wel wilde , dat alle de 
Werelt dat uyt haer fantafyen ftelde , alfo hy ge- 
refolveert was daer in niet te confenteren , nochte 
in diergelijke lake te verwilligen, gelijk fy feer wel 
wiftendat hy tegens den Hertog van Nevers gefcyd 
hadde. 

En dat hy daer op achtede den dienft Godes , 
en het verband van fijnen plicht voldaen te heb¬ 
ben , en dac fo Vrankrijk daer na quam verloren te 
gaen , en re vallen in handen van een Ketter, 
’t lelve geenfins by fijn fchuld toekomen foude, 
maer uyt oorfake van het particulier intereft , en 
om de paffien van de Catholijken van dit Koning¬ 
rijk. Dat hy hun alreede t’anderen tijde verklaert 
hndde , dat hy in dit alles geen ander oogemerk 
hadde, dan het gemeene befte van de Religie , en 
dat hydaer in het intereft van de Spanjaerts, noch¬ 
te van yemant die daer leeft , niet betrachtede. 
Ein dat zy , Zo zy de waerheydt daer van weten 
wilden , fien fouden alle de Catholijke van Vrank¬ 
rijk t’famen voegen , of altijd het meefte deel van 
dien, om te verkiezen een Koning die geenfins fuf- 
pedt waer in ’t ftuk der Religie, en magtig genoeg 
om fich tegen den Biarnois te ftellen , en dan fou¬ 
den zy fien of hy hem niet approberen en aenne- 
men loude , al ftont hy fchoon uwe Majefteyt niet 
aen. 

Maer nadien den Hertog en fy alle hen altijd te 
verftaengegeven hadde, dat ora oorfake van de on- 
eenigheyd , die daer tuffehen de Catholijken was, de 
partye van de Ligue alleen geenfins beftand was fon¬ 
der de macht van uwe Majefteyt, ook niet om eenen 
nieuwen Koning te verdedigen, en dat men om dies 
infichts wil noch niet voortgevaren was tot de verkie¬ 
finge , dat was ooriake geweeft dat hy hun voorge- 
ftelt hadde,nadien hun de nood bedwong fich te behel¬ 
pen met uwe Majefteyt dat zy fien zouden hem vol- 
doeninge te geven. 

Dat den Baron hem daer op feyde , dat het in 
fulke grote faken feer fwaer was of quaed om 
doen , den menfehen te benemen het inficht van 
haer eygen intereft, waer van fijn Heyligheyd niet 
verwondert mofte zijn, waer op hy hem repliceer¬ 
de, dathy getracht hadde en trachten ioude te vol¬ 
doen het verband van fijnen plicht, en dat hy’tfuc- 
ces daer van recommandeerde aen de Goddelijke 
voorfienigheyt. 

En belangende het tweede poindt, ’t welk hy uyt 
hacr propoofte afgenomen hadde, in regard van de 
vierde en vyfde conditie die iy hem voorgeftek had¬ 
den, op de welke den Hertog van Mayne prefenteer- 
de te verwilhgen in de verkiefinge van den Hertog van 
Guyfe. 

Belangende het eerfte, daer in fy weten wilden of 
hy die behoorlijk achtede, hy konde niet laten hun te 
feggen, dathy fich verwonderde van dat den Hertog 
van Mayne fondt om dat te vragen , gemerkt hy eer 
verwachtede dat Mayne fclfs hem fijn advijs foude 
zeggen , door dien niemand beter daer van oordeelen 
konde , dan de gene die de handen in ’t deeg had¬ 
de ; en dat hy derhalven feer blyde zoude zijn , te 
verftaen of de Hertog van Mayne achtede , dat de 
faken door dit middel foude konnen geremedieert 
worden, of anders dat hy hem feyde door wat andere 
weg ’t iel ve foude konnen gefchieden, en d’oorfaken 
waerom. 

Da; 
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Öafc hy gdfien hadde, dat altijds tè voren den voorfz. 

Hertog van Mayne feer achterhoudentlijk met hem 
omgegaen hadde en noch omgink, gemerkt dat ten 
tijde , dat in den beginne alle die van ’c Huys van 
Lorraine fich te farhen voegden en vereenigden, hy 
hem noyt hadde laten weten, war men daer geh3n- 
delt en gerefolvcert hadde, en wift wel dat hy den 
Marquiz van Montpenlat aen uwe Majefteytgelon- 
den hadde , zonder hem ook yet te verklaren van 
fijne commilhe, en dat hy hun vry uyt verklaerde, 
dat uwe Majefteyt wel anders procedeerde, hebben¬ 
de hem altijds zeer klaerlijk openinge gedaen van fijn 
hert en meeningé, door fijne Brieven en Ambaffa- 
deurs, van den begin van fijn Pausdom aen tot nu 
'toe. 

En aengaende het tweede , waer in zy vraegden 
of hy verlekertheyd wilde némen , dat uwe Maje¬ 
fteyt Mcvrouwe d’fnfante effeóhielijk huwelijken 
foude aen den Hertog van Guyfe , om oorfakevande 
occafien die zy gehad hadden en noch hadden, van 
öp dït poind te twijfelen van de intentie van uwe 
Majefteyt. 

Hy wilt niet wat hy hun meer antwoorden 7^ou- 
de , dan’t welke uwe Majefteyt hun altijd verzekert 
hadde, dat indien Zy den Ertz-Hertog Erneft niet 
begeerden, hy tevreden zoude zijn, den Hertog van 
Guyfe tot fijn Swager te nemen, op de conditiën die 
de Dienaers van uwe Majefteyt daer ter plaetfe voorgê- 
houden hadden, en dat hy uyt heel verfcheBrieven 
wift, dat in dezen deele geene veranderinge was in 
uwe Majefteyt, by aldien’c zelve, en alle’t gene zy 
Zelve gefien hadden , ondertekent en gezegelt met 
den zegel van uwe Majefteyt niet genoeg was om 
hun te verzekeren , waer in hem docht dat zy het 
woord van een zo groten Prince, groot ongelijk de¬ 
den, hy Uwe Majefteyt niet te Romen koude doen 
komen, nochre hem dwingen fijne belofte te hou¬ 
den , en niet wift wat groter verzekertheyt hy hun 
geven konde * gemerkt het geen zake was die men 
met reden zoude konnen vorderen, van uwe Maje¬ 
fteyt te begeeren dat het Huwelijk voor de verkie- 
frnge zoude gaen , gelijk noch minder was’t gene hy 
gehoort hadde , dat men voorftelde dat uwe Maje¬ 
fteyt Mevrouwe d’Infante te Milaen zoude zenden, 
op dat zy fien mochten dat zy Vrankrijk naderde, 
indien het een Soonwaer, zo zoude hetkonnen ge- 
fchieden onder dekfel van fijne Landen te gaen be¬ 
ften: maer een Vrouws-perloon zijnde, dat het niet 
eers genoeg zoude zijn, en ongelegen , en zonder 
èenige vrucht y nadien Zo uwe Majefteyt fijn woord 
breken wilde , hy dat alfo wel zoude konnen doen, 
Mevrouwe d’Infante in Italien zijnde , als in Span- 
jen. 

Nopende het derde poin£t, ’t welke belangt de 
forcen van uwe Majefteyt, hy antwoorde hun dat hy 
5t feive aldeur aen uwe Majefteyt verzocht en voor- 
geftelt hadde dat ik hem ook betoont hadde met 
Brieven van verfchen datum, dat uwe Majefteyt be¬ 
laft hadde nodige forcen gereet te makën met voor- 
raed van geld, om die te onderhouden tot de maend 
van September toe, en dat men van dan af wyders 
daer in voorfien zoude , en dat dies te meer , om 
dat men rechtevoort goede gelegencheyd daer toe 
hadde, om het gouden filver, ’t welk men verwacht 
traet de Indile Vlote, dewelkedeze Lenteaenkoraen 
zal. En de zake alzo zijnde , gelijk hy geloofde, 
omdatdatook beveiligt wiert met de tijdingen, die 

(Fol.ij) by gekregen hadde van de toeruftingen, dewelke in 
Nederland en elders gefchieden, dat zy d’effedlen 
daer van wel haeft zouden mogen fien. 

Op dit propouft heeft hymygeZeyd , dat den Ba¬ 
ron difcoureerde, dat men wel andere forcen heb¬ 
ben raoft , door dien dat een Leger niet genoeg 
was, maer men möft ’er twee hebben, elk van de 
zelve machtiger zijnde, als dat van de Biarnois, 
en daer op mat hy zeer breed uyt de Ruyterye en 
't Voetvolk , ’t welk den Bearnois t’famen konde 
brengen. 

Ondertekent 

hE DUC DE SESSE. 

1 55>4 
Op het vierde, te weten; dat de verkiefinge ge¬ 

daen zijnde , fijn Heyligheyd die beveiligen zoude 
mee fijne Bullen, en in zulker voegen approberen, 
dat de confcientien en eere der Catholijken daer van 
ontlaft bleven, van dat zy den Biarnois en alle d’an- 
dere Princen van den bloede uytgefloten hadden, 
zeyde hy hun dathy, als het tijd zijn zoude, in alle 
’t welk van node zoude zijn, voorfien zoude inde 
behoorlijkfte forme: maer dat daer voor als noch niets 
op te handelen is. ] 

Op het vijfde, waer in zy verzoeken dat fijn Hey- / 
ligheyd ordre geve, dat alle de Princen van Italien 
dat ook goed vinden, antwoorde hy, dat de Prin¬ 
cen in grooc getal waren , en van verfcheyden hu¬ 
meuren, en niet weten konde of zy alle zeer blijde 
daerom zouden zijn. Maer dat hem ditpoinótvan 
zo grote importantie en confideratie niet dochte te 
zijn , en dat hy geloofde , dat indiender eenige 
waren, die miffehien betoont hadden den Biarnois 
toegedaen te wezen , dat dat alleenlijk was , om 
dat zy gaerne hadden dat’er een Prince in Vrank¬ 
rijk ware , om de Krone van uwe Majefteyt in 
tegenwicht te houden. En dar hydcrhalven achten¬ 
de, dat, zo haeft als zy een ander verkoren zouden 
hebben, dewelke een Catholijketimagtigwaer, dat 
zydaer mede tevreden en vernoegt zouden wezen, 
en zich by hem voegen. 

En konde niet anders geloven , gemerkt zy in zul» 
ken geval al te klaerlijk haer onbelchaemtheyd ont- 
decken zouden , favorilerende een Ketters Tyran 
regens een Koning, die gehoorzaemc zoude zijn van 
de rechte Catholijken, en geapprobeert van den Apo- 
ftolifen ftoel. 

En befloot daer mede, Zeggende dathy grote oor- 
zake hadde te vermoeden , dat den Hertog van 
Mayne niet in ’t herte heeft, ’t gene hy in de mond 
voert, en met oprechrelijk handelt in fijne zaken, 
waer uyt hy wel zach dat zy fijne antwoort ontfin- 
gen met weymg contentement en genoegen , en 
voornamelijk den Baron van Senellè, en dat zy alzo 
zonde yet rc befluyten van propooft veranderden, 
en handelden van zekere provifien van Abdyen > 
enanderezaken van kleyneimportantie: 

Waer op ik fijn Heyligheyd antwoorde , dat ik 
my voor liet ftaen * dat zy laft moeften hebben vaa 
fich niet wyder te ontdecken, tot dat zy verwittigt 
zijn , van ’t gene Montpenzat gehandelt zal heb^ 
ben met uwe Majefteyt, maer alleenlijk tetrachtea 
van de intentie van uwe Majefteyt zo veel wijs te 
worden als zy zouden mogen. Maer dat ik niec ge¬ 
loven konde, dan dat den Hertog van Mayne, als 
hy fich bedwongen zoude vinden, om of den Biar¬ 
nois of fijnen Neve voor fijn Koning te kiefen, 
hy fich liever werpen zoude in de ermen van 
den eerften als van den tweeden , waer op fijn 
Heyligheyd my antwoorde, dat de reden dat ver» 
eyfchte, en dat hy op dat propooft tegens denCar- 
dinael en den Baron van Seneffe gefeyd hadde, dat 
indienden Hertog van Mayne zo blind ware, dathy 
den Peys begeerde, dat fijn hooft het eerfte zijn zou¬ 
de, het welke dat bekopen zoude, öcc. 

s I R E, 
Ik heb met eenen Brief van den elfften dezes , 

die hier by gaec, gefchreven’tgene ik van fijne Hey- erna” 
ligheyd verftond in dé audiëntie die hy my den acht- 
ften gegeven heeft. Zedert heb ik weder een anderé 
gehad op den twaelfden, waer in hy myzeyde, dat jpfCCti 
hy Brieven van de Legaet ontfangen hadde in datum Dan 
van den acht-en-twintigften December en den twee- 
denJanuary, en hebbende die laten halen, las hyfe 
my. Nu zy waren zeer lang en vol van dilcourfen Dan 
en vreelen, waer van dit de principale hoofc-poinden 21?®1 
zijn, die ik heb konnen onthouden , te weten : £2,^ 

Dat 
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Dat hy beveiligt het verlies van Meaux, en dat hy 

den Hertog van Mayne beichuldigt, van dathy, niet 
tegenftaendedat men hem vele dagen te voren verwit- 
tigthadde> dathy fichniet betrouwen moftopMon- 
fieur de Vitry, nochtans daer niet in heeft willen voor- 
iïen. 

Dat men voor verfekert hielt, dat den Gouverneur 
van Cambray insgelijcken gerefolve®rt was fich aen 
den Biarnoisover te geven. Dat men het felve hielt van 
Monfieur de Chaftre, met welken men Orleans verlie- 
fen fal,enandere principale Steden,die hy in fijne com- 
mandement heeft» waer toe den Biarnois hem fchone 
conditiën aenbood» van de welcke de Legaet eenige 
verhaelt, macr ik en hcbfe niet onthouden. 

Dat ’ereenen groten handel gedreven word met Vil- 
lars,op dathy Roiiaen overgeve, hoe wel dat by feyd , 
dat fy beyde, gelijck hy daer van al voor eenige dagen 
aen fijn Heyligheyd geichreven heeft, hem Eed gedaen 
hebben, dat, al abfoiveerden fijn Heyligheyd den Biar¬ 
nois, fyhem even we! niet volgen fullen. 

Dat men infgelijken derwaerts-over voor verfekert 
hielt het verlies van Aix, en dat de Grave van Carces 
fich aen de andere zijde begeven hadde, hoewel hy 
Schoon-Soon was van den Hertog van Mayne. 

Dat men verftond dat de faken van Lyons in groot 
gevaer waren: Hy vertoont met veele woorden den 
quadenftaet, daer in de faken van Parijs zijn, en dat 
den Hertog van Mayne (niet tegenftaende dat de Le¬ 
gaet in tegenwoordigheyd van deDienaers van uwe 
Majefteyt hem daerom gebeden heeft) Monfieur de Be" 
lijn noyt heeft willen afftellen van’t Gouvernement 
der voorfz. Stad, dewelke fich alreede verklaert hadde 
een Navarrift te zijn. 

En dat den Hertog van Mayne te vreden is geweeft, 
dat hy belofte gekregen heeft van den voorfz. Belijn , 
dat hy Parijs verfekert houden foude, den tijd van twee 
óf drie Maenden, en dat hy drie of vier Hoofden Poli- 
ticijns in ballingfchap gefonden heeft. 

Dateer eenige plaetfen op de Rieviere zijn, dewelke 
in gevaer ftaen van verloren te worden , waer mede 
men t’eenemael beletten fal, dat ’er geen leeftocht bin¬ 
nen Parijs kome. 

Dac felfs de befte Catholijkerl feer verdrietig en 
moede Zijn van den voorieeden Oorlog , en hebben 
grote vreefe van noch eens belegert te worden, en dat 
derhalven defeStadin groot gevaer is, voornamelijk 
fo de Hertogen van Mayne en Guyfe daer uyt trec- 
ken, gelijk men feyd, dat zy van meeninge zijn te 
doen. 

Dat inzulken geval de Legaet van meeninge is van 
daer te verwecken , hem een onweerdige zake fchij- 
nende,dat hy by ’t verlies van dien tegenwoordig zou¬ 
de zijn > en dat het oock een groot i neon ven ient en dif- 
reputatiezoudezijn, te vallen in handen van den Biar¬ 
nois, en alzo den Hertog van Mayne zeyt, dathy niet 
weet of hy hem verfekert daer uyt zoude konnen bren-! Sen, willende zelfs pafferen gelijk een licht-gewapent 

Luyter,indien hy niet vey liglijk uyt kan wecken,noch 
in fijn gezelfchap,noch in dat van de Dienaers van uwe 
Majeft. foachthy dat hy bedwongen fal zijn , Pafpoort 
en vry-geleyd van den Biarnois te verfoekeD,waer van 
hy fich nochtans zo lang onthouden zal als hem moge- 
lijkzal zijn,als van eene onweerdige fake; en nochtans 
dunkt hem dat het noch erger foude zijn,de Stad Parijs 
voor zijn oogen te fien overgeven, en in gevaer te ftaen 
dat den Biarnois hem foude willen dwingen van dat toe 
te Hemmen,en by hem te welen in fijnelntree,om door 
middel van fij ne tegen woord ighey d credit en reputatie 
te gewinnen, en bet Volk des te meer te bedriegen, dat 
den Hertog van Feria fiek was aen een Koortfe, maer 
zonder gevaer. 

Dat Mayne klaegt om dat men hem felfs van ’t gene, 
’t welk u Majeftey t hem toegeleyd heeft tot fijn trakte¬ 
ment, vele Maenden fchuldig is, zo dathy niet heeft 
om de Garnifoenen te betalen,zo dat hy bedwongen fal 
zijn, de befte partye te kiefen die hy zal konnen. 

In den jongften Brief van den tweeden January, 
feyd hy, dat hy op dele faken gelproken hadde met de 

Dienaers van uwe Majefteyt eri den Hertog van May» 
ne, en dat fy tot befiuyt feyden, dat zy noch geld noch 
geloof hadden , en hem verfochten , dat hy hun wat 
leenen wilde , uyt de Beurfe van fijn H. ’t welk hy 
hun weygerde, foom dat hy fich fonder geld vont i 
zijnde dele Srad in fulke extremiteyt gekomen, dat 
men felfs op groot mtereft daergeen geld vint, alsook 
om dat het hen verloren koften febenen te zijn, nadien 
men het fecours Van uwe Majefteyt noch iohaeftniet 
en verwachtede. 

Dat den Hertog van Mayne met vollen monde 
rond-uytprotefteerttegensde Dienaers van uwe Ma¬ 
jeft. dat alles verloren fal gaen , indiender geenlecouH 
komt, en klaegt, dat men hem ten minften niet met 
geld voorfien heeft; en fy proterteren ter contrarie te- 
gens den Hercog van Mayne, dat indicn hy Monfieur 
de Belijn het Gouvernement nier beneemt, en hem 
uyt Parijsjaegt, dat fy der uj tgaen lullen , en het Gar- 
nifoen , ’t welke daer van wegen uwe Majefteyt ih is , 
met fich nemen, en dat fy met der daed feer qualijk 
eens zijn, met den Hertog van Mayne, en dat lelfsden 
Hertog van Guyfe klaegt van de manieren van proce» 
deren , die men met fijn Oom houd. 

Datin’c midden van alle dele fwarigheden, noch 
de meefte miftrooftigheyd maekt, dat men niet hoort 
datter in Nederland eemge preparaten van fecours ge¬ 
ldbeden, en dat felfs de dienaers van uwe Majeft. be¬ 
kennen, dateer gebrek is van Krijgsvolken geld, dac 
woorden niet langer beftant zijn, om het Krijgs-volk 
te onderhouden, deivelkein fuiken extremiteyt zijn , 
dat fy niet langer na fulke uytftellen wagten konnen, 
en dat derhalven uwe Majefteyt fich niet verwonde¬ 
ren moet, dat fy in wanhope Zijn, en dat eeh yeder 
foekt fijne faken te accommoderen ’t befte dat hy kan, 
en dat, foder tuflehen nu en Paefïèhen nier eenig goed 
en merkelijk fecours van importantie, van wegen uwe 
Majeft. in komt, alles onder de voet gaen en ruyneren 
fal, maer fo men daer haeft de hand aen llaet, fenden- 
dedaer forcen en geld, ’c Welke van node is, en dae 
mendelakemeternft ter herten neemt; datter noch 
hope is van daer in te konnen remedieren. 

Hy fondeert fich op vele kentekenen , (en daer op 
maekt hy een lang difcours) om te betonen, dat den 
Hertog van Mayne fijn verdrag met den Biarnois ge- 
maekt moet hebben , of dat hy veerdig is om dat te 
maken, en dat hy derhalven lo allenskens ordregaec 
geven , dat fijne vrienden hemde plaetfen overgeven, 
om die van Parijs door dien middel re dwingen het fel¬ 
ve te doen, en dathy voorde wereld geexcufeerc mag 
zijn, dac hy met geweld daer toe gedwongen is ge¬ 
weeft , niet kennende langer wederftaen. 

Aen d’andere zijde, feythy, dac hy fo vele en gro¬ 
te Eeden doet, ter contrarie van dit achterdenken, dat 
hy ’t moet geloven ,te meer door dien de redenen, om 
dewelke hy fig noyc vertrouwen mag op den Biarnois, 
ganfeh oogenfehijnlijk zijn. 

En dat den voorfz. Biarnois aen de andere zijde 
klaegc, dat den Hertog van Mayne hem bedriegt, ge¬ 
merkt dac hy ten felve tijde, dat hy den Treves maek- 
te, datelijk aen het Hof van Spanjen en aen dit Hof 
van Romen fond, om voor hem te handelen. En dat 
den voorfz. Biarnöisomditregardden Treves gebro¬ 
ken heeft, zijnde hem geraden , dat het gene , ’t welk 
hy doen moet, is den Oorlog in Nederland re werpen» 
en uwe Majefteyt fo veel te doen maken in fijn eygen 
Huys, dat hy eens anders niet te hulp kan komen , het 
welke over een komt met’t gene dat ik aen uwe Ma¬ 
jeft. gefchreven hebbe, dat den Hertog van Nevers 
openbarelijk te Florencengeleytfoude hebben. 

Waer by de Legaec voegt, dac de Biarnoisgerefol- 
veert is, de openbare Oorloge tegen Spanjen aen te ne¬ 
men , op dat alle de werelt bekenne, dat men niet om 
de Religie ftrijd, maer om den Staec; endathyfeyt, 
dat alhoewel hem de Paus abfolveerde en weder in fijn 
geheel ftelde, hy evenwel geen Pays met uwe M. bege¬ 
ren foude, dan met conditie, dat de Koninginne van 
Engel, en d’Eylanden van Hollen Zeland, en alle de 
Proteftanten van Duytfl, met alle ct’andere Princcu 
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van Italien mede daer in begrepen werden, (o datter 
eene generale Paysen confcederatiedergeheeleChri- 
ftenheytuytvolge, om den ongeloovigen d’Oorloge 
te mogen aendoen, waer op den voorfchreven Le- 
gaec bemerkt, datmen daer uyt afnemen kan, wat 
Verbonden de voorfchreven Biarnois met andere 
Princen heeft. 

En eyndlijkbefluythy, feggende, dat de Dienaers 
van uwe Majeft. in wanhope zijn, om dat fy zedert 
de Maendjulius geene Brieven van uwe Majeft. gehad 
hebben, en niet weten hoedanigh fijne intentie is; 
ook fien fy niet de preparaten van Krijgsvolk 
en geld, diewel vereyfcht zi)n Nu als fijn Heylig- 
heyddefe Brieven uytgelefen hadde, feydc hy tegeRS 
my, dat hy niet konde dan fich quellen van de faken 
in fuiken jammerlijken ftaette fien , en te klagen over 
onfeuytftellen : nochtansdanktehy God dat hy hem 
fo verlicht heeft, dat hy aen fi|n zijde fijnen plicht 
meende voldaen te hebben , en dat hy feer wel te 
vreden en geruft is, en op de barmhertigheyd Gods 
hoopt, dat hy eenige openinge en weg, ons onbe- 
kent, geven ial, om in de faken van dat Koninkrijk 
te remedieren; en daer op verfekerde hy my, dat 
niet tegenftaende alle ’t gene den Legaet daer van 
fchreef, al quam den Hertog van Nevers huyden eerft 
herwaerts, dathy met hem niet beter procederen fou- 
dedan hy geprocedeert heeft. 

H ier op trachtede ick hem moedt te geven het befte 
dat ik konde, /eggende, dat volgens de groote pre¬ 
paraten die uwe Majeft. hadde laten maken, ik ach- 
tede onmogelijk te zijn of daer fouden al een wijl voor 
Paeflchen genoeghfame forcen in Vrankrijk gekomen 
zijn, en dat ik derhal ven hoopte, dat den Legaet bin¬ 
nen weynigh dagen heel andere tijdingen fchrijven 
foude, dan hy nu gelchreven hadde. 

En nadien fijn Heyligheyd wel kent fijne eere en 
condicie, en dat de gene, die voor heerwijs en dif- 
creei gehouden willen zijn, altijd defe coftume heb¬ 
ben , dat fy het achterdencken en vreefe van quade 
fucceflfen leer groot maken, om oorfake, dat indien fy 
daer na komen goed te zijn, alles vergeten word wat 
fy daer van gefcb^eveii hebben, enter contrarie lofe 
quaed zijn, fy krijgen de reputatie van die voorfien 
te hebben; waer op fijn Heyligheyd begon te lacchen, 
enfeydedatden Legaet een feer'verftandigh Man is, 
en goede gaven heeft, hoewel hy niet ontkennen kan , 
datfijneBrievenordinaris heel lang zijn, en vol van 
groote, maerfubftantieledifcourlen. 

Men heeft van Venetien gefonden de Copye die 
hier bygaet van een Arreft, ’c welkmen feyt dat bet 
Parlement van Parijs gepubliceert foude hebben, in 
faveur van den Biarnois. Maer allo het Navarriften 
Zijn, die het van daer aen andere herwaerts fenden . 
fchrijltmen datmen her voor een verfierfel houdt; en 
ik ben daer niet in verwondert , door dien fy haer 
profijt doen met allo vele verfieringen en valfche 
geruchten als ly konnen ; God maecktle te fchan- 
den, &c. 

daer heelt van Parijs ï waer van ick in langen tijd 
geene Brieven gehad hebben , en ik verwachter 
geene over Lyon , om oorfake van ’t geene daer 
gefchied is. 

Defe Navarriften doen een fterek geruchte ïo- ©it 
pen, dat het felve gefchied ismetby na alle de prin- 
cipale plaetfen van Vrankrijk , en indien het felve fec /ö0f 
met Parijs niet is, dat het wel haeft gefchieden lal; bupfttr 
welke alle tijdingen zijn die den Paus feer quel- Sdcfijift. 
len , dewelke feer klaegt over onfe uytftellen , en 
belaft defelve met het meeftendeel van de fchuld 
defer inconvenienten , hoewel hy met dit alles 
feydt , dat hem geeniins berouwt de refolutie 
die hy den Hertog van Nevers gegeven heeft , 
en de verklaringe die hy met eenen in het Con- 
fiftorie dede van de geveynsde bekeeringe van den 
Biarnois, door dien hem dunkt dat hy daer me¬ 
de fijn plicht voldaen heeft , en dat alle de We¬ 
rd t lal konnen oordeelen , dat indien die van de 
Catholijcke zijde fich aen den Biarnois overgeven , 
’c lelve mee is ; om dat fijn Heyligheyd den voor¬ 
fchreven Biarnois geapprobeert heeft , maer om 
haer particuliere incereiten en aenflagen , dat is al¬ 
le ’t gene ik u Genade rechte voort weett’ontbieden 
van dit Hof, en alfo my dunkt dat dele depefchen, 
dewelke voor den Hertog van Feria zijn , niet meer 
over Lyon fullen konnen gaen, fend ikieaen u Gena¬ 
de, op dat delelve gelieve die met eenen expreflen 
Poft te fenden , of defelve door luiken weg in fyne 
handen te beftellen , als uwe Genade korft en ver- 
lekerft vinden fal God beware uwe Genade. Uyt 
Romen den 8 Februari) x 594. 

Ondertekent 
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D En eerften Brief die ik van uweG. gehad heb- 

’tblacr. 

be, isgeweeft van den 11 Noverraber, dewelke 
lang onderwegen geweeft is, ook heb ik weynigma- 
terie om daer op te antwoorden , behalven alleenelijk 
dat ik grooteiij ks verlang verfekerde tijdinge te hebben 
van uwegefondtheyd , en van de forcen die in Vrank¬ 
rijk gekomen zijn, hoe veel Ruyterije en Voetvolk 

teg. daer is, en ofmen preparatien maeckt tot meerder, 
taagin door dien ik niet wete wat ik den Paus, die my dat 

dikwils vraegt , antwoorden fal, en de komfte van 
den Ertz-Hertog in die quartieren , heeftmen hier ver- 
ftaen door middel der Koopluyden ; ik fchrijf aen den 
Connefiabel dat hy een expreflen Poft fende met defe 
depefche : Ick bidde u te belaften dat de Brieven, 
dewelke hier by gaen voor fijn Hoogheyt, hem be- 
handight werden , en ik fal voor faveur houden, dar 
uwe Genade my verwittige’c gene hy oorbaer ach¬ 
ten fal j te weten van de faken die derwaerts-over 
palferen , en mfgelijken van de tijdinge diemen 

Den Hertog van Sejje. 

I K heb den 15 der verleden laetft aen u Hoogheyt 
gefchreven, waer van het dubbelt hier by gaet, dat 

ik daer by voegen kan, is’tgene gy fien lult uyt den 
Brief die ik aen fijn Majefteyt ichrijve, van den eer- banben 
ften defer Maend, die feer lang is. Zedert heeft men jpct°£T 
verftaen het verlies van Meaux, waer van den Biar- 
nois den Hertog van Nevers met eene exprefle Poft acnben 
verwittigt heeft, dewelke den zó der verleden teFlo- 
rence gekomen is, en daer is grote blijdlchap geweeft rja*/ 
omdatftuck; /eggende de voorfz. Nevers, dat t’avond ö;-n + 
of morgen Parijs en alle d’andere Steden van de Catho- 3?e&?na 
lijke zijde’t felve fullen doen. Ook heeft men gefeyt, rP*55,1 
dat de Grave van Carces in Provence, en de Stad Aix 
en andere plaetfen aen de zijde van een Biarnois 
overgegaen zijn, welke tijdinge feker is, en gelijk 
fy feggen, de Navarriften zijnder (eer blijde om. 

Men heeft my gefeyd , dat fijn Heyligheyd verfche 
Brieven van Parijs ontfangen heeft met een exprefle 
Poft: Maer alfo hy my dele weke geen audiëntie ge¬ 
geven heeft, om eenige beletfeien die hy gehad heeft, 
heb ik den inhoud van dien niet konnen weten, dan 
dat deCardinael van S. Joris (dewelke my is komen 
be(oeken) my gefeyt heeft, dat de Legaet fchreef dat 
uweHoogheyci’fiek was; hoewel het fonder perijkel 
was; maer nietreminzijn Me-Vrouwed’Hertoginne 
en ik daer in bedroeft geweeft, gelijk de reden dat me¬ 
de brengt; en des te meer verlangen wy na Brieven 
daer van, allo het al eenen geruymen tijd geleden is, 
dat icker geene gehad hebbe. 

Ik fchrijve rechtevoort niet aen Jan Baptifta de 
Taxis, noch aen Don Diegod’Ivarra, hebben de ant¬ 
woord gefonden op alle hare Brieven, en rechtevoort ('Mm 
niet meer fto/s hebbende om hun te fchrijven dan in 
defe tegenwoordige vervat is. God beware uwe Hoog- 
heyd , en geve hem de gefontheyt die ik wenfgha, 
Uyt Romen den 4 Februar. 1594.. 

K heb den 4 defêr aen u Hoogheyd gefchreven bauDrn ï over Lyon , met een Poft dien ik na Spanjen fchik- ^ccl°3 ban 
te , waer van hier het dubbelt by is, komende over 
Nederland, door dien dat (gehjk u H. wel verftaen arncirn 
fal hebben) met het verlies van Lyon dele paflagie 

voor- rfa. 
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voortaen gefloten is , en de Balbani daer uyt verjaegt. I 
Dit verlies, met dat van Meauxen Aix , en velean-J 
dere, houden niet alleen de Navarriften, die hier zij n, 
voor verfekert, roaer ook de Cardinael van Joyeufe, 
en de Baron van Senefle , feggende dat fy befcheydt 
hebben , dat Orleans, Bourges en Roüaen lich aen den 
Biarnois oyergegeven hebben, en dat Tholouie ftaèt 
om van gelijeken tedoen , en Parijs in ’t felve gevaer, 
alfo het Arreft van ’t Parlament, ’t welk van Parijs ge¬ 
komen is, heelfekeris, het welkehierbygaet: Welke 
al'e tydingen zijn die fijn Heyligheyd feerquellen, ge¬ 
lijk uwe Hoogheyd wel denken kan, en dat noch ten 
tijde dat hy hoopte dat de refolutie, die hy den Hertog 
van Neversgegeven had , en de veiklaringe die hy in 
’tConfiftoriedede, waer van ick uwe H. copye ge- 
fonden heb, ganfch een andere vrucht voortgebracht 
foude hebben , dan de gene is diemen daer uyt het 
voortkomen. Somma, hy oordeelt dat het met de fa¬ 
ken van dat Koninkrijk t’eenemael verloren werk is, 
waer van hy nochtans niet af laet een groot deel van de 
fchuldoponle uytftellen te leggen, leggende, datfe 
ten veder in wanhope gebracht hebben, en het vcor- 
naemfte pretext geweeft zijn , ’twelkden Hertog van 
Maynegenomen heeft om te beletten de verkiefmge 
van fijn Neve, en te volgen den treynvan fijneambi- 
tie.- Boven dit alles, feyd hy , dat hy Godedank wijt, 
darde Wereltniet fal konnen feggen , dat d’oorfake 
van defe lchadcn gekomen zy, van dat hy den Biar- 
nois abfolutie gegeven , oflijnegeveynsde bekeeringe 
geapprobeert heeft. 

U H.fal dereftevan ’rgene, *t welk ikdefelve van 
hier ontbieden kan , fien uyt de Copye van ’t gene ik 
aen fijn Majeft.fchryve Delaefte Brieven die ick uyt 
Spanjen ontfangen liebbe, zijn van den io der voor¬ 
leden, dewelkequamen met de vier Galleyen van Ge¬ 
nua, gekomen met de twee Millioenen; en hoewel 
fijn Majeft my van eemge faken fchrijft, waer van hy ! 
begeert datiküjn Heyiigheyd rapport doe, nochtans 
gedraeg: hy fich daer van op ’tgene, ’t welk hy my 
fcreeder verwittigen fal met de Pofte, die hy aen my 
afveerdigenfal>fohaeftalsden Heerevan Montpenfat 
te Madril gekomen fal zijn, dewelke tot noch toe daer 
noch niet gekomen is, en men mach gelooven dat hy 
afgefet fal Zijn. De Cardinael van Joyeufe en de Baron 
van Senefle verwachtender noch een ander, die fy leg¬ 
gen dat de voorlz. Montpenfat aen hun afveerdigenfal. 

Maer indien de faken in Vrankrijk lo toegaen, ge¬ 
lijk fy felve geloven, my dunektdat het te laet fal zijn 
alsde voorfz. Poften fullen mogen komen, alfo het 
geen tijd meer is te handelen, maer lich te bereyden 
tot eene wackere en openbare Oorlog, gelijk die van 
voortyden geweeft zijntuffehen defe twee Kroonen. 
Enindienikmy felfs niet bedrieg, ik vinde niet al¬ 
leen den Baron van Senefle, maer ook den Cardinael 
vanJoyeulefeergenegen tot den Peys met den Biar- 
noys, alfo ly’t ónmogelijk vinden die af te llaen , en 
de Cardinael Gondygaet het felve voorgeven in alle 
gefelfchappen daerhyfich vind, en uwe H. kan wel 
denken dat indien den Biarnois geen vrienden in dit 
Hof gebrek gehad heeft in tijde.van tegenfpoet, hoe 
vele meer fich daer ontdecken fulien, nu fijn faken 
voorfpoediglijk gaen. En hoewel ik in fijn Heylig¬ 
heyd de minfteveranderinge niet gewaer heb konnen 
worden, inregardvan fijne intentie, nochtans loude 
ik ook wel darren verfekeren, dat indien Parijs verlo¬ 
ren gaet, endatalledeCatholijken, lovand’eene als 
vand’anderezyde, fich t’famen voegen, om hem te 
bidden, om d’abfolutie en habilitatie van haer Ko- 
ning, hem verfekerende van fijne oprechte bekeerin¬ 
ge en volftandigheyd; dat fijn Heyligheyd niet valt fal 
blijven ftaen in delen tweeden ftorm, nier willendedat 
menfegge, dat dat Koningrijk fchilmatijk gebleven 
zy, by gebreke van hen te willen aennemen , daer alle 
de Catholijken hem met fo grote ootmoedigheyd daer- 
om baden, fich felven verbindende, dat lo haeft als hy 
wederkeeren fal tot fijne Kecterye, fyhem alle een¬ 
drachtelijk verlaten fullen , wanc dat zijn de propoo- 
ften die de Navarriften hier voeren. 

Hetquelt my feer dat de jongfte Brieven, die ik va» 
uwe Hoogheyd hebbe , van den 13 November zijn , 
die den 10 December hier quamen, dewelke ik den 27 
der voorfz. maend beantwoord hsbbe, en zedert heb 
ik noch den 25 Jannuary en den 4. defer tegenwoordi- 
ger maend gefchreven. Ik kufle de Heeren Johan Bap- 
tiftade Taxis en Don Diego d’Ivarra de handen. U 
Hoogheyd doe hen de faveur van defe depefche te 
communiceren, want ik heb hun anders niet te lchrij- 
ven. Uyt Romen den 28 February 1594. 

Ondertekent 

Den Hertog van Sejfe. 

IK heb den 17 der verleden aen uwe G. gefchreven Sfyicf 
doormiddel van de Grave Champlite, en zedert 

heb ik den uwen van den 7 der felver Maend ontfangen gjofrpöó 
met de Poft, welke fijn Hoogheyd aen fijn Majefteyt b’Xncu* 
afgeveerdigt heeft, en alfo Mattheo Balbani (die doe 
te Montluel was) niet goed vont te wagen om de reys te 
land tedoen, fond hy hem teTurin , van waer ik hem oan 
terftont te Nifle fchikte , met noch eenen anderen 5rnen= 
Poft van mijn Heerede Conneftabel, hun ook Brie- 
ven gevende aen den Caftelain van Turin, opdat hv ben 13 
hun byftaen loudeom t’icheep te geraken, en dat oe Mwtt 
Gouverneur van ’t Schip, ’twelk fy nemen fouden, ‘59+* 
een bekendeperfonewaer, van den welken men ver¬ 
hopen mochte, dat hyfe door de volle Zee foude bren¬ 
gen fonder aen de Kullen te komen, allo het anders 
ware de depefchen in’sVyands handen ftellen , zijnde 
degeheeleKuftetot devotie van de Biarnois, uytge- > 
nomen Marfeilie, waer van men lelfsgeene grote ver- 
fekertheyd heeft, dat de felve Stad fich tegen den alder- 
Chriftelijkfte Koning mainteneren fal. 

Doch ik hebbe tot noch toe gcene tijdinge gehad, 
Godgunnedat zy haer reyle gcluckelijk gedaen heb¬ 
ben. 

Het is my een groot folaes geweeft, dat uwe G.en ©ftfoajS 
d’andere Dienaers van den Koning geapprobeert heb- ln‘r 
ben , ’tgene ik aen fijn Majefteyt fchreef in regard van ^Sffcci 
’t gene te Turin paflèerde, met de Franfe Heeren die 
na Romen trocken, en ook fijn Majefteyt heeft het 
gehouden voor een aengenamen dienft, het welke my 
weder adem doet fcheppen om des te beter te conti¬ 
nueren in fijnen dienft midden onder dele moey ten en 
zwarigheden. 

Alflerqueftie is van Tradlaten te maken, zijnder 
altijd aenflagen , maer ik kan niet geloven datfe geluc- 
ken konnen, hoewel dat vele qualijk geaffeöioneerde 
Dienaers den Hertog daer toe aenporren; maer alzo 
ditfubjedt oud is, fal icker hier niet wijder van fpre- 
ken , dan dat fijn Hoogheyd volftandiger blijft, alsoyt 
in fijne obligatien. 

Hetfecours, ’t welkmen het fecours van Ferte Mi!- 
Ion gegeven heeft, is van groter importantie geweeft, >t ftiaec. 
en nadien de Biarnois ons Volk in’t Veld verwachten 
wil (hoe wel ik gelove dat hy’t niet doen zal, ten zy 
met groot voordeel) zo konnen wy daer eenig goet 
fucces van verhopen. 

De refolutie die de Legaet genomen heeft van uyt ©ittonf' 
Parijs te trecken, doet my grote quelling aen om het i*1 ,f 
merkelijckperijkel daer in die Stadt blijven fal, ge- 
merkt dat ook het verlies van Ly on defelve tot groter 
extremiteyt gebracht zal hebben ; ik kan niet gelo¬ 
ven dat hy wel eenszy met de Dienaers van fijne Ma¬ 
jefteyt die daer zijn, door dien dat eenige dagen ge¬ 
leden , Poften van de Legaet aen fijn Heyligheyd door 
Turin getrocken zijn , en ik hebber geen Brieven van 
gehad; gelijk ook niet gehad heeft den Hertog van 
Sefle , God wil in alles verfien gelijk het van noo- 
de is. Ik heb de verleden weke depefchen van fijn 
Majefteyt ontfangen , in dato van den 12 Februa- 
rius tot antwoord van degene die ik aen hem afge- 
veerdight hadde, op den liaec van de faken van Lyon , 
en darmen het fecoureren moft, en hy heeft bevolen- 
dat tedoen, my de faveur doende van goed te vin¬ 
den, dewijfedie ik hem voorgellelt hadde, en heeft 
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ook bevolen d-atmen het fo doe. En hoewel na den da¬ 
to van die depefche Lyon verloren is, nochtans zijn 
wy onder ons gerefolveert, den Hertog en ik, dar¬ 
men in alle manieren moet fien den Marquis van Sor- 
lin aen de Catholijke zijde te behouden, allo men door 

fijn middel de Stad weder fal konnen krijgen, haer de 
Vivresaffnydende, het welke gefchieden kan (onder 
grote fwarigheyd, gefloten houdende de pafiagiendie 
den voorfz Sorlin ronts-om Lyon in heeft, dewelke 
van Teer grote importantie zijn, en om mijnHeere 
den Conneftabel daer geaffedtioneert toe te maken, 
ben ik alredeeemge dagen hiergeweeft, hopende op 
God dat het alles wel gelucken lal, alfo de voorfchreve 
Heere Conneftabel betoont groten wille re hebben , 
om fïch met ernft daer toe t’employeren, en men fend 
alreede tien duyfent Kronen aen de voorlchreven van 
Sant Sorlin. 

Ik fal u Genade feer particulierlijk adverteren van 
Turin, alwaer ik binnen drie dagen henen reyfe. Onfe 
Heeie beware de feer Doorluchtige perfone van uwe 
Genadegelijk ik wenfche. UytMilaen den 12 Meert 
159+- 

Hebbende defe tot hier toe gefchreven, geeftmen 
mygelegentheyd om wijtluftigertelchrijven, hoewel 
dat de moeyteen arbeyd , die ik uytftae, lo groot zijn, 
nochtans geeft my grote kragt om wacker daerin voort 
te varen, dat ikhe dat fijn Majeft. my extraordinair- 
lijk favorifeert door fijne Brieven , en fich op roy ver- 
trouv l, en my ookover-al toe beficht, ja lo verre, 
dat hy fegt aen mijnHeere den Conneftabel gefchreven 
te hebben, hoe en in wat voege mijnadwijs geweeft 
is, datmen fich daer in gouvernere; en heeft my de 
Copye van fijne Brieven gefonden , ter oorfake van 
t welk ik my gerefolveert hebbe om hier te komen, en 
benoneyndelijk verblijd geweeft, en heb hem gewil- 
ligh gemaekt tot het aennemen van de 6000 Zwit- 
fers, met dewelke hy gehandelt hadde, en gegeven 
andere twee duyfent van dé Staet van Urbin , en ook 
om hem te doen vermeerderen het getal vandeRuv- 
terije. 1 

Acmgaende de Zwitfers, men lalder den Marquis 
van Trelort 3000 van geven onder fijn bevel , op 
dat hy met defelve, en met het Volk het welke hy in 
lijn commandement heeft, het Land vanSavoyenen 
Breüe befchutte, en den Marquis van Sant Sorlin by- 
ita, lohy des van node heeft, voorden welken men 
huyden 12000 Ducatonsatlent, Volk van dit Hertog¬ 
dom, (welke de Veld-Marfchalk BarnaboBarbo aen- 
neemt) en Brieven van fijn Heyligheyd, en noch meer, 
op dat hy fich aen de Catholijke zijde houde j waer toe 
men hem ook van wegen fijn Majeft. aenbied de forcen 
van lijn Majtftey t die hem van node fullen zijn , op dat 
wy ons in allen gevalle mogen mainteneren , en dat de 
laken niet komen te verergeren. 

En wat my aengaet, ik verliefe de hope niet van 
Lyon noch weder aen de Catholijke zijde te fullen fien, 
tot welken ey nde ik allen mogelijken vlijt aenwende. 

AengaendedeDienaersvanfijn Majefteytin Vrank- 
njk, ikheb daer geene Brieven van gehad zedertden 
ïy November: Voorwaer ikachtedat het niet tot des 
Komngs dienftis, datter fo weynig eenigheyds istul- 
fen hun en den Legaet. 

Ik wenfche dat fijn Majfteyt de faken ter herten ne¬ 
me, endaerbytijdsdehandaenflae, en fo hy het niet 
doet, en dat den Biarnois komt Koning te worden te¬ 
gen lijnen dank, ikfoudehet vooreen minder quaed 
achten dathy het wiert met fijnen wille, en met ac- 
coort en behoorlijke conditiën, &c. 

Het eenendardgfte Boek» 
i Si 

kufle voor de faveur diehy my meende te doen , met — 
de komfte van den Ertz-Hertog in defe quartieren, ,aeft 
doende van mijnentwegcnhetdevoir van eerbiedent- JeJLs 
heyt aen fijn Hoogheyd. ,J9”' 

Ik heet fijn Hoogheyt welkom met den Brief die © ^ -7-      uuc 1 uac 

hier by gaet, en bidde u Genade die met fijnen goe- 
den wille te vergefelfchappen. in ’c 
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HEt is 10 of 12 dagen geleden dat ik eener* Brief 
ontfing, van u Genade tot Bruflel gefchreven in 

Januario laetftleden, en het genoegen’t welk ik heb 
ontfangen, van te heren de tijdinge van uwegefond- 
heyt, verdient feker wel dat uwe Genade gcftadeliik 
lorge drage om my die te fenden. 

r j °°^ rechtevoort in ditHuys wel te pas, 
fo de Vaders als de Kinderen, en ik in’t particulier, 
ten dienfte van uwe Genade dewelke ik de handea 

Uyt het uycftel van de faken van Vrankrijk zijn 
gefproten delchaden en inconvenienten , waer voor v,0E' 
ik al vreefde van het begin van den generalen Tre- öe$ 
ves , en van de verlenginge van dien. Aen defe In ’r 
zijde gaen de faken hoe langer hoe flimmer , ter- 
wijlen dat de Vyanden fich fterk maken, en dat fijn 
Majefteyt daer in niet voorfiet , noch metter daed 
noch met bevel. Uwe Genade fallaetft gefien heb¬ 
ben uyt d advijlen van Lyon, hoe defe Stad fich voor 
den Biarnois verklaert heeft, hem noemende Koning 
van Vrankrijk. So haeft als de verfchillen met den 
Hertog van Nemours reien , en dat den Ertz-Bif- 
(chop fich daer mede bemoeyde , felf ook om dat 
hy niet wilde accepteren het fecours , ’t welk fijn 
Hoogheyt , en Don Jofephod’Ancuna hem aenbo- 
den , twijffelde ik terftonc van fijnen quaden wil, 
gemerkt dat hy fulke generale woorden' gebruykte, 
dat hy my yeroorfaekte achterwaerrs te denken , om 
om hem niet particuliers van wegen Gjn Majefteyt 
aen te bieden , oordelende dat men in dien gevalle 
daer feer brave forcen in moft hebben , en van ful- 
ker autoriteyt , dat het te rugge trecken in onfe 
macht bleef, en niet in de discretie der Francoy- 
len , de welcke wy wel weten hoe archliftelijck fy> 
tot nu toe in dele faken te werk gegaen zijn. 

Ten lelven tijde handelde men van den aenflag, om 
weder in te krijgen de plaetfen van Bricqueracq en van 
Kamers, waer toe gefchikt wierden de fes duyfent 
Zwitfers, die geaccordeertzijn aengenomen te wor¬ 
den , fo haeft als fijn Majefteyt dat belaften fal, en an¬ 
dere vier duylent Italianen te voet, en ontrent drie 
duyfent Spangiaerts, en acht hondert Paerden waer 
toe, fo tot het eene als tot het andere, men Provifie 
fal moeten hebben van fijne Majefteyt,waerom ik hem 
al voor langen tijd gebeden hebbe, alfo men de Vyan¬ 
den uytditquartier moet verjagen. 

Het quelc mydat ik geen antwoord noch refolutie 
van fijne Majefteyt hebbe; en hoewel het uytftel aen 
allen kanten grote fchade veroorfaekt, nochtans kan 
ik U £. verfekeren , dat her felve in de Staet van My- 
laen voornamelijk plaetfe heeft, door dien dat den 
dienft van fijn Majefteyt daer groot nadeel foude kon¬ 
nen lijden , alfo de Franfen en het meefte deel of 
ook geheel Italien, daer op loeren , om d’Oorloge uyt 
Vrankrijk te trecken , én de felve herwaerts-over te 
werpen. 

God wil in alles verfien, en beware uwe Genade na 
fijne almogentheyt. Uyt Mylaen den 22 Feb. / 594. 

Defen Brief wort toegefloten den 12 Maert, door (n ’t 
dien ly bewaert is geworden, om dat defen Poft opo-e- Wat» 
houden is, tot dat ikadvertiflement van Genua ont¬ 
fangen hadde, van ’t bevel ’twelk hun gedaen was, 
van in Nederland tebeftellen feven hondert duylent 
Ducaten, die fijn Majefteyt daer heelt doen fenden. 
Eyndelijk heb ikmyfo gerefolveert, en hebbe bevo¬ 
len dat fo te doen , dat het gefchiede met WifiTel- 
brieven om oorfake van het gevaer’t welk daer foude 
mogen wefen, in gevalle datmen defe fomme in fpe- 
ciefond. 

Ik dey] u Genade mede de tijdinge van het Hu welijic 
van den Grave mijnSone met Anna MagJalena van 
Borialijn Nichte, om reden van ’t welke uwe Genade 
fich verblijden moet, om her contentement ’t welk wy 
daer van in dit Huys ontfangen hebben, nadien dat 
alle degene die daer in zijn uwe Genade begeeren te 
dienen, en zijn fijne Succeffen deelachtk na de mare 
van onfe Obligatien, &c. 

Ondertekent 

Zu Zero Conneftabel. 

Ik 
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Inöec -r K heb al luffc gehad om te beantwoorden uwe Brief 
ftJen J. van den 15: November, maer ik heb het niet ge- 
inne» daen by gebrek van een veyïig middel van mijn lchrij- 
iel vens over te fenden, en hoewel rechtevoort de wegen 
2e* niet verbetertzijn, nochtans heb ik ’t niet langer wil¬ 

len uytftellen. Ik heb groot faveur ontfangen te ver- 
ftaen de tijdinge van uwe welvarentheyt, en d’adver- 
tiflementen die gy my doet van de laken van der- 
waerts-over, dewelke my quellijk vallen. 

£ft lek heb de faken van Vrankrijk altijd voor verander- 
£,nt lijk gehouden , en daerom ben ik geenfins verwondert 

telien den Staet daer fy in gekomen zijn: Maer my 
queltdat het grotelijks is tot lchade van lijn Majeft.en 
dat zynefecourfen tot nu toe fo weynig profijt gedaen 
hebben , het breken vandeTreves en het innemen 
van Lyons fal oorfake zijn, dat voortaen defecour- 
len, dewelke in dit Koningrijk fullen komen, groter 
fullen moeten wefen als voorhenen , in plaetfedat, 
gelijk als ik gefeyt hebbe, den principalen handel be¬ 
hoorde vergelelfchaptgeweeft te zijn met brave for- 
cen. 

Ik heb fijn Majefleytal voorlangen tijd vertoont de 
gevaren van herwaerts-over, alwaer geen aenflagen 
en heymelijke verftanden ontbreken, fo van de Fran- 
goylen als van de gene die in Italien hun de hand bege¬ 
ren te bieden. 

Zedertdatde gefchillen te Lyon ontftonden met 
den Hertog van Nemours, en dat den Ertz-Biflchop 
fichdaer medebemoeyde, felfs dat hy niet wilde ac¬ 
cepteren hetfecoursen byftand ,’t welk fijn Hoogheyt 
en Don Jofephod’Ancunahem aenboden , fo twijfel¬ 
de ik terftont niet aen fijne quadewille, gemerkt hy 
fulke generale woorden gebruykte, dathy my occa- 
fiegaf om my in te houden van hem yet particulierste 
prefenteren van fijn Majefteyts wegen , oordeelende 
datter in dien gevalle feer wackere forcen mollen we¬ 
fen, en van lulke autoriteyt, dat de retraidle van dien 
in onfe macht Hond, en niet in difcretie van de Fran- 
£oyfen, dewelke wy weten hoe cauteleufelijk ly tot 
noch toe in die laken geprocedeert hebben. 

Ten felven tijde wierd gehandelt van den aenflag , 
om weder te krijgen de plaetfen van Bricqueracq. en 
van Kamers, waer toe gedeftineert waren de fes duy- 
fent Zwitlërs, die geaccordeert is gelicht te mogen 
werden als fijn Majefteyt dat belaften fal, en noch vier 
duyfent Italianen të voet, en ontrent drie duyfent 
Spanjaerts, met acht hondert Paerden : Waer toe, fo 
tot het eene als tot hetanderevan node lal zijn provi- 
fievan fijn Majefteyt te hebben , daer ik hem al lang 
geleden om gebeden hebbe, alfo ’t oorbaerlijk is de 
Vyand uytdefeCohtreye te verjagen. 

Ik ben bekommert, overmidts ik daer op geen ant¬ 
woord noch te relolutie van fijn Majefteyt en kryge, 
en hoewel het uytftel aen allen kanten groot hinder 
veroorfaekt, nochtans kan ik U E. verfekeren, dat 
’t felve in ’t Land van Milaen fonderling plaetfe heeft, 
ter oorfake dat den Dien ft van fijn Majefteyt daer by 
grotelijks geinterefleert foude mogen werden , alfo 
de Fran^oyfen, en het meeftendeel van Italien , of 
ook wel geheel op haerluymen leggen, omd’Oorloge 
uyt Vrankrijk te trecken en hier te brengen. 

Men fend na Nederland feven hondert duyfent Du- 
caten, die fijn Majefteyt gefonden heeft met de Gal- 
leyen van Genua, fy fullen doormiddel van Wiflel 
gaen, door dien dat der anders gevaer foude zijn, die 
op een andere wijle te wagen , hoewel dat’er profijt 
groter foude zijn van die in fpecie te lenden. 

IkhebdenGrave mijn Sonegehuwelijkt aen Vrou 
Magdalena van Boria fijn Nichte , waer in wy met 
ons geheele geflacht feer goet genoegen hebben, en ik 
hebbe u’tlelve wel willen ontbieden, biddende God 
dat hy u beboede, en geluk verleene. Uyt Milaen 
den 2i February 1594.. 

En was ondertekent 

Zu Zero Cor.neflabel, 
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Lfo ik wete dat u Hoogheyd alreede verftaefi 2??lèF 
fal hebben , de komfte van den Hertog van 

Nevers in dit Hof, en hoe fijn Heyhgheyt hemge-^al) ® 
fonden heeft de verklaringe van fijne meeninge, en £>e(Te/ 
de publijke verklaringe die hy in ’t Confiftory ge- 
daen heeft, tegens degeveynsde bekeeringe van den j|afê3 
Prince van Biarne, doordien dat het faken zijn die Dau 
ganfeh kennelijk en al langgeleden zijn , fal ik laten .©nlleii» 
u Hoogheyd het verhad daer van te doen. Ik (al al-r^"‘ 
leenüjk leggen, dat tentijdedat men verhoopte dat 
uyt defe heylige refolutie van fijn Heyligheyd , niet 
foude konnen voorc-gebracht worden , dan grote 
volftandigheyt in de Cathohjken van Vrankrijk, wy 
ter contrarie tijdinge ontfangen hebben , dat de 
Steden van Meaux en Aïx Gch aen den Prince van 
Biarne overgegeven hebben, en eyndlijkook Lyon, 
en fijne geaffedioneerde , dewelke in groot getal 
zijn in dit Hof, en felfs den Cardinael van Joyeufe 
en den Baron van Seneffe (welken de Hertog van 
Maync onlanks hier gefonden heeft) geven voor 
dat insgelijken Roüaen en Orleans , en vele an¬ 
dere principalen plaetfen , van den felven ge¬ 
daen hebben , en dat men houd dat Parijs haer 
wel haeft volgen fal , van welke de Stad ik in 
iangen tijd geene tijdinge hebbe gehad , gelijk 
ook niet zijn Heyligheyd , ’t welk my doet ge¬ 
loven dat fy in handen der Vyanden gekomen 
moeten zijn. 

De Paus quelt fich feer in defe tijdingen , gelijk 
u Hoogheyd wel denken kan , en laet niet af van 
een groot deel van de fchuld te wijten op onfe uyt- 
Hellingen , hem dunkende' dat men te lang getoefc 
heeft met den nodigen byftand te fenden , en dat 
dat de voornaemfte oorfake geweeft is , om hun 
alle te famen tot wanhope te brengen , en d’on- 
bedachtheyd , dewelke daer geweeft is tuffehen de 
van de Ligue , een yeder meer denkende op fijne 
particuliere aenüagen en voornemens , dan op den 
welvaert van ’c Koningrijk , <’c welk fijn Heylig¬ 
heyd voor verloren houd. Niettemin 4 feydt hy , 
God te danken , van dat de Werelt wel fien fal , 
dat het fijne fchuld niet geweeft is , docr dien dat 
hy de geveynftheden van den Biarnois geen gehoor 
heeft willen geven, en dat hy hoopte dat fo defe faken 
noch eenigfins geremedieert konnen worden , ’t fel- 
ve gefchieden fal door de komfte van u Hoogheyd 
in de Nederlanden , en door de provifien en pre¬ 
paraten de welke de felve fal doen doen gehee- 
lijk op een andere wijfe , dan voor henen gelchied 
is. 

Den Cardinael Albano heeft hier eenen fijnen A- 
gent , genoerot Richard Horchius , een Engels 
Edelman , . op den welken hy my gefeydt heeft dat 
u Heyligheyd vryelijk vertrouwen mach , als op 
den genen die een perfoon is dewelke hy voor feer ge¬ 
trouw houd, enhy heeft my verwittigt dat u Hey¬ 
ligheyd wel toefien moet op wien hy vertrout, no¬ 
pende d’andere Engelfen , dewelke lijn voorfchre- 
ven Agent niet v/el beproeft heeft ; want hy weet 
dat der vele dubbelde Spyen zijn , dewelcke met 
fraeye en fchoone Mantels bedekt zijn , en dat u 
Heyligheyd niet vertouwen mag op alle de gene de¬ 
welke onderhoud hebben van fijne Majefteyt, en dat 
het van node lal zijn , dat hy uwe Hoogheyd van. 
tijd tot tijd advertere, wie de gene zijn op dewel¬ 
ke hem dunken fal dat uwe Hoogheyd fich mag ver¬ 
trouwen. God wil de Doorlugtigfte Perfoon van 
uwe Hoogheyd bewaren. Uyt Romen den 28 Fe- 
brüary 1 y 14.. 

3©p fouöen Ijler bcquamrttjft / nopenbc ben &taet 
cn gdcgerttljepti ban ben honing ban ©janhrijit en 
b’0o|toge albacc ballenbe / betïjael Rebben bon# 
nen Doen / fonberimge betotjle befe geintercipieecDe 
Söneben öaet toe geuoegfamc oojfafce geben : mare 
öeioijlc ift öc 3tcfer£ t)icr boren belooft fjebbe / te ber# 
ïjalen tont nopenbe öetboo?genomenontfetban<£o^ 
beröcn geballen të / fo toillm top öien aengaenbe U % 
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niet langer opïjouöcn. %\p men nu serefoïbeert toaé 
om ©oebetben t’ontfetten/ en Dat men berfiont bat 
©eröugo eenignieu ©olït fjabbe gekregen tot fijne bet# 
fierkinge / ötie bcrfcï)e©aenöeïen bie na öe betfiron- 

?n’Mrïh> "m öc^ Ï0°P-^ öplingcn tocöerom bpöen au# 
£o öcccn ycgab^t / en ban liet loumenburgfe Rcgi# 
ap?ü / ment obergeblebcn tuaten / en acfjt ©anen Rim# 

teren / bic bc CommifTanb <©enerad ^oljan be Conté# 
ra^ <j$amara hem bp gebjacïjt haböe; en nodj kreeg 
99 uptS?abanö ben 27(1*0 ICpti^oo Rupteren/ te 
boren Ijabbe hp vbrj ©anen Punteren onbêr ben Sa# 
rou be Rofiecofte : onber öe Capitcpn^ bias eenru 
<4öaiïciec uptncmenöe m?eet/ bie beroêmöe hem fdf£ 
ober öe 41 o flBenfiyen met epgcnörr hanö gebooö te 
hebben / bie na fijn feggen meefi <©ebangen maren 
gcmcefi / en onber anbece öpe Ptebikanten Die hp eerfi 
ïjabbe boen ontttïeeöen/ en fo nadir öootfïoken; booité 
Ijabbe ©eröugo acn ©oetbaïk fijn eggen Regiment/ 
met’t __ . 

Het eenendartigfte Boek. 

ItSJOt 
«Eoetict» 
§en. 

«uyumm/ saavummi nonit met ö 
JS? t regiment ban ben f^ince ban Cöimap/ toieitf feilen en Officieren/ t’famcn óbn'hp^i^ïTwr,^ 
fbctpe ïturtnuut tatf fnllant / bie bepöe ablent beeijtenbe mannen , &mm 
ïnaren/ bitLictnincnf hts*? merftiwWmoM »»____ ".. ™ (amen omrent Ser 

ïjet Regiment ban «foaef PhrtipjS ban kaffan me 
tljicn ©aenbeïen fierk ontrent 1000 |©an tuenmg 
min of meer / noeïj iz ©acnbeïen€ngelfchen/ fierk 
gctclt 164.0 jüan / boel) toaren boel 1700 ifèan / 
üaer ban ben Cmerfien ©eer alle bage bertaadtt toet# 
öe; nocï) tien ©aenbeïen Schotten fierk fiijf 900 
■ftn / öefc toeeben geboect boot ïMïem babbel 
ö Oubfie Capitepn / boot b’af banking ban Saïfoür: 
^aer na quanten r 8 ©aenbeïen ©uptfen ban ’t Regi# 
ment ban $aïm$/ fierk ontrent 2400 jjhan of toen# 
mg bet / toaren bcrbuït met frape BSauncn / be 2©a# 
penen mei getnent: ©ier na trok upt ban ’t Regiment 
Jan <©?aef fenbtik ban kaftan 9 ©aenbeïen/ fierk 
ober 10-0 BSanncn / baer onber 390 ©iekcii. Cenïcf# 

nofluyt ’l öfSmient ban Slokercn / frak on# 
truit 8001 Bannen / en baer onber 170 Pieken / fo 
bat ïjtt ©oetbolk toel fierk teaé 9830 becï)tenbe 

rnel,Sc ^bktertje/ en beSootégc 
feilen en Officieren / t famen oviri* tir rinii’ie fumfmi 
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maren / bit itcgnneitt maté meefi beeïoopen en gefïot- 
ben / fo bat men acïjtc battet ober 400 j©an niét 
fierk maö / noeïj ïjet Regiment ban Stabe jpreöcrik 
ban ben Serge / bit ©egiment ïjabbe meefi in be nae# 
fie Sarnifeenen gelegen / en fo beeï ©oïk^ niet betv 
ïoren norïj berïapeu / fo bat ïjet tamelijk fierk ma«S / 
nae!) ïjabbe ï)n bepöe öc ©egimenten ban Êa j©ot# 

J f)ïjiïip£ öe ©obïc^ / baer ban «lècotge 
lliaurkama €>berfic 2.uptenant fnafi / öecé maren 
feer berïoopm en gcfïotbcn i nocï) ïjabbe ïjp tmee 

©«enöeïcn tDuutfcn ban SloumcnïHirgó ©cgmient / kanö beflotente ?iin / 
ii-3, V ; uuiiyiuiLUtllP 
©aenbeïen ^uutfcii ban jloiimcnbnrgö ilegiment / 
oacr toe bcbeïjnuptöet@nt-ïanöen en©oot-fiab ban 
doeningen kciitcn zoo ,|©an / nocï) ïjabbe hn ben 
boot??. z7»e"3lpnï tipt S?abanbbijfï)onbcct^paen# 
fe JBufguettFi^ / nptgeïefen ©oïk'upt berfcïjcuDcnc 
©aenbefë gekregen / baer ober eommariöeeröcn bc Ca# 
pie. nnen /Joipu be ^otnofa / en 3foï)an b’5tïbare^ öe 
potoniajot/ en baer toe nocï) upt öe Regimenten ban 
öen Stabe banEuïtë/ en Cgabc ©erman ban ben 
Serge/ omrent bjjftïjien öonbert ,E5an/ fo bat ben 
roep liep bat ïjptocl1 foooteboct/ en ober öe zoco 
©noteren fierk ma£ / gcïijk ben Raeö^hcerc ^Jokan 
©aij ook nptEmoï fetyref ben 4öen ,ï©ap i boef) na 
oer maerljfnö meenbe men bat ïjp ober 6000 te boet 
en ober z°°° ©upteren niet fierk toag / bock upt# 
gdefen frape Rupterije / bemeïke ïagen te aiaermoï# 
öe en baer omtrent / en ïjicïben alle nacïjt mocht 
met 10 Compagnien na Ctan^ba-g en &tccn 
mnk^-©up| / en ï)abben een Stugge ober be ©cfl 
grflagen: ^ijn Cpceiientic ïjabbe fijn ©oïk / bat kp 
mt f)et leger geöefimeert ïjabbe / befcïjepöcn boot 
#^moï/ baer fb meefïenöecï ben ïefien 'Jlptiïtó acnnua# 
men met alle öe ^djepen; öen tmecöcn jRap heeft 
men beginnen otbtc tefidïenop ’tbertrek/ en öc upt- 
bedmge ban öc i©agené en f^tameu / en be ïabmge 
oer idber / om fo ïjaefi bat aiieö gcrceb fouöc 31 jn 
te marrijcren; ben öeröen J©ep ’t ©oïk gdijckdijk 

ten / m te paeröc en te boet upt bc §tab ban Emoï gctradicn / 
Sf/S tctolten/öe Ruptcren ban fijn Cixdïentie fierk 90 
m Kap. paeröra / ©oï)e!i!otëRupteren fierk 75 paeröcn / Ctacf 

jMjüïüp ban i/ïaffau 6 3 paerben / Cbcrarö ban ^oïnté 
fierk Z2Ópaeröcn/ Cfpiiiop fiak90paerben Sar# 
d)onficrk98 paerben, Cfjui^kp75 paerben/ ©au# 

71 paerben / B). Sap 75- paerben/ ©u 
84 paeröcn / €bmonb 80 paerben / Saïcn 122/ 

J>imifing97 paerben / 3©armdo 100 paeröcn / C)n# 
fia 80 paerben / loupo laurent^ 8 7 paeröcn / 35onk 
8ƒ paerben/ €ouüdfct*93 paerben/ Becre72 paer- 
oen / .êiönep 40 paerben / en ©arkcr 66 paerben / ma# 
kenöc ongcbeedrjck 1883 paerben / fcïjoitc en ered 
eiite Ruptcrnc meï nptgerufi / eenigc Ritmecfier^ 

maegben nocï) berfcïjepöcn paerben op lja5arö en Run# 
teren geöebahfeert re hebben / fo bat men bafïcïiik 
gdoofbe / öatfe in ’t ©eïö eer fierker afê 3macket 
^uöcn mefen ; ban gdjjken maren nut öc ètaö ge# 

Sm‘S1 ? BaenörIcn ®^den / fierek ontrent 800 
pieken en 1200 Biufguetteu en Rorr£ 5 baer na 

’ n- luytu 1 lamcu omrent ser# 
nicn alle be Regimenten ©oct# 

boïk nifiadj-otbtefidöen/ ’t mdk feer hifiig maë om 
te fien/ öc Runtrajc/ obmnitó bie grote fcljabc ge# 
öaen fouöen hebben op’t besacpbe ïanö / mcröeu 
m geen f|acïj-otbtc gfbtacïjt; befe ©oetkneclfjten gin# 
öf? ?slofr£" acn öe Scrckumnicr Stugge / upt# 
gefepö öc ©piefen / bic meöerorn in öe Boot - <§>taö 
guamen / baer maren ten feïben bage afgebaren bc 
runPÜ0L/un^De P?!,33etoe 172 ©tarnen metUmtis 

XS «SKÏÏïï. cn'n"' f°,,i)£.'n ’c 

^>Sjn 
'Sjccc b 
ïentfc 
laan 
J&dfTaii 
anacEn 
afiTet# 
frfmp 
otiïiSoe» 
herben 

rS5yn 1 rn ’f ^rQcc °P öe ïucijterhanö 
tc ^l,P£en / öocnöe bier ïjalbe Ca# 

non^in t©ooftgaen; baer maren ook 8 ©cïöfiucken/ 
Dltecnaöcï©;ïïern tnebe 

gebjoegt ïjabbe / en be Rupteren meefi achter 1 en 
rnerben gerefoïbeett / oct men ben bijf ben btoeg foube 

hwï iC1|l ^ ï?alöat U0CÖ alle bc Piamcu niet mei 
boo^gebtacht konoenmerben tot aen öeSerkum# 
mcr Sjugge: mm bankte bafi bc Jjchepen af/ ben 

öf behoeften af/ öieteïanDemeöe geuo# 
men foube mo?öen; Cgacf 3©iiïcm habbe boen kopen 

K/«^5nncn®ln:^/cn »»^wbe ?>cr om bic me# 
/Ja0n! 8e‘aöcn m 1 y potten / men meenbe 

vDa£ ï 8cd te beeï laaccn / en batfe quaïijk in ’t irott 
!m£?CDs?i!-cn konnehgdepö merben/ baer# 
omöen Racö ban staten ban inmungema^/ fjaer 

TO^^beii/ aïfomen ook 
guaïgk Ptamen konbe bekomen om te boeren : öeë 

BiSnhSï1 baa ccn aïacm 1 fU mcn meenbe bat ben 
Senbmrr?nSi,n tnhetma^ al op öe 
SJW toa^/ öan maren een grote troupe ban See# 
£ Lblt rU|ït fcn,3 Öout baer bie in gebïucht maren / 
hïïinïf r&atröer- Te fP^^ iiepfeer bat öeBpanö/ 

feCL’op Ój» Ruptcrrje bediet/ hen te gemoet 
foube komen / en fbcckcn fïacïj te ïeberen / baer maren 
rikc si*? ®afïftcn^.3emaekt ban pafeïarenhout / aen 
dke 5!jöe meteenfeherpepen/ binnen boot tenen De 
amkomfie öcr©panden inö’aeröefoube fielten/aïfo 

^tekende na Emoï trok/ ma^ goet gebon# 
©acnSri?1 ban ©oïjenlo met tien ©oïïanöfe 

""Der ben öüerfien jonker iplori^ ban n 
ctu treil ®acnöe$ onber ben ^berfieu 

3ioukct vtrent ban <23toeuebeïö fouben blijbcti / in en & 
omtrent öe Sommclremeerö / en eemge ©anen Ruu" * 

/ am öf^ ©panbp inbaï in ©oïlanö en öe <!^uar<- £ 
tieren baer omtrent te boeren j öe bootfj, Ctoenebeït m 

ötii bieröen BÖap öeg abonbé met fe^ ©aenöe# ® 
ïen te peel / 0 anöer bier ©aenbeïen fouben boïgen /Ö£ 
ÖP heeft ben e^abc ban ©oïjenïo terfiontfïjne kornfie 
öp gefcljtifte beraöberteert / ook meöe bat hii met ©oo- 
man ^ptonk iëuperintenöent op Crebeceur nermn 
“Sf/« tm NiStaS S 
tilant/ en om te beletten bat ben ©panöop liet Cu 23 

ïatiö ban Sornineïrcmecrö niet foube komicnuotreek# ü! 
ten/ nobig bebouben/ bat öc Staten ötic C>btïogö- S 

#§dje# 

rot 
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toeten / bat booz C rebeceur lag / foubc gelcpb toerben 
booz pet ifupg te Empelt / pet jècftip ban Hlnbzicg 
23crbooz ©ziel/ en’t gene booz ’t $npg te |Ê>?open 
lag boo? De l|eftrimafe/ toelft bc Dzfe principale pa'fa 
gien jijn / öacc ben ©uanb niet becï ©lépten / £>epup 
ten en getoeïb ban ©oïft fotibe mogen obcc-ftomcn: 
booztg abbertcert pp ben boozfj. ©eere Ezabe / bat 
Den Êuptenant ban 3£a IBotte ben 15 Hpzil onbefcent 
binnen ben 25ofcp geftomen toag / en ben ttoceben 
bag toebecom ban bacr aïfo toag berttoeften: Stem 
bat Hllbert be ,&mit (bie pp ben ’becrabec noemt) een 
bierftante epften ïnfï fecc fïerft en tocl bepeftt / booi* 
firn metpfece SSanbcn binnen ’g ©ertogenbog pabbe 
boen maften/ bie men pzefumcerben te nullen gebzup* 
hen booz een ©ctarb; fcftzpft ooft becPacn te ftebben / 
Dat be ©panb fïcrft toag in be ©atnifocnen onttent 
3tnttoerpen en m fommige plaetfen / baec ozbinarig 
geen Earmfoen pïacft te leggen, ©e ifeece ïBillem 
HÖattini/ boeter tpb toefenbe 23urgcmeeperbinnen 
23?cba / berabberteerbe bat ontrent feg Ijonbett 
«èpanjaexben met bc refte bie ban ©erentalg bertroc 
ften toaren / toeber gefteert toaren / en batfe gecon 
bopeert pabben eenige i©agenen met gelö geïaben / 
bat gebeftmeert toag ua ©ziepanb tegaen : ©erbugo 
ftreeg bit gelb beplig / macr pet m aept toepnig peïpen / 
toant baer tong niet meer Dan feg-en-ttointig Dupfcnt 
Croonen / bieg pn pem beftlacgbe en bzeegbe booz mup* 
terpe / ten minpen onboillige ^olbaten. Erneftug 
pielt pem bafi fïille in befe tpb / pet fepeen pp geen 
groot genoegen pabbe in fijn ©oubetnement/ toant 
pp bont pet pier al anberg ban pp gemeent pabbe; pp 
pabbe fijn pzmnpael oog-merft gepab / bat pp foube 
pebben geftomen tot be Uroane ban ©janftrpft / en 
troutocn b’^fnfante ban ^panjen / fomen pet beg ïfto* 
ningg ban ^panjeng booznemen getocep te 3pn/ fo 
tipt ’t gene berpaelt tg / alg ooft booz be afgetoozpen 
2ö?ieben ban ben Hlmbaffabeux beg Honingg ban 
^panjen / toefenbc pp ben ©aug/ toelfte gemaeftte 
popeppmerftte/ bat pem faelgeren foube/ nabemael 
be jprancopfen / fo toel be pzmcipaelpe Eiguerg alg an* 
öere/ geenpng gepnt toaren ctn uptïantg ©zince tot 
tenen Hioning te peüben / pp toag baerom feec toan* 
troutoenbc / en pielt alle De toeteïD booz fufpect. 

©en bof ben |©an treeftt pjn Excellentie ©zmee 
IBaurits ban j&affau met pet Eeger op/ treeftenbe 

tht ober be 23erftumer 23?ugge / aen b’anbere 3pbe ban 
!« Pjn bc ©ccftt / altoaer een blaft ©eïo begint / fireeftenbe 
^3er tot bp Coeberben / tuffepen be ©cept ter reepter 5pbe / 
;octitr< cn ’t IHSorag ter pïnefter 3pbe i pp ozöonneerbe te tree? 
en ften in goebefïacp-ozb^e/ alfo pp niet anberg Dacpt/ 

©erbugo pem te gemoet treeften foube/ om 
f pem Pag te leberen / ’t toelft pjn «üpcellemie meeninge 

niet toag / ten toaer pp groot boozbeel fage: ©en eer* 
fïenbag toog pp niet berber met ben gepeeïen poop/ 
ban tot ©aeïfeen / beg anberen baegg troeft boeber* 
om/ boo?tg ontrent noep een JlBijï boozbet na<®m* 
mo / altnaer pp liep in Der paep toat gefo?tificecrt 
peeft: pier en tuffcpcu paböe Berbugo be gelegentpepb 
eno?b?ebanpjn dfrcellcntic boen bepgtigen/ en pjue 
fïerftte boen bernemen / pp Deöe ben lürpgg-Baeb ber* 
gaberen / en baer bocrb booz raebfaemP bebonöen te 
bertreeften / bzant fijn ^jecellentie fo na bp 3pnbe / 
foube pp qualpft ©ictualie ftonnen beftomen / ban 
met feer groot Conbop / en alg bic boeg toaren / foubc 
pjn €rcelïentie ban pet 3toacfte llcger mogen ftomen 
befpzingen / ’ttocïft poe gcbaerïpft pet toefen foubc/ 
ftonbe eenpeber bebenften / ten minpen foubenfpban 
niet bonnen beletten / batmen Cocbcröen met foabe 
ftonnen bictualieercn: 3;iibien pet Conbop hlepn toag / 
fo liep pet pcrpftel / berftlaerbe ooft bat alle De ©ictttalie 
bie pp pabbe m boozraeb / nautoelpftg genoeg toag 
booz ttoee Dagen/ feant’tgene bat ban ©zoeningen 
toag geftomen / toag cengbeclg pet ©oetbolft gele- 
bert / op batfe upt gebzeft be quarticrcn niet bcrla* 
ten fouben / en toag ooft noobtoenbig getocep ecmgc 
Pzobipe te fcpiftften binnen ©lbeii3eel / ©etmaerfen 
en Cnfcpcbe: gemerftt bat ban bic bzie beP boozpen 
toag/ bat toag tnaec booz aept Dagen: fomina ©erbugo 

met pjneu Baöe alleg toeï oberïepb pebbenöe / en bebin* 
benbc bat pjn excellentie niet bêpoefbete pericliteren / 
macr alïeenïijft pjne iCrencpeen na penliebeh toe te 
bzengen / penlieben in een onbermijbelpcft perpefteï 
ftonbe b|engen ; gemerftt pem te bcfpzmgen in pjne 
jpoztiTieatien / niemanbfoubeftonnchrabcn/ bie maex 
eenige mibbelbatc experientie pabbe: rnaer inbien 
bit niet tegenpaenbe anberg raebfacm gebonben toer= 
be / fepbe Berbugo / ten fal booz rnp niet acptcrblpbcn i 
ift ben gepouben ben paet eiï gelegen tpeut ban be 
fafte naecfttelijeft boren te pellen / om niet gctoctcn 
te toerben / toarit ift toeet toel / bat in befe griegent* 
pepb geen rcfolutic ftan genomen toeröcn / bie fon* 
ber inconbenienten 3P; toant ’t $p batmen Den ©panb 
bertoacptof niet / in benbe^pnbeu feer grote jtoarigpe* 
ben gelegen: bc meepe pebben gerabert gebonben / bat* 
men fcube retireren / en eonferberen pet ©olft / aen 
’t toclft toag pangenbe be conferbatie ban ’t gene top 
Dertoaectg-ober noep in pabben. Cn gcïpft pet gcre* 4röctep 
folbeert toag / tocrb pet geeflFectuecrt / toant pp ben ben 
fepen JIBap beg naeptg opgetroeheu ig / en peeft alle tocto 
be .ècpanffen en plaetfen / pilstopgcn fonber (€rom* 
petten of ®rommelen te roereu / beclaten / en troft ient,e 
na ©eniepam bp ©lbeii3eri / berbzanbeiibe alle bc ontfet. 
jutten/ pier bleef pp lange leggen fonbee gelb/ baec 
beur pjn tirpggbolcft feer berlopen ig ; pp peeft ge* 
panbelt ban meer ©oleftg na ©zoeningen te fenben) 
baec pp een (Officier ban Pjn ©egiment gefonben 
peeft / pen aenbiebenbe ©olft te fenben tot pare be* 
feperminge 5 ban fp pebben pem geanttooozb / bat fp 
met ©oïft fonber gelb niet bepolpcn toarèn / en met gelö 
te fenben / toaP pem onmogelijft / toant pp pet niet 
pabbe/ noep mibbeïen ombatalbaerin’tïï/anb tebe* 
ftomen: Wfo ig Coeberben na 31 toeften belcgexingg 
ontfet / fonbec Pag of poot I toelft beleg op een ^atec* 
bag begop / en op een &aterbag boïcpnb toag. 

iftfebect bat ben ©panb be ffoiten om Coeberben . 
berïaten pabbe / en pjn Excellentie lap gelaten pab 
bie te befetten / ig pp met eenige paetben toebec gefteert ©oi& 
in be ^>cpanPe ban be ©eenbzugge/ ïeggenbe op be jjomm 
toeg tupepen ^aebenberg en ïïlfen / om op pet He* JjJ 
gec ber ^eeren Staten noep pettoeg te tenteren/ en jècöan* 
baec beur geftomen 3pnbe met eenige ©anen ©tipte* ftban 
ren / peeft tuffen ben aeptpen en negenben J©ap 
’g naeptg gehangen geftregen iaöupteren ban 23alcn/ 
en een DooDgepagen / en foube ben ©itmeeper mebe 
toel geftregen pebben / met ontrem 50 ©uptecen / fo 
pp tori toegepen pabbe: ben felben nacpt pebben 
be ©upteren ban IBacmeïo / ©2ap ban ^allanb / 
op be ilerbenbcrgec ©epbe gebangen geftregeu aept 
©upteren ban jitëenbo/ bacr onber toag 3!ün Hltia* 
rag be ^oiómetjo? Capitepn / bie ©erbugo met 
ben gefonben pabbe na ben Erts-Üfertog ErnePug / 
pem alle De geïegentpcpb ban bat quartier oüecfcpzp* 
benbe / en berfoeftenbê geïb en afppentie ban ©olft / 
fo men Ezoningen toilbe bepouben / toeïfte 23zie'aeu 
pjn Excellentie bequam. ’t Heger Der l^eeren Staten 
ig tsebert pet bectreft ber ©pauben Pil gebleben / en 
pebben op ben negenben boen palen 150 3©ageng 
met ©tbzeg/ bie noep tot Etooï lagen/ en op Eoe* 
beeben gebepineert toacen / bieineu tot ©inmcn toe 
niet pabbe ftonnen bzengen/ booz’t gebzeft ban^za* 
men/ en be quabe ozbze bie op’t bp een foeeften ban 
bien gepelt toierbc / beneffeng batfe ban boep ïaet (Foi.19) 
boozt quamen / baer booz men be tpb betïcog / en 
meer berliefen mope / ’t toeïft pjn Excellentie penbe / 
en Coeberben niet langer onberpen toiltenbe latrit / 
pceft bc boozfepzeben 150 JBagcug ©ibzcg boen palen / 
bie boenbe belqibcn bp Ezaef ^pilipg ban ©ajfm / 
met i o ©aenbclen ©upteren / btjf ouöcr ’t ©egiment 
ban ©zacf ©pilipg / bpf ban be Jbcpotten / ni bpf 
ban ^oozb-ï^oïlanb / blpbeube met Ezaef l©ilpclm 
be refïe ban ’t Eeger tot ©mmen / om bc bozbere toe* 
boer baer in te facilitercn / ’t torift meep te toagen fou* 
be moeten gefepieben / om bat ’t toater feer apiep / baex 
toe bp naelï ’t gepeeïe Eegcr mop marcpcrcn / om bie 
beefeftert ober te boen ftomcu: ben feiben negenbm 
quamen noep in pjn Excellentie Eegex 7 ©acu beien 

ba» 
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ban ö’ouöe Cngeïfe / flctït ten ïjoogfïen 550 iBannen/ 
biegefogeccttoaraiftesupben Uturnen oüec öe S5?ug= 
ge / en ïjebben ftaec noefj ten felben bagen geretten- 
cftcett / fufft£ bat ïjet ganfcïje Eegei* ront^-omme 
’t ©oïft gceetrencïjeci't toa£. 

Me sicfjanfcn tneeben gcfïecftt/ uptgenomen aen 
öe ©?cntfe 5130e / op’t epnöe öe£ ïeggenöe / be 
ifophipöen ïucrö De fteurè gegeben of fp tuilöen bftjbcn 
’t fdbe óBamifocn bcïiouben ofbeebetfefjen / fp ftofen te 
bïijbcn. <3p Cocberöen tuecöen noeïj bcboriöen arijt 
fa ft ilogge /1 en fe£ lafï IBoiits en bijf baten $3otec£ / 
en Dacc ttjccbc o?bte geffeït / Dat alle ©imtalfe en noot; 
Cmifc öaec op geb^acïjt iucröe / en tueï booten boot 
cm geljcd 3iaec. 

toxben ooft na Dm t^agc afgebaecDigt / Co; 
fijn ton bet ï$d en Ccpüngcn / bepöe tfïaöeu ban &ta; 
ten / om ban De If ecren Staten tc becflaen De uieninge 
tolt men nu cctfl onöetflaen fouöe / te loeten / of 
men fottbefïen ©doeningen te tonnen/ of De 
tc / en [jet ©raeffcftap ban Sntpïjen boojté ftlaec te 
maften : öc Staten ©enctaeï fcïjjeben öaêr op boot 
antbmzöc batfe ’t fdbe fïdöen tót goctöunftcn baii 
fijn <èv*ceïïentic met ©jaefiBilïem / en ben ilabe ban 
Staten bic tet S'ojoI toircn / aïfo toctö bet in Delibe¬ 
ratie geïenb. benige ban öc graten ban ©neflanö 
fjabben ïiebcr geflen / battet Eeget na iCtoente ïjaööe 
gegaen / en öatmen ©doeningen met ^cfjanfen ge- 
bïotqueert / en ban ïanger-fjauD uptgcïjongert ïjabbe / 
boclj öaet luerbe epnölrjft gcrefolbêert / bat men na 
afdoeningen tuccfteh fouöe. 

©ecöu. ©cröugobecfïaenöe / öatöeCapitepn g»otomajoj 
sa fena gehangen toa£ / ni bat fijne 23?ieben in ïjanben toatcii 
a|.i öc« genomen / tuats öaet in niet tueï te bdeöen / en fjeeft 
^moa ober fulft£ na een anbec moeten omfïen! Die be repfe op 
om griö uicu$ boen füiibe; ben Caminiffad^ Ofenecaeï ^joïjan 
en aois ©ontecajS fjeeft ficïj aengeboben / en tot fijne beefe- 

hertrjepb/ tjet meefïenöecïüanöe ïïuptecijc mebe ge# 
nomen" / en té tot Snuffel aengeïtomen / en fijnen 
ïaïïbQïtpacïjt: ©aec toaten ooft ©eöeputeecöe gefto; 
men ban Die ban ©peningen I faïficiteecöen om affc 
fïentie I öocïj htegen ïneunig geljoot^ ofbeïjuïp^ / fo bat 
Conteta?’ uocïj öc tluntenjc / noeïj ooït öe afebeputeet; 
ben ban afdoeningen / geen affcïjepö fttegen. 

^oefj eeu lop ftomen tebctijaïen ïjet^&clegïj en innes 
niiingc ban afdoeningen < betepfcïjt be faïte / bat b)p 
reeft ban be gricgcntïjept* en ftaet ban b’€dodïoge in 
Bpnïitijft / eenigj} bcifjacï maften. 

IDp Ijebürn in onp boo2gaenöe 25oeït bcrïjaeït / fjoe 
bat öe^ecee ban Bitcp/ Ofoubamcuc ban JBeaue / 
en bic ban .fBcaia* ïjen met ben ïïoning ban ©danfc 
njft betfoent fjabben baee in be i|cctogc ban IBanne 
fccu gualijfttebdeben toa$1 bdcefenöe öattee meeeain 
bete fijn cjccnipeï boïgen fonben / geïijft ooft gefcljict 

luant Die ban Hyon^ / geltjft ibpin’tboo?gaenöe 
23oeft beefjaeft fjebben / fjabben niet aïlcen be IBm 
penen genomen tegen ben Sleitog ban .©einout^ ïja= 
ten ofoabcincuc / maet ïjabben ïjem ooft gebangen 
genomen i unt toeïïtf gebaugcnifTe ïjp ontltomcn btag / 

ómliomt 'n Rïéebecen ban fijne iftametfing / en bdoeg fjet 
u" ()jne Bat baer be ontepnigfjept in tuaö en ging öaet me; 
bf ia 11- be boa? bdie IBacïjtcn/ geïijft afó fijn tóanieding ge; 

tuoon loajj 1 en ontguani ’t aïfo: Die ban 3lpoip bta; 
ren te boten / namentfijft óen 7 f ebpatp betfoent i 
be ^ettogc iö feftete tijö na fijn bïucfjt binnen Jlicp 
ftraneft geloojben en geflodben / na imcnö öooö fij¬ 
nen Huptenant ben ïtoninglj locbeconi obet-gaf alle 
be obetige ©afïigïjeben bic Ijp in fjaööc / in ’t 3ianb 
ba»i ifoieefl enllponop^/ onbec bclodïtc loaten^int 
Cflirmic / Barcnned / ilonanne aen be 3lopte / en 
ooft (Couffp / in ’t Üanö ban Epon/ teant ©penne 
cnanbece pïaetfen / en fjet flcdte Cafleef ban ïBita; 
bdic in 3Dofpfjine boaten bood ‘JUpfjünfo €odfe ban 
"ó ïioningé toegen af ingenomen. |©ijn iPecte ban ©i; 
ïarsi/ Bbmtraeïban©puhrjjft/ tocfbcoohnictlange 
fltb n et ben ïfcmmj re beifocncn / ïjem fcberenöe fjoog 
3lomiabbien en öe ^tab ban ilouan t fjeni ió bcbefïigt 

brnicue Öd ‘©ffide ton t Itbmitaeïfcpap / en ïjet OBoubecne; 
ban ment ton ^dtnnnöie/en eenen fijnen SBp jbec bat ban 

flcntie/ 
Dan 
Brögt 
tnepnlg 
aefiuo^. 

getrost 
ban 

hemffe. 

tBecc 
ban 
Btoarg 
<®0!I 

©ab?e be OBdace. j©etteneetfïenUjepgetben&pmon 
utune^ upt fBontaubemet te treeften met fijn ©oïft / 

op’tbetfoeft banben?tbmirad/ maetojb?efttrjgenöe 
ban be *Bicnaet£ ban ben honing / bie tot ^atij| toa; 
ten/ en bie nu bepïaet^boo? onnut ïjidben/ enfonber 
ïjopeban gefecuteett tc ftonnen loetben / ip ïjp met fijne 
Compagnie baet upt getroeften. 0oft ïjeeft fietj i©on; 
fleur be Bafignp/Coubctneut ban üamericli/berftïaert 
boo? ben ïloning ban ©danfttgft.Biïïetop [tornt ftepme; 
Irj i met ben oning oba*-een / boo? fijnen ê>oon Caro; 
ïtp ban 'Eïniouc/oin be J>tab ban ©ontopfc obet’te ge; 
ben: ifp fcfjjccf te boren eenen 23udicf aen bcnifcctog 
banlBapne/ ïupbrnbe al^ boïgt: 

YN HILERE. 
Ik foude u Hoogheyd dikvviis fchrijven, fo 

ik het konde doen met vrucht voor het gemeene 
befte , ende voor uwen dienft , maer de faken zijn 
in fulcken ftand , datter niet meer is dan de hand 
Godes, dat daer yetwes in gelden mach. Wy heb¬ 
ben alle gelove en hope verloren, d’een op den an¬ 
deren i foo dat wy de openinge die wy aen beyde 
zijden doen > de lift en bedriegerije toe-fchrijven , 
’c welk een quaed is , ’t welkmen feer qualijck te 
boven kan komen , want waer het vertrouwen 
ontbreeckt , daer zijn de woorden onnut, voor¬ 
namelijk de gene die privé en fecreet zijn. Hier¬ 
om ift , dat ick uwe Hoogheyd dickwils en oock 
noch onlangs gefchreven hebbe , de generale fa- 
kfen publijckelijk te doen handelen en bedienen , 
en van publijeke perfonen , achtende datter geen 
ander middel is om te ftaken het onheyl i ’t welck 
ons komt overvallen , dan dien. Gy hebtet al- 
tijds verworpen om verfcheyden confideratien , de 
welcke meer de gemeene intereften , dan de ge- 
meene laken betreffen En dac is ’t gene ’t welk 
heeft doen lafteren de proceduren van u Hoog¬ 
heyd , en van alle de gene die gy daer toe geëtn- 
ployeert hebt > ’t welck heeft doen verliefen de 
goedgunftigheyd van ’c Volk , ’c welk het princi¬ 
pale fteuniel en grondveft van uwe authoriteyt 
was j en ’t welk in 
de voet lal brengen , 

Souatt 
toerfoeti 
met öe 
l&onlti 
ban 
©tanfe 
rijk / fi 
letten 
Eietn 
ober j 
Igoog-1 

rnanbie 
en öe 
&tab 
ban. 
Sou 
aen. 

&pmo 
3tma= 
nes 
trektm 

raubes 
nier. 

XBonfi 
29a(lg< 
np-öot 
brrnen 
ban€g 
mcrik 
ben 
felaett 
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boo? 
ben He 
ntrnj 
ban 
©tank 
rijk. 

l»onf 
beSiia 
ropöan 
bekte» 
cretelpf 
met bet 
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't eynde uwe partye onder 
, tot fchade van de Religie, 

en van den ftaet. Gy hebt gevreeft de vreemde¬ 
lingen te verftoren, dewelke u byftaen, dewelke ü 
nochtans weynig danks daer voor geweten heb¬ 
ben , en hebben ook noch te minder forge ge¬ 
dragen om u by te ftaen , en te verfferken, 
gelijk het van node was,, om met geweld (en de re¬ 
putatie van u luyder Legers by een gevoegt) te 
voorfien in defe fubtijle misnoeginge en publijke 
wanhope , ’t welk wy wel voorfagen dac ontftaen 
foude uyt de’vernieuwinge van den Oorlog. De 
Vyanden geloven , dac gy de continuatie van 
het Beftand niet verfoekt dan om goede forcen te 
verwachten , en uwe partye te Romen en in 
Spangien beier te richten , en het Volk gelooft * 
dat het is om de Oorlog te doen duuren , en 
uwe particuliere faken te beter te verforgen. 
Dat zo zijnde , hoe verhoopte gy (gy fwak 
zijnde , gelijk gy zijt) de eerfte te perfuade- 
ren , dac gy in goeder trouwe wilc handelen, 
en d’andere , dat gy hun wilc en niet kond Tal¬ 
veren , dan met eene publijke handelinge , fo- 
danige als ik u hier vorens gelchreven hebbe , de¬ 
welke uwe goede intentie over al beveftige en 
rechtvaerdlge. Dat is een ding ’t welk gy wel 
doen kond met het believen van den Paus, om 
lijn Heyligheyd te bewijfen het refpeét ’t welk gy 
hem fchuldig zijt, en om u woord te houden, en 
’t welk fo haeft niet gerefolveert noch befloten kan 
werden , ofgy fulc noch wel tijd hebben om veiklaerc 
te werden van den wille van fijn Heyligheyd, a! trad 

fchnon morgen in ’t werk, eer dat het fëlve 
zy. Gy acht delen weg al te ge¬ 

vaarlijken fchandelijk te zijn; maer ik in mijn regard 
gelove niet alleenlijk dat die niet dan feer feker en 
nut kan zijn voor ’cgenerael, en voor u particulier > 

feer 

23?fe| 
ban b» 
Heer öe 
Si lier o 
flcnben 
timog 
ban 
OPapni 

men 
afgemaekt 
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fcer honorabel en met groter ontlaftinge ; maer dat 
het oock is de eenige > en datter u geen ander re- 
fteert om te ftaken het quaed ft welck ons dringt. 
Mijn Heer , ik feg ’t u fo vry uyt , als zijnde een 
vriend van mijn Vaderland , jalours van de behou- 
deniffe van onfe Religie, en uwe reputatie en dienlt. 
Eyndelijk , een yegelijck is d’Oorloge moede , en 
daer lal voortaen geen queftie meer zijn van de Re¬ 
ligie , noch ook in uwe macht om ons te befcher- 
men en behouden , noch in u felven goed te doen. 
Ik (al u de redenen niet feggen waer op (y fich fon- 
deren , want gy weet en gevoelt die beter dan ye- 
mand. Maer gelooft vry , ik bid u , datter wey- 
nigh menfchen zijn die fich willens en wetens ver¬ 
derven , en fich voor de refte van haer leven en 
van haer Nakomelingen fich in eene wanhope wer¬ 
pen : De goede Steden en Gemeenten komen daer 
qualijkft mede toe, als de gene die fich vinden ont¬ 
bloot en vervallen van de hope die fy gevaet had¬ 
den van defe Oorlog , en die daer van meer te lij¬ 
den hebben dan d’andere. Verwacht dan niet d’ef- 
fe&en van haer wanhope , gy zijt te zwak om die 
te beletten , en isalreedete verde gekomen om met 
foetighevt en loosheyt terugge gehouden te werden. 
Gy luit het lo bevinden en bekennen , mijn Hee- 
re, en God gunne dattet niet te laet zy voor fijnen 
dienft , en voor u particulier. So wie van wille 
is wel te doen , en moet geen fwarigheyd maken 
van in ’t publijk te werken en te handelen , noch- 
te die wel betalen wil , van fich felve wel te vcr- 
obligeren, en verbinden. Hier mede kufiTe ik de 
handen van u Hoogheyd. Uyt Pontoyfe den twee¬ 
den January 1594.. 

Eet $ec parlement ban 2Civ* cn ïanbfcïjap ban p?o- 
Parie» facncc / quam ooft en machte Ijact tocfocninge met- 
ia l airten Honing / men Ijoojbe alle Dagen Dan ban b’eene 
n JbtaD Dan ban D’anüccè / ja ban eene geljede p?o= 
lantf bi iKtic Du fïtl) metten Honing berfocnen / en fijn IBaje® 

ftept Debcfe aïïe fnlh gocD ontïjael / öatfe fecc tori bet* 
borgt toaren/ foöat fijne ©panben frifp ficlj bact in 

te / oer» oettaonberen. 
®en n 3? e burgeren ban porijp too?öen ooh oproerig!) 
lonina or>öec ben anöercn / cn bele blaten ben Honing toe? 
^je gebaen / be Hertog ban IBapne Ijicïtfe baf! in bc^ 

anjea. DtuanU fo bele tjn honbc en morijtc; lip bebe eenige 
tjë iön treffelijke burgers / bic hem fufpecten üctbadjt toa 
iproctig icn/ uptDe.^taD bemerken/ bact mebe ïjet nictgci 

au. tcmebiêert tocib ) kunt befelbe bact na aftoefenbe/ 
leren/ öoo2 tj^ec fcljkjben meer uptrcchten / ban f*p fbuben 
locö öe jjgbhen honnen bom fo fp pctfoonïijk bact in gchlc- 
fan108 ben Vnaren: Hertog ban JlBapne heeft ooit om 
tnsapnc fehccc lichte fufpitie afgcfïclt ben <6:abe ban 23elin / 
)ouöfe (0betfle ban be &tab / ’t toeïk ben óacö fcec qualijk 
J"ÖEC nam / toant hP toap een feer befrijepben man / bic 
itoang. hem tori cn gcttoutocltjh getnagen jjaböc; 23rim fich 

ssfitn binbenbe fonber oojfahe afgefïelt/begaf fich onbet be ge* 
Ptaerfie ïjoo?faemlje«t ban ben Honing: be Hertog ban Ji©nu; 
>an. ne Ijabbe in pïaetfe ban 23eltn toebetom ingefïelt ben 
noTt ^wbe ban 25nfalt / bact op hP fich meet fcljeen te 
jan ftjn betroutoen / alp op ben boo?noeittben 25riin , Doch 
Knipt ïjoe het baer mebe betgaen is / fuïlen top tcrfïont bet' 
& rn holen / alp top cctfï f tillen gefpjohen hebben ban be Ijan 
tic <5?a* bcïinge bep Honingp met bie bam0?lean^/altoaet <6om 
ae ban betneut toap ftëonftcur bela Caftte JBarefcljaï ban 
jjjjjjj* ©lankrtjk / befe üup feet Catholtjch / en Ijabbe ficlj 
in fijn altijb^ gchouben aen be pattpe ban be Htguc; maer 
piaetfc. aï£ be Honing ficlj tot be Catboïrjhe ifiritgic beitcet; 
(Foi.10; be/ en tet JilöifTe ging tot&int «Deutjé/ fo toap hP 

tet félbet ttjb binnen garijp / cn bctflacnbe / ijoe 
be Ceremonie te tocth toap gegaen / en bat fo bric 
Catholijhc 23iffchoppcn en gelaten baetbp getoeefi 
toaten / bie fulltp aïlep goeb gebonben habben ( cn 
hebbenbe baet na met bele (Öriectbe communicatie 
gchouben op bit ftult / heeft hP boo? Ijem genomen / 
Detorjlc hP geen anöet pjetert Ijabbe geljabt tegen 
ben Honing ban bellriigie / bat nu ccffcctbc/ fichfcb 
be onöct be gel)oojfaemöcpb ban Den Honing te be? 

IV. Deel. 

gebenter eetfïet gelegentljepb 1 fienbeen hottnbe bail 
’tgene be Hcerc ban ©ittp te|Beau;t / baet hp Cou^ 
betneut toap / gebaen IjÓDDe / cn anberc meet / fo 
bocht hem bat Ijet ttjb toap / bat ejrempri te bolgcn / 
toaetotn Ijp op ben 17 jMgtiatp 15-94. Ijer Qlirijacni 
en Ccincciitc ban <i3?leaiip bp ben anbeten betgabett 
hebbenbe / heeft hl1 aeu bcfelbê gebaen befe nabolgtnbe 
Ptopofitie. 

Myn heeren, 
De Vergaderlngedie wy nu hoüden , isdecon- p?0ï,03 

tinuatie van de laeefte die hier binnen gehouden is, fitteöató 
welkers refolutie ons den Treves gebracht heeft , na 
dewelke gyluydcn fo verlangden , die ons geaccor- 
deert isgeworden voor drie Macnden, op conditie, ditjaftre 
gelijk ik van de Gedeputeerden verftaen hebbe, dat- Iffèatf* 
men binnen dien tijd handelen foude van volkomen 
peysen verfoeningemetden Koning, dewelkefondet jg2flng3 
die oorfake den Treves niet ingewillight foude heb- rtjft/se* 
ben. Delen tijd is kort en fal haeft verftreken zijn • (iec gpmDe 
eenshoe veelder alreede van deeerfte Maend verlopen 
is. Te wachten tot dat den Treves geexpireertzy,ach- meente 
tende datmen daer te beter om doen fal; ikmeenenier 
dat dat nutis, enfie, fo veel als my belangt, dat de 
continuatie van den Oorlog onfe conditiën niet beter bmi7 
maekt, enoordeele, dat metfo veleaenmerkingen en 
redenen, dat ik achte dat ik grotelijks ralen loude, fo ‘m* 
tegens u Luyden als tegen het generael van dit ge- 
heele Koningrijk , indien ik capabel zijnde , door 
de genade die my God gedaen heeft , om verftaen 
en onthouden te hebben ’t gene ik gefien en gemerkt 
hebbe in de faken van delen ellendigen Staet, ik u 
Luyden verbergde, diflfimuleerde, of verbloemde de 
kennifie die ik daer van hebbe, en’t gevaer daer ly u 
Luyden in brengen konnen , fo gylieden niet haeft 
eene goede en heylfame refolutie neemt. 

Eenyedervanulieden weet, dat de voornaemfte 
oorfake, waerom wy de Wapenen genomen hebben, 
isgeweeft de hand-havinge en befcherminge van onfe 
Religie, een feer heylig en feer eerlijkiubjeót, ’twelk 
vele Volkeren genodigt heeft om fich t’lamen tever- 
eenigen van wille ; ’twelk defe zijde gegeven heeft 
den naem en tijtel van deHeylige Unie. DeSpan- 
giaerts, verneemt van onfe manieren en conditiën, 
hebben fich gevoegt tot onfen byftand, en hebben fich 
in’t begin fo religieus getoont, dat fy hebben willen 
protefteren daer niet in te willen treeden dan uyc 
b'ooren yver der Religie, nergens anders na ftaende 
in defen Staet, fofyleyden, dan na de behoudeniiïe 
van dien, God gave dat heur intentie lodanig geweeft 
ware, of dat fyfich niet getoont hadden van andere 
ambitie gedreven te zijn. Wyhenben dan denOor- 
log vijfjaren lang gevoert, met feerkleynen voort- 
gank tot onfen voordeel, en by-na geftadclijk op de 
detenfive, de Vyanden fich allenkskens meefter van 
’tV'eld gemaekt hebbende, endekleyne Steden ver- 
latenz.jnde fonder byftand en befcherminge, ’twelk 
veroorlaekt heeft , dat de groote en principale der 
Provintie gevallen zijn in leer grote noden, en het 
Volk moede en mar, heeft geacht en gedocht, dat 
heur onheyl quam van datter geen Koning was; en 
door dien de Koningh doe met van onfe Religie 
was, quam \ hun toe en ftont hun vry te noemen 
en verkiefen eenen Koning, dewelke voor eerft er¬ 
kent ware voor goed Catholijk, v/eerdig en capabel 
van qualiteyten en conditiën om over hun te rege- 
ten: En om daer toe te komen , wierden de Staten 
binnen Parijs beroepen in de May-maend laetfticden , 
alwaer fich een leer eerlijk gefellchap der drieOn'ens 
by-een vont. En doe waft dat de Spangiaerts heur eer- 
gierigheyd begondente ontdecken; dev/elke welde¬ 
den blijken niet meer te zijn binnen de palen der eerfte 
propofttieri by hun gedaen, van niets te pretenderen op 
den Staet; drijvende alledegrootfte liften en praktij¬ 
ken dieft hun mogelijk was, om vrunden re gewinnen* 
lo inde ordre der Gecftelijken als der Edelen en des 
derden Staets. Ik kander met kennifte van fpreken, 
als de gene die tegenwoordig was in de Vergadering© 
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die daer gehouden werden 9 gelijk gy-luyden daer 
ook Gedeputeerden van deze Stad had , die ik zeg¬ 
gen kan niet geweeft tezijn van degene, alzo wey- 
nig als ik, die fich hebben laten omkopen ; niet te 
min het greyn, ’t welk uyc de Indiën komt? wiert 
aen eenige orden geftroy c, ’t welke vele partialitey ten 
in der Staten Kamer verwekte. MaerGod, die dit 
Koninkrijk altijd fonderling bemint heeft , en be¬ 
toont, dat hy het niet t’eenemael vernielen wilde, 
doende in de grootfte extremiteyten blijken eenige 
effeëten van lijn Goddelijke góedigheyd om dat re ver¬ 
lichten, vermeerderde zulks de gemoederen van de de- 
gelijkftevan datgefelfchap, datzy veelfterker bleven 
als de gene die omgekocht waren; en door dien middel 
bleven alle de propofitien , die tot voordeel der Span- 
jaerts gedaen wierden, ydel en zonder effedt. 

Ik zal u 1. hier niet gaen deduceren de Haranguen, 
die zy in de voorlz. Staten deden in faveur van Me- 
vrouwe d’Infanteen den Ertz-Hertog Lrneft, om hun 
een van beydcn te doen aennemen en verkiezen om te 
heerfchen over deze Monarchie, nochte deHarangue 
door een Dodtor van haerNatie voorgefte!t,om te per- 
iuaderen dat men de Salice wet breken zoude. 

Dat is gedrukt in een Boek,’t welk daer van gemaekr 
is waer aen ik my gedragen Zal, en zal te vreden zijn 
U L. te zeggen, dat alle die Haranguen de Staten niet 
bewegen konden, hoe vele fyder ook aen haer zijde ge¬ 
kregen hadden , de vromigheyd der goede en oprechte 
Fr-argoyfen , die fich klcekmoedeüjk tegen dat alles 
ftelden,verwerpende zulke vreemde vonden,proteste¬ 
rende te wilJen blijven onder de Wetten en Coftumen 
van Viankrijk, zonder toe te laten en teconlenteren 
dat aie gefchondem en gevioleert wierden,en noch min 
fich te ltellen onder ’t gebied en heerlchinge van een 
vreemt Volk. 3 

Mijn Heeren d’Agenten en Dienaers van Spanjen, 
fich in haer oplet bedrogen vindende doordedapper- 
heyd der goede Frangoy ien, refolveerden zy ’t felve op 
eene andere wijze te doen , ’t zy dat het uyt hun-lieden 
quam,of uyt den wil van haerMeefter(gelijk fy leggen) 
of dat yemand hun dat rngefteken hadde,dat de gedag- 
teniffe van wjjlen mijn Heere van Guyie noch zo ge- 
graveert was in de herten van die van deze zijde, de re- 
genwoordigheyd van mijn Heere zijn Soon van zulke 
goeder hope, en waerdiggerecommandeert tezijn tot 
het Huwelijk van Mevrouwe d’Inrante;’tzelve zoude 
terftontaengenomen werden met zulke vierigheyd en 
affectie, dat men datelijk uytfpreken foude dat Ko¬ 
ningschap daet zy zo na verlangden ; en cnet’er daed 
men zach terftont eene zeer grote veranderingeinde 
geheele Vergaderingen ant niemanr repte fich om iich 
daer tegen te (lellen , gelivk men tegens d’andete voor- 
gaende gedaen hadde: tnaer ter contrarie wierden zy 
bedankt,zo van wepen Monfieur de Mayne,als vanye- 
gelijke Kamer in ’t particulier, voor de gunft en eere 
die zy MonfieurdeGuyfegedaen hadden; maer ’t en 
duerde niet lang of de voorfichtigfle en klaerliefifte,(a° 
gen wel dat het eene leer fchelmfe praëtijke was en ge- 
vaerlijk voor dien jongen Prince, den welken zy lich 
nieten ontfagen te verderven en te ruineren , met alle 
de gene die geconfenteert hadden» om hem Koningte 
verklaren,om tot haer oogmerk te komen;’t welke was 
om ons door dien middel onverfoenlijk te maken met 
de Koning, en ons te fien treden in eene onfterffelijke 
Oorlog, ’c welk het eenige wit is daer zy altijd na ge¬ 
mikt hebben, gelijk zy noch doen. En ik verfekere u 1. 
datzy wonderlijk verbaeft waren van meervoorfïch- 
tigheyd en wijsheyd in die Vergaderinge te vinden, zo 
verre dat fy ook klaegden over deVrienden en Dienaers 
van Monfieur deGuyfe,dewelke fich koel getoont had¬ 
den,feyden fy,in ’t poinët van fijn eere en de verheffin- 
ge fijner fonuyne tot een fo grote waerdigheyd,ja hem 
felfsook berifpten van kleynmoedigheydimaerden tijd 
en d’affairen, die federt gepaffeert zijn, hebben genoeg 
te kennen gegeven de waerheyd van die praëtijke,door 
dien dat’ei leden fesMaenden verlopen zijn,fonderdat 
de Catholijke Komng doorBrieven,Ambaffaden of ee- 
nige andere bewijfingen eenig teken gegeven heeft,dat 

hem d ie propofitie aengenaem was. Maer noch klaer- 
derisd’mtentie der Spanjaerts gebleken uyt den Brief, 
die mijn Heere de Legaet na Romen fchreef, een wey- 
nig nadatdeTrevesgeaccordeert was,in Auguftoleft- 
leden; waer in hy volkomelijk ichreef’t gene in alle die fFol.20 

alFairen gepaffeert was,en onder andere particularitey- 
ten zeyde hy, dat de Spanjaerts bedwongen waren ge¬ 
weeft,ziende fich afgeflagen , nopende Erneft en d’in¬ 
fante, voor te ftellen het Huwelijk van de felve met , 
Monfieur de Guyie, niet uyt intentie die fy hadden 
van haer beloften t’onthouden, maer denkende door 
dat middel te beletten de bekeringe van den Koning; 
enalsdevoorfz. Erneft in Nederland gekomen zoude 
zijn met een machtig Leger, zy door geweld zouden 
doen accorderen, ’tgenezy niet hadden konnen ver¬ 
krijgen met goeden wille: En daer uyt keunt gy-lieden 
klaerlijkgenoeg fien, mijnHeeren, hoedanig daer is 
het wit en oogmerk der Spanjaerden met haer intentie. 
En ik bidde de gene, dewelke gedacht hebben dat 
haer begeerte was te foeken ons heyl en welvaert, met 
derufteen Vrede van dit Koninkrijk, die opinie van 
fich te doen , en te geloven dat zy nergens op uyt 
zijn, dan op de krenkinge, verlcheuringeenconfe- 
quentelijk ruïne des fel ven. 

Het isgantfch feker,dat fy niet fo feervreefen als dit 
Koninkrijk weder wel vereenigt te fien , en de Volke¬ 
ren geunieert onder eenen Koning, ik fegge een wette¬ 
lijk Koning,en niet die van hun geraaektzy gelijk een 
Satrapanade oudewijfe der Perien. En alsfygefien 
hebben dat de Koning Carholijk geworden is, en dat. 
die daed geraekt heeft het herte van ’c meeftendeel 
der Frangoyfen, hebben fy gedacht dat ’ergeen mid¬ 
del was om ons te houden onder de ellendigheyd van 
den Oorlog , en confequenrelijk onder haer beer- 
fchappye(want het is gantich feker dat wy die niet 
louden konnen voeren , fonder den byftand van haer 
byftand en geld) en fiende dat de Koning na Romen 
fond eene feer treffelijke Ambaffade, beftaende uyt 
Princen, Cardinalen, Biffchoppen, en Edelluyden» 
om fijn Heyligheyd te bewijfen de kinderlijke geboor- 
faemheyd gelijk de Koningen van Vrankrijk eerft 
aen de Krone komende, gewoon zijn te doen , heb¬ 
ben fy gedaen alles wat fy konden , om te beletten 
dat die te Romen hiet ontfangen wiert; en hebben 
fich fo wijt verftout, dat den Ambafiadeur van de 
Catholijken Koning, te Romen redderende by fijn 
Heyligheyd , hem wel heeft derren dreygen in den 
naem van fijn Meefter , dat hy het verbond en vriend- 
fchap met hem breken foude, indien hy verwilligde 
om den Koning aen te nemen op fijne bekeeringe; 
en leyde hem yorders, dat hy beletten foude den toe¬ 
voer van ’c Koren, ’t welk uyt Napels enSicilien te 
Romen komt, tot onderhoud van dat grote Volk. Gy 
fiet daer uyt, mijn Heeren, van watGodfaligheyd en 
Religiedefe nieuwe Chriftenen beweegtzijn: Jadat 
meeris, de Paus had fuik een verdrieten misnoegen 
vandieonwaerdigheyd, dat hy’er omtebedgihgleg- 
gen en om fchreyde, klagende aen eenige Cardinalen 
die by hem waren, dat hy fich gedwongen fach in 
fijnen wille, en fijne fegeningen niet mocht uytdee- 
len, fonder het believen en goetdunken der Spanjaerts. 
En ontbood ter felver ure aen Monfieur deMayne, 
dat hy fich niet t’eenemael aen hem addreflëren foude, 
nopende de faken van Vrankrijk , om de voornoemde 
redenen; maer dat hy hem met fijne advijfen middel 
enhulpegaf, om daer toe te doen de vereyfchte re- 
medien. Moet dit, mijn Heeren, ons niet genoeg 
doen oordeelen , hoedanig daer is d’intentie van 
fijn Heyligheyd , en dat zo hy niet ingenomen of 
te rug gehouden ware van vreefe, hy fo lang niet 
toeven foude, om fich te refolveren tot de heyl en 
welvaert van defen Staet. 

Nu fal ik U L. feggen » dat Monfieur de Guyfe 
feer misnoegt uyt Parijs gelcheyden is , door dien 
dat hy weten wilde uyt de Dienaers van Spanjen, 
eer hy vertrok, wat hy te hopen hadde van de voorftel- 
linge die men gedaen hadde van d’Infante en van hem , 
alfo federt al fes Maenden verlopen waren,’t welk cijds 
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genoeg was om (Tintende v&n haer Meefter verftaen te 
hebben: Sy antwoorden hem, dat dat van het lange 
dralen van Monfieur de Mayne quam, dewelke den 
Koningvan Spanjen ontboden had, dat hy hem bad 
geen antwoord te geven op alle de faken van Vrank- 
njk, voor dat hy een Ambaflade aenfijn Majefteyt 
gefonden hadde, om hem heel particulierlijk te doen 
onderrichten, en informeren van de faken van her- 
waerts. Dit, ’t zy dat het waer of leugen is (neemt 
het fo’t U L.goet dunkt) en moet Monfieur de Guyfe 
geen groot contentement gegeven hebben, noch van 
hunlieden, noch van mijn Heere fijn Oom. Uy-lie- 
den het wel hoe defen Staet aen alle kanten verdeelc is, 
fo in de perfonen van de Princen en Hoofden , als in 
deGemeente der Provintien en Steden. D’eenebe- 
geeren den Pays , d’andere Beftant, de derde eene 
Neutraliteyt. Mijn Heeren van Maync en Guyfe 
zijnder foaen, alsik gefegt hebbe : Monfierde Mer- 
curedoethjnefaken aparcen byfonder. Monheurde 
Nemours en fijn Broeder foeken niet dan de middel 
om fich te wreken,en achten hun onverfoenlijk: Mon- 
fieur deLorraine, ’tHoofc van het Huys > heeftTre- 
ves gemaek:, en cafleert en dankt af alle of by kans alle 
fijne forcen, op hope van den Pays die hy maekt, in¬ 
dien fy alrede niet gemaekt is, fo met den Koning als 
met fijne Naburen die van Straetsburg ; en maekt 
door dien middel fijnen Staet neutrael, gelijk defelve 
voor dele Oorlogen was, fich t’eenemael van de Ligue 
affonderende. Wy weten voodeker , dat de Steden 
van Roüaed, Ponthoyfé, Peronne, Montdidieren 
Roye van haer accoort handelen , fo fy ’t niet alrede 
gemaekt hebben ; en men heeft my verfekert, dat 
Abbeville en Amiens Gedeputeerden ten Hove gefon¬ 
den hebben. Provenceen Monfieur de Carce,Schoon-, 
Soon van Monfieur de Mayne, hebben den Koning 
erkent, alsook het Hof van’t Parlement, ’t welke te 
Aixis; gelijk van de felven nu onlangs ook Lyonge- 
daen heeft, die grote Stad, eenevandefleutelenom 
in Vrankrijk te komen. 

Ikfal U L. noch vertonen dathetiwackefecours, 
’t welke de Spanjaerts ons gegeven hebben , en de 
lankfaemheden die fy daer in gepleegt hebben en alle 
dagen plegen, ons genoeg doen blijken dat haer voor¬ 
nemen met is onsteverioffèn uytdemiferiendaer wy 
in zijn, maer eer ons noch dieper daer inteftoten , 
door de oneenigheden die zy tuffchen onlePrincen 
veroorlaken, en de praótijken die fy in de Sceden drij- 
Ven , brengende d’Inwoonders van dien in onder¬ 
ling wantrouwen, achtende geLadelijk dat deruine 
der Franfen de grandeur of grootheyd der Spanjaerts 
is. So vele exempelen en getuygenifien als ik U L. 
hier by gebracht hebbe , doen my vertrouwen, 
dat’er niemand van U L. is, die niet oordeele dat 
men nootfakelijk , of onder defe heenchappye der 
Spanjaerden moet vallen, of den Koning erkennen. 
Want langer fonder Koning te blijven, dat kan niet 
beftaen fonder ruïne van den Staet : te denken om 
U L. Neutrael te houden, dat loude eenen pericu- 
leufen raed Zijn, en dewelke U L. inogénlchijnlijk 
verderf te brengen, omd’eené of d’andere party eten 
proye te dienen. 

Yemant fal mogen voorwerpen en vragen, maer 
hoe fal men ’t met de Religie maken, en mét den 
Eed die wy gedaen hebben ? Aengaende het eerfte 
poinót , antwoord ik, dat my God een Catholijk 
heeft laten geboren worden, dat ik het Heylige Sacra¬ 
ment des Doops in de Catholijke Apoftolijke Roomfe 
Kerke ontfangen hebbe, en in defelve opgebrocht ben, 
en zedert het begin van defe Burgerlijke Oorlogen, 
heb ik altijd de Krijg tegens de Ketters gevoert; en 
fo de Koning gebleven waer in de opinie van de ge¬ 
pretendeerde Religie, ik foude noyt eenige verfoe- 
ninge met hem verfocbt, of begeert hebben. En 
zedert dat ik hem Catholijk gefien heb, heb ikmy 
neerftelijk willen informeren en onderfoeken of ik bil- 
liglijk met hem verdragen mocht, en heb bevonden 
door den raed van feer geleerde en fuffifante Perfona- 
gien, vol van Godfaligheyd en Religie, dat ik dat doen 

mocht londer eenige fwérigbeyd ofquetfioge van con-? 
fcientie. Aengaende ’e poindt van den Eed , dat die 
fcrupulweg genomen moeftzijn, alfo die niet tegen's 
den Koning gedaen is, dan doen hy van ons verfchey,. 
den was van Religie, en dat wy daer vanontflagen 
moeten zijn door fijne bekeeringe. Den tweeden Eed» 
dien wy in defe Stad gedaen hebben, is defe propofitie, 
dicikUL.doe , meer mede als tegen, alfo daer in ge- 
feyt is, dat wy met den vreemdeling niet handelen 
fullen , binnen tooch buyten het Koninkrijk. 

Laetonsnudan overleggen wat profijt en voordeel 
wy te verwachten hebben van de continuatie van de 
Oorlog, hebbende niet meer het fubjedt van de Reli¬ 
gie, ’t welkefchijnt opgehouden te hebben zedert het 
catholijk werden van den Koning. Onder wat pretext 
zult gy-luyden dan nu den Oorlog voeren ? fndien 
Monfieur de Guyze d’Infantegetrout hadde, gelijk de 
Spangiaertsvoör-geftelt hadden, en dat hetKonink- 
fchap van hem geaccepteert en van de Staten aenge- 
nomen en geapprobeerc ware geweeft , dat had dé 
zommigen noch vooreen dekmantel konnen dienen 
om te volherden. Maer God die voorfiebtiger is dan „ . 
wy, heeft zprge gedragen voor defen Staet, en heeft' 
dien niet willen ruyneren,doende ons blijken, dat het 
oogmerk derSpahgiaertsis, deze Krone te doen val¬ 
len op het Huys van Oofhenrijk, ofdiete verftroyen , 
ruyneren, en verfcheuren. Sommige feggen en beel¬ 
den fich in, dat zy ons grote fecourfen zullen bren¬ 
gen , en wonderlijkeexploiöendoen, waeropzybou-r 
wen de hope van des Konings ruyne te fien. Men 
moet weten wat dit voor forcen zijn die zy beloven J 
gy zult bevinden dat het alleenlijk zal zijn van 12000 
Mannen te voet en ?ooo Paerden, alle vreemdelingen, 
en dat zy behalven dat Monfieur de Mayne hondert 
duyzent Kronen ter maend geven , tot onderhoud 
fo van hem en fijnHuysgefin , als van andere Princen 
en Heeren die in’t verdrag begrepen zullen zijn, en 
tot betalinge van zo vele Krijgsvolk , als hy in hec 
Leger zal doen komen. En noteert dat zy dat fecours 
niet prefenteren dan alleenlij k voor dit jaer, en voot 
het volgende verftaen zy niet meer op te brengen 
dan de helft, achtende gelijk zy feggen, dat zy mee 
die kranke en zwacke forcen binnen twee jaren het ge- 
heele Koningrijk onder haer gebied gebracht zullen 
hebben. Ik zweere cn proteftere u-luyden , dat zy 
daer-en-tuflen niet zouden weten in te nemen alleen¬ 
lijk deminlteScad van degene diedeKoninghop de 
Seine heeft. 

Genomen dat deze Luyden volkomentHjk haer 
belofte houden (hoewel men daer aen twijffelen mach, 
door dien zy geene van alle de voorgaende gehouden 
hebben) waer na hebben wy te wenfehen , als ons Le¬ 
ger en dat van den Koning malkanderen aen boort zul¬ 
len komen om Slag te leveren ? te weten de Viótorie 
te behouden, en door dien middel den Koning vati 
kant te helpen met alle den Adel die hem gefelfcb.ap 
houd ,’t welk niet zijn zal, gelijk gyluyden wel denken 
kont, zonder dat hec eene zeer bloedige Vidtorie zy, 
en miffehien met het verlies van alle de Princen van 
deze zijde, en van die weynig Edelen die by hun zijn. 
Wie zal dan de vrucht rapen van deZeVi&orie? het 
zullen zonder twijffel deSpangiaertszijn.dieu-luydeit 
dan niet meer houden zullen als Vrienden en Mede»ge«= 
noten in de Wapenen, maer als haer Onderdanen en 
Slaven, en zullen u-luyden het Jok der dienftbaerheyd 
willen opleggen, breydelende uwe Steden met zeer 
fterkeen machtige Kafteelen, gelijk zy gedaen hebben 
in allé de Koningrijken en Provintien die zy ver¬ 
overt hebben. En zo der par avonture noch eenig 
zaed overig was van de Princen en den Adel, dien zy 
zo zeer gevreeft en ontfien hebben, zy zouden fieb die 
quijt maken door alle ordinaire en extraordinaire we¬ 
gen die zy zullen konnen bedenken, gelijk zy wel heb¬ 
ben weten te doen met die van het Koningrijk vaa 
Napels, waer van wy de zommige Bedelaers en ellen¬ 
dig gefien hebben voor onze Poorten , als die vaa 
’c Huys van Melfe,Dafterye, Befeignak, Sandl Severirv 
den Prince vanSalerne, Branace en andere- Siet daer 
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fonder twijffel, mijn Heere, ’t gene wy te verwachten 
en teverhopen hebben van deSpaenfeheerfchappye, 
indien wy fo fot en onbedacht zijn van ons daer onder 
te begeven. 

Ik heb hier te voren vertoont, om de gene te vol¬ 
doen die daer leggen darmen verwachten moet wat 
Gjn Heyligheyd daer van oordeelen fal, hoe zeer fijnen 
wille verhindert en fijn oordeel belet werd My gedenkt 
noch dat ik te Parijs zijnde > doedeKoning fijne be- 
keeringe teSt. Denijs publijkelijkdede , hymet fijne 
Brieven liet ontbieden en nodigen vele Dodtoors van 
deSorbonne, om fich daer byte willen vinden: de¬ 
welke fes of zeven in getale Monlieur de Mayne om 
verlof vraegden , latende hem fien de Brieven die zy 
ontfangen hadden, dewelke hy zondaen mijn Heer 
de Legaet, dewelke hun eerft met woorden en rempn- 
ftranlien beletten wilde daer te gaen, doende daer ver¬ 
bod by,ja hun ook dreygende met denKerkelijken Ban. 
Waer op Monfieur Benedidtus, Prochiaen van St.Eu- 
ftathius, zo voor fich alsvoor fijne mede-gefellen , het 
woord voerende, den Heere Legaet zeer wel repliceer¬ 
de ; dat hy hem dat niet vei bieden konde, en noch veel 
minder excommuniceren, om dat hy fich ging vinden 
by eene ceremonie zo zeer van alle vrome luyden ge- 
wenfcht,jadoorde Decreten en H. Canons den genen 
van fijne profelïie bevolen engeordonneert in dierge¬ 
lijke gevallen , om door reekenen , bewyfingen en an¬ 
dere diergelijke aenmerkingen te konnen onderfchey- 
den , of de bekeeringe geveynft en gefimuleert ware, 
of waerdiggeapprobeert te werden: enzeyde wyders 
tegen mijn Heere den Legaet, dat fijnen Staeten Offi¬ 
cie hem zelve verbond daer by te moeten zijn. En niet 
tegenitaende alle dezen twift, en lietdevoorfz. Hee¬ 
re Bened idtus en fijne Medegezellen niet heen te gaen 
over volle ïtrate, en voor het volk van Parijs, niet 
verbergende de plaetze daer zy heen wilden. En na 
dat de bekeeringe gedaen was, prezenteerden zy en 
ontboden aen mijn Heere den Legaet, datzy veer- 
dig waren weder binnen Parijs te komen, om ver¬ 
had te doen van’c gene Zy aen den Koning inde be¬ 
keeringe gefien en bemerkt hadden , biedende wij¬ 
ders aen fich deHeylige Decreten en Canons te lub- 
mitteren, om tegens haer Metgefellen van de zelve 
Faculteyt te difputeren , dat zy fich in haer devoir 
gequeeten hadden, fonder dat men hun blameren of 
lafteren konde, waer toe men hun niet heeft willen 
toelaten, ’t Welk my doet geloven, wat my belangt, 
dat het mode wezen by gebreke van goede middelen, 
om bun te overtuygen, want indien men dat hadde 
konnen doen, ik achte niet dat men die occafie zoude 
hebbtn laten voorby gaen , na dien men fo vele andè- 
re kleyne fubje&en eu middelen loekt. 

Ik zal dan met deze maxime befluyten, dat men 
noodlakelijk of onder de heerfchappyeder Spangiaerts 
moet vallen , of onder de weaelijke heerfchappye 
van den Koning; in de eerfte kan ik anders geen goed 
bemerken, dan ik U luyden vertoont hebbe, in de 
wetteiijke zullen wy ontfangen worden als Kinderen 
van ’t Huys, en met geen minder vrolikheyd, dan den 
verloren Sone van fijnen Vader; wy zullen de Religie 
verzekeren en behouden, en zullen ons quijten in ons 
devoir i wy zullen beletten d’onvermijdelijke ruinei 
wy zu'len ons leven, onze goederen, on7e Vrouwen 
en Kinderen verfekeren 5 een yederzal weder komen 
in fijne Goederen, Beneficiën, Officien en Weerdighe- 
den; de Koopman zal in aller vryigheyd zijnen handel 
drijven, het Volk zal gefoulageert worden , het platte 
Land ontlaftide Schipper zal vry wefen om zonder ge- 
vaeropde Revierede Loyrete varen van Roiian af tot 
in de Zee toe,vry van alleTollen en Impoften;deVoer- 
man te Lande zal geheel Beauffe vry hebben, en tot Li- 
moges en Lyon toe mogen varen, en ik gelove dat gy- 
luyden met u Exempel eene generale Peys in dit 
Koningrijk veroorzaken zult 5 want zo haelt als men 
ü luyder verklaringe zal fien, gelooft vry dat die van 
vele andere gevolgt zal werden. Maerik vrefe,zogy- 
luyden noch het alderminite vertoeft, dat eenige ande¬ 
re lieden die van haer verdrag handelen5u luyden voor- 

komen zullen, en deze Kröone van’t Hooft nemen. 
Ik twijfelenu niet meer, of onzen H. Vader, gewaer 
werdende hoe zeer hy bedrogen is geweeft, met de ad- 
vyzen die men hem van herwaerts gegeven heeft, dat 
het Volk den Peys niet begeerde, zal eerftdaegs doen 
blijken, dat hy die wil omhelfen, en daer toe aenwen- 
den de nodige remedien. 

Sietdaer, mijnHeeren, hetadvijs’t welk ik u luy- I 
'den geve, waer op ul. bidde eene refolutie te nemen. /, 
Alle de Steden van Berry, en’t Land zelve, ’twelku 

I luyden nut en nodig is, zal fich met u luyden voegen , 
om in ’t zelve te verwilligen. Ik wil ul zeggen, door 
dien zommige in twijfel zijn , dat ik na het maken 
van’t accoord deze Stad en het Gouvernement zou¬ 
de willen verlaten , dat ik u 1. verzekere van neen, en 
dat ik u l.geduriglijk wil by blijven als een van uwe 
Borgers, doch zo gy lieden mijnen raed weet aen te 
nemen en v/el te gebruyken ; maer zo gylieden ter 
contrarie dien verwerpt , het zoude my langer met 
verfekert noch eerlijkzijnonder uluyden te blijven, 
en woudeu luyden gebeden hebben my verlof tege- 
ven om te vercrecken. 

3Be4Bemeente ban <©?ïeanS öe meeninge ban!ja*> ©frbi 
ten «iBoubetneut betfiacn fiebbenöe / en fiotenöe bc 
töeöuctie ban fo beel &teöen / pfaetfen en $;obintien / {J£ 
öe tuelhe fien onöet öe gcfiaopemfiepöban Den Honing met d 
begeben fiaööen / fiebben fiaer bcraeöfiaegt met fja?tlDn(n 
ten 23iffct)op en anbere / en t’famen goeö binöenbe 
fiet aöbijg ban fiaten <0oubetneur / Die fp benöen 
boo? een broom berfianöig en Cacfioïp JBan / bie 
fiem feet eerïp en tocl in fijn iJBoubetnemcnt gela¬ 
gen fiaöbe / 3p getefolbeert getoeefï fien geïfifcet* 
fianb met ben Honing te beteenigen : IflöttS i| ben 
23ifTcfiojj ban ©fieanS felf met 25 anbete «ïBeöepu* 
teetben ban bc jéotabeïfie bet ètab en Innöfcfiap / 
bp ben Honing gchomen/ bie fienlupbeu feet eeritjb 
en cietïijb ontfiaeit ficeft op jbatetbag ben u 
bjuatfi ; be $atanguc ban ben SSiffcfiop / en be 
Öepublfibe öcS HoningS toarrn btaef / maet te ïan* 
ge om te herhalen : fiet ontfangen bet «Beöeputect* 
ben toa£ fo gemroifaem / en met fuïlten bjienbeïp* 
fiepö en ciet bat fiet fiun beroutoen toaS / bat 
fp niet fiabben begonnen ban ben Dag fijnöet beïiec* 
tinge aen : be Honing accojbeetbe fien aïïcS bat fp 
betfoefiten m bebefiigbe fiate JBtibiïegien / en ben ^Foi., 
^Boubetneut in fijn fiaet en JBacefcfialfcfiap / en foube 
öe£ JDoepöagS Dacc na fijn 2Entcee binnen €5?leap 
boen. 

5Ben2 7 jpebjuatp is be jpeefibanbeïHtonmge öeS ©e ft 
SKmingS ban B^anbrijb binnen CfiattceS gefiouben /«‘"s. 
en bjctbe Hennep be ©ietöe tot een honing ban J55J 
©?anbtfifegefaïft/ booj cDieoïacS €fiuanuS SBiffcfiop 
ban €fiartteS / met bé Hep^ ■& pe gefiaeït upt be t 
?Cbbpe ban IDatimontict bupten f£ourS; tuant 
ÖepmS baet be «§>albmge placfi te gefcfiieben/toaS noefi uroont 
onöet öe IligentS / enöie ban öe IL quc lieten ïupöen / 
bat öe Uramnge nergens anöetS befioojöe te gefcfiieöen 
ban binnen ÖepmS / en bat bie met be <2BIpeban £>t. 
<4emigiuS mofie gefcfiieöen / foube ösetoettdpsp; 
baet tegen bjetbe bebjefen / bat be Ötoninge noefi aen 
bepïaetS noefi aen öe iDIpetoaSgebonben/ enöatöe 
tironingen ban UcpferS en Woningen aïtijö na gele? 
gentfiepö bet tfiben betanöettbjnSi toanf beloning 
j^ipinuS tuag eetfieïfiït ban ben iÊct5-23ificfiop ban 
!Dent5 en baet na ban ben ©ap t>tepfiano öe (Ctuee^ 
öe/ bie boe in ©?anbtfih geftomen toaS/ met fijn 
epgenen <©ïpe op fijn jftanSfofCatifiacogefaïbctj 
Honing HacoïuS IDagnuS / en fijn £>oon HobobL 
cuS / met ben toename JBiuS / tbaren tot t5omen ge* 
ütoont / Honing HobebJtjlt / en Honing Hare! öe 
©eebe / Slobobici j^p ^>oon tot ïfèentj / Honing 
UobebJtjït be ©ictöe te jFopepm / Honing Hennep 5U 
fcitfiat; HepfenïBtto öe €ctfictot^ihen/ #ttobe 
€tueeöc tot IDojmS/<0tto bc ^etbe baeöct tot 3Hicn / 
Hepfec HenticuS öe I. tot IBent 3/ Hepfet Contaöp bc 
11. tot CoüïentS/ Hepfet iptebericuS 23acbatofia tot 
f tanlifo|t/en anbere cJöei*S/na öe gelegcutfiepbi öe Ho 
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ning?toöobicug<£raffui£ m ’t ^aec 111 o tot <3ütsn$! 
Honing tiiobcrtnp: toa£ rot 0tlcan£ geftroont / ©ugo 
De <3!ohge ïjaööe rot Compagnie aeugenomen Ijet Ho; 
ninkïijfte Cieracö; tipt öcfr en meer nnöere cJBjcempe; 
ïenbïeeftftlacdijft/ Datöe Hronmgenieraen Deplaetfe 
noclj Hcckc ban Ocnmé toate gebonöen: ïiaöi'en nu 
Oeiuocren toa^ / öotöc'Hramngc niet aen be pïactfc 
ban ïïcrmit? gebonben toa£/ fo toa£ ooft met noot; 
tonibig be ©Ipe ban £>t. Hcmtgiué bacr toe te gr; 
tyupïten ; tnant bacr toap meer reben om ban be 
©Ine te i€our£ te botibcn / aïé ban üemign ©Ipe l 
betoijïe &t öemigmé in fijnCeflamentbaergantfclj 
geen mentie af machte / en bata5:egoriu^ 23t|Tcl!)op 
ban Conté / norfj geen anbfc ottö gelooftoaerbig 
Scribent bacr ban gcöadjten / en toace ber Crpfani / 
bic ban be 23ifTcfpppcn gemaeht toerbe / baer roe 
gmoegfaem: maer aïé men be ^albinge om bc£ te 
groter eeren ban bic ©cuhge ©Ine gebtugkm tuil / 
fo fjaö men bed getoiffergetupgenifle ban be ©cmdfe 
©ïpe öie bunten Cour,é in öcboohV?£böpenenöad> 
tdijft betoaert toerbe; tnant lèitlpiftué S>cbcrué 
fdjrjfc / aïé ïïcaugtus i iz fjaec boot Honing Clo- 
Dotieo be ©cnligrn ©oop haö ontfangen / en Jbinte 
JBattcn 23ifïcljop ban Cours ban be Crappen afge= 
toaïlen en in fïjnöcc Cclle ïjalföaoblag/ fotoa^btm 
een Cngcï m ber nacbt berfebenen / en Ijaööe fjem 
met befer ©fpe fijne IBonöen getbaffrijen / en fijn 
gehneufi Eicbaem en ©ebeente gefïreften j baermebe 
De pgne toap btrgaen en toa£ IBartcn De£ 
anberen baegs tueberom gebed gefonb getoeeft: ©it 
tneröe ooft ban Benaming jpojtunatu^ 23ifTcbop ban 
©oiaierp / en ©ontiiié ©attlimu£ / 25iffcj)op ban 
jfëoïa/ gdeert/ en ban Honing Hatoïi IBagni 3leec- 
JlBecficr/ Sïlbnio of^Clcutno / öaetïjpban Jh. JBac; 
tené toortbet-toerken en mitaftuïen fdjtijft / bebefïigt i 
üerhalbcn accotDccrüen be SBiffcljoppcn en gelaten 
öaer in / bat men be ©. ©ïpe ban Couré brengen 
foube / en na bten be öebote iBonnicften in be £>tab 
en op ben toeg©iocdTien acngefidtfjaöben/ tbert be 
©ïpe op een Blagen geboert/ en tootöe bdepö boot 
ben ©eerc Cgiöiué &outm$ / &tab - fjonöer ober 
öie©iobtntie/ bic ben Honing altijö getrou toas ge? 
bieben ƒ en ettdyac ©ebcptiteeröen upt ben föaeb / 
bie be faïbinge en Üroninge bp bieben : baer ton; 
ren bele 23iffcfjoppcn en De ^aire^ ban Btanbujit / 
en beïe hertogen en ©tabeti tegentoootbig i be fab 
binge en ftrommje geöaeii toefenöc / fong men Te 
Deum Laudamus, en toierbc gdö onöcr fjet ©oïft 
getoojpen / en geroepen / Vive le Roy Henry , 
Rex Gallig & Nuvanac, en na be gcbanc Ccre^ 
monie / toerbe een Ijeedrjfec en bofïdijbe JBaeïtijö 
in be^ S3ifTefjopé l?of gdjonbeu / öie bp be groot; 
fie en boo?naemfie Zeereu j uptgenomen öie ^ai* 
reö / gebient toerbe: be Honing beeft ooit ban ben 
23iftdjop ban Cfjattreé boo^noemt / De ©:b?e ban be 
Bibberfcfjap De? ï|. ©ccfie.é / öie bp öe£ Honing^ 
Boojbaöeten ingefrclttoaé/ ontfangen/ en DenCeb 
bie ijtm $ïj«b'ppué i^uralbué Cantfdiec bootgelefeu 
ïjeeft/gcbaen. 

©e <6tabe ban SStifab Caroïué Coffc / bie in 
5 *>“2 pïaetfe ban ben Ctabe ban 2DeIm ©berfre ban |banj0 
anMr 8^1toaeftt toa^ / ijanöcibc boot eenige bertroube fecretet 
iet Den itjit met ben Honing/ om ijem be i^ooftfiab öe^Ho; 
tomna/ mngrp£ / namentip öe^taö ban Parijé ober te Ie; 

beren; p accotbeerbe niet Den Honing / bat ijp bie ban 
te ©arp fonöe pacbonnccren en bergeben/ alles Dat fp 

iipen. tot bier ttjö / upt pet ban fjem / en tot fijn bdeubin; 
ge gebaen Ijaööcn / bat bjp en btanlt fonöe mogen upt- 
tredsen / ben Carbinad / Den pap Hegaec / ban 
geïfjiten ben hertog ban Jferia / en aiie bep Hontngs 
ban jèpangien^ ©fficicren en dienaren / met alle 
ïjet Hrtjg^boIU met per IBapencn en 23agagic / en 
bat geen pionöennge in ber &taö ban öeLé Houings 
Hrtjgpboüt foube gefcïjiebcn. 

3e wo. boo? ben jiiBacrt / $ ben Honing met 
ina fijn Hnjg£-macöt / uabp De êtaö ban panjé geito. 
?Sa men/ cnÖtcftöc fijne een grote en folemude bcrma= 

ninge gebaen / en beritlaert / Dat fjem öc pootten ban 

andfc Oorlogen. 805 
Parp/ beu aenhemenben tnotgenfionö fouöcn geo; 
pent toecöen / om öaer te mogen intredten / en Dat 
ijp ijoopre bat öaer na foube boïgen be rufie in fijn 
Hijlï: nu rcfleeröe baer anber^ niet om Dit tod tipt 
te rerijten / ban Datfc fjem aï t’famen fonben bdoben / 
ntrmariDcn aen i>abc uoci) gocöcren te hteuhen of 
ücrouen , toant anbcrS öoeiiöc fonöe licijtclrjfi in fa 
een ^>tab bal Bolisé / fbbanigen bifotbte ïtonnen lio; 
men / bat’t gene p fonöe meenen gétoomicn teljcli; 
ben / fonöe bedoren toefen/ en fp alle geraken m fuift 
prrijfid / öaer upt niet foube Yontliomcn toefen, 
©aerom begeeröc Ijp Ceö ban fjenlupbeii / bat ïiie^ 
maub eenige bifotöté foube plegen / maer ïjni bta; 
gen aï£ eerlijke en btome Hommanöeur^/ Cblond; 
ïcn/ Capitcpnen/ ©fficieré en Hrtjgslupbni / ban 
ben Ijoogficn rot ben lacgfïen toe / toant in öefc fake 
troutoigljepö en gdjoatfacniljctiö te betonen / fiont 
nu alle Ijet geluk / bootfpoeö en todbaeö ban ©tank; 
rijft en ban fjem fdben ; fis toaren alle toiïïig en be; 
rept/ en beben benHonuig Den©:b en belofte, ©c 
Ctabe ban ©tifaft beefamdbe ontrent ben abonö ui be ban 
be fjuufinge bah beu ©ooftman ban be Hoopïupöen / 
b ©berfie ban be Hoopïupöen / en na bat bp bele bacrt fi|, 
ban be algemepne eiicnbe berftadt (jaöbe / fo fepbe nen 
Ijn / batilu ben öag toa^ gekomen / Dat öeiir De op; öanbcï 
gebinge ban be Jbtaö aen ben Honing / De elienbe g^!c eöls 
tot een epube foube geraften: IBentoa^ met ben Ho öpuec» 
mug geaceotbrert / bat be Hcligic betfeftert toaé/uouu 
en alle ben bootgaenben Ijanbel toajj bergeben en ber; 
geten / bacr toas niet auöeis upt te rechten / ban 
bat De fafte met be minfie oproer en fonbec pïonöe; 
ruige ban öeiètaö/ foube berdcijt tootöcn / ’t todft 
beé Honing^ begeeren toap / fo be burgers in beu 
^>tab Ijeu nu alfo ö.totgen / bat be Honing en bie 
met fjem guamen/ niet ban noben fjaööen be lBape? 
nen te gebittonen / of be Jötoaécöen te treeften / fo 
foubet alles toel3ijn. ^aöien fp uu be faftentud ober; 
ïepb Ijaööen / fo toerben alle Degene Die ban be faken 
toiflni en ftennlffe fjaööen / belafï Ijaer alle ben nadjt in 
DeJBapenen te Ijouöen/ enffdbefiupt bp fjunlupöert 
gemadtt/ aen be getroutoe ©ffineren en töitmecfïe; 
ren gefonben / en geboben ïjun Büapencu te nemen / 
om alle bctlpnöcringen en mconbementien / Die öaer 
fonben mogen ontftaen / tebcotkomen: ©e^ mot; 
gêné btoeg guam De ©tabc ban ^tifak met ben ©op; nfn3 
man ban De HoopftipDcn aen De nicutoc pootte / en 
bebaïb’aerDe/ öaer befdbe$öo^te uiebcgebuhfcLV.S / 
toeeïj te Doen en De IDoojte te openen i na Dat begoot ftumttn 
te geopnit toaé / becfupmbe öep Honmgó Bolk ceh 
toijle tijbjï / Dctojjlc fjet alle beu nacljt gcregdit f)aö; 
De en Donker toaé / fo bat ben 03^abe ban Sètifaft 
btee^be/ bat’cc eenige berljinöcringe mocijt tujfcfjm 
gekomen toefen / en tocrö ban ’t fïaen Dcc klodte te 
meer betocefi/ tot öatöe©ecre ban^anluft (ötcöe«£ 
<6?abcu ^ufler IjaöDc) aen-quam ontrent bier ituren 
’ö mo’gen^/ Die öc <t3tabe ban 23tifak met ecu btan; 
öcnöetackel tegenging/ en quamnagdjcttöm t’fa» 
meufptaek toeöerom in Dc^tab; De ©eer ban .^aii; 
utft bebal fijn Bolk/ batljetljcm ïjaefieu foube / öie 
eeefi met fijne ©open in De ^taö quam / eu öaer too t; 
De 100 uptgclcfcn polbaren op bcpDc jijöcu neben 
De©oottegelaten/ ookteccöenecn bed.-èdjutccnbo; 
ben op be ©ooLtte gclcoö ; ban gdijften toerbe 
©enq^ / cn öaer na ook De ©ootte g>. ©onore ge; 
opent / cu alle ’t Bolk De^ aounig^ binnen gelaten / 
De Straten en pïaetfcn fulké befet / Dat be „tftaöi 
boot ben Honing berfekert toas / fonbec Dat öaer 
bed ftiocbs gefrott tocvbe / ban eemgc ©nptfen en 
IDalen / bic ban De fake niet toifïcn / toepgerben 
öc^ Honing^ naem tc noemen / en toilleiiöc eenige 
refiftentieöoeu toerben öoobgc(lagen / totoniirent 30 
111 getale / en baer bieben ttoee of öjic ban öc Honing; 
fc. ©et Hatljoïijke ©acnifocn toaren a! in öeJBape; 
nen in ’cllogij? ban ben ©ertog ban fecia / berfiaeti; 
öc bar be Honing al? bietoricuj) inöc^tab toa^/ en 
Dat Ijet Bolk gcneralijk ben Honing ©cnrik boo? Hq; 

inft ban Bjanknjk uptnepen / tjidbni bacr fiiue / 
nectoael)tenöc Ijoe Ijet betgaen foube, boclj De Ho; 

©pp 5 llillij 
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ninghoïpféhacfïupttestoarighepö/ ïatenöc hunaem 
fcggen / öatfe móchten in alle fchccï)cpd bcrtrccken 
na .peöecïanö / p?efenteecöe ï)cn Commiffarifen en 
Pafpoottcn : ben Ifectage ban Jpcria Oeefr ben Ha 
iring fcer boen beöankcn ban fli'nc bdeeftfjenö en groot- 

«Her öet moebigljepD / alleenlijk ben Éegaet öe£ pauë heeft 
büecmt menige Dagen uptfleï begeert / om ficlj na fStaïirn te 

bcgcücn / öcmddte ï)em betgunt jgn ; pet bectceck 

©en 
BJeriog 
ban 
3fma 

iftrij# 
bolt? 
bntreftt gcfchjkt 5jnöe / té Dien felben abanb gcfchicö / fu 

M 5ijn ai gocöc ofliz uptgctogen met untgcöanc Hon 
* JV' ten en toegcboirtoen Pacnöd£ / be pertog ban fft- 

ria toog?] in ’t acfjtetflc / besijöen ïjctn “Jgmgo öc 
.dflcnboffa aen ö’eene / en ©iego ö’^barra / €técr- 
(te ban jet boojfch?eben Hrijg^bolck acn ö’anöcrc 3ij- 
Dc / en ontrent adjt poitéert fb ban bacc geboig até 
©ienaecjS / fp hebben hacr Dien nadjt gcïegcrr / on 
tccnt rxmc mijlen ban de J&taö / en jijn bocnté in 
fcbcn bagen gekomen in Hctbonë ; be hertog ban 
Jörria té tot 3la ere geblcben / niet mfllèn De gcïjcrt 
upt ©janehrijb beccrtdien fanbet ïafï ban ben 11 o 
!imgbaitét»pangien/ ©on ©iego b’^batra ging na 
23tuffd / bie ban Bniffel / até ooi» ben 051X5- If ertoge 
03rnc(Itté maren fecc betfïagen ai öefefakc/ !>octod(p 
fuUté niet beben blijken. 

J&öat beu Hertog ban jperia en’t Bolk booddjjc 
ben benogen maë uptpanj^/ Ijccftmeu met ®ram- 
melen / (Ccompettrn en if erauten acn allen €>otém 
bet ^tab tiptgctocpen / bat be Honing aïüace tmté / 
en alle boojgaenbc mtéfjanöcïinge tnHtac bergeben / en 
bp bc Uipofldtjcke Catholijcke ileïigie ieben en flor- 
ben , baet op met moljcker fïcmric bp ’t gemeene 
Dolk / ben Honing een lang ieben tacgetuênfdtt merb / 

(Foi. 24) rcepenöc: ViveleRoy: baet na té öeHomng na be 
parochie Hecke gegacn om Bob te iuben en te öan- 
hen / en quam hem bei Capittel met een hruité tegen / 
enöc ondingen hem met baagfler eerbiebmg'; enter 

*5?4. 
©c ^>teöe ban Ibbebifle / Ifëonfïcud / f£?op / ®* 

ftw'amgl 'Jïbecgne / ^ingoïefme/ ©iïieneuf/ JÉat; fentcu 
manbe en meet an bete bteïen ben Honing toe. tiaebss. 

#cn jongen Carbinaeï be bourbon in een fïeïite 
bctbaïicn 5rj1.be / heeft hem in een lio^baer ban <©aï; “a^ac, 
lion / binnen parhö boen bicngen / en toogij boo^ itment 
cetfïin een Hioofïct / tot bat fijne hunfinge ban al- ®ec 
tc£ foiibc booïficn en gefroffeett toefen / en Doe toog 
hp baet in I en heef aïbaec ben zü 3[ulp / ouö toe^ tou2ucn/i 
fmöen32 jacr / hp toaéeen bjuntïijfe/ bioiijb entoeï toi;0« 
bcfpiaeht pccrc/ een beminber bet Honfïen en Eief= 
hebbec bet <6cicetbe 3£upben / mact een (jeftiglj ©panö % 
ban be hugenoten. 

pet Padement nu bp ben Honing toetteïijh inge^ 
f!e!t cn bebCjlight 3hnbe / toebernep be macht ban 
^rebeijoubee bet Hcone / bie be i^ectog ban jiBap* 
ne gebiupntc: bebelrnöe hem ben Honing te gehoon __ 
tarnen / of tebetbailen in be poene ban cnmen ixise uaiiVa 
Majeitaris, btfccdgute be gebad)tcmffe ban ben Ho- öen 

cicu ge* 
Hdt. 

me 
«iecc 
aubece 

ning ifcntih ben herben / met iafï om onberfoeh teli0niR3 toe. 
Doen op be j©oo;b ban hem gebaen: en flelöc tot ecu ~ 
ceubjtge memorie / ban het obeegaen bet ^tab aen ben ^„nge 
Honing / eenen ©ietbagh in ben zz jiBaert. oiarai. 

^Pen Honing bebc ooit open 23?ieben ban becMa# ”ael 
i’hge betïtonöigen / om fbiic tebélle €>nbecfaten en 
pteben tocöer tot fijne geljoojfaemhepb te boen ho bon 
men / enberlengt öen työ noch een iDaenö bmnen ^orat n 
tetïhcn tijb aomcnöe / bethiaett/ Dataücbepjmccn/ 
Prelaten / Petten en anbet fijne €Htéeifatni f fo ban geeft, 
be i£5cdfeïijhhept / KJöcï / até öen Dccben 5»taet / De ©ct. 
Sitebcn / BlecUcn en oBemcenten / en genetaiijh alle fetjep» 
onfe #nöerfatrn / ban mat quaïitept en conbme bie °?» 
ooh jfjn/ bir bmnen be ; aenb na De publicatie ban na"’rje 
öien / gebaen in bc <s>teDcn ban fijne gchooiacnuicpD oaa öei 
na het te<b?t bate fpban3?jnfunen / hen fcbeyöenban 
be pactpe bic fp tegen ijem gchauben hebben / en af 

tóijlen De .fiBnfihanteti fongeii ben ïoffanh Te Deum gacn alté flignen en affociatienof berbonben / fobin- ment. 
Lauiamus, fo tcas bc Honing onbec eenen gemaeh-- 
ten femel / en aeiihoG’tie be JiTiffe met öeborie/ cn 
niet fpöanige haefrgc btranöeiing / ma^ het tetfiont 
aïlcb gefiilt/ en alle JBindtden en pupfen merbenge- 
oprnt! cil alle Hoopmanfchap te boojfcmjn grbiadjt / 
fo bat het fcjecn offer geen beroerte in De £>taö gc- 
meefe tiïare. 

llefïtxröe alleen bat ben Honing be ^aflilïic foube 
, ober-gelebert mciUcn / baet in eenen Sourgtté in -Bat- 

nifocn tégh / ban megen ben fer mg ban Böapne/ öefe 
.honing tonenöe fifnguacb hette/ ftijootmet grof'JBefchutm 

be §taö / ban flenbe alle preparatie tot beiegenngc gc- 
recö mahen / cn bat het <i3efrhtu öacr geplant merbe / 
heeft ben byf öen öagh öc plaetfc obetgegeben / cn té te 
paeröe cn het ©oïcfc te boet afgetogen. 

Soaniseö .^cgueurté gemefen Schout ban Pat/té-' 
maó metten Honing in be ,t>rab genomen / hp toaj 

©c 
25afiil» 

oüecas» 
Qe'ücn. 

©e 
bCCÖ’Ce 
Seii bp be oproerige upt Der :%tab gefet / en haube barrern 

tn^chen / fo tot IBante até ^enijö / ’t fdbe “&mpt 
faebient / cn merb nu beur beu Honing in fijn toaange 
*2>tact gefleït. 

®3li merben alle Hafïcr-SBoedten / bic tegen ben 
Honing en ooit tegen ben Honing feiirth öen herben / 
fijnen ©oojfact 111 DiiiU uptgegebén / opgcfocht / cn 
boojté berboben fulche of öiecgeljjhe te matten of upt te 

SoeheiT 5cuen / opberbeuctebanïijfengoeD. 
©efgdijïté merb ben landdier bcïafï b’ ^rd)ibcn 

llau 
®sm 
tïonu 
toeöc:« 
om in 
fsin 
2£niift. 

©e 
üafteea 

rn gr» 
iHtéftcn öcö j^ariementfi met bijt te öeurfodten / aïIcLö mat in 
tegen 
Leu 
iSoiiiaa 
tii $}en> 
ntu$ 
is en 
©cebcn 
toetDcn 
Saecüo» 
ben / 
en geen 
men re 
maften 
op ÖCC 
bcune 
bfl’t 
lïli en 
goeö. 

öefen Hrtjg öaer in fouDe bcboiiben mogen toornen / te 
fïrcctten tot oneere öe^ Honing^ ofte fijnen ©ooifaet / 
te cafTcrcn en te niet te boen; Den j^eflöcnt ^tcjillc^ 
Redens / en De tiaebsl)ecrcn Dcg ^adcinentj / Dit het 
met ben Honmgh gèhouöen / cn Ijarc töcflDenne tot 
f'üotir^ genomen ijabben / mccDcn mcöccoin ontboDen 
cn in hare jatsten cn #ffincn herftelt / ^rancifcus 
^000 met fijne Huptcc je toogh Ijen tot Hongcbillc tc^ 
gen / en gdcpbcfr tot parijs toe. 

.Piet lange na oefen quatnni Caroïité ban bour¬ 
bon / 03?abe ban ^opfon / met beeiDoltté torren Ho¬ 
ning/ en quanten ban alle oo?Deuna fo groten gdult 
tot Den Honing ten pobc. 

ncn até hupten bit Honingrijk / om fich te begeben ®pcn 
tot fijnen öicnfï > en cnöer fijne gdjooifaemjepD / santt, 
bie fp hem fdjulöig 3ijn / Daer in ontfangen fuïlen ^auröet 
mopen / m mcöerom geffdt en gerdmit onbec ’t ge- j,4™c 
tal ban fijne gocöe ©nbedaren / met aboïitie ban nmg§\ 
aiïe Dingen / gebaen geburenbe cn ter ootfahc ban be 0!£ W 
tcgenmóotbige troubden behalben cn uptgenomen §5^ 
ban het ’attcntaet en boosljcpö / begaen aen ben laren e 
peefoon ban bijlen ben Honing ffcnnït ben ©er ^f)EöEI 
Den / fijnen fecr gc-txtbcn cn lieben 23iocöer / en 
(jet boo?ncmen tegen fijn ptifanc ; en bat Docnöe / ftemm 
bat fp ban nu af merben gcrefïitucert in hare goeöc*tct Pi» 
ren / eeren / fïaten / ©fficicn cn SBcneficien / <|c. f^°J‘ 
©efe opme SBjiebcu maren gebateert ben 7 ^,p:tl öelu/ 
1594 m patijé. " binnen 

JHecfïec pautoeté 23«p.ö / een fcer geïceit IPan *-! 
md erbaren in faken ban Staten / hebbenöeccrfl cem ,iD 
ne Slacen gemccfl ïiaeb en penflonarté Der ^tab mtt 
llepbni / en öaer na in ben ffare 71 gemojben jjn- fier 
be èaeb en ^löbocaet ban ben EanDc ban iloiianb / ^a«‘ 
heeft öen fdben fïaet bebieut tot het epnöe ban öen XL 
Blarc 1584. bat Ijp fijn affdjeiu ban be Staten ban aculcict 
pokanö becfocht en berkreegh : ff p té Daer na in «ueö ti 
l.cgatie in «fngdanb gemeefl / ban megen be pm *taÖRo‘ 
bintie ban llptrcdjt / neffen^ meer anbere <©cöepu- öci 
teerben / ptefniterenöe Dc £>onberatnitcpt öefer üan nanöe 
öen acn be Honmginne / en bp hare jBajeflept fuüté 
af-gcflagen 30nbe / heeft het Hccaojt ban fecourté / cLie. 
bat op bie tijb met hare jBajeftept gemaeht meebe / Dm 
helpen te mege mengen öaer na té ÖP bp Den <6:a 
be banUpcefler geeommitteert totöaeb ban Staten 
öer Bcrccmgöe .peöedanben / mat hem öaer ‘in onti 
moet té / Öoe hP fonöer funöamcnt gebangen té ge¬ 
mogen enmeberom beilof!/ hebben tup tn ’t lange ut 
be boojgaenbe Boeken bethadt, hp is bp öen Honing 
ban ©enemarken en cciiige anbere potentaten ber* 
fodjt om henlupben te Dienen / ban heeft upt öcBer? 
eenigöe Pfo'ointien Ijem 111 geniën anöeren üicnfimik 
lm bcrbniöm ; hP i^ gcmecfl ecu jiBau ban een fcer 
upttiemcnDc memorie / kloek ban bcrflanb cn mdf pi:? 
kénbe j hl1 focSt ccnigc 3>uxn boo: fijn boob flch felben 

ut 
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in fiiïtc te begeben / ïfebbenbe gehoekt een Cïiööec- 
fijfte ^offiebe / in ’t <8efiid)te ban Hutcecftt / genaemt 
Cappdle / altoaec ïjpooftobceicbeni?/ blijbenöe tot 
jijnïebm? epnbc toe Üoog-^ccmraebban törjnlanü / 
en beeft / onöstjnöc tuffdien tfcfng cn tfebentig Sas 
ren / be? JBcrelr? moeptm afgdcpö / cn t? in Den Ï?CC' 
cc geeufi / ben 24 SSpjili? in öefen Sarc 1594. 

Jaerdicht op fjn <tAfjicrvcn. 

ïpaVVVcLs' 23VU? geVVefcn ^enflonad? Van 
Lellöen/ 

Üa^öVoCact Van f oLLanö/ bacr Ij II VVtfCfjcII- 
öen: 

©are na V Vcöer beb I ent M eec anöec ï)ooge fiaten / 
S? b11 geflojV cn / en beeft ö 11 Le Ven V cc Laten. 

tsinder Jaertal-dicht. 

Meeffc. faVWeL? 23 VII? geLeect ^bVoCact 
’? Lanb? Van J^oLLanb / 

^Cïfellbe Van Ijler/ Latcn&e flln 5leL In ©abe? 
banö. 

. TT 7 § toilïen nu toeöerom fteeren tot De jSebecïanbs 
r«ii. W fe faken; öecefolutiegenomen stjnbe/ om na 
ictu doeningen tctccdien/ toeeben alle pjcpacatte / baec 
ri£ö' tocnobig^gnbe/ geceeö gemaeftt / ben ?Üöbocaet ban 
' f igoïïanb / M*. Slogan ban ©löenbarnebdt toog ben 
j f. \ 7 iiBap upt Dm I|age na bet 3legcc bp fijn Crcdl. otn 
f»5?n niet fijne •iSrceil. te communicccen ban beefebepben fa* 
trEC' ften / scheet fijn Crceïï. bectrcft boo^geballcn / cn ooft te 

bccacöflagen / nopenöc ben toebt op ©:omingen/ bit bp 
fommige fcer licht toccbc boojgeflagen, toant Bitu? ban 
Cammmga / bic ban boegen be Staten ban B:ie?lauö 
tn ben sïaöe ban Staten toa? / becfïacnbe bat bet ©es 
fcbuc na ^tool geboect toecöe/ om obee be Eupbec-Eec 
en IDatren / bat Öepbicp op boou: doeningen te bren¬ 
gen / poajbe fijn €rcdl. bjoet te maften / bat bp fonbee 
©cfcïiur na ©doeningen tcecften foube / feggenbe / bet 
toaren jtoare en nobetofe ftofien1 toant bP toa? tod bccs 
feftitt / bat fijn ©rcell. bad: boo? ftomenbe / be 23ucge? 
een terfiont mupten/en geen tien bagen ongeaccoibeect 
blgben fouDemfijn ©rcdl.anttoooiöe baec opfbat bp op 
Dien gconb niet bacbt te boutoen / bP ïjaöbc fiulfte aöbrjs 
fen meet gcïjoojt/maer bacbt bic niet te boïgcn/fijn mees 
ninge toa? niet ooojfuiften &taö teftomen / ban met 
mibbeïen om bcfeïbe niet getodö te ftonnen bcötoingm/ 
bp toifï Voel bat öc„§>oïöaten cn23ucgcccn niet ïaten foU' 
ben / ben beboic te boen en baec te bjeeccn / toant baec 
toacen aebt ©aenbelen 23ucgecén in / bie mcec alj> bjic 
bupfent .ï©annen fieeft toacen / bebalben bat ’cc negen 
bonbett ^oïbaten of meec in be ©oo?fïab aen ’t êcljup= 
tenbiep lagenbetoeifte/be^ noob sijnbc/booi bc^pacnf’ 
gefinbe / toeï in be &tab ftonben geholpen tooiben/ baec 
toe fo toacen fp toel beefien ban Bictuafte, ^munitie cn 
fo tceffelbft <éefcbut/ meec al£ eenige aen befe sijhc^ bc£ 
égnp/ fulftö bat fp fo obecbïoebige mibbeien babben tot 
bate befenfïe batfefebanben ftalben niet foubcti ftonnen 

*tjn ïaten baec te befimbecen. Hlle^ ban geceet toefenbe / iji 
jrceii. fijn 'Öjcceïï. met<6?abe B3iüem ban jiaffau en ’t geijces 
’tnc ïeïegec (uptgenomen 600 jannen ban’tïlegiment 

ban ben ï|eet ban ïofteccn / betoeifte in ’t <6?aeffcbap 
„g'a ban^ittpben gefonben toeeben/ om op bc£ ©panbfS 
tt fim boomemen te letten en toacbt te bouben) opgetogen ben 
Ese.1' 19 jilèap / en ip beu 22 geftomen te #acon / een upee 
‘tye' ban doeningen 5 be ©panb becïiet bc ^djanfe bie 
feioc. bP albaec babbe ; Defgdijftg ooft te pontccbiuggc / 

cn alle anbece ftïepne jbetjangheng / bic fp baec om 
teent babben tot bebnjbmge ban bc23ucgccH3epben 
cn 23ccfteu ; be ^olbaten baelben baec ben felbcn 
bag eenen coof upt bc U3cpben / ban ïttoepen en 
$aecbcn: ^c ïfêagificact onber Deftfclban be23cc# 
fien te cantfocnen / fanben ccuen 23ucgec / genaemt 
San ten 25occ / upt / om tc beenernen be gelcgentbcpb 
bc? Itcgec?» fijn ^ccdlcntte en 43cnabc ftebben tjnn 
gefepb / bat fn met be ^rab cn 25ucgecen ccDclijft 
toiïben banbelcn / en bcc ^jibilegien balben goeb 

'genoegen boen / uibien fp tec fpiacft guamen / iris 
' öicn niet/ babben fp niiöbclomfonbeeücröjag ui be 
iètaöteftomen / cn lietenbembaecmebe gacn. 
<t2crcllentie bebe bet <ï5efcbut en alle gcrccbfl'bap tc 
3lanbe borcen / cn tot helpen tegen obee be %ces 
ce-poone / toccb bet Éegcc bubbelt befebanfï / fo te? 
gen ftet 43cfd)ut / al? tegen bet ontfet/ ’t todft ban bups 
ten foube mogen ftomen; bic ban bc ^tab toonöcn bars 
femetpocbccen<JBefcbuttocI boo?fTm toacen/ toant 
fp feftoten fccc gctodbig met balbe Cactnutocn/ 
Wielingen / Slangen cn ©cïb-fiucftcn / fo batfc in bc 
ceefre acftt bagen / obee be 4000 feboten gefdjortn Ijeb^ 
ben 

33cn 29 |Bap tcaft 0B?aef Jöiïïem ban Jliaffau na (ck. u) 
be&djanfe ban ^utoa-bccspl / toefenbe een ^djaiis 
fc gelegen op ben pa? ban be Etocfc ^eftepen / bie i,c^. 
tipt B’ieslanb met piobiant na ’t ategec bacen fotn too• k 
ben / be iècbanfe toa? tameftjft ftcift / mart tegen 
ftet 43cfd)ut niet boubaec/ baec binnen lag ïfopman ^VjSïa 
üBoïpïjcct Pjengec / niet omteent honbeit ttointig ïiévsöi. 
Jföan / <6:aef IBillcm bebe be ^cïjanfc op-epfcijcn; 
Pjcngcc geeft boo: anttoooibc / bat Ijet ljem niet ccre 
genoeg foube toefen / foöanigcn plaetfc ebee tc ges 
ben / fonbee <*3efdjut te fien / bat ïjp bc ibdjsnfe Doêftt 
tc betoacen, alfo bebe 43?aef ïDiïïcni pet dfcrfdjut Daec 
boa,: planten / ’t todft toacen achtftaibe Cactcutoru / 
al? bic gcflclt toaren / fo heeft <6?acf ïBilïcm nodi ten 
obccbloeb ben beengffen IBap / aen ben boo^fj. P?cm 
gcc gcfcijieben / ftem aenbicbinbe llcrjg?-geb|upft / 
met toaecfcïjoutoinge / bat &P geen ontfet ijabbe te 
bcctoacfjtcn / alfa be gene bie hern ontfetten fouben / 
fdf? 111 bc noob toacen; ÏJP gaf boo^ anrtooo?be/ hp 
totlbct toagen al? ecnlBep?jen ban bijftïjien Sacen. 
©en Icflni jüSap be? mo?gen? b:oeg / en na ‘cat befdbe 
ttoec-cn-ttonuig macï gclijft afgcfcl)oten toacen / fo 
fiaften bic ban binnen ïjaec ïjoeben op / om tc paclcmap 
tecen / ban be Welbaten fïcuöe ren grote openinge / 
en fcec ïjittig 3tjnbcom be bcob ban tjace ^pit?b?ces 
bec?/ bie’? jacr? te boren in befe &cïjau? oberbalftn / 
en alle boobgeflagen toacen / te tonftrn / liepen fecc tMcanu 
onoibentelrjft tot ben fïoim / fonbee lafl of tepften ban knen ia» 
d3?aef UMem te bectoadjten / en fonbee bat bc 
^toïm-b^ugge of ober be <è?acïjt gdepb toa? / hart 
obee feec bele gequetfi toeeben: Sonfter gieter ban 
bec ©oe?/ ©icc-^lbmicad toccb boo? fijn been ge iB*e[ec 
fdjoten / een .«bct)ccp?-£apitcpu met namen ^acfa tr.i ecc 
cia? / bic met fijn 23oor?bolft acnbe23?nggeacUepbe / 
bleef baec boob / al? ooft £öfarb ©oitma / ©aenöpg "3Jl9 
ban ©jacf3©ületii? ©beefie ©aenhcl bic? met tegnis fecoten. 
fiacnöe / toccbc bc Jbdjaufe cbecbaïïcn cn mgma» 
men/ ben i^opman pjengee met fijn Huptenant/ en 
alle be jèolbaten bïeben öacc boob / febcnfeljoten hare 
ober / bc toclftc al? ooft fjet lidjacm baii Ip^ngcc 
fijn 3£uptcnaiit / toccbe met cm Ccoinmcl-fTager buis 
ncn doeningen gefonben/ om hm feftuft öacc tc gepen. 

©cn eerfïen S^ii) eegenhe ïjet feec / fo bat 
Bolft iii he Hoopgrabcn op be £bad)t Sljnbc j geen 0ÉC 
bjanbenhc Slontcti ftofien Ijonöcn / cn ooft toat qua-' ^00 
Igft op ftacc IBacijtpaficn t bacrop bic ban bekrab nmacn. 
een uptbaï beben tod met 500 üBan / cu teeften qi 
ttocc ©acnbdcii Bncfm / tc toeten / (Salie i^ettin; 
ga / en l^au? bc ©:ic? / bacr af fp bephc be Bacr,heien 
ftccgcn/ bic fp bacr na op Ijaec iballciuc pjonft fids 
ben/ cn fioegenbee ontrent 15 baoö/ nammhcci7 
gebaugen/ enqucfïcnöec noch tod27 / enfo fpmet 
acn’t plonbeceii gcballcn Ijaöhcn / fp fouben De ttoee 
Compagnien tod hed bccbdgt Ijcbbeu / en cm goct 
bed ban bc SLoopgcabcu opgeftageu / om bat öc 
ttocc Soinpaguicn ban <6?acf f^ljilip? fSegiincnt / 
en bjic ban öc ^djotten al acn ’t toijften toaren, maec 
om ftet lange toeben / namenfe tocbecom uiocö / en bles 
ben bp bc boojfs. ttocc ©pefe Compagnien / cn toa? tc 
bier njö niet Dan een Baenbug; öc gebangm gingm gfm 
beu ttoccbm bag tocbecom booi ïjacc liautfom lo?. t 

©en öecöcn ’? nacftt? plante men boo: öc ©cjlcc- ^ 
Poojte tegen Ijet Qabclgn / ttocc ïjede ch oisc ijaibc ^l\L 
Canon?/ cn tegen? öc (?ccce-Buo:tc ttoee Ijcdc Ca e>tüc» 
non? / Dan om Dat be 23attecyeu met genoeg becfeftcct «mam. 

ÏÏVP 4 toa* I 



8o8 Het eenenclartigfte Boek. i 5i>" 

maren/ fd)o otmen ben bicröen noch niet / macr plan; 
tc men öc;J nacht nocï) bier Bdö-ftudicn üctocfïcn öc 
i|)ecre-Boo?tc; op ben na-nocn quain baer een 3oh; 
gen ui.it öcc £btaö ïopen/ bic fepbe/ bat beien ui bc 
^5tab feer bcrflagcn maren / batfe aïïe£ om öenan 
beren nacht moffen maften / en tn tjcflabige b?eefe ‘veta¬ 
rm/ bat öe 3durten en fugitibe ©?iefcu / bc ,§>oïba 
ten ban ben ©band fonbe inlaten / batl'c alïe nacftt 200 

ban be ©panb innamen / om op öe IBallen tegen ftet 
leger ani tc maften / ban batfe bic meber unt ïaten / 
al-cet anberen in te nemen; bat be $Öo?ger3 berboöen 
ma£ tint tc baïïen / of fchdö-moo’öcn ober be 3©allen 
tc roepen/ en berfeftccöc batfe geen ertrdnitepten fom 
ben bcrmachten. 

maen ©cn brjföen begonflnien be^ motgen£ btoeg tc feftie; 
Eicginc te tl met bc ttoaeïf ffucften / ban fo men ontrent 400 
“P fcïjQtcn gebacn ïjaDDc / mof! men ophouden bp geb?eft 
Spgcn ban #ulbcr en fdjeep / om bat öe ^oïlanüfc Schepen 
te fcfife» na ©eïf3ijï gefonöcn maren / en be ©piefen baer geen 
rcn- _ meerbee fö2obi|ic ()aböcn / niet tcgniffaenöc haten 

*3Cmuuïde-J©eeffec bacgö te boren bcrftïacrt ftaööe / 
fcïjerp en ïliruPt te hebben tot ttocc bupfent fdjotcu: 
bu£ boeren tup ï)iec (fcïjnjft een bcc aeu ben Becrc 
€>ÏDenbamcbeft unt ïjet leger) ben tirijg / ooft bet; 
'fïe m ’t begin een affnnte ban ecu geheeïe ïianoii / baec 
toe fpooftgeen berfet haööcii; bic ban öe ^>taö met 
bit fcï)icten toacfter gcmacftt 51)ube/ hebben ben ïjec; 
ïen bagl) booit boot gcfctjoteti/ aïof fp uptfmnig ge; 
iueeff maren / en in fuïfte mcnicïjte alg fp op cenen 
fïoim cenigfing fouben hebben bonnen boen / nibacr 
niebe gcbcinoutccrt nocï) een ïjecïc Canon / en een 

©ie Bdöff uft in bc inonb gcfchoten en bcboibcn / en nocï) 
*£" een Bdöfhift gcbcmoiiteert / en be ©ben afgefct)o= 
ningen ten / be iianonö bleben onb?upftbaer bp gebjeft ban am 
fcöieten bete aflfuptcn en tolden/ bic bc Briefen gcene inboog 
fietoei» t.acu dabben / in aïlc oefen toccben niet ban ttoce of 
«ut De önc jÉatmen gefdjoten: ben feffen fcïjootmen altcmcté 
^taö, eën£ op be Jbtaö / en fcïjoten bie ban bc ^tab feer / men 

breegïj een 23urgei; ban Öc Jitab gehangen / bie be 
heeften bertoacrbc/ befe fepbe/ Datbe gïocpenbe ïlo* 
gd£ ober nacht gefcïjoten / geen fdjabc gebaen ïjab- 
ben / bat öe befte 23urgernc tteee oft bdemae!^ berga; 
öert maren getoccft / om tc ödibercren matfc boen fom 
ben / bacr öe IDagiftract aUoojS bootgduait ïjabbrn / 
öattet een ftrrbc ,§tab bua£ / bic fo niet bonbc gemon' 
ncn luerben / batfe ïfet 00b bp bedoop ban tijbc niet 
fouben lionnen bcranttoooibni / be ^tab aïfö ober te 
geben/ batfe baer in mdfoboo^ftcïjtigl) fouben ï)am 
öeïen/ batfe öe,§>taö mdboo? cupne fouben ptecabe; 
ren / aï^bcnnooDfuïcrfouöebcrepfebcn; batfedjbing 
dabben / batfe binnen tien öagen fouben ontfet meröcn / 
batfe öc^tjïien biebt aen öc fbtaö öeurgefteïten ïjaö 
ben / bicfcnöc bat men anber^ ïj^cr ^ater unt öc 
<25jacf)tcnfoube benemen/ confitmecenöe meöc’tgc; 
fepbe ban ben booifcljiebcn S^sen; men p?cparceröc 
meöe eniigc 23atterpcn tot ï)ct l|oïïanöfe c6cfcï)ut/ 
ombat niebe te planten/ alp’ l)ct gchomen fouöc 3ijn: 
miöödrrüjö fcïjootmen aïtemetg cenö op öe ^>taö / 
om bie ban binnen ïjacr t^olber tc boen fpiïïen: ^aer 
ïagen tot ^cïmacit bier ©aenbdcn (mecljten / en 
nocï) een in ecu ^cbant^ben tc Sooiöcn ban öe^tab / 
en tmee ter =fctagcr»23mggc / baer ben brjfben nocb 
bp gd'iomcn maren/ DeCompaugmeiuiupterenbaii 
ftjn Crcdïennc 43?aef©biïip^ en £5nfta / om ben meg 
na’tBepbicp in öe^röcpcn tebebjijöm. tBc^upt 
fen ban öc nieumcïiebtinge bcriicpcnfcec/e 11 ïtïagen fêcr 
ober De ïiïepne panen bic baer Capitcnnen baec ga; 
ben : iBen meenöc nocb bic nacïjt op öc jachten 
ban öe ^taö b’Uppjocben tc ertenberen / tegen öe 
<©ofter-]Doo?t aen / en baer na op ’t Babdijn baer 
bootïeggenbe / tuat teattentecen / en men fouöc baer 
na meerber Boïli op bc anöcc sijöc ban örr ^taö 
fenben; fp bebben ben febenöen nocb feer 11a öc ,/ètaö 
gefcboteni en ooïi ernige getroffen/ en men miïöcfe 
öien narbt meber met gïocpenbe ïiogcï^ macher boir 
isen / öc bopc ma^ bacr md groot / macr men facb md 
bat öc aöbertiffementen ban Bjieflauö niet fofea* gu= 
töcmijb maren gemeeff. 

3Jn ’t Hcgcc ban fijn ^rceïïcnttema^ oberbïoeb ban 
Dictuaïïe en aïïe 15?obif1e / acnhomenbc met aïïeen upt 
©peganö / niaec ooït ban OÊmböen : Becbugo b,?eng; 
be öaetom bie ^taö / boemel fp .©eutraeï 3ijube / baec 
ontfcbuïbigbben / nccbtan^btecfcnbefijneöiepgemcrt; 
cn / öeöen becïionbigcn en befbïcbcn / bat geeite 25uc= 
ger^ eenige Bictuaïie of goeb / na ’t l eger boeren fom i 
öc mogen / banfagen niettemin genoegf) bcuröc bm< " 
ger^ / bat bc ^octeïaer^ en OframccS baer genoeg bacï; k 
ben / en in ’t leger bcrbanödöcn. 

(€e öefcr üijb ïagl) Becbugo met fijn leger nocb te 
iDcnnecamp bn <Sibrn5cd) cn bïaegbc bat bp geen 
geïb babbe / baer beur fijn Boïfi / niet tcgenffaenöc rtaenin 
fijne gegebene £>aubegaröe / bet gebecle laiib ban !* bc.r’ 
^mentc en &aïlanö / ban gdtjcïien bet Sticht ban 
IBunficr feer beroofden en ptonbccöcn / ontnenienöe garöej 
ben Bup^man aï’tgenefpbabbcn/ fo batfe feïbe niet 
fo bed bebieïöen / batfe bo’nöcii ïeben / en bier ober aen “ 
bem grote bïacl)ten boenbe / gaffe beo? antmoo?be / bat öar fc 
bp gebed geen gebiebobee ïjet tlnjgpbolli babbe/ afö »■»!&' 
befeoninggcengdbfcnb. [^nt 

^en 7 3unp booifdpcben btadjc fbn €rcdl. €roni; fnT 
petter een 23?ief ban Bcröugo aen fijnen ^.cbnjbec / <§>h'c&i 
baec ober ttotfi tufTcben öe Soldaten cn Surgcu- $®n 
3©ac{)t ontfionb' bc 23urger-IBad)t müöen öe 25jief 
acnbaeröcn / öe ^oïöaten miïöen bat niet todaten / coniwn 
bier ober meröcn eenige ©apterai getrodten / öocböC 
5Burgec^ alg öe fierhfic ïtregen baren mille. 

©en ay^unp gingen tmeeCapitepmé/ JBijngaer* ^ 
Den en leeutoeröcn toat te na aen be ^caö / beBpanb tepn P 
aïöaer berbo?gen leggende / ballen op baer / ïBfjngaer; 
ben boerde feer bermonö / en gehangen in öet ,'ètaö ge; ^nCÖE 
b?acbt\ bP mecöban fijn moiibcn genefen/ ban bleef * 
gehangen fo lange ïjet beleg öiigiöe / en met bet %t- uangei 
coo?b guam bp baec na log’ fonbec ©antfoen / betalende ö‘nnen 
alleen fijne boffen. S», 

©act na 5tjn nocb tmee nieumc fegantfen begofï aen ge. 
’t Bepöicp / groot om bier Baenbeïen Soldaten te ïo; 6?«öc 
geren / en maë op een feboot na bp be Jbtad. 

©en 22 herfoebt be iBagiffraet ban doeningen 
Bagpooit boo? eenige om na 53?ufTel tt mogen fen; ,»agi 
ben,/ aen bare ©cfanten bie bacr aïteoojljet belegge; Jca:t 
legen baöben/ ban meröc afgcfïagcn: bc^nacbt^Daec; ^a" , 
na begonbemen na be i|eerc-Boo2te te graben / en ooft ninger 
öe IBgne na ’t ïfSaürign te mahen / alïe befe dagen rnertberf0Cj 
feer gefeboten op be i?eere-©oo?te / op ©2enkeïcr£ g 
(Corcn / na be fBurgerg ifupfen / cn na be èprjsga- p03?t 
ten öeb IDaïg / baec grotë fiudien ffonöen / en Dep om na 
’pnad)t£> febootmen met bpecigc dogd» m bc &taö / 
baec ban men tmeemad b?anb fag opgaen / niaet mee; fen. 
bc terfiont gdefdit. 

©en 2 3 3junp gtiam ten 20oet uptcr „§>tab 
met Stieben bah bc Siiagiffraejt / bat fp begeerden 
tebctöfagcn/ berfodienbe bat men miöbeïerttjö fouöc 
opbouben met fdjieten / baer op ió brt fdjiden ge; 
furcbeeit tot ben 27 toe / en na bat eenige 25?ieben 
ober cn meber gefonöcn boerden / 10 ben t&compet; 
ter meberom met een $3?icf ban fijn «ïrcdlentte baer ~ 
binnen geforiben / ban alfo miöödertijö binnen <B?oc. 
niiigeu fdier oproerte geveeg / beur öien een ban bc ^oe. 
23urgernccfferd / genaemt 3o?gc^/ miböei foeïft om 
allc^ om te floten / mienp aen bang aï^ ©oerïupben / 
55djuptm<cl)upber^ en allerïep arm ©oïh bp-een ïie= 
pen/ ö?epgctibebc gene bie ban ?liccoo?tfp2aïien; lie¬ 
pen ool$ ten Buufe ban 3an ten S5oer / bemdliefjcm 
berffeïien Ijaböe/ ban fijii ^up^raeö mert geplonöert; 
bc Soldaten in ^cljuptcnötcp ’leggenöe maren ooïi in 
bc iètab geljoïpcn / ben [^Trompetter bleef in bit Biu 
moer binnen öer ^itab 5 fijn €rrcl!cntic font mtöbeïer; 
tijd een Crpmmclflager / om refoïittie cn mebecfenbiu^ 
ge ban fifnen eronipcttcr te hebben / ben ©rommel* 
flagcr mcöergdtomen sijnöe / b?acht eenen S3?ief baec 
bp fp het uptffcï ban anduootbc / en het ophouben ban 
ben ©ronipctter ercufeeröen om feller mt^berffanb / 
bat tufTcljcu Dc burgers en Soldaten (fofp fdjieocnj (FoL,6J 
gerefen tioag/ ten tijöc fp op öefelbe 23?ieben fouben 
delibereren / ter neder te leggen / metbcrhïaruigc bat 
fp ’$ anderen baegs baer op bergaberen en refol* 

beren 
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JH AV R ITIV Sgeboren Prince van Orangien, 

Gr ave van Najfau, &c. 

EDELE, &c. 

WY hebben uwe Brieven van den inhou¬ 
dende amwoorde op d’onfe van den 12 de- 

fer ontfangen > en defelve met de Gecommitteerde 
van de Hceren Staten Generael alhier in dclibeia- 
rie gelegr ; Ontbieden u luyden daer op voor on- 
fe eyndelijke meeninge , dat wy alhier in niet ge- 
komen zijn * om met u luyden of by vriendelijk 
Verdrag of anderfins , by het uyterfte middel van 
der Oorloge te handelen , met advijs van den Ho- 
ve te Bruflel , of uwe Gefanten aldaer wefende, 
v/el verfekert zijnde, dat die van den voorfchreven 
Piove u luyden met ydele beloften fullen foeken t’on- 
derbouden , om alfo het geheele verloop van hare 
faken , daer in zy zijn, door de befettinge van het 
Volk van Oorloge, onder het beleyd van Grave Ka¬ 
rei van Mansvelr, in Vrankrijk leggende (die qua- 
lijlc de Koninglijke Majefteyt van Vrankrijk fullen 
konnen ontlopen) als die voor de difGpatie van de 
genen die onder den Heer Kolonnel Verdugo in de 
Twente noch zijn , met uytterfte ondergang van 
uwe Stad, en ’t gene u voorder lief en weert ist ont- 
gaen , wefende geheel verfcheyden van der Heeren 
Staten en onfe goede intentie (volgende bet voor- 
gaendefchrijven) ftreckendedat gyluyden met behou- 
denifle van u luyder Privilegiën en Gerechtigheden, 
uyt de ellende en fwarigheden der Oorloge, in wel- 
vaert , rufte en vrede (gelijk andere Steden van de 
Vereenighde Provintien , mochtet gebragc , en 
voorts jegens den Vyand in andere quartieren het oor¬ 
log vervolge worden) en daerom konnen wy geen- 
fins verftaen tot het verkenen van het Paipoort, by 
u luyden verfocht, en vele min om het geweld van 
Wapenen te fufpenderen , dan willen u in Vorfte- 
ftelijke woorden wel verfekeren , dat noch aen de 
Ooft noch aen de Weft-zijde van de Mafe» geen fe~ 
cours voor u luyden voor de hand is , en dat na 
alle d’advijfen die wy krijgen , het kleyn overge¬ 
bleven Volk , ’t welk de voorfchreven Heere Ver¬ 
dugo voor Coeverden by den anderen heeft ge¬ 
had , na Braband ontboden wort, om het Leger 
van den Grave van Manfvelc voor Kapelle begraven, 
en by den Koningvan Vrankrijk bef t wefende, te 
hulpe te komen: Wy achten dat alleenlijk by eenige 
Spaens-gefinden u luyden wijsgemaekt word, dat gy¬ 
luyden fonder uwe Gelanten te Hove welende, op de 
behoudenifle van uwe Stad , niet foudt met eeren 
mogen handelen, als welende tegen alle recht en ge- 
bruyk, volgendealleenlijk in gelijke occurentien de 
prefecten in der Stad die het corpus reprefenteren : 
Wefhalven wy als noch voor het lefte uwe meynin- 
ge, namentlijk , of gyluyden uwe Gecommitteer¬ 
de aen ons alhier onder behoorlijke verfekeringe fchic- 
ken wilt, om met ons en met de Gecommitteerden 
van de Heeren Staten Generael, of niet, begeeren 
te verftaen; en gehandelt hebbende, indien gyluy¬ 
den alsdan begeert tijd, van veerthien dagen of lan¬ 
ger , om de wederkomfte van uwe Gefanten en fe- 
cours te verwachten, en fullen wy geen fwarigheyd 
maken’t felve behoorlijk te bewilligen, en alfo het 
geweld van de Wapenen te fufpenderen. En hier 
mede Edele öcc.zijt God bevolen. In ’t Leger voor 
Groeningen den 15 (dat’s noch ouden Stijl) Juny 
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Onderftond 

IJ L. goedwillige Vriend 

MAURICE de NASSAU. 

Onder ter zijde ftond noch aldus. 
Enlaer u nietabuferen met de propooften die on¬ 

der de Soldaten gebruykt worden , dat men altijds 
in’teyndewel een goed appoin&ement kan maken. 
Wantal is’t fodatfulksin’t regard van de Krijgslie¬ 
den, die niet anders als haer lijf, Wapenen en Baga- 
gienhebben te verliefen, meeft gebruykt word, fo 
heeft het nochtans een ander infien s met de Steden 
waer d’ordinarife Magiftraet en Borgeren, gelijk in 
u luyder Stede, roeefterzijn, dewelker geheele wels 
vaert, hare Borgeren , Wijven en Kinderen, niet 
hare Kinderen door opiniatreren in perijkel ftellen. 

I^angbe trompetter ban fijn <££ceïïentie té ben 26 j©atö«c 
3iunt} ’^abonbg met een trommeïfiager upt Der Jbtab 
toebreomgeftomen/ bjengeube een 25nefaen fijn €r 
celïcntie baer fp infcb?ijbcn / bat fp tod gcfïiit 31511 bier boo? 
perfonen / alg eenen J^ooftman / eenen burgermee ant# 
fier / en ttoee ban Den fiabe albacr te fenben / Dan bat 
ben Obcrflen Enptenant (Ijet toeïli ié Eaultema/ ucnftjn 
bem <22rb^ fjaïben be3toaert bont / petnant ban ïjet 
iitijg^iiolïitocgcn te fenben / ban bat ïjptc bjcöcn i£ 
be ©ebeputeerben Die men upt ï)et Ecgét baec fdjtc» 
hen foube / ban boegen fjet ï*r jjggbolh genoegfame bez* 
feïtedngeonberfljnffanb en 3egel bp bie ban «JBjoenim 
gen te.boen; banfrl)?rjben bie ban doeningen/ bat 
fp boo: goct infien te mogen betfïaen / of men ïjem na 
gebane lyanbeïinge / om be toebetliomfïc ban bare <&e= 
bcputcctbcn en fecour£ te bettoacïjten / feïteren tijb 
foube toilïcn geben / en geen 3toarigbepb foube maften 
om t’accofbcccn / fufpentie ban ïDapenen / enbpfom 
bet ban grof Oefcbut tt fcïjieten / en ban graben op te 
Ijoubenaenboeber-3ijben. , 

ten fclbenbagen fïerf ban fijne qnetfure / berber* 
geant Jfêajo* ban be Cngelfe/ £>. «gbitact 23:oult / &cr, 
ïjettoa^een Woelt neerflig en fojgbjagenbe Jlfêan ge* scant 
toeefi 

^en 27 3lunp begonfïmen fecr te fdiieten op be b’-en* 
23?ugge ban fjet ifiabtltjn / en op be befentie ban bet aeifei/ 
^>tab/ entoeebeeengoet öeeï ban befribe 25?ugge en 
ban be (©ofïer-^oojte afgcfcljoten / baer tegen bie 
ban be ^tab ooit feer fïerït gefcljoten ïjebben / en toet- ben. 
be upt be g>tab boobgefcïjoten ben Euptenant ban ben 
ColonclBcec/ bep achternoen^ / een ®amborrjn upt ©5op< 
be &tab ftomenbe / om eeuige beefien bic genomen toette 
toaren/ fepbe/ bat^aiitenSBoerfjemberfteïteniöab'Se" 
be/ en bat alle beoproerte geccfTeert toaé / mit£ bat ntngen 
allebe23o?ger^nieub3cnhebban getroubüigljepb ge aefWft 
baen Ijabben aen ben fóoning ban êpangien/ toner SX 
na be ^olbaten op Isjf-fïraffe geboben toa.ë / toebcrclït ©0?aEr^ 
inljaerquartlcrtegaen/ ban baer toaeltten alle nacljt een 
200 ban Ijenlupben tn öc ^tab Ijp fepbe ooclt batter 
geen Ifupfen anbec^ gepïonbert toaren ban ban 3Jan 
ten^oa-/ en baer fouben bier ©ofgeis in ’t rumoer ban 
boob gebïeben 3jjn. 

€>p ben 23nef bie bp ïjenïiebcn gefonben / gebclibe 
reect 3tjnbe / i^ goeb gebonben ^eulupbcn fo tod in jtjn. 
afem te Ijouben al^ fp fijn «örcelïcntie focïjten te boen / 
en geojbonneett bat ben trompetter en (tamfeouriju «Bmii. 
toeber na be ^tab gaen fouben / met 25nebcu aen ^fant9 
be ^itab/ öatmennietban mcpmngctoas Ijaereeui 
gen tijb te beegunnen/ of eenige fureïjeantie/ maer Effens 
bat men tot bo?berniffe ban’tEegcrallcö boen foube »anbie 
bat men mocljtc; maer fofp toiïbcn parlêmcntcrcu of 
inijanbelingeliomen/ batfe OBebeputeerbfn modjtrn ningti?. 
uptfenben/ bat fp te letten ïjebben op ben jètaet ban 
ïjare ^>tab en toelbaett ban bare 25o?gfië / gnncrltt 
baer geen fecour^ booj ïjenïieben boöjljanben toaé i 
met een 25uefben aen Eeuchema / baer in bcrljaeït 
toetbc / bat bie ban be .!>tab tod toilben tractcreu / 
en fo ïjp ban meeninge toaö bouf be ^olbateu mebe 
te tracteren / bat t)P ’t fdbe mocljt laten toeten / en me¬ 
be eenige<6ebeputeerbenuptfenben: baer mebetoerbe 
ben trompetter en tamborjjn na be ^»tab gefonben / 
en be Ijope om te teacteren aen bepben 3ijben onbet^ 
Öouben. 

Ontrent te bier uren na noen / Debeft bie ban bet „ptgct 
^cbuptenbiepeeneiiuptbal/ nabien bet feer geregem &&u&> 

tl mei 
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SBpebtn 
ban 
acuc- 
fcftna 
acn 
2>CrÖt*o 
fifl ge> 
f'onten/ 
tocrSft! 
graan; 
gen ge« 
ftregerti 

haööe / met ontrent 30 jfêan / op een ïoopgcabe boo? 
öe ©2enïicïact$ i€oren / öaer ober ten toeöet-stjöen (m 
gefcboten tuecöc / en toceöc alleen D?ie bannen ban öc 
beïeggeré gcquetfï; öie ban binnen berïietcn [jen fccr op 
bet ontfct / en baööen 25:ieben ingeïtregen ban Bcr; 
öugo/ en ban ben Cct5-ï|eitogb Ccnefïu£ / aï£ bat; 
m:ufe bootfehec ontfetten foube j enBecöugo fcb?eef 
Dat Sjn fjakc te boren niet ïjabbe gefcbtebcn / om bat 
bp niet berfebert toa£ / maet bat fa nu upt öc bjie 
bén ban €encfïu$ toe! baööen te fpeucen / Datter 
boajfeber ’t fceonu^ boot banben toa$ / en baööen 
bic ban be ui>taö Den b?ief ban Bctöuga boen pubis; 
men/ maer bentoief banCcneftué niet; öeiCcom; 
'petree becfiïaecöe ooit / Datter eenigc binnen maren ge* 
bomen / öctotjïe bp öaer toa£: öe toicben ban «öiv 
nefh$ en ban Beröugo / Diefp binnen ïjaööen gefcte; 
gen / öaer ban Siaööe fijn Cpccllentic te boren De ©U; 
plicatic geintercipiecrt / bic ban Ctnefïus toa£ ban ben 
^ 8 jBap / tnSjouöcnöe bat bp De ^tab foube ontfetten/ 
aï foube ïjp öaer toe fclfs oberhomen / berfoeïtenöe bat; 
men bic ban öe ^taö fuiRS foube laten toeten / en öaer 
uieöe affeurecèn. 

®tocc üan bebbenbc in bmc Cafematte ge; 
&üit>a> plant ttocc balbe Canon£ / fcbofcnbaer tneöebcïcop 
ren met örBattcrpe/ ftacube op bc ugtflch ban De toeg euöe 

ilocpgrabVn: bes mü)ïê toeröen gekregen ttocc 
baten / bp ïeuebema acn Beröugo gefonben met 29?ic; 
ben / öaer in bcrbaeït toeröc / ’t rumoer Dat in öe 4btaD 
gctocefï toaS / enöattet alïe£ gekift en nu goebc o?; 
toe iu öe ètab gefleït toaS / öatbpbertoonöect toa#/ 
Dat öc geen en ©uptfen niet na öe ^taö toe toiïöen / 
Datmen hem metten ecrfïcn fo becï BoiliS mof! fen; 
ben / aï£ men omberen moebt / en geïö om öie te onber; 
bouben/ (om Datter inöelbtaö öaer af niet bed tebe^ 
bomen toas) en fo ’t ontfet te bertoacbtcn / bat bp geen 
«ptbaïïcn meer Doen niortjte / om Dat fijn Boïit fo fcer 
baubsben en gequetfien bennmDecöe; Dat bc 23ur; 
geiS ïjem niet feer beljulpig toaren / nopenbe bet (Crac; 
tact/ batöeiBagtflraet tod beertien öagen hergunt 
toas / maer öatfp foehcnöc befaïten in’tbcrïengcnte 
treeften/ een $Ba?nö berfoebt bobben) ’t taelft ben af; 
gefiagen toa^ / enbe 14. bagen ooit / batfc ban meen in; 
ge toaren ’t fdbe berfoeh toeöer te bmneutoen / en 
fo men ’t baer afflocglj en ontfepbc /. <53ob bic facit 
tebebden en ’t ontfct te bcrtoacijten; batmen ’tont 
fet berbacfien mofic/ of ö’^iminitje foube beur om 
toeïten/ Datteraïlccu 50 bonnen ftrunt^ in boojraeb 
toaren/ batbeBpanö’tBabdijn niet foube ïtrpgen/ 
ofte ’t foube baer tod ïtofïen : Den banger fcpöe bat 
bem gdafi toa^ bp monbe tt' feggen aen Beröugo / 
en 05:aef jfreberüt/ batfeBoUt cnïlit'upt in be^taö 
feijiMten mofien / offpfagen’t nictïangcr te bouben; 
fijnCjrcdïeutte gaf ïafi öatmcnfe bongenfoube/ Den 
eenen ontlicytenbcrboïgbt jijnöc tocebe öoob gefinc 
ten / ben auöCrcn fonbemen bangen / en ben öoben 
bp bem / maer om Dat Den enten nocb toat ontbet; 
Iten toiibe / toeröe b’ejrecutie opgdjouben / Öie boe 
fen bc/ bat m’t Babcïtjn b?ie ÜSrjncn toaren / bomen; 
bc ban öe pootte beur een gat / baer binnen febepöenbe 
aenbtien/ öchucc ïopcube na De fcboubereii/ en ben 
miöbéïfle na be poinctc/ Datter aï ïmspt in gelegen baö = 
öe/ maer nutoebee uprgcnomen toas’/ Datter op bet 
fCootnHen / ftaenöe tuffdjeu De #ofï est peett-poo^tc 
(tocïhe ban ouö^ ganfeb leeg afgebtoiten toaê / en 
gepjepareert / oiniang$Dc<6tacbfen bp’ttoaterbeen 
k febieten) fionöen ttocefiudtcn / ecu BaiDonet en een 
balbe Canon / öaermen niet ban boo,t een .flBijne bp 
ïionbe bomen/ bic alleen gebottörn tocröcn om opöc 
(Balleitjcn te fdpctnu bier öoo| is bem ’t ïeben gefeljoti; 
ben / en ben öoben toeröe opgebangen. 

©en lefien S,unn quamen btie ryïtc potige-gefdïen 
uptber^taö/ Dicfepöcn bat 5Jan ten 23ocr toeöcrom 
b?p op öer Straten tóa£ gacttbc / hopman ©errit ban 
Bee/ bab eenen ^pangiaert/ genaemt ïïagaro/ gebatt; 

/foi 27;( gm/ öiemenö?cpgöe óp te bangen / ten toarcljn fijnen 
iafï oprcdjtdtjb openbacrbe;bpbdtcnbceen23ucfban 
Crnefiu^ mee gebjaebt te bebuen/om in öe fïaö te tocid 
geti / en bat bP niet metter baefè in een bollen boom ge; 

fieben ett berbotgen babbe / a$ bp merlite bat bp niet 
itonöe ontftomen / en bem toap beïafi ben 23jiefte totj^ 
fen/ foïjnbbebptiuben23tiefgdjaeït/ btemeöetoa^ 
ban bato ben 28 JBcn inboubenbc in effect / bat bp on= 
gaerne bcrflaen baböe / öe fahe ban bet ontfct batt 
Coebcröcn / ban toif! tod bat bet bp faute ban Beröm 
go niet toegdtomen toa^ / bat bet 0ojlog^ fottttpncn 
toaren / bat Beröugo botöer opfidjt foube Ijcbörn f 
oniBtieflanDtcconferbeceii/ aï toaLS ben Bpanb fier; 
her / Dat bp baer tegen boojficbttgertoa^/ je. Dat bp 
ojöte gegeben baööe/ om 25000 ïüronen te ontfan; 
gen/ en Dat bp nocb befigtoa^ om attöerc 25000 tiras 
nen ober te fdjtdtcn / Die na De fojcett Die bP bp bem 
baD be/ genoccbtoaren/ bat bp menageren foube / en, 
bem ban be öifiributie ban Dien particitïiedbft aöberte; 
ren en biergdghe. 

©p ben boojgaénben 25?ief ban öie ban Cmenirt; 
gen / bonb fijn Crcdlentie goet / öeniCrotnfïagerfon; 
öer 35?tef of anttooojö toeberom te fenben / en men 
beeft ben ttoeeben’^nacbt^ ttoee fiudmt geplant / op 
’t nptfieft ban ben l^cectoeg / om te mogen fcljieten op 
De Cafematte in bet ouöe Bonöed / baer upt öie ban be 
Jïtaö baf! bed fcïjaöe öeben 5 men beeft nieöe geplant 
uodj feben fluefcen in öe rojaïe 23atterpe I be bpe tnebe 
mogenbc febieten op öe Cafematte in ’t ouöe ïSonöed / 
m be bier op öe bupten-Boone ban ’t Babelijn / en 
beeft inenöen ttoeeöen3Juïgöe^ moigeu^ baer mcöe 
begonnen te fcljieten op bc Cafematte / en öie feer 
gdpofien / fo bat Die ban öe jètaö baer fiuchen öaec 
wpt Ijebftcn moeten balen; ooit beeft men een bed ban 
bet (Coojnhcn / flaenöe tuffeben be l^eecc Boo?te en 
#of!-Boo?teafgefcboten/ foöat ttün mcenbe/ öatfe 
met be fiudten öaer in f!aenöe / geen febaöe fcuöcn 
Itonnen boen/ te meer fo een bed ban ’t Boojtïien/ 
om in bet Coo?nïten tchomen/ afgefeboten toa^ / en 
meer afgefeboten toert/en men mcenbe bien naebt nocb 
ttoee fïucïten te planten / om mebe in öe Cafematte te 
mogen febieten. 

©etoijïe öe falten ban öefe bdegeringe baf! bootte 
gingen/ toaren in Den Hage gdtomen ttoeeBecbt^ge^ 
lecröen upt S?abanb / met Bafpoojte onbet ödtfeï ban 
eenigc particuliere fahen boe? öe BtoicefTe ban^imep 
te bobberen: befe fépöcn ooit gelaj! te 5jjn / ban toe; 
gen ben Crty-^crtogc CrncfittS / acn be j^eeren ^»ta; 
ten Cenerad ober te leberen / gdijlt fp gebaen bebben / 
fdteren 232iefbp ben fdben/ aen be ï^eeren Staten Ces 
neradgefcbiebén/ ütpöcnöeöen fdben 23|iefalbuSi 

Ernefhte by der gratie Gods , Eriz.-Hertoy van Oo~ 
fienrijk^i ó c. Ridder van der Order , 

Stadhortder , Gouverneur en CapE 
teyn Generaeh 

WEIgeboren, Edele, Erntfefte»Eërfame, Voor- 
fichdge. Lieve, Byfondere: Be Ingeboren en 

natuerlijke Liefde en genegentheyt, die wy dragen 
toe de rufte en welvaert van defe Nederlanden, en hertog 
het mifhagen dat wy over lange gehad hebben van de ^rne' 
beroerten, tweedrachten ellenden daerin die zijn, öe 
is demeeftecnprincipaalfteoorfake geweeft, dat wy Statte 
ons hebben laten bewegen en geleggen , om de Rege- 
ringe van dien te aenveerden , als Vallelijk verhopen- ïa^‘ 
de , dat God Almachtig ons de gratie geven foude 
van defelve eyndlijk te mogen verloffen uyt defefwa» 
re, bederfFelijke Inlandfe Oorloge, die nu fo lange 
Jaren geduertheelt» totgrooten verdriete, lafte, en 
achterdeel van de voorlz Landen; en van alle de Chri- 
ftenheyd. Want fo verre men wil overdenken de 
voorfpoet daer in die geweeft zijn, ten tijde dat fy wa¬ 
renin vrede, vereenigt onderde Wettige en behoor¬ 
lijke gehoorfaemheyt van denHuyfe van Bourgoignen 
en Ooftenrijk, en den goeden Regel die ten felven1 tij¬ 
de aldaer gehouden worde, in ’t ftuk van dejuftitie, 
Politie, ei) Krijgsorden, waer door de voorfz. Landen 
waren vermaerden verheven vooralle Koningrijken 
enHeerfchappijen ; Ook den groten Rijkdom, die 
aldaer fo overvloedig was, by middel van de Trada- 
ten , Veibontenifien , Confceueratien , Zeevaert 

en 
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én Knopmans-handel , fo fy hadden op Portugael , 
Spanjen en Indiën. Wy zijn verfekert dac daer 
niemand van verftande is , dien uyt gantfcher 
herten niet leet en zy re fiene de grote en bekla¬ 
gelijke veranderingen , zedcrt vijfentwintig of der¬ 
tig jaren herwaerts den voorfchreven Landen over¬ 
komen , fampt de menigvuldige laden , exaétien 
en befwaernilïen , die het arme gemeyne Volk 
daer-en-tuflchen geleden heeft , en in verfcheyden 
quarcieren al noch tegenwoordelijk is lijdende. En 
die ook niet wenfcht dat met den eerden eenige 
goede en bequame middelen te werke gedelt wor¬ 
den om de voorlchreven Landen wederom in bun¬ 
nen ouden daet > gemeyne rude , en onderlinge 
eendracht igheyt te brengen ; waer toe oock ftrec- 
ken alle onfe gedachten , en met fuiken voorne¬ 
men zijn wy herwaerts-over gekomen , verlatende 
het goed gelellchap van fijn Keyferlijke Majedeyt 
onftn genadigden Heere , en van d’andere onfe 
Broeders en Maeghfc'nap , ons eygen Vaderland, 
en de Regennge van lo vele treffelijke Koning¬ 
rijken en Landlchappen die ons bevolen waren , 
met verfcheyden andert; onfe goede gelegemheden , 
onnodig hier te verhalen , op hope dat wy u be- 
reyd en geregen fouden vinden , om te komen 
tot onler goeder meyninge en intentie 

En hoe wel wy niet twijffelen, dat al ’t lelve 
u-luyden genoegfaém bekent is , fo door de ge¬ 
meyne mate , als door het rapport van fommige 
perfönen , en dat u luyden niet min aengenaem 
wefen fal , als wy felven behertigen uwe en 
uwer Nakomelingen eygen rufte , verfekertheyt 
én welvaert ; Nochtans hebben wy niet willen 
laten u lieden al ’t felfde voor te houden by de- 
fen , fo om te meer te weeren en ontwortelen 
alle wantrouwigheden , als om nader t’openbaren 
onfe voorlchreven goede en oprechte genegent- 
heyd , en ’t gene gy vrylijk van ons moogt ver¬ 
wachten. Nadién dan de fake u fo na is raken¬ 
de , fal u luyden devoir welen , u felven , en 
den genen die onder u zijn , vyeriglijk voor oo- 
gen te ftellen ’t geluk , heyl en welvaert j fo 
daer uyt mach toekomen den Vaderlande fo jam¬ 
merlijken door defe langdurige Oorloge befwaert en 
bedorven. En lo verre de voorfpoet fo gy defe left- 
voor-leden jaren gehad hebt (gelijk de faken van 
der Oorloge onfeker en wankelbaer zijn) eenige 
foude mogen doen vergeten de voorgaende quaden 
en ongelucken , en niet doen denken op de gene 
die als noch fouden mogen overkomen , en daer 
door hen laten voorftaen , dat fy ganfeh en t’eene- 
mt.el v/el verfekert zijn , Tonder defe goede oc'ca- 
fie te willen waernemen , zo zal niet dan dienlijk 
zijn , re bedenken verfcheyden gepaffeerde dingen 
en exempelen , leerende , dat in korten tijde fo 
grote veranderingen geleideden mogen , dat dik- 
roaels men met beden niet kan verwerven ’t gene 
men korts te voren , met eeren en reputatie heeft 
konnen verkrijgen. Daerom verfoeken wy u goe« 
dertierenlijk en ernftelijk , dat , nadien gy u alte- 
famen daer op wel lult beraden hebben , en alles 
wel rijpelijken overwogen , gy felfs ons voorhoud, 
fo eerlijke , redelijke en verdraeglijke conditiën , 
dat by middel van diere , men mach hoe eer hoe 
liever fpeuren en gewaer worden , dat gy niet 
zijt foekende ’t verlangen en voortgank van d’Oor- 
loge , mede brengende fo menigerhande ongemac- 
ken en befwaernilïen , tot lalt en verdruckinge 
van de Gemeynte , als eenen yegelijken wel ken- 
nelijken is 5 maer dat men veel eer door mach ge¬ 
raken tot eene goede geluckige Vrede , vafte en 
verfekerde Rufte. En van onlent wegen , fullen 
wy u met der daed bewijfen , dat daer in geen be¬ 
drog noch argelift is Ichuylende , als niet foekende 
eene geveynsde dan eene waerachtige en ftantvafti- 
ge Vrede , lulks dat alle ’t gene wy doen , is met 
goeder ernften en eenvoudigheyt , tot vorderinge 
van de'gemeyne welvaert ; indien gy dan van 
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uwent wegen daer by brengt den lelven yver en 
goeden wille , fult gy ook daer door tonen , boe 
vele gy ons acht en van ons houd , en begeert te 
verfien in ’c gene van node is tot u eygen beffen 
en oorbaer • Gelijk al ’t felve u breeder fullen ver¬ 
klaren , Men Otto Hartiusen Jeronimus Koman, 
Rechtsgeleerden , brengers defen , daer toe wy 
ons verlaten en gedragen , met aenbiedinge van 
onlen goeden wille t’uwaerts. Biddende God Al¬ 
machtig , Welgeboren , Edele , Ermfeffe , Eer- 
fame , Voorfichtige , Lieve , Byfondere , dat hy 
u luyden gefpare in een lang falig leven. UytBruf* 
fel den 6 dag van May i 594.. 

V. Williger. 

En was ondertekent 

E R n e s Tü sa 

Sager fïonö gefc^eben aïöug: 
Door Ordonnantie van fijne Hoogheyd, 

Onöerteïmtt S.Westernach. 

<Daerha ïjebben fp gcöacn öc naboïgmöe $:opo-' 
fïtie. 

MYne Heeren , alfo wy om eenige particu- iPjopc# 
lire faken en gelchriften te verrigten, hadden 9c» 

van den Heeren van den Rade van Staten , nu 
onlanks verkregen Palpoorten , om te mogen (g9n(ug 
komen in defe Vereenigde Provintien , (waer van en 2e’ 
wy defelve Heeren , en den genen die daer aen 
de goede handen mogen gehouden hebben , dien- man 
ftelijk en vriéndelijk zijn bedankende , met eer- föecfjtjfc 
biedinge van delgelijks te doene en beforgen over Se,Eec0e 
onfer zijde , voor den genen die van hier des 2>"ifTeI/ 
fouden mogen van noden hebben :) en, dat ’cfel-inbc 
ve was gebrocht ter kennifle van de Hoogheyd 
van den Ertz-Hertog van Ooftenrijk Erneftus, beeft ^"öaee, 
defelve goed gevonden ons met eenen te belaften, jgeerett 
dat wy van fijnen ’t wegen , U E. en L. fouden êtatets 
begroeten , alles goedts aenbieden , en verkla- 
ren , dat de principale oorfake daer door hy hem 1 
heeft laten gefeggen en bewilligen in defe Landen 
te komen > is geweeft de byfondere liefde en 
genegentheyd , die hy altijd tot het welvaren en 
rufte van defelve Landen heeft gedragen , en dat 
hy verhoopte dat God eens de genade foude ge¬ 
ven , door middel van fijn perfoon , defelve we¬ 
derom te fien vereenigt in goeden Vrede en on¬ 
derlinge vrientfehap , gelijk defelve voor den aen- 
vank en de oprijfen van de Inlandle Troubelen 
zijn geweeft. Tot welken eynde , om nader te 
verftaen fijnen goede wille en meyninge , heeft 
ons ook bevolen en operlacht U E. en L. te be- 
handreyken de Brieven , die wy den twaelfden de- 
fer Maend hebben overgelevert , wel meynende, 
dat U.E. en L. daer uyt fullen klaerlijk verftaen 
hebben , fijne gedachten , linnen , en gevoe¬ 
len nergens toe te ftrecken , dan om te befor¬ 
gen dat de Landen en Onderfaten van dien , lou- 
den mogen worden en bevreedfaemt met een cp« 
regte gedurige en onbeveynsde Reunie, En hoe 
wel ’t felve in voorleden jaren rot meer reyfen te 
vergeefs mach zijn geproefr , en dat ook eenige 
Vrede-handelinge of Accoord getroffen zijnde , 
men is terftond door nieuwe misverftanden , we¬ 
derom gevallen in vyandfehap en Oorloge , (door 
wiens feyt of toedoen , ftaet in deler gelegent- 
heyd niet t’onderfoeken , en God wille dac 
nimmermeer onderlogt en mach worden.) Sulks 
dat U E. en L. miflehien bevangen met eenige 
wantrouwe , foude bevoégt fchijnen te zijn alle 
luiken handelinge t’ontfeggen en afflacn , by- 
fonder , nadien in korten jaren herwaerts , de 
laken ook wat fijn gelopen na den finne en wil¬ 
le van U E. en L. Nochtans betrouwende fijne 

'•Hoog,™ 
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Hoogheyd , dat defelve niet fullen ftaen en ru¬ 
ften op eenige temporele en veranderlijke profpe- 
riteyt ; daer van de gewetene occafien lichtelijk 
mogen komen te cefferen. So fouden defelve en 
alle Luyden van eeren Liefhebbers van een ge- 
meyne ’s Lands rufte , wel begeeren en wen- 
fchen , dat U E. en L. fouden willen fich erin- 
neren en voor oogen ftellen , in den eerften , 

fFol,i8) dat alle de Wereldfe faken hebben hare tijd en 
fayfoen ; En gelijk datter is tijd van diffidentie, 
daer na ook wel komt en volgt confidentie , dat 
men malkanderen behoort te betrouwen , en ver- 
fien tot fijne en fijner nakomelingen verfekertheyt. 
Ten anderen , dat noyt in eenige Contreyen 
van de Werelt is opgeftaen noch geweeft fo gro¬ 
ten twift , tweedracht en mifverftand , ’t wa¬ 
re publijke of tuflchen particuliere , het is ten 
langen leften geeyndigt en neder gelegt , meer 
met Trabfaten en conditiën , dan met kracht en 
ftrengigheyd van Wapenen , mids dat den Krijg 
is van fo onfalige vruchtbaerheyd , dat gemey- 
nelijk den eenen baert , voortsbrengt , en voed 
den anderen. Ten derden , dat geenen Prince, 
Staet , of Republijke is ten beden vergaen het 
weygeren en afilaen van eerlijke en verfekerde 
aengeboden Vrede-handelinge j Welken aengaen- 
de , wy liever hebben d’Exempelen van onlen 
tijd en memorie voorby te gaen , dan by ver¬ 
had van dier t’openbaren of doen gedenken , de 
fauten en mifgrijpen , by d’eene of d’andere 
gebeurt. Dan dat U E- en L. nu ter tijd noch 
loude beweegt of getardeert mogen worden met 
eenigerhande diffidentie , foude Ichijnen (ipre- 
kende onder behoorlijke verbeteringe) genoeg te 
wefen buyten redene , nadien de trablatie word 
aengegeven in anderen tijd en layfoen , by feer 
verfcheyden occafien en inclinatien van willen , 
en genoeg geftelt ter difcretie en arbitragie van 
UE. en L. en ook met andere Perfonen , als 
te weren , met Gjne Hoogheyd $ gefproten uyt 
den Huyfe van Ooftenrijk , wiens oprechtigheyt, 
verftand , deugt en eere , betamende waer- 
achrige en wel geformeerde Princen. Daer uyt 
alleenlijk mach worden verftaen , dat feven of 
acht achter malkanderen uyt den felven Huyfe 
zijn gekomen tot den Keyferdomme van der» 
Heyligen Rijke > niet door Succeffie , die ’t fb 
wel quade als goede Prince is gevende , maer 
by gewillige en vrye elebtie 9 van de Keur-Vor- 
ften en gemeene Staten des Rijks , gemeyndijk 
vallende en begrond op Princelijke deugden en 
ftantvaftigheyt , in woorden en werken van de 
gekofene : gelijk dat noch onlangs is gebleken 
in den perfoon van Keyler Maximiliaen de Twee¬ 
de , Vader van fijne Hoogheyd , geweeft heb¬ 
bende van fuiken moderatie en goedercierenheyd, 
dat hy moet worden geacht en gehouden voor 
een fo byfonder en uymemende Inftrument , om 
alle publijke twiften en onverftanden , in ’t feyt 
van de Religie en Republijke t’accommoderen , 
in balanqe te houden , en neder te leggen , dat 
fijns gelijke niet vele is gefien geweeft in voorle¬ 
den tijden. En willende fijn Hoogheyd nakomen 
en volgen de voetftappen en exempelen van de¬ 
felve , heeft door ons aen U E. en L. wel wil¬ 
len lenden de overgeleverde Brieven , die wy 
niet twijffelen U E. en L. fullen met fuiken 
vriendelijkheyd en afifebtie hebben ontfangen , 
als wy voorfeker houden , defelve waerachtelijk 
ongeveynfdelijk gelchreven te zijn. Begeerende 
daer om en ernftelijk verfoekende , dat U. E. 
en L. gelieve d’innehouden van dien rijpelijk te 
overwegen , en de felve fo behertigen en beant¬ 
woorden 5 dat fijne Hoogheyt en alle Luyden 
van eeren mogen fo eer fo liever oorfake heb¬ 
ben van eenig genoegen na haerder alle verwach- 
tinge en verhopinge , die fy hebben in U E. 
en L. voorfichtigheyd en prudentie j met aen- 

biedinge , dat , foo verre U E. en L. reprefen- 
terende defe heerlijke Vergaderinge , of yemand 
in ’t particulier , fich foude vinden geoffenfeert 
of gedifficulteert in eenige woorden , poinbten , 
of verftande van ’t voorfchreven fchrijven van fijn 
Hoogheyd , en gedient ware ons daer van te 
doen openinge , wy bereyd zijn en verhopen 
dien aengaende , fuiken bericht te doen , dat 
men infgelijks fal oorfake hebben van contente- 
mente , d’welk is in effebte ’t gene wy uyt krach- 
te van de claufule van Credentie in de voorfchre- 
ven Brieven begrepen en ftaende op onfen Perfoon, 
U E. en L. hebben voor te dragen gehad , vrien¬ 
delijk biddende, ’t felve haer te willen wei laten 
gevallen , en ons in ’t goede afte nemen. 

Daer toe alleenlijk voegende met oorlove en ge- 
doge van U E. en L. dat gemerkt men verftaet dat 
fijne Hoogheyd by de confeflie en declaratie van 
fekeren Gevangen alhier , word befchuldigr , al 
of de felve louden voorgenomen hebben den Per¬ 
foon van fijn Excellentie Grave Mauritius van 
Naffau , door den felven Gevangen of anderfints 
te doen ombrengen , volgende den laft en ordre , 
die hy dien aengaende foude gehad hebben van den 
Grave van Barlaimont , wefende een onverdraeg¬ 
lijke en impudente delatie , van faken die noyt 
zijn gekomen noch hebben gepafleert , in of door 
de minfte gedachreniffe van de voorfchreven fijne 
Hoogheyd , uyt den Huyfe of Stamme van de¬ 
welke fulke infante leelijkheden ook noyt zijn in 
voorleden tijden geprocedeert , noch met Gods 
hulpe procederen fullen. Wy hebben van wegen 
fijnder voorlcbreven Hoogheyt , om te komen tot 
kennifle van d’oprechte waerheyd , U E. en L. 
wel willen voorhouden , dat defelve foude belie¬ 
ven goed te vinden , den Gevangen in verfekerde 
bewaernifïe , met eenige Commiflariiïen te lenden 
na Antwerpen of Bruflel , onder gelofte by den 
voorfchreven fijne Hoogheyd , te doen van ddel- 
ven ter gedefigneerder plaetie en tijd , wederom te, 
leveren en laten volgen onverhindért of wel te la¬ 
ten tranfportereh na Breda , wefende onder ’t ge¬ 
bod en Junfdibtie van defér Zijde regeringe , om 
aldaer met gemelden Grave van Barlaimont (die toe 
dien ëynde , vergefelfchapt met eenige Commifla- 
rifien in den name van fijne voorfeyde Hoogheyd, 
aldaer ook fal verfchijnen in perfone) geconfron- 
teert en op de circumftantie en particulariteyten 
die men lal adviferen , en bevinden nodig te zijn 
geexamineert te werden ; midts daer toe hem ver- 
leenende refpebtivelijk behoorlijke Pafpoorten , of 
immers dat U E. en L. foude willen eenig ander 
expedient voor te flaen , fulke als zy fullen bevin¬ 
den te behooren , om te komen tot ontdeckinge 
ge van der waerheyd , d’welk eygentlijk fal mogen 
dienen rot ontlaftinge en ontfchuldinge van fijne 
Hoogheyd , en ook van uwe E. en L. en komen 
tot grooter eere van der Juftitie aen defer zijde, 
als die men in fuiken gevalle niet foude in ’t min- 
ften konnen bedenken , als oir om eenige andere 
particuliere confideratien fulke dingen fouden by 
den Gevangen gdeydt en verklaert , of anderfins 
uytgeftroyt zijn , tot nadeel , en verkleeninge van 
yemand , om te verachteren eenig goed voorne¬ 
men van fijne Hoogheyd. Aldus geproponeerc en 
gedaen in de Vergaderinge van de Heeren Staten 
Generael , den 16 May 1594.. In ’sGravenhage by 
ons ondergefchreven. 

En was ondertekent 

Otto Hartim. 

Jeronimm Komans. 

<&c Hccmt Staten <6cncracï ïjeti&m Copnen ban 
öt boo^frlpcbai SSncbcn cnbanöc bomfclpebcn 
pofitie / ftefonöcn aPoni aai öc particuliere ^obintiai 
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tiantöeïöerïanb /^oïïanb / fücdanö / Hitcccfit/BjifS' 
land en €>bcr- ffflcl ; ('c^jjbntöc öaer bu / Datfe Doenöe 
toamt om Daer op ccnc aiutuooibe te foimecen / en bat 
’t feïbe gebaen 5ijnöc / lyïteben tot onbcdjoubinge 
ban aHe goebe Co^rcfponbcntie / banal^Coppefou# 
öenfenben. * x 

?Htittöoo?öc / bebüdbe be £)eeten Staten <&ene? 
rad op befe ^opofitic gcgcüen Rebben / toaë ïupbenbe 
alDup’: 

Snt* "|T'V E Heeren Staten Generael der Vereenigde Ne- 
fanie6 ■ * derlanden, in haerlieder Vergaderinge geopent 
jeertn en gelefen hebbende den Brief van den Doorluchtig- 
6tatcn ften Hoog-geboren Vorft, Erneftus, Ertz-Hertoge 
8*™' van Ooftenrijk, Herroge van Borgongien, &c. Ge- 
j®[‘ caffchetteert en befioten met ’t Caflchet van fijne 
Êtret» Hoogheyd, gedateert binnen Bruflel den feften dag 
liabe der lopender Maend May. Den twaelfden der felfder 

Maend doen omfangen uy t handen van Meefters Otto 
Pgobta' Hartius, en Jeronimus Komans, Rechtsgeleerden, 
Ital en op de Infinuacie den felven des anderen daegs, als 
P?^n den 13.gedaen. Den ió daernainde voorfz. haerlie- 
tnbm der Vergaderinge gehoort, ’tgene fylieden vorder in 
Brtj* laft hadden, vermogehs de Claufule in den voorfz. 
lerrog Briefgeinfereert, by henluyden fchriftelijkovergele- 

vert : Hebben na rijpe examinatie van den voorfz. 
unfö» Briefen gefebrifte (om fijne Hoogheyd van|hareop- 
*nI rechte goede intentie openinge te doen) verklaert, en 
tiffièn verklaren by defen , dat van den tijd af fyluyden uyt 
eturn. hoog dringenden noot voor debehoudeniffederNe- 

derlandfe Vryheden, eenfamentlijkdePrivelegienen 
Gerechtigheden der felver , in ’t generael , en der 
Provintien, Leden, Steden en Ingefetenen van dien 
in ’c particulier, en tot afweeringe der Spaenfe Tiran- 
nye, en hovaerdige heerlchappyen over de confcien- 
tien, lichamen en goederen van de Ingefetenen der 
Nederlanden, hare Vrouwen en Kinderen, de Wa¬ 
penen hebben aengenomen, hare meeningeeninten- 
tiealtijd geweeftis, en noch is, defelve(midsGods 
hulpe) tegens den Spanjaerts en hare adherenten te 
gebruyken : met een vaft vertrouwen, dat den Al- 
xnachtigen goeden God, hare goede en rechtvaerdige 
intentie (die hoe langer hoe meer bevonden word, 
niet alleen den welftand der Nederlanden, maer ook 
denStaet van allenabuerKoningen, PrincenenRe- 
publijken aen te gaen) met fijnen Godlijken fegen fal 
vorderen , gelijk fyluyden ook hebben bevonden, 
wefende door Godes krachtige hand, niet alleen ha¬ 
re middelen en voornemen gefegent, maer ook de 
herten van denabuer Koningen en Princen tot hand- 
houdingevan de voorfz. hare noodlijke en oprechte 
intentie beweegt, waer van fyluyden de eerc en lof 
God den Heere Almachtig toefchrijven, en hen op 
fijne Goddelijke Majefteyt, onveranderlijke macht 

/ vortrouwende, verwachten van Gjne hand en goed- 
heyd een goede loflijke uytkomfte defer befwaer- 
lijker Oorloge, hebbende een vafte hope, dat fy¬ 
luyden den Nederlanden in ’t generael haeft lul¬ 
len fien vereenigt , en in haren ouden fleur en 
profperiteyt geftelt ; daer na fy ook dies te meer 
haken en verlangen, om dat fy beproeft en verfocht 
hebben, en overfulks noch feer wel gedenken de com- 
moditeyten, gemacken en lieflijkheden van de Vre¬ 
de, rufte en eenigheyd, en daer-en-tegen gevoelen 
deincommoditeyten, ongemaeken en ongeneuchtdn 
van der Oorloge. Maer gelijk fy fijne Hoogheyd, van 
de verklaringe van fijnen goeden wille en affedtie ten 
iel ven eynde in den voorfz. Brief verhaelt, en allen 
den genen die oprechtelijken rot de voorfz rufte, 
eenigheyd en profperiteyt der Nederlanden geaffec- 
tioneert zijn , feer bedanken: So hebben lyluyden 
ook grote redenen, hen voor God den Heer Almach¬ 
tig, en alle de wereld te beklagen, over den genen die 
noch langer met liften, en onder’t pretext van Vre- 

Fo1.ï$i) de, foeken te vergieten het onnofel bloed der Chrifte- 
nen, en te vorderen der Nederlanden ruïne en onder- 
gank, waer toe by den Spaenfen Raed (hem nu hoogft 

i ti- 

in alle manieren van defe Landen geoffenfeert hou¬ 
dende) fo feer gearbeydwort als oyt te voren, gebruy- 
kende daer toe de wreedfte, fchandelijkfte en onbe- 
hoorlijkfte proceduren die men niet behoort te beden¬ 
ken* en veel min tot ondergang en ruïne defer Landeti 
teattenteren: aengefien alle de Wereld bekent is, hoe 
befwaerlijk defelve tot de extremiteyten, daer in de la¬ 
ken ftaen, gekomen zijn : Namentlijk, het verftortert 
door Beuls handen van het onnofel bloed van vele 
duyfenden onnolele menfehen, lo wel Vrouwen als 
Mans van alle qualiten, daer onder ziin gewfieft eeni- 
ge van de principale Heeren van den Lande: De vio¬ 
latie van de principaelfte Vryheden, Privilegiën en 
Gerechtigheden der Nederlanden , Leden en Steden 
van dien in ’t generael, en particulier, veel moorden , 
branden, violentien , exadiien, concuffien en andere 
enorme en execrabele daden,nafeer vele Remonftran- 
tien , Supplicatien, felfs metbefendingen van eenige 
Nederlandfe Heeren in Spanjen, als namentlijk mede 
onder anderen , den Marquiz van Bergen, en Heere 
vanMontigny, die daer over qualijk zijn gevaren, 
en tegen alle volkeren rechten getradleert: Ook inter- 
ceflicn van grote Potentaten te vergeefs gedaen, ten 
eynde de Nederlanden, Leden, Steden en goede In¬ 
gefetenen der felver, by hare loflijke oude Vryheden, 
Privilegiën en Gerechtigheden gelaten , endeTiran- 
nyeover de confcientien, lichamen en goederen der 
Spaenfer Natiën, en hare adherenten afgedaen moch¬ 
ten worden, henluyden tot de voorfz. extremiteyten 
gebrocht hebben. En daerom fal fijne Hoogheyd ten 
beften gelieven teverftaen, dat de Staten voornoemt 
ineen iake den welftand defer Landen, endebehou- 
denifle der goede Ingeletenen van dien, fohooglijk 
importerende, met alle goede infichten enoverwfi- 
ginge van ’c gene te voren in gelijke laken gepaffeerc 
is, enfichals nu openbaert, procederen, en dat fy¬ 
luyden niet haeft konnen geloven, veel min hun ver- 
fekert houden, op ’t gene men feyt van de verande- 
ringeder humeuren des Spaenfen Raeds: alfogelijke 
veranderingen wel meer appareDt zijn geweeft, en 
eensdeels gelooft met grote fchade van defe Landen; 
Wantin ’t begin defer Oorloge was de wreetheyd der 
Spanjaerdenlogroot, dat’et al omgebrachtwiertdat 
inhaer geweld quam: En voor een fo heerlijke fake 
(als de confervatie des Vaderlands tegens uytheemfe 
Tirannye) yet met raed of daed gedaen hadden , en 
dat men niet alleen de platte Landen, maer ook vele 
principale Steden , met moord, roof, brand, en an¬ 
dere grouwelijke execrable en ongehoorde daden 
tra&eerde, ter tijd doe men van defer zijde decreteer¬ 
de jegens den Spanjaerts en hare adherenten, die in 
handen quamen, gelijk recht te gebruyken, om alfo 
henluyden met’er daet te tonen, dat by die van deler 
zijde, geen minder hert noch couragie was om haer 
rechtvaerdige fake te verdedigen, als by henluyden 
om defe Landen te verdrucken, gelijk fyluyden ook 
wel mogen verfekert zijn, dat by hen tot defer Landen 
krenkinge niet fal voorgenomen worden , ’t welk 
met’er tijd henluyden niet fchadelijken fal vallen. Dit 
begonft den bloed-dorftigen Raed te verflauwen, en 
de humeuren in apparentie te veranderen : Maer 
fulks dat fyluyden aenmerkende hen befwaerlijken te 
fullen vallen tot haer voornemen te komen met ge¬ 
weld , geheten hen of fy tot reden hadden willen ver- 
ftaen, en werden hier op de eerfte beginfelen van Vre- 
de-handelingeindenjare 1574. gefundeert. Sulksdat 
de Heeren Staten van Holland en Zeland (gebruyken- 
de haren ouden vromen en eenvoudigen aert) hen lie¬ 
ten bewegen om hare bewaerniffen , fo by ootmoedi¬ 
ge Brieven als Remonftrantien te kennen te geven , 
en daer op redres te verfoeken. Dan 5de vruchten van 
defen begonften Vrede-handel, waren aen dezijde van 
Braband, den eerften overval van de Stad van Ant¬ 
werpen, by den Spanjaerts in de Hiftorien genaemt 
Fuera Villacos; En van de zijde van Holland en Ze¬ 
land , met hare Geaffocieerden , de ftrenge tweede 
Belegeringe van de goede Stad van Leyden, die niette¬ 
min door Godes genade, mits de gettouwigheyd haer- 
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der Bondgenoten, en hare vromigheyd van des Vyands 
geweld werden geconi'erveert, ja met fuiken extraor- 
dinarisfchrik van de Spanjaerts, die voor de Stad la¬ 
gen, dat fyluyden door Gods krachtige hand in haer 
gemoed gellagen zijnde, feer confuielijken uyt Hol¬ 
land liepen, en kortsdaernade goede Stad van Uy- 
trechtmeynden t’overvallen, als fy en andere van de 
SpaenleNatie in den felven Jare gedaen hadden, de 
vermaerde Stad van Antwerpen. Defen eerften be¬ 
drieglijken handel allo afgelopen wetende, werde door 
interceffie van den Alderhoogftergedachtenifle Key- 
ferlijke Majefteyt Maximiliaen fijne Hoogheyd Heer 
Vader, den tweeden handel geprcpireert „ en in den 
jare i 575.binnen de Stad van Breda by der hand geno¬ 
men. Hoe weynigde meeninge in den felven handel 
van de Spaenfe zijde was, yet ter goeder trouwe en tot 
der Nederlanden welvaert te doen, brengen klaerly- 
ken de beloignen daer gevallen mede, en waren de 
vruchten niet anders , als meerdere preparatien ter 
Oorloge dan oy t te voren, ful ks dat leer korts den over¬ 
val van de Steden van Buuren, Leerdam, Oudewater, 
Schoonhoven, Bommende ,en debelegeringederStad 
Zierikzee, daer uyt procedeerde, waer na de Span- 
jaertsen hare adherenten met roven, moorden en an¬ 
dere exorbitante en inorme daden , ja ook overval 
van de Steden (hare zijde houdende) hen fo grot aen- 
ftelden , dat men aldaer (’t felve niet langer konnende 
dulden of lijden) den felven als vyanden van de Neder¬ 
landen heeft geoordeelt en geproclameert. Waer op 
gevolge zijnde de Linie en verbintenifife tot Gent in 
November Anno 1576 tufifchende Nederlandfe Pro¬ 
vinciën en tot conlervatien der fel ver welvaert, Vry- 
heden en Rechten gemaekt, is een yegelijken bekent, 
hoe ontrouwelijken delelve Unie en verbintenifife van 
de Spaenfe zijde voor goed aengenomen is geweeft, 
en wat bedrog en geveynftheyd daer onder vermengt, 
was, de Brieven van Efcovedo, de violatie by Don 
Jean gepleegt , de uytdruckelijke verklaringe uyt 
den Spaenfen Raed , by den Baroen van Selles 
overgebracht, en binnen Mechelen geopent , een- 
famentlijken de handelinge tot Loven , ten over- 
ftaen van de Gcfanten van vele Potentaten gehou¬ 
den , hebben daer van volkomen getuygenifle in 
denjare77.cn 1578. gegeven • hoe bedriegelijken, 
fchandelijken , fchadclijken en belwaerlijken den 
vredehandel daer na tot Keulen feer folemnelijken 
aengevangen is afgelopen , is eenen yegelijken be¬ 
kent alfo gedurende delelve, niet alleen de Pro vin¬ 
den van Henegouwen en Arcoys , met eenige an¬ 
dere principale Steden , tot particuliere handelinge 
Zijn gefeduceert , maer alle uyterlijke geweld ge- 
bruykt tegens de goede Stad van Maftrichc, en ve¬ 
le heymelijke lofe praktijken in ’t werk geilek inde 
andere Provinciën , en onder de Leden en Steden 
van dien , om den felven mede tot alceratien en tot 
hare ruine en ondergang te bewegen. Met wat 
praktijken daer na de Steden van Vlaenderen in on- 
derhandelinge gedrocht , wat ichone voorhagen den 
felven gedaen zijn , en hoe bed roeffel ij ke heteynde is 
geweeft, isdadelijken gebleken ; tot v/at meyninge 
in den Jare 1587. en 1588. deonderhandelinge van 
Vrede is begeert geweeft , wat bedrog en geweld daer 
onder fchuylde, heeft de Spaenfe Armade (gedu rende 
de handelinge overgekomen , en door Gods krachtige 
hand vernield) openbaer gemaekt; tot wac intentie 
dacrnade Keyferlijke Majefteyt in denjare 1591.ver- 
lochtis geweeft, omdefakevan de Vrede-handelin- 
ge in de Nederlanden van nieus by der hand te nemen, 
hebben betuygt de Legers van tijd tot tijd uyt de Ne- 
derlandenjegensden Koning van Vrankrijkgefonden, 
daer door te meer bekent gemaekt is, dat de Span- 
jaerts en hare adherenten 1 altijts willen inOorlogeen 
Wapenen blijven , gebruykende ’t pretext van de 
Roomfe R eligie te vorderen: Mae; met der waerheyd 
trachtende , om haer voorgenomen generale Heer- 
fchappye en Tyrannyeover de geheele Chriftenheyd 
te ftabileren, en alle Koningen, Pi ineen , Landen 
en Republijken van hare wetlijke en behoorlijke recht 

te beroven, gelijk ten opfien van de Koninginne en 
’c Koningrijk van Engeland , met het overfenden 
der voorschreven hovaerdige en geweldige Armade 
in den Jare 1588. en deTriumphen van die voorde 
Viktorie openbaerlijken gefongen en in druk uytge- 
geven , is gebleken. En gelet zijnde op de Oorlo¬ 
ge en Negotien in Vrankrijk tzedert den felven 
jare , en namentlijk op ’t gene in de naefte jaren 
op de tranflatie van de Krone van Vïankrijk , niet 
alleen van den jegenwoordeüjken wettel ijken Ko¬ 
ning , en van alle de Princen van den bloede , 
maer generalijken van alle Fran^oyfen op de Span- 
jaerts (onder de name van d’Infante) van wegen en 
by laft van den Spaenfen Raed , by den Hertog 
van Ferecy en andere Spaenfe Minifters is getrakteert, 
behoeft, ’t felve geen ander bewijs , als daer na by 
den Parlemente van Parijs en andere de Ligue afge¬ 
vallen , by Arreften en andere Juftiiicatien gepu- 
bliceert en in druk uytgegeven, is kondig gemaekt. 
En als goed regard genomen wert op het complot 
in den Jare 91. in Schotland , met veel principale 
Heeren aldaer gemaekt, ten eynde tv/intig duyfent 
Spaenfe Soldaten in Schotland gefonden en ontfan- 
gen fouden werden , ’t welk in den voorleden Jare 
genoeg wonderlijken is aen den dag gekomen (daer 
over ook eenige met der dood geftrafc zijn) is niet 
te geloven dattet felve op ander fondament is gebout 
of beleyd geweeft: in wat manieren ten felven eyn¬ 
de met’t Keur-Vorftendom van Keulen , ’t Stift van 
Straesburg , de Vorftendommen van Gulik, Cleve 
en Berg , eenfamentlijken de goede Rijkftad Aken 
gehandelt en geprakt]leert is , brengen niet alleen 
verlcheyden geintercipieerde Brieven , maer ook dc 
daden felfs mede. Eyndelijk , hoe gecontramineert 
wert tegens de principaelfte Princen van Italien, hoe 
grotelijks men is achtende het onderbrengen van die 
van Holland en Zeeland (daer mede alle de Vereenig- 
deProvintien gemeent werden) om in defelve Sedem 
Belliy jegens de geheele Chriftenheyd vaft en feker te 
maken, ja fodat men den Turk liever noch een grote 
partye van de Chriftenheyd foude willen laten inne¬ 
men , als de Oorloge jegens de Nederlanden verlaten , 
of het geweld van Volk van Oorloge jegens henluyden 
gedeftineert te verminderen. Eninlomma, hoe men 
met de Keyferlijke Majefteyt Chur en Furften vaa 
Duytfland, ja met den Staet van de geheele Chriften- 
heyd handelt (alleenlijken tot vorderinge van de voor- 
fchreven generale Spaenfe heerfchappye) blijkt klaet- 
lijken uyt de Brieven getekent by den Koning van 
Spaenjen felfs, waer van een Tranflaet hier by gevoegt 
is, beruftended’Originalealhier, welke Brieven ook 
mede brengen hetpoinkt by fijne Hoogheyd gepropo- 
neert, te weten, dat de meeninge van den Spaenfen 
Raed niet is door fijne Hoogheyd ter goeder trouwen 

1 de faken van de Chriftenheyd , en namentlijken van 
de Nederlanden in rufte en vrede te ftellen, aengefien 
dat daer uyt blijkt dat tot fijne principaelfte Raedsluy- 
den in de fake der Nederlanden geftelczijn , den Grave 
vanFuentes, DonGuillame de S.Clement, enSte- 
phano d’Ivarra , alle Spanjaerts, met laft dat defelve 
Uytheemfe fijne Hoogheyd inftrueren fullen , wie 
van de Nederlandfê Heeren ie betrouwen zijn, hoe 
men de Nederlanden regeren , en de Vereenigde Pro- 
vintien t’onderbrengen fal. De Staten twijfelen niet, 
of fijne Hoogheyd heeft wel verftacn, dat door beleyd 
van den voorfz. Grave van Fuentes , en Stephano 
d’Ivarra , onlanksDoktor Lopes, Medscijn van de 
Koninglijke Majefteyt van Engeland , belooft zijn ge¬ 
weeft 50000 Kronen, om hare Majefteyt te vergeven, 
en dat den felven Doktor Lopes, Emanuel, Louys 
Tinaco, en Steven Fererade Sauva (alle Complicen 
van’t voorfz moordadigfeyt) uyt fake van dien in En¬ 
geland ter dood zijn verwefen. Dat mede door ’c be¬ 
leyd van den felven Fuentes en d’Ivarra , Emanuel 
Andrada aengenomen heeft de Koninglijke Majefteyt 
van Vrankrijk met eenen Ruyker van Bloemen ofRo- 
fen, met fuiken feninigen Poeder verfien , dat den 
reuk alleenlijken de dood mafte veroorfaken, te verge¬ 

ven. 
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Vfeo. Gefwegen ’tgene bevonden fal werden by üyt- 
tinge van de faken van Michiel Renichon, hem an¬ 
ders noemende Trivi ere, Priefter Namerois , over 
twee Maenden geleden gedeguifeert in Soldaets Habi- 
ten, vanBruflelindeVereenigde Landen gefonden, 
dewelke bekent dat hy en verfcheyden Moordenaers, 
metbeloften en gelde gekocht en uytgefónden zijn, 
om den Perfoon des Ooorluchtigen Hbog-geboren 
Prince , Mafiri'tZ geboren Prince van Orangien , 
GravevanNaflau, &c. re vermoorden. Ja dat men 
den jonkften Sone van fijne Princelijke Excell. Ho. 
Ge. (alleenlijken oud thienjaren) in de Univerfiteyt 
van Leyden ter Scholeleggende, niet daer uytlichten, 
als men den Prince van Orangien, Gravevan Buyren 
fijnen oudften Broeder, jegens de Rechten, Vry heden 
en Privilegiën der Landen en aller Volken Rechten 
violentlijk uyt de Univerfiteyt van Loven gedaen 
heeft, maer ook datelijk wil vermoorden. Sülks als 
den voorfz.Spaenfen Raed raetderdaed mbordadelij- 
ken heeft doen ombrengen hunne Excell. Heer Vader. 
Hier uyt kan fijnen Hoogheyd en een yegelijken on- 
wederfprekelij ken verftaen, door wat Luyden en by 
wat middelen de goéde Ingefetenen der Nederlanden 
bedrogen werden, en hoé weynig de Staten hen Ver¬ 
giften als fy den voorftel van Vrede-handél als nu van 
de Spaenfe zijde uyt gelijke affcétie oordeeleh te fpruy- 
ten, gelijk alle de voorgaende hier voren verhaelt, ja 
datalsnu, lo wel ten opfieh van dé Koninglijke Ma- 
jefteyt van Vrankrijk en Engéland als defe Landen, 
hen veel wreedelijker en fchadelijker faken openbaren 
alsoytte voren; fulksdatde humeuren dés Spaenfén 
Racdsgeenfins totvoordeel van dele Landen verandert 
Zijn, als ook geen apparentie heeft dat fy nu ten hoog- 
ften tegen defelve geoffenleert zijnde , hen vorder- 
lijkerfoude willen wefen, alsfy waren voor de voor- 
fchreven oftentie , of defe Landen (daer op fy recht 
willen pretenderen) betér trafteren als dé Kottin- 
gen en Koningrijken van Vrartkrijk , Engeland en 
Schotland, henluydenin recht Autoriteyt, en Digni- 
teyt gelijk zijnde. Waeroin ook de voorfcbrevën Sta¬ 
ten Generael * Ampt en Eeds-halven , fchuldig en 
genootfaekt zijn, hen dies te meer té wachten van de 
liftige vonden én pradlijken des voorfchreven Raeds; 
infonderheyd alfo de Vereenigde Provintien de v.oör- 
fchreyen voor-gehomen execrabele moorden , io van 
den Perlooh des Koningsvan Vrankrijk , als Konin- 
ginnevan Engeland, mitfgaders d’openbare Oorloge 
dienad’aeiikomfte van fijne Hoogheyd in de Neder¬ 
landen, jegens de Kroone en Staet van Vrankrijk ge- 
continueert wert: Ook niet tégenftaende dat alle voor¬ 
gaende pretexten cederen , metreden fó hooglijk ter 
herten nemén, als de goede Alliantien, vrundfehap 
en gemeynfehap der faken vereyfehan. En al is ’t dat 
men foude mogen gelooven, dat fijne Hoogheyd aen 
fulke Moordadlgeen Vyandlijke daden een mifliagen 
heeft, fo is daer op nochtans fulke acht noch infien 
te nemen, als op ’t voorhebben, denquaden wille, 
meyninge en intentie van den Koning van Spanjeh 
en Spaenfen Raed, van den welken fijne Hoogheyd 
fijne Commiffie en Authotifatieri aengenornen en 
ontfangen heeft, (die hem ook over fulks t’allen 
tijden revoceren en eehen adderen in fijne plaetfe ftel- 
len mogen) waer tegen men hem niet kan verfien noch 
verfekeren met eenige conditiën. Mids welken ook 
de voorfz. Staten Generael niet konnen verftaen, dat 
fy met eenige vrucht binnen de vootfz. Geünieerde 
Provintien, noch buyten defelve aen de Koninklijke 
Majeftey t van Engeland (daer mede fy defen aengaen- 
de en anderfinsin een vaft verbond ftaen(noch ook aen 
de Koninklijke Majeftey t van Vrankrijk en andere Po¬ 
tentaten, Vorften en Republijkendefer Landen, en 
degemeeheChriftélijke fake, Vrienden en Verwan¬ 
ten , yet foude mogen openen, nopende de voorfz. 
Voorgèftelde Vrede-handelinge • maer denken te blij¬ 
ven by hare toevlucht tót den Al machtigen God, om 
van fijne Almachtige en onveranderlijke hand en goe- 
digheyd (hoewel fy t’allen tijden overwogen hébben, 
en alé noch wel konnen overwegen, dat alle wereldle 

faken veranderlijk zijn) van hare rechïvaèrdigè fakè 
eene loflijke uytkomfte, niet alleen voorde Veree- 
nigdé Landen, maer ook voorde andere Nederlandft 
Provintien, tot vörderinge van fijne eere en Hey- 
lig Woord , en dér Nederlanden welvaert te ver¬ 
wachten. 

Aldus gedaen en gerefolveèrtter Vergaderingevan 
de Heeren Staten Generael, in ’s Graveri-hagedén 
»7 May, Anno iyc^ 

En wasgëparapheert 
J. vah de Werke Ut. 

Onderftond gefchreven : ter Ordonnantie van dé 
voornoemde Heeren Staten Generaell 

En was ondertekent 
C. Aerssens. 

ïftrten Staren Centraeï btbbm De ontfcïjuï» 
Diginge bp De boo2|cï)?ebtn Ctto J|actiu£ en ^feioni? 
mug Comang geöaen / beïangcnDe De Ccnfeffië ban 
!©icI)ieïDeUïemcl)Dn/ onbeanttooo?ö gelaten / nirfg* 
Dien De Crfantcn fulhg boo?fteïDrn fonDrr renigefpe* 
ciaïe ïaff / en Dat De Confrontatie / öetoeïfte booige* 
flagen toerDe / maer eenige fcfjtjn toaë / en DatDaec 
opbelc confiDeratien hielen / fo Deere Dietot^Cnttorcs» 
pen of 23?uflel fouDen geDaen toojDen / en bp aïDien 
Defeïbe aen Defe 5tjDe geDaen toerDe / en Dat DeCjabe 
ban 23arlaimont ïjier fouDe Bomen / Daer op fouöe 
beeï te Doen Ijebbeh gebalïen / om pem Cijftfaerg te 
fïcïïcn i Dorp fd ig fo beel geDacn/ DatoeUteere^ofjan 
ban Cent / Üfeere ban Cpcn en 3£pDen / Ijebbenöe boo£ 
DefeCoftog goeDe ïienniffe geïjaD met Den boojnoem* 
Den Ctto ifartiug/eenCcïDerg ffëan ban geboomte toe? 
fenDe / Den boo?fcï)?eben l^artiug en Comang geb?adjt 
Ijeeft opDe©oo?pöo?te inDcn^age/ altoaer De booj* 
fcï)?ebcn IBicöid De Senicöön gehangen lag / en iit 
ïjaerïupDet Bp-tbefcn tot Den felbert Ctbangcn fep De/ 
Iheffett Defe tooojDen: Cpgaetmet ontoaerljept öm/ 
en Doet De $eeteit / met tbiert^ namen gp u foeïit te 
beftleéDen / groot ortgeltjfi al^ ooit De geljeele BeDer^ 
lanDen / öetoeïlte mit^ De toantron / Die gp met ntoe 
beïtenteniffe bermeerDert/ Dieg te langer in Cö?ïoge 
moeten Blijben / Daer anDer^ De Bjcöc-banDelinge 
tbel morljte bóojtgaert ; Daerom fegt De toaerïjepD / fFol ,,4 
én Doet cenett B?inte bah fulben^üplt geenongelgft. 
3&act op DëCebangeh anttooojDe / Dat pet De taart* 
ÖepD toa^/ ’t geen ilt gefepD pebbr / ift Ban niet an* 
Dec^ feggen i en perfïfleerDe Daer bp / ten aeuporeh 
ban De boo^fepteben f)artiup en Coman^ / en i£ Daeé 
ooft tot Den ïaètftentoe bp gebleben / en Daer öpge* 
flojbèn. HI£ nu De Staten Cenetael berfïonben/ 
Dat itattiu^ eri Coman^ geen laf! paDDen ban Den 
C?abe ban 25arlaimont / om fïcïj De ^Jufïltie ban 
De CeumëetDe ïanben t’onöcctaojpcn / fb ïjeö* 
ben fp mette Begonnen $?ocebuten tegen^ De booj* 
ftï)?ébenöenicl)on belaft boo?t te gfacn/ Detutjle öefelbe 
ï^attiugi enComan^ noeppierin ’t3Lanb toarén/ op 
Datfe fouDen mogen getupgenifte geben ban ’t géne ff» 
fcïfjS upt monDe ban Den Cebangen gepookt en bec* 
ftaen paDDen; en cpnDelgB De naboIgenDe ^>en* 
tentie ober pem openba’erlijh uptgefpjobcn / en teil 
felben Dage ttr ejcecutie gcftelt / op ’t ^cljabot in 

C?aben-ï|age. !^p ïjeeft groot leéDtoefcii betoont 
ban ftjn boojnemén te ïjebben / en ïjeeft Den Bjince 
beDanftt ban De genaDige Sententie / ftantbaffig blij* 
benDe bp fijne 20efteritenrfTe. 

3£e Sententie uiïjoüDcnDë fijne Conftffté taab lup* 
DeuDealDub: 

, . • i Ctinfcft ALfo Michiel Renichon, géboren van Templón, , 
Priefter Paftoor van Boifier, béyde in ’i Land van ‘J e 

Namen, gevangen, buyten pijne bekent heeft, en ook cjon/ en 
gebleken is, dar hy in Soldaets Habij te gekleed zijnde, 
op den loMarty leftledeh,met Brieven vanGravéFk> 
ris vanBarlaimont, gereyft is vanBruftel na Loven, tegen1 
Dieft , Hercntals en Turnhoud , daer hy mids de a«o 
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8 16 Het eenendartigft$ Boek. 119 \ 
voorfz. Brieven met Convoy is geleyd geweeft, en van 
Turnhout voorts met eenenSoldaet van den Guarni- 
foehealdaer, na der Stede van Breda, daerhyinge- 
'komen'zijndeop den 11 der voorfz. Maend den Gou¬ 
verneur heeft overgelevert fekere beüotene Brieven 
van den voornoemden Grave van Barlaimont, addref- 
Terende aen den Capiteyn Larigon, gecoromaodeert 
hebbendeop den voorfz. Huyie van Turnhout, in¬ 
houdende , dat den Brenger was herwaerts over rey- 
fende, door expres bevel van den Ertsz-Hertoge £r- 
neftus van Ooftenrijck ; dén Gevangen voorts den 
voorfz. Gouverneur aendiénende, dat hem bevolen 
was te beleyden fekereh Aenflag op de voorfz. Stede 
van Breda, dien hy gevangen met verfcheyden on- 
waerlchijolijke redenen bekleedende, daer by bleef 
perfifterende, feggende, dat hy eenigejaren geweeft 
was Secretaris van den Abt van Malonne,en onlangs 
voor fijne komfte was geadvanceert om te dienen als 
Secretaris van den voornoemden Grave van Barlai¬ 
mont} al ’t welke hy nochtans daer ha bekent heeft ver- 
ïiert te Zijn, fonder te willen feggen, waer toe hy her¬ 
waerts over was gekomen, tot dat hy gebracht zijnde 
alnierinden Hage, en op den eerften April des avonds 
geattenteert hebbende hem 1elven te verworgen en ter 
dood te brengen» met eenen ftrop die by hem gemaekt 
was van fijn Wapen-neftelingen, enaenfekerYfer in 
de Geyolevafr gemaekt, daer onder hy leggende isge- 
yonden, hebbende om fijnen hals het rode bloedige lit¬ 
teken van den voorfz. ftrop, en fijne fprake hem zeer 
gekrenktzijnde; en dat den gevangen op den tweeden 
Aprillis voorts bekent, en daer na tot verlcheyden 
tijdert, foby monde , als by vele gefchriften van fijn 
eygen hand verklaert, en op den ao Aprillis, enwe- 
derommeden leften May buyten alle pijne en banden , 
bekenten geaffirmeert heeft, dar mits een igë gefchii- 
len en procefftn die hy hadde jegens den Ingelereneh 
vanBoffiers, om ’t inkomen van fijne voorfz Pafto- 
rye, en mits dat het Land daer omtrent feer befcha- 
digt wert door ’c Volk van Oorloge hy genootfaekt is 
geweeft, geleden omtrent tweejaren, fijne voorfz. 
Paftorie te verlaten, en defelve door eenen Cappel- 
laen te doen bedienen , en dat hy hem binnen der 

■Stede van Namen begeven hadde tot Schoolmeefter, 
fonder dat hy oyt in dienfte van den Abt van Malon- 
ne of van den Grave van Barlaimont was geweeft,maer 
dathy was Pnefter en Paftoorvan Boffier, endatden 
aenflag op Breda een gemaekt en verfiert werk was; 
dat hy gekomen zijnde in kenniffeby den Grave van 
Èarlairaond, en mitsdien op eenen avond ten eten 
geroepen zijnde by de Edelluyderi van den voorlz. 
Grave, hy na den eten by den felvenGfavegebracht 
is in een Kamer alleen , hem vragende, waeromhy 
gevangen in alfulken kleynen tradtement fijnen tijd 
was verfl'itende, gemerkt hem geen middel en goed 
trachement foude ontbreken , indien hy goedé cou- 
ragie hadde, en hemfeiven wildé vorderen: waer op 
den Gevangen fijnen dienftprélenterende, haddeden 
Grave in ’teynóe van de maend van Februario leftle- 
den door fijnen Cappellaen den Gevangen doen halen 
uyt fijn Schole, en des avonds naden eten met hem 
inprefentïe van eenige,andere, gefprokenHebbende 
van eenen aenflag op ae Stad van Breda, heeft hem 
Gevangen daer na wederom in een Kamer alleen ge¬ 
roepen, en aldaer te kennen gegeven, dat hy hem 
wilde cdmmuniceren een ftuk van feer groter im- 
porrantie, in gevalle hy hem tendienftevanden Ko- 
ning wilde laten gebruyken, met beloften, dat hy 
jfijkelijk daer van foude worden gerecompenféert, 
waer in den Gevangen conlenteerde, en daer na met 
den Grave van Barlaimont door fijn bevel gereyft zijn¬ 
de na Brufifel, daer den lel ven Grave verlcheyden rey- 
fen te Hove hadde geweeft, hadde den Grave van 
Bar’aimont daer na wederom te Hove gaende, den 
Gevangen geboden hem te volgen , en in’t Hof den 
Grave verlcheyden Kamers door gegaen, en den Ge¬ 
vangen hem gevolge zijnde: was den Grave in gegaen 
in de Kamer van den Ertz-Hertog , daer den Gevan¬ 
gen middel hadde om den Eiiz-Hertogtezien, ge¬ 

lijk ook den Ertz-Hertog middel had om te fien hern 
Gevangen , die mede in de Kamer meynde te vol¬ 
gen, maer ’t werd hem belet door het toevallen van 
de deure , die nochtans niet geheel gefloten was, 
lulks dat hy blijvende daer voor, wel hoorde dat den 
Ertz-H ertog met denGrave waren famen fprekende in 
Latijn en Spaens, fo veel wel verftaende, dat fy in hec 
fcheyden fpraken van recompenfe, en dat den Grave 
wederom uyt de Kamer gaende, en den Erts-Hertog 
by de deure zijnde, feyde: Cumalatè <&> largo fanore 
jatiifaciam; en dat den Grave komende in de Voor¬ 
kamer , jegens hem Gevangen leyde, dat hy den Ertz- 
Hertog van hare fake hadde gefproken,en dat den Ertz- 
Hertog ordonneren foude , te tellen twee hondert 
Philips Daelders. En des avonds na den eten den Gra¬ 
ve van Barlaimont wederom met den Gevangen in een 
Kamer alleen zijnde, hadde hem Gevangen voorge¬ 
houden, dat hy laft hadde van den Ertz-Hertoge, 
om uyt te roejen of door de derde hand te doen uytroe- 
jenGraef M AURITS VAN NASSAUWE, 
en dat hy alrede eenige Përfoonen daer toe hadde in 
’c werk geftelc, en indien hy Gevangen hem daer 
tóe mede Wilde laten gebruyken , dathy feer wel daer 
aen foude doen, en dat hy en fijne Vrienden boven 
maten fouden werden gerecompenfeert > en dat hy 
foude wefen gefalveert ; daer by voegende, dac’er 
alrede vijftien duyfent Kronen gereed lagen, om te 
feilen op d’eerfte tijdinge van dat ’t voorfz aflafinat 
volbracht foude zijn waer op hy Gevangen gefeyt 
hadde fulks te zijn buyten fijn profeffie, alsnoyc de 
Wapenen gehandelt hebbende; dan hadde de Grave 
van Barlaimont daer op geinfifteert, met verfchey¬ 
den redenen en grote beloften , feggende , fulks te 
wefen den wille van den Koning, en’tbevel van den 
Ertz-Hertog : Sulks dat den Gevangen ’c felve aen* 
genomen en belooft hadde , daer im te doen alles wat 
hem mogelijk foude zijn; en vragende hoe fulks fou¬ 
de könnengefchiedeh, haddéden Grave gefeyd > dat 
de Heere Graef Mauritz was een Jonkheer , wefende 
genoeg familiaer en gemeynfaem , dat hy daerom 
d’occaüe wel foude vinden , indien hy hem niet 
wilde verhaeften , maer de fake met lode Ichoenen 
beleyden , dat hy in defe Landen gekomen zijnde, 
in den Hageof elders daer Graef Mauritz hem meeft 
foude onthoudën , Schole houden , en verwachten 
fouded’andere, dietjot gelijkeneyndefouden komen 
tot les in getale , èri dat hy Gevangen den fevende 
foude zijn om eenen faelgerende, by den anderen vol¬ 
bracht te worden I dathy alhier foude mogen kopen 
een paergoede Piftoletten , defelve altijts wel onder¬ 
houden als een uurwerk, en die wel geladen hebbende 
met twee of drie Loyen, foude Graef Maurits daer 
mede doof’t.lijf fchieten , of hem ombrengen met 
eenige andere middelen by hem te bedenken, of die 
d’anderen t’haerderaenkomfte, met hem nader lou- 
den communiceren: maer in allen gevalle dat beft fou¬ 
de worden gereeohipenfeert; die beft foude hebben 
geexploidleert; datterook noch andere perfonen wa¬ 
ren, die meninfgelijki behoorde t’exterminereq , t® 
weten, Barnevel of Barnevelt, Longoliusen Aldegon- 
de; en indien hy Gevangen yemand van defe ter dpqd 
brachre, dathy daer over grotelijks foude worden ge¬ 
recompenfeert : bevelende voores hem Gevangen, 
dat hy fijnen name niet foude gebruyken, maer eenen 
anderen name nemen, dat hy hem ook foude kleeden 
als een Soldaet, en na verfcheyden andere propooften, 
hadde den Grave van Barlaimont by hem doen komen 
lekere andere Perfoon , byden Gevangen genoemt, 
en die hy feyde te welen een van de voorlz les perfo- 
nen, en den Grave jegens den felven perfone verha¬ 
lende , ’t gene by den Gevangen was aengenomen, 
hadde den voorlz perfoon hem Gevangen genoemt 
fijnen Camerade, leggende , dat hy hem haeft in Hol¬ 
land foude volgen , met verfcheyden andere propoo¬ 
ften, verklarende voorts, hy Gevangen , dat van den 
tijde van den Hertog van Parma, de voorlz fes perfo¬ 
nen, zijnde alle doodflagers, toe noch toe inqualité van 
Eddluyden teHóve in Gagie van den Koning onder¬ 

houden 
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houdên wordeh, om die in zaken van confequentie 
op de wederpartye te mogen gebruyken, en dat den 
Grave van Barlaimont middelertijd door fijnen Secre¬ 
taris, uyt handen van Sreven Dynira hadde doen ont- 
fangen de voorfz. fomme van hondert Philips Dael- 
ders, welken Secretaris defelve aen den Gevangen had¬ 
de overgetelt in fekere fpecie vatl gelde, diehy Ge¬ 
vangen gefchreven hadde in zeker Boeksken over hem 
gevonden, ter fomme van vijf hondert Guldens, en 
dar hy Gevangen willende reyzen van Bruffel na Ant¬ 
werpen , den voorfz. perfoon hem geleydende tot aen 
de Schuyte, hem gezeyd hadde, dat zy tefamentot 
Leyden gezonden zouden worden;den Gevangen hem 
vragende, waer dat was , en tot wat eynde, fey de hem, 
dat Leyden was een Stad en Univerfiteyt in Holland, 
dat den Jongen Prince van Orangien aldaer ftudeerde, 
en dat zy aldaer zouden gezonden woeden om hem te 
verlacken, en *t leven te benemen; waer na hy Ge¬ 
vangen , volgende ’t voorlz. bevel van den Gtave van 
Barlaimont voornoemt , hem gekleed hebbende in 
Solaaets kleederen , en hem noemende Miehiel de 
Triviere, was eerft gereyft op Antwerpen met de 
voorfz. Brieven van den Grave van Barlaimont aenLa- 

Vervolg der Néderland/ê Oórlcgeri. 817 
ben noemende «©eunieerben / op fyt beleeft aengeberi 
enbeJBiffibc/ ban fijne l£oogbepb Den <©rt3-J|cctog 
ban <0ofïenctjft / <©oubetnetu: ban toegen fijne Jfèaje» 23?a» 
fieptin.fèebeclanb; maer atë men ber boojf^ Staten f an® 
anttooojb met onfe refutatie en toeberïegging DefTcïfj» / 
toel fal bebben obeefien/ en onpartijöig gegronbeett / 
fo fal men 01# geen ongeltjft geben / maec ooibecien 
’t feïbe gefcffleb te 3ijn tipt een oprechten pber tot ber 
Catïjoïijhc ïïeligic / en be bebocnlgfte obebientie ban 
fijne IBajefiept en toelbaren be£ 3Lant# / ooft mebe tot 
een toaerfcbotitoinge / batbe goebe ©nberbanen ïjen 
niet laten berabuferen/ banbe flimme pjaetijhen ber 
gobïofe Calbinifïen / toiei# ba# beb?ijfbootten beeï 
ift pier ontöctlien fal/ en om mét bed toooiben niet 
ben tijb tebeéfiijten / fo home ift tot tjarc anttoooib / 
baer fp / na becljacï ban t’ontfangen ber «ilïtbfjibe 
of 2S?icfé/ ban fijn Hoogfjeptl $c. bolgenbe feggen 
albu£: 

Om fijne Hoogheyd van hare rechte goede intentie 
openingetedoen , hebben verklaert en verklaren by 
defen, dat van den tijd af, dat fy uyt hoogdringender! 
nood voor de behoudeniffe der Nedetlandfe Vryhe- 

rigon , dan verftaende dat hy van Turnhout was ver- 
trocken , was wederom gekeert na Bruffel, en van 
daer met andere Brieven van den Grave gereyft op 
Loeven, Dieft, Herentals en Turnhout , daer hy 
mirsdezelve Brieven met Convoy wasgeleyd, en dat 
hy Gevangen dien volgende, in manieren voren ver- 
haelt, gekomen was binnen der Stede van Breda. 

Sois’t, dat de Raden tot’er kenniffe en judicature 
van defen,by den Heeren Staten Generael van de Ver- 
eenigde Nederlanden geGommitteert , bevindende 
’t zelve te wezen zaken van zeer quaden exempel en 
confequentie, die in een Land van Juftitieen fonder 
perieul, fchade en ruine van den ruft, en welftand 
van den Lande en gemeenefake, niet mogen getolle- 
reert , maer fwaerlijk geftraft behooren te worden, 
ten exempel van andere: Op alles gelet, doende Recht 
uyt den name en van wegen den fel ven Heeren Staten 
Generael van de Vereenigde Nederlanden, den voorfz 
Gevangen gecondemneert hebben, en condemneren 
midtsdefen, gebracht te worden ter plaetfe daer men 
gewoonlijken isjuftitiete doen,en aldaer geexecuteert 
te worden met den Swaerde, fulksdatter de dood na¬ 
volgt, fijn Lichaem daer na gequartiert, ’tHooftge- 
ftelt op eenen ftaek, en de qüartieren uytgehangen te 
worden op de viergeweften van den Hage, anderen 
ten exempel ; en verklaren fijne goederen geconfif- 
queert. Aldus gepronuncieert in de Audiëntie van 
den Hove van Holland , den derden Juny 1594.. Was 
geparagrapheert, Nyevelt V*. Onderftont* Ter Or¬ 
donnantie van de voorlz Raden, by my, 

En was ondertekent 

G. van Zuylen. 

3&efe «Sententie# ten felben bage ter «©jcecutie ge* 
fielt» 

3&abatbeboo?f3^actft#en £omai#toeöerom in 
SSjabanb gefteert en ben rappojt ban Ijaec toeberbaren 
gebaen / eu ber Staten 9llnttooo?be obergeïebect ï)ab= 
ben/ fo beeft eene ban b’anbere 3ijbe albaer/ een toe* 
bcrïeggiugebanbec staten Hnttooojbe uptgegeben/ 
intituïeuenbe’tfelbet fóojt ©eranttooojbinge en 3©e* 
bcrleggingebeggene^/ batbe Staten ban Holïanb en 

i Eeïanb hebben gefielt in bare Stnttoooib / op be Jfèif* 
fibe en ’t beleeft aengeben bc£ v©rt3-ïf ectog <©rnefft# / 
bibber ban ber <©?Den / .i&tabboubet / «©ouberneur en 
Capitepn <©eneraeï ban fijne jfêajefïept in ^ebecïanb. 
JBelfte JDcberlegginge top pier fuïïen laten bolgen. 

1 i Ën, T Utttorjfeïeniet / fommigc fullcn ben bertoonberen 
nae J_ ban mijne beemetenbepb / bat ift niet beebaren in 
3e ben fïijï ban fcbnjben / ftebbe botocn bcfiacn ofonber* 

u002be toinben te beamtoocibcn cn tocberleggen bet ant* 
in kw tooojb / gebaen bp bc Staten ban fêollanb cn SelanD/ 

den , eenfamentlijk de Privilegiën en Gerechtighe¬ 
den der felver in ’t generael, en der Provintien , Le¬ 
den , Steden, en Ingefetenen van dien in ’t particu¬ 
lier, en tot afweringe der SpaenleTyrannye, enbo- 
veerdigeheerfchappye over de Conlcientien , licha¬ 
men , engoedeten van d’Ingefetenen der Nederlan¬ 
den , haren Vrouwen en Kinderen , de Wapenen 
hebben aengenomen, hare meeninge en intentie al- 
tijds geweeft is, en noch is, ’t felve met Gods hul- 
pe tegéns de Spanjaerts enj hare Adherenten te ge¬ 
bruyken, &c. 

ï^icr ftan ift nip niet beefinnen / toat «föebetfanbfe 
©?pbepb / pbbiiegien / of (©ererfftigbepb in ’t gene* 
rael of particulier / bat beboo?f3 Staten ban Hollanb 
enEeelanb/ ben ïjicc betoemen boo? te fiaen / ober* 
mit£ bat top bp bagelijftfe ejepertentie bebinben / bat fp 
in alle ^teben: (baer fp be meefier bonnen maften /) 
be boomaemfie en puncipaelfie ©jpbcöeii en 
beïegien niet alleen betb?ucften / maer t’eenemaeï 
becpïettent <©nbecbetoeïfte^?toiïegienof ©jpbeben/ 
beminfieniet#befe/ te toeten / bat ben Üectog ban 
25?abanb niet maeb fijn ^teben en ©nbeefaten 
beïafien met ejetrao^binarife SImpoftcn of lafïen / 
fonbec bat baer in confenteten be bjie Staten bc«§ 
3lanb^/ a# gelaten / «©beien en bc ïfooftfïcben / 
toeïfte j^ooft-fieben ooft gebeplt 51311 in b?ie Éebcn / 
toaer afbe ©eften^ban be Uimbacbten/ een lib 5bn 
repiefenterenbe / fonbec toicnjS confent / of bet mee* 
fïenbeel ban bien / geen lafïen of ^mpofien plaetfe 
grijpen / ’t toeïft bp Die ban j^ollanb en Eelanb aï 
anber##/ menftent baer geen ©jelatcn. tïacti 
banbe^tebentooiö in bien gebalïe niet geboojt/ ten 
toare biet en baer een Confifioriant: becl min tooiö 
aengefien ïjet berbe lib / te toeten / be beften# / be* 
toeïfte fp in alle £>tebcn te niet boen / om beter bc <©e* 
meente te febatten / noefttans tegen alle reebt en 
reben / ift ïaet fiaen Jpjtbilrgie; toant mit^bien in 
alle febattingen / be (©emeente toel ’t meefienbeeï # 
opbieugenbe: ^0 #’t ooft toel bebooiïijft / bat b^cc 
©eftei# en «©estooten^ of '2ïcbter-racb/ ten minfïen 
ooft baer in een fpjeften hebben/ een^bee# op bat bec 
(©emepnte niet meer opgelepb tooib / ban fp berbia* 
gen ftan i tenanberen / op bat aïfo berboet tooien/ 
fo toel opuocrte ber ©cmeente / a# berabufermge ban 
eenige ifeeren : ï©aecom be öomepnen bebben bbec 
berbe lib / (toeïfte toaren Tribuni Plebis) genoemt 
Telum acerimum Reipub. bat # / een gcÊocIbigen 
pijl of ïDapen be^ gemepnen toeïbarei#: <©11 bebben 
bie ban éomen bc beljoubenifTe ban betboo^fcb?cbcn 
berbe 3tib/ alfoboo?gcfiaenbatfp tegenö b^^ Con* 
fu# en Regenten / “ (bie a# ïüepfct# in allen 3lan* 
ben ontfien toaren) ’t reebt beflé# aïtrjb bebben ber* 
bebigt. ï^aecomfecr#te bertoonberen/ Datbe^te* 
ben ban Doïlanö en Seeïanb / niet cena be oogen 
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ïjacr^ betfïanb? en openen / en bedenken toat ©?p; 
fjepd l)cn i? benomen / en boe fcet men ben nu ban om 
Öer De boeten getreden / nu ’t gebed beöjtjf en betoinö 
hacr?&anB?/ i?fracndcm ben mond ban ïuttelpct 
fonen / ben noemenbe Staten bet Geünieerde $20 
binden / detocïke ook fuiken gebob en authodrept ober 
ben 5tjn gebjupkenbe / bat alle ’t geen bat ben ook 
b2öomt / toiïlenfp onbedjokben enböïbiacïjt hebben 
al is ’t 00b directelijk tegen? Gob en ’? Xanb? toeïba 
ten: nocïjtan?51311 fpfobetrtietenbc/ Datfpmet bolle 
Éiaken uptroepen / én in ’t boo?fcïj?ebcn anttooo?b 
fïcllcn/ dat fp’? ïanb? ©Ipïjepd en pbbtlegie boo^ 
fïaen / en een toepnig baet na feggen fp: 

Hebbende Cehe vafte hope, dat tyiieden de Neder¬ 
landen in ’t generael haeft Tullen fien vereenigt, en in 
haren ouden fleuren profperiteyt, daer na fy ook des 
te meer haken en verlangen, &c. 

$©dhc $pbiïegten de? Hand? / bot fect fp 3h'u 
foekende / en na ben fïeuc en pjofpedtept ban ’t Bt' 
öerlanb fp gijn babenbe / foube tb bonnen toedetlcg 
gen / met beïe bare balfcïje ïifïen en flinke pjactrjben / 
bn baer gebptpbt in berfebepben pïaetfen ban debets 
ïanb ,• maet om kojthepd? taille faï tb biet maec fïecïj; 
tebjft obedopen / ’t gene fp onbet anbete £>teben / een 
^tab ban ^ebctïanb bebben boojtgcbcett / toelbe 
;ètab fp meet baten ban be ^panjaett?) nocïjtan? 
bonnen fp niet met eenige be minfïe tebene betotjfen/dat 
beS3utgct^betfeIbet^)tab/ 00b niet in’t minfïe ben 
gemeenen rufï hebben betfioojt / be Jbpbilegie ge; 
Stookt / of ben ottöen fleur de? ikeDerlanD? beno 
men. Iflacr taeï tet contrarie bonnen top betatjfen / 
bat be SBurgcr? bet felbet ^tab (toelbe ié bp namen 
’? ïfertogenbo?) banb bouben aen be B/uljcpö / $?ibt; 
ïegfeen ouöe fleut ban J5eöetïand: ÏDant ïjd toaet; 
ad) tig oude Clj’ifrcn gdobe ban be ItpojMeu tijden af 
gepjeöibt (onbét toelbe ben be Bebetïanben begeben 
ïjebbenbe / 3ün boegfpaeöig en in obetbïoebige törjh' 
bommen getoeeft) too^t alp’ noeïj boo? God? gratie 
binnen ’? ïfertogenbo? / in albct-eetbicbtnge en toaet; 
de gehouden/ haten geboren Hant?hect / ben 2Cïdet; 
magtigfïcn gocdertierenfïcn ïtontng fMjiïippo / al? 
ïfeitog ban 23?abanö / blijben fp getrou en onbet; 
Danig / bp ijact 1? geen toteebc Cprannife etecutie / 
maet tin behoorlijke jiifïidc / om een pegeljjk? goeb 
recht boor te fïaen / fo bed tu befe ttjb doenlijk i? / pa; 
te#jibtlcgtenen ©jpljeben / om fjaet gcttoutotgljepb 
toilïe jegens fijne Hiajefïept jijn mcctbet ban te boten / 
fp too2bcn met obetbaïlnt ban fijne .üSajefïent met ee; 
nige feljattingcn / ban alleen bat &tabé getoijfe ge; 
confenteett toojb : in fomma fp beklagen Ijact niet 
obet be tegeringe ban haten Hanb^ljcet / maet met 
tecïjt beklagen fp ïjen obet be <£3eunicerDe ban^oïïanb 
cnSedanb/ bie hen ’tbaohs.Cïjpfïengeïobe/ ^nbi; 
ïegien en ©jpljepb toillen benemen / en tegen^ tjóten 
getedjten 3lanbghect brengen; toaet toe fp mentget; 
hanbe ïtfïcn / aenflagen enfdjdmfe pjactijken hebben 
getoupekt/ tegen^alle eet en €eb/ genoeg bïtjkenbe 
bp be juflifcatie bet boojf?. ^>tab / namelijk boe be 
ppnee ban €)cangicn met fommig ©oïk ban 3©ape; 
ïien/DathP tn’tbeainfd^lugufïilsjnno 1578. habbe 
tot ?8nttoecpen in ^efjepen gelept / onbet het bekfd 
batfp modjten J|abetboo2fckcte quantitent ban dup; 
tetpe/ als boen 3ijnöe in’t guartict ban È)ectogen- 
boëbie ^>tabOachteteobetbaïlen/ maet <6ob jp lof 
bie fuiken fïomi ban tomb / onbetflené en mitacüïeu; 
fdijk heeft gefonben / bat fp bp <3o2cum gekomen 3ijn; 
be / ;ijn gebtoongen be Eeplen te fïtjjkcn / en Daec 
klijben kggen / alfo bat miööelertyö bie ban bet £>tab 
boo?fch?ebcn boo,2 hare epgen SBurgets' / bie tot^int; 
toerpenjijnbe/ Ijaöbeu gdjoo2t / Dattetfulkgop ham 
ben toa^ / te pofï njbenbc / srjn baet ban getoaet; 
fchout: baet na in’t felbe ^aer op ben df Den Jbcp; 
temb?i^ / hebben be boojf'5. abljetenteu ban <ü)rangi?n 
laten komen fommig ©oetboïk ban l^eusben en 032a; 
be / om met behulp ban fommige bet Caïbmifer Con; 
fiftotie/ (binnen beboojfs^mö 3ö«öe) te obettodbi; 

genbienban ben Oubeu Chatoïrjke Chhfïen gdobe; 
maet <U5ob 3p gebankt / bie ben SöutgerjS mocb en 
fïetkte heeft gegeben / om hem baet tegenjS te pellen / 
en hemtoeberomaftenemen be pootte bie £albmn£ 
gefpuis Ijabben met getodb geopeht. ©oo?t^ bet; 
^toijgenbe bed berbojgen aenflagen / (toaet onbet ook 
al mebe 5tjn getoeefï / ’t bebekfd ban be geintctcipiect# 
be25peben) fo moet ikn ïieben een^ blagen / bie u 
noemt be Staten bet gcconfpircerbe / och »k btoaïe 
enfegge oBeunieetbc: Jïegt mp toat ©?phepD en tu; 
fïe be^ 3lanö£ gpliebcn gefodjt hebt / boen gp befe 
2Butget^boo?fch?eben hebt gcconfifqueert / allé haet 
goeb bat fp hebben in ïjollanb en Eedanb / ?Unna 
15 7 9 • in ^uïio en ICugufïo / tybtfe baet na boo? bpanb 
bctklaett / haet plat ïanb nptgerooft / en booj een bed 
nu en ban afgebjanö I be tepfenbe 23nrget^ hebt ge; 
bangen / en in ’t rantfoenéren meet afgefdjat ban 
fp kofïen oplengen / alfo bat fp in u kcïDcr^ en putten 
fouben hebben moeten fitten becrotten in ben b?ck / ten 
toare bat anbete goebe 23urgers Ijcttantfoen habben 
hdpenop brengen: hebt baet-en boben öeboo?fch2cben 
^tab alfo befloten / innemende alle be Cafïeelcn en 
Hanb-^teben / tont^ombeboo?fdj?cben é>tabenm 
haet HBfpetpc leggende / battet fehéen ónmogelijk te 
3ijn/ albaet doccn en noobfakekjke #2obianöe in te 
krijgen/ ten toare battet beoogden gébjadjt habbe; 
of <6oö upt ben kernei getegent habbe; en bit al 
toacrom / ban alleen / om bat fp haet op ben eet; 
fïen 3luïp3tnno IS7P- ban be Caïbinifïen niet lieten 
bcrmoo2ben / en bat fp niet ontfingen be Unie bp u 
lieden tot Hpttecljt gêmaekt / bie bebektdijk mede 
bjochte be uptroepingc ban ben ouden £lj2ifïen ge; 
ïobe / Öe afstoccmge ban haten geboren pnnee en 
Slantghctt / ’t betitel haetbet ©?phepb en b?ekinge 
Ijaet^ <éeb^: 3©d ié toaet / bat fp dien bag tegen be 
boo?fch?eben Calbimfïen hebben met be 3©apeuen 
haet lijf bettoeett / en hare goebe fake boojgcfïaen; 
maet toat ginku ïieben bat aen / taant befjalben bat 
fp 3ijn een ïfooft-ê»tab / ban het ebd ifcctogbom 
ban 25?abanb / en daecom ben ïf?oï(anDet^ niet fnb; 
ject/ fo kennen fp geenen ï|eec of^bet-^ooft/ naefï 
43oö / ban alleen fijne ifeajefïept / afé hertog ban 
^aiabanb boo?fch?eben of fijn degenten / boo2 toten 
be boo?fch?ebeti 23urgerpe haet tod faï betbebigen / 
ban dien en gelijke toetkett: en ’t toeïk hare fake noch 
rcchtbaetbiget maakt/ fê bit / bat niet tcgcnfïaenDc 
fp nu ilBeefïet toaten / «1 habben na drijgs-recht 
al haet goeb mogen nemen / fo hebben fp be £aïbi; 
nifïcn boo2fdj2eben goet£ nioets laten bettrecken/ 
met alle haet meubelen en goederen / fanbet in ’t min; 
fïe bie te krenken of afhandig te maken / nochtans 
ebentod ban biet ttjb af/ tot noch op ben bag ban hup; 
ben / 3ht gpliebcn be boo?fch?ebcn 23utger£ betbol; 
genbe / ’t todk ook tod heeft gebleken ben 19 3anua< 
tp 1587. boen be <ïB?abe ban^oljenlo met bele ntoct 
Complicen/ doo?’t‘behulpban eenen©ettabet geko; 
men 5tjnde met getodb ban duptetpc en ©oetbolk kin# 
nen be boo?fch2eben ^tab / meenben t’eenemad be 
boo2fcïj?eben 23ntgcrpe onbet be boete te brengen / en 
ketoberi barf’t Chpfïenbom en b?phepb; maet Cob 
heeft alfo in be 23utgctpc getoetkt / bat hp met fchati; 
be en bedieg ban ©olk heeft moeten totjken / en be 
^tab rupmen: in todke Aenflagen [ bpandigc fïut; 
ken en nioo?öabige toetken / tegen? be boo2fch2eben 
£>tad / genoeg alle toome 3ingefetenen ban süebet; 
ïanb hen kennen fpiegden / ban toat humeuren en 
conditie / be Staten ban Rolland en Eedanb boo^; 
fcljjcben 3ijn / en hoe fp ’? ItanD? fïilte en tufïe 3fjn 
foekenbe. ^egt mp een? gp bctoijöcc? ban ’t j^ebet; 
ïanb / (ik mepne be Ijtaïlahöfe Staten) toaet jrjn nu 
utoe fchoone grioften ban b’afboeninge be? tienden tennink?/ baet gp bed ïieben mede hebt betroeken! 

chaembp u niet / bat gp alleen met ben tienben jjjdens 
ningnietteb?ebcn3ijt/ maet tod be helft be fchamde 
<©emeentebutftafDtoingcn/ foiiöctïinge ban be con; 
fumptien; fcïjaembp u niet het ©ienfïbobenïoon met 
fehattinge te bestoaren/ noch meet fdjaemopu met/ 
ben ongeboren te bc3toarcn/ al? 5tjn ©eulens en ïtalbe; 
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ren/ bic noep niet getocnpcn 5p'n / maer 3ijnberufien# 
de inpaer^lltoedergEicfiamen: £>egtmp cenö/ gu 
betondet?» ban $eberlanb / die be&paenfe 3inquifi# 
tie altgb denfimpeïen 3pt boofijoubeiiDe / en in bit u 
anttooofii ooft 3pt taterende : lüacraiti oberbaïdp 
utoe 3Jntooandcrö ban Rolland / Eeïanb en andere 
Steden / met u tprannpe* alfobat gn op 3toare pe# 
nen bp maniere ban piaccaten bcrboben prbt / pet 
©atpólpfte geïobeniet te mogen pjediftcn / geen Jüïtf 
fe te boen / geen Hinderen te bopen / ja be gepccïe ejcer# 
ritie bejS ©atpoftjften ©pjifien gelobe / ooft niet in 
fttipfen of in ’t ïjepmeïrjft / al na ben boet ban d’©ngcl# 
feiCprannpe/ nocptang noep ter tijö en fo lange (jet 
buurt 5p bp toeïarenbr allerpande fectterpe poe af 
grpfeftjïi biê ooftspn/ ö’toelftom bat fijne ÏBajefiept 
begeert te remebifren rn beletten/ fo btirben fii fepfijben 
in ’t boojfj. punneanttuooib / bat / 

Sylieden ook hebben grote redenen, hen voor God 
denHeere Almachtig, en alle de Werelc te beklagen 
over den genen, die noch langer met liften, en onder 
’t pretext van vrede, foeken te vergieten het onnofel 
bloed der Chriftenen, en te vorderen de Nederlandfe 
ruyne, &c. 

©en toonder binft: ©pïupben beftïatgt u / bat fijne 
JBajefiept fijn töebelle en pecttirbateuré ban be ge# 
meene biebe / (bie gpp onnofcle ©puftenen noemt) 
ié firaffende; en gplicben / beifmabenbe ©odbeïijfte 
en toereltïpfte reepten / ïjebt be Puefierg ©odd en 
ïleftgieufe petfonen / fonber boojgacnöe mipaeb / 
fmadeïgft gepandeït en geboob: gplicben beftïaegt u / 
bat fijne JBajefiept tipt utoe geteeld ié benemenbc / 
fijn patrimoniale Handen / (toeïfte gplicben noemt 
bed^eberlanbfe ruïne) enfcpaemtu met defelbeEan# 
ben fijne IBajefiept te omfiouden / onrccfitbaetdelpft 
afpandig te maften ; rn bat meer i£ / aen be Ho# 
ninginne ban ©ngeïand te beralieneren : ©plupDen 
fegt/ bat fijnHSajeficpt in be 3jufiitiei£ gebjupïien# 
be j cnbepoofipfte pioccduuren / betoclfte noeptang 
bp maniere ban reept / altijd^ tot bet Slufiitie p?o# 
tebeert / en baer-en-boben ban ©od pet £>toaerd bet 
3Jufiitie ié beboïen. ©n gplieben / fonber autpocifa# 
tie ban be pointe de^Handg/ pangt/ rieptet/ quar# 
tiert en bobet ben genen / bie u lieber iCprannifatie 
toederfianb boet / d’toelft meer bepooit genoemt te 
tooiden een moojberpe ban ^ufiitie : ©plieden be# 
ftïaegt u ober fijne jBajefitent? 9|ufiitie / bie pp ober 
fijng Eanb£ ^ngefetenen en ©nbetfaten ié boenbe/ 
en gpïieben feer onacpteïpft mi^panbelt en tprannifeert 
ober bep’IBajeficptg©nberfatcn/ bie u noep gelooft 
noep beboïen 3pn / noep ftonb ander£ geen actie ban 
fubjectie pretenderen / ban bat gpfe onrecptbaetbeftjft 
oberbalt; tnaer upt teel te bcrfïaen ié/ tot tnat epn# 
be firerftenbe jpn olie utoe intentie en mepningen / 
niet tot ben tnrifïanb befer Eanben (afé fp feggen) 
cn bepoubeniffe ber goebc Sngefetenen / maer tot 
bebetffcnifle be^ Eanbp / en berbjueftinge ber goc# 
ber (éemeente: noeptauö toiïlcn fp bit niet beften# 
nen / maer een piologe maftenbe / bat men ben 
^paenfen tSaeb niet bepoo^t te geloben / fo bjen# 
gen fp bp en berpalen be toieebljepb ber ^pangiaer# 
ben / en anbere oproerte ber gemuptineerbe «öarnf 
foenen / en bpfonber be muptinatiê berfelber ober# 
ïiomen bien ban 5Cnttnerpen / in ber ^ifione ge# 
naemt Fuora Villacos. 3©p 3pn ban geenber mep# 
ninge pier aïfuïfte muptinatiê booz te fiaen / noep 
beel min aïfulft getnelb te pnjfen: ifèaer toant ’t felbe 
ié gefrpieb upt moettoil ber Soldaten / en niet booj be# 
bel ban fijne Ifèajefïept fo ftonbp fijne iBajefiept pier 
in niet befcpulbigen ,* ter contrarie ftonb gplicben 
«iet ontfcpuïbigen ben fiuncc ban «Cfiangicn / in 
bentmeebenaenfiag / bie^ucb’^tlenconop bebooifj. 
^tab ban Hnttoerpen pabbe aengcïept en befiaen/ 
(toant bie ban ©rangie bacr in IDecfone toa^) oni 
baer uto te bjengen ben prancopfeu Erger / om ’t toet# 
ftc te ftccren / menigen 23urgcr peeft fijn blocb bergo# 
ten/ en ’t (eben gelaten: be booifs, Staten banlfol# 

lanb enSclanb continueren paer pjopoof! / toaerorii 
men fijne IBajefiept niet bepooit te gëloben / aïlegeren 
bat niet tcgenfiacnbe fommige pope ban pepö / fö bp 
pen feïbenbecfocpt/ aï^ bpÉnterceffieban béWIbêr# 
poogfien &aligfie iBemorie üepferlpfte iBajefiept 
HDarimiliaen / fijn l^oogpepb^ Cfeer Daber / geptë# 
pareert / bat ebentoel fijne IBajeficpt^ dBouberncuc 
peeft baerom pet öojlogeu niet laten fïiHe fiaen / maer 
belegert Eepben / peeft ingenomen 23uuren / Eeer# 
bam / (0ubetoater / ^epoonpoben / 23ommenee ert 
Eierift-^ec; befe Caïumnie ié ïicpteïtjft te toeberleg# 
gen / mitsdien batter geen befianb gemacftt toaö / 
fo toaren fijne Jfèajeficpt£ fSegrntcn niet gepoubert 
ben tlrtjg te laten fiaen / gelijft in gcltjft gebaï niet 
pebben gebaen be booifcpieben Staten / in De brïege#> 
cinge en innemen ban © joeningen / toant in ben fel# 
ben tpb/ bat penlieben tocrb aengebient een fo beleef# 
be ptefentatie be^ Btcöeë / ban toegen fijne ^oogpepö 
ben ©ct3-^ertog / fo pebben fp ebentoel tegen?» be boo?# 
fepjeben £>tab paer beleg bolboert; maer toat fal ift 
feggen/ ’t gene bat öeCatpoïpcnbom / tootb boo| 
quaeb gepouben / en bat b’oproerige Calbinifich boen/ 
i^toel enber©emepntc nobig/ (fofp feggen.) ï|oo?t 
boep boo?t noep een meerber onbcfepaemtpepb / ber 
boop'3. ifolïanbfe Staten in beboop3 pare anttooo?b 
tiptgeb^uftt/ baer fp onber anbereu mebe roeren / poe be 
&pangiaert£ 3ijn becftlaert booi Bpanb / fielïcnbeaï=» 
öu£: 

Waer op gcvolgt zijnde de Unie en verbihteniflè toe 
Gent in Novembri Anno ïfyö.tuffchende Nederland- 
fe Provinciën, en totconfervatiederzelverwelvaert, 
Vryheden en Rechten gemaekt, is een yegelijk bekent, 
hoe ontrouwelijk dezelve Unie en Verbintenifle van 
deSpaenfelijde voor goed aengenomen is geweeft, en 
wat bedrog en geveyqftheyddaerondergemengt was, 
de Brieven van £fcovedo,de violatie by Don Juan ge- 
pleegt,de uy tdruckelijke verklaringe uyt den Spaenfen 
Raed, by den Baron van Selles overgebracht, 6cc. 

ffiï ifi bat 55on 5jopan ban ©ofientp’ft / binnen 
fijnïeben een ©ictocieu^Bjince / fijn feïben genoeg# 
faem peeft geereufeert in fijn^jufiifiratie / enbc boo?=» 
fepteben Caïumnte / al^ balfcp 3finbe / peeft toeber#= 
lept/ fo ftan ift uocptau^ niet gelaten/ ift moet pien 
toat op anttoootben / en al bjenge ift ’t toat fiecpteïpftec 
bp/ ban in beboojfcpjcbegiufiificatie gebaen ié/ be# 
poojt men mp toeï toe te geben j aengemerftt poe bot en 
grof / ja onbefepaemt f n 5^on ^opan opleggen / ’t ge# 
ntfp felbe gebaen pebben. ^ti ben eerfien/ obermit^ 
(fo ’t fepeen) alle be biflübentien en 3toarigpeben baec 
upt quatnen / bat be ^paenfe ©uamifoenen in 
’t Eand toaren / fo peeft 5^on giopan boüjfcp?eben / 
aïtemael bie boen bettreeften na ^pangien / fonbec 
meeningebie toeber te roepen j toant ift pebbe bifttoiï^ 
fommige geïooftoaerbige Hüoopïupbcn poten boot be 
toaerpepb berftlaren / bie ten fclben tpbe in ^pangien 
toaren / bat fp pebben gefien / bat be boojfepjeben 
5>pangiaert^ toerden gcïepbna bcEeftant/ omopbe 
lltoren te treeften / en niet ccnë bjomenbe om toebee 
na dSeberlanb te fteeten / pebbenfë fien berftoprn alle 
paer ^aerben en lafiigr 25agagie booj ftlepnen p?ij^ f 
en peeft 3Bon ^lopan bouifcpjcbcn alle^ gebaen bat 
menbanpem met billpftpepb ftonbe berepfepen; baec 
ter contrarie gpïieben met ben $nnce ban^angien / 
na ’t btrtreft ber booifcpjeben ©arnifoenen / utoe per# 
fonagie ginfttfpelen in beeï ^teben ban ©ïaenberen/ 
C3jabanb / ïf/ollanb en Eeland: iDant tegen be booj# 
fcp?eben pacificatie ban ©ent en be Unie / pebt gplie# 
ben ge5aept utoe Calbimfe iPinifier^ / om pier en baec 
parcitlctterpe te p?ebiften/ en ban nietig aen maeftte 
gpïieben ©proette in alle Eanben en Steden tegen^ 
fijne Ifêajefiept. ©aer-en-bobenfo toojben gebangm 
fommige prelaten en ©Delen be^Eanb^/ bie uliebcc 
fpel niet aen fionb: ©e ütloofiergS peb bp laten berfto# 
pen / en in den grond af b?eften / heeften tot Bo^meu» 
len^ gemacftt/ enboo?t£ alle^ gebaen bat tot ruine 

i Der «jitbeclanben toasi fireeftende; baer-en-boben i?s 
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2 zo Het eenendartigfte Boek. o 1594 
fop u ïieben De |j>taD ban Hmfïerbam / fuïké niet 
toülcnöc tocïatcn / belegert / en tjccft ten ïefien moe# 
ten acco?bcren/ toeUt ‘^Cccoozö t)oe frkelmé ben p?im 
ccban Cïrangien/ en gpïicöen met Ijem kcbt gctoo; 
ken / ié alïe man tod kennelijk: ïjct toare te latïge 
alle ben ïjanbel ban £>tab tot ^tab te beckaïeu / al¬ 
fa Dat ten ïefien ^on^oïjan ié genooöfaeUt gctoecfi 
be aBatnifoenen toebetom t’ontbieben. IBaet fegljt 
mp een? gp Poïlanfc Staten / bie fo toöentdtjü aïte 
Dingen koitb beckalcn* &cgt mp boet» een punct of 
ttoee ba»t utoen Ijauöd / gefcöieb boo? ben ]topé ban 
Ceuïcn / baer gp beel te geringe in utoe Hnttooojb 
mebe boo?tkomt t ^teït ené eené boo? ogen l)oe 
fckanödijk ben pjtnce ban <0rangtcn beeft omgc 
gaen metten Crt3-pcctoge IBatljiaé / 23?oebec ban 
fijn poegkepb * t&oen be boo2fctj?ebcn Cct5-ï|ertos 
ge / Decepb ^ijnbe in on fee 3licbec ©foutoen liecke 
binnen Hiittoerpcn / om te gaen niette genccaïe p?o^ 
eeffïe / ook met confent ban bien ban #eaugien / op 
oné Èiefé Bceren pemdbaerté bag Hnno 1S79- al* 
toaec De boo?fctoeben ban «©rangien / öefceche booj- 
fcïjiebcn (jeeft laten befetten / enmfpijt ban ben boo^ 
fclvjeucn Crf3pertog ïjeeft alïe be fóanonijfcen en Bes 
ïigicufe pnefieré gehangen / en alfo in ^cljcpen ge= 
ïcpb / tegen? fo berfefjepben Cebeu / üp ben boo?s 
fcljjeben ban «©rangicn gebaen / mant ïjp fo biktoilé 
boben boo?gaenbc Ceöe ban gcttoutoigljepD ïjaöbe 
gc3tuoren. " Cerfi op be pacificatie ban ^ent. Cen 
anbecen / op be Hme Dien op uolgenbe. iCen berben / 
in ’taennemcn ban ’t ^Boubernement ban 23jaüant. 
<Cen bierben en tenleflen/ aïéHieutenant Cenerad 
ban ben C^-lfectog JBatïjiaé / batïjp foube be Ca^ 
tfoolijke Bdigie banbljonben / en ïjeïpen confccbecen; 
SU ongelogen fo fleaft mp: ^egt mp eeué toat gp 
ïieöcn gebaen ïicöt in ’t fcïbc Sm binnen Paetlem) 
Daer gp be Catlj dijken in fjaec fteclie Ijcbt öberbaïïcn/ 
en alfo* bccfmaetljept aengebaen * Cu om (ton te toe¬ 
fen / geen steken Ijebbp met toebe gelaten / ban aL 
jullie Die uïicben toenkten/ gelijlsmen De quabe qï^ 
Den toenïit: j©aec lact oné toebccom lieeecn tot ïjet 
booifeljjcben utoc ^Iccoojt / bate gp n belilagenbe 313c / 
bathi 'ttcactecen ban ben ©jebe-ljanbel ban Ceuïcn/ 
Dicbanpenegoubien en^Ictöopé/ niet fbmmïgeban 
De p^ncipale ^teben tot particulieren ïjanbel 31311 ge= 
feöucectt (fogpliebcn fegt) enfotop feggen 31)11 gere- 
concilieert met paren recljten Hanb^ljeer / gcliju ooli 
natserïjanb bie ban ©laenbercn / 't todk gpïicbenmrt 
bdjoo|t te beUïagcn / luaut u gcfcliicöc geen onge 
ïtjli / bat fijne JiPaycflept Ineberom brecglj bat Ijem 
met tecïjt toequam: om be tbaerïjcpt te feggen / bie 
ban penegouboeu en ^Srtfjopé metten anberen / Ijab 
Den geen ïilcnne rebenen fiiïjr te boen taant fp merfe 
ten tael / bat ben pnnee ban #rangien metten fij? 
nen / niet pjactifcecbcn om be ilanDcn in ©jebe en 
©^pljepb te tjouben / of ben Cienöen penninïi te ïiee- 
ten/ maee om ’t Cljnflen <©elobe te becönidien; en 
ïjaren gerctljten p^iiice en Uaubé-pcec / fijne l©aje? 
flept fijne ■©nberbanen te benemen / baerom 51311 fp 
gekomen tot fijne Jfëajefïept boojfcljjeben / alé totten 
%cfcljermer öeé Catoïifc ttpofiolifc Cïjkfïen OBdobe / 
tn baren nattipclijlten l^eerc; en ban bier tijb af fjeeft 
fijne |©ajefïcpt meer en meer) niet alleen in fijn epgen 
3faub / maer ooli boo| be begeerte ban fijne ,©abup 
ren / aïé ben ïfteur-©o?ft en 25ifTd)op ban Ceuïcn 
Dier na ört parlement ban©?anlirp / ijetboojfcfjjej 
ben Cïjjifïen <S3elobe booigeftaeu / becbcöigljt en lie^ 
f jeemt / alfo bat ï)p ook fijné epgen EaiiDé piofijt 011= 
Derlaten Ijeeft / om fijn Catljoltjke laburen / Dieébec» 
foesjt 3ijnbe / te helpen; öieé niet tegenfiaeube be boa:f5. 
ïfalïanbfe staten in ’t boo?f3. ïjun antbjooib / fpiekeii 
fijn IBajcfiept be felbé tot fcïjanbe / reeijt of 

Hy dat niet en dede om ’c Roomfe Gelov'e voor 
teftaen> maer fo fy feggen, om fijnTyiannye over 
de geheele Chriftenheyd rc ftabilieren, en alle Ko- 
amgen-. Prmcen, Landen enRepublijken, vanha- 
?e Wettelijke en behoorlijke recht te beroven , ge¬ 
lijk ten oplien van de Koninginne en het Koning¬ 

rijk van Engeland 9 mettet overfenden der voorfz. 
hoveerdige Armade 1588. 8cc. 

3Ik ïjoorc toeï bat fp ïjier ben aïbètfacïjtmoebig* 
fien honing pijilippué boo? een €pran 31311 ïjouöens 
be / maer ik binbe niet / bat fp ’t feïbe met eenige 
kïepne Hete oftocck bekracïjtigen of bebeftigen / baer 
fp fiil5boijgenbe genoeg mebe te kennen geben / en 
felfé betupgen / bat fb geen toerk ban (Cprannpe 
aen fijne 'ÏBajefiept bebonben ïjebbben / ’t tueïk al 
kabben fp maer ’t minfie bien acngaenbc boo? een 
fpïeetken gefien / of konnen gefpeuren / fp fouben 
’tbiel met trompetten berkonbigt bebben/ toantfp 
tjebben fo onremie (ocïj beljanb Ifjccft gemifi) ikfegge 
tepne iCoilgcn j batter geen onfupbcrljtpb of bupL 
nifTeopkanblijbert/ fp fpoubsent teefiont tipt i nocl)= 
taué makenbe bermaen ban be ïüoninginnê ban Cm 
geïanb/ fo konnen fp tod bcc5toijgcn be €prannpe / 
bie fp onbec be Catkoïtjke Cngdfe ié ercercecenbe / 
todke (Cnrannpe fo berre te boben gaet be Spaenfc 
31nquifitie / öiê na rccljt tooit booït gekcert / gelijk 
een 3©olf geleken bp een .^djaep. Hcngacnbe be Hr^ 
mabe betoclke fp feggen gefonben te 3tjn tegens Cn= 
geïanb / fo moét ik u Poïïanbfe Staten eené b:a^ 
gen : epabcmad be Slcfabd ban Cngeïanb be lies 
bellije ban w en utoe HDSjccente niet alleen té Ijanb; 
koubenbe/ en in allen titom tirijgé-kanbei u ïleDen 
té met JBapenen en tlnjgéooïk berfïceckenbè / maer 
ook fommige §teben / alé ©Itffingen / ben 23?iel en 
anbere / met karen Carntfocne ié befettenbe / fouöe 
fijne iBajeficpt ongeltjk ïjtbbeni Hnttoooib mpom 
partpöig/ bat kP kaec bebe’tgene fp ;é boenbe fijne 
ilBajefiept maer ’t feïbe afflaenbe / laet ik fijne IBajes 
flept bat febc beflickttn j en ik komc tot’t gene bat 
gplieben booitbjengt / ban be .pegotiatie ban ©?anks 
njk / en namehtlijk / op be tranfiattebanDe Ittone 
beffdben ötjké / toaec op top met fuïïen anttooojs 
beu / ban alleen’t gene batoné bekent ié/ te toeten/ 
bat fijne IlBajefiept bieé berfockt sijnöe ban ben Pars 
ïemente en be sancte Higue/ tot Ijn'pe ban b’ ©u* 
ben Cfjkficn <ödobe / alé boben ook geroert \$! 
keeft ben feïben goeben ^ccréti fijne ljuïpe. niet toiïs 
ïentoepgeren: acngaenbc bat gplieben ook fegt/ bats 
ter fommige met be boob gefiraft 3?jn / bie fekere quans 
titeut ban ^panguertsen mqntben te brengen in 
%cljoflank / ié oné bekent: «©au ik toil tod ge; 
ïoben / Dat tod fommige ban be peerrn ban <^ckot; 
ïanb bcrö?otc,n Ijccftbcöoob ban bt Cioniiigimie/ te» 
gêné alle reekt en reben gepiacnfecct / en tegené 
’t gene kaec toegefept toaé / en tjebben ober fulké 
tod een top tooop berben fpieken om ’t felbe niet 
ongetoioken te toillcn laten / baer fplieben ook geen 
groot öngcïijk m fouben Ijfbben: ï©ant kare ïionin; 
ginne té beregen / en feptdtjk geboob om faken toil» 
le/ baer fp geen fdjuïD in kabbe: I©aer onbec eene 
toaé / bat fp foubc tjebben beur S5:ieben geparfua; 
beert eenen Coïonel ban De &ckotfe of Cngdfe i^a; 
tie / binnen ^Bebentec ïcggenbe) bat kp aen Üloning 
Pkiïippo be boo?fck?eben stab foube ïeberen / toaec 
op be boojfckicben Colonel bekenbelijk namaeïé ons 
öecb?aeckt 5knbc ban eenen / bie goebc kenniffe met 
kern kabbe / kerft naektdtjk en upttonckdtjk beckïaect 
op fijn JiBaune toaerkcpb / ’t felbe toaeracktigk te 
5jjn / maer bat alieenlijken tipt fijn feïben gebaen te 
kebben om be^tab tebjengen aen karen tBatnp?lps 
ken peere: nocktané moetet toatrackdgk 3yn / toant 
oe Caïbïnifïen feggent / fp fcggeu en frijirjben bele/ 
baer fp geen Col af geben. <i5dtjk ook in ’t boojgaenbe 
ban’tboo?fck?cben kunne anttooo?ö / baer fp toengen 
geijede 23uffdeii en packen ban gcintercipieecbe blies 
uen / fofpfcggen/ beur tocïke toieben foube 5tjn ges 
piactifeert tegen? ’t fteur-Boificnbom ban Ceuïen/ 
étickt ban ^traetéburg/be ©ojfienbommen ban <£5m 
lik/ Clebe/ 25crg/ beBgké-§»cab ban Hken/ ten 
ïefien ook tegené be mepfedtjeke «fBajefiept Jücitc en 
jpurfien ban 5Buptfïanö / ja tegené ’t gekeeïe Cljiis 
fienrijk. ©00? fo bed begeintcrcipiecrbe toieben aehs 
gaet / ié al keröickt toerk / en bp be f oïlaubfe Staten/ 

en 



Vervolg der Kederlandfe Oorlogen* 

en pare Compïicien bcrbicïit en opgetoorpen / om öc 
gepede Cprifïenpept in mtfïuoutoen en optoer te fïcï 
ïen / en öat fp mibDder-tpD paer balfcp opfet fouben 
boïb?engen : en ten ië ban pupöcn of gifleren niet / 
öat fppen met fuïfte practijftcn bcpdpen / tarnt ban 
pet begin aen öefer tcoublen pebben fp fulcftë ge* 
pleegt / maee fp generen paer bed te öifttoilë met 
fuïfte logenen / alfo battet be 23oecen beginnen te 
merftcn; taant petgnct effen geïtjft te tocrft/ recht of 
öacr eetien Calbinifï gereeb flonb bie be brieben inter= 
cipieerbe / aïë fijne JBajcfïcpt of Oouberneurë cent' 
ge btieben maïftanöeren oberfonben : nocptané toil* 
ïen paer be ïfolïanbfe Staten bit niet ontgeben pcb* 
ben / maer ptec op fonberenbe boojts paer mifïtóti* 
toen / feggen fp / bat cfomtebejfneutel / Oon Oud 
jam be Jbint Clement/ en èteppano Q’^barca / alle 
brie iapangiaectë / fijn Baogpeptë principale llacbf 
ïieben 3pn. 

Pol. 3 S) Om hem te inftitueren, wie van de Nederlandle 
Heeren zijn te betrouwen hoe men de Nederlan¬ 
den regeren fal , en de Geünieerde Provintien on¬ 
derbrengen. 

BüJct toeïftc cebenen fp fldenë-gctoijë en bdjcnDtg/ 
gaerne fonben ook fommige Beöedanöfe Bcccen tot 
mifiroutoen brengen / reept of fp alïemad nocp niet 
getrou toaren paren geboren Brincc fijne IBajeflcpt 
3Secn / neen / fu pebben bed te tod utoen baïfcptn 
aert leeren hennen / gcbnrenbe befe Croublen / maer 
p?ineipaeï in’t uptrecpten ban ben JDcpë ban Oeut / 
Daer gpïieben met ben punncc ban Órangicrt fo öih* 
toiïë pcbt geprotefiecrt / batutoe meeninge niet toa- 
rc om fijne jfBajeflept npt öenSLanöe te flupten/ of 
pet Catpolpfte óeïóbe te bctörucften / maer om be 
©rttmbdtngen upt benHanbe teberbJijben/ ’ttodft 
poe gpïieben gemeent pcbt en nocp meent/ pceft ge 
noeg gebleftcn inaïïe Slanöen en ^teben / baer gp De 
Catpdpbert pcbt ban pare Heeften berooft / be Her* 
pen gefcpent/ be#rscfïecë betjaegt/ gehangen/ (|c. 
öe Catpoïpften met 23riefftenë uptgefonbert ; ’t ië 
ttoödooë alle ’t fdbe op ’t langfi pier te berpalen / 
toant be memorie baer af fo berfcp ië / bat pet ben 
jongen Hinöeren gepeugt en geöenftt / poe gpïieben 
H fdbe bob gemepnt pebt / bpjftt tod upt öe ?ficti* 
cuïen totOroeningen geraemt/ onber öetodfte nacft* 
ieïpft flaet/ bat bie ban Oroeningen fouben öehHó* 
Hing ban ^pangien berftlaeen boor ©panö / en af* 
3toecen Daer-en-bobcn / batter in beboorfcprebert £>tab 
peen anbere ban be toare Oereformceröc / of/ fogp 
fcprp’ft / Ocrcfbrmceröc tieïigie /, foube toorben ge? 
tjecerceert: Söefeën öiergcltjhe Heten fiaen be jfreöct* 
lanöfe J^eercn niet aen / en baerom iffer ooit geen 
jbrge bat fplieben u meer fuïlen betroutoen i bat gp* 
ïieben fegpt / bat be boorfcpreben brie ^eeren fijne 
^oogpepD fouben infïrueren / poe pp be SLanben re* 
geren foube / en u ïieben onberbrengen. Watt boor 
acpt gpïieben fijne JBajefïept bat pp fo gdt foube sgn / 
Öat pp öefc SLanben foube geben een <6oubecneuc / bie* 
men aï£ een fóinb foube boorfcprpben / toat pp boen of 
laten foube: ^egt inp cen£ / of’t ban gebeurbe (’t todft 
berre ban fïjn^oogpepb ië) öat pp een fïimmen tocg 
ging! 3©at fouben fp brie baertegcnë Ponnen Doen/ 
toant pet töoubernement öcë Hanbë / öc öegeringe 
öer ^>teben / en ’t getodö ban ’t UnjgëboKt 3pn in frjn 
panben / en fiaen op fijnen 23ebd : en Droomt niet 
eenë bat fijne Jiiaajeflent cencii gefonben peeft J Die* 
men bepoeft te regeren / maer ecncn $?mtc en l^cer 
peeftïatcnbomen/ bieöoojgoeöe<0röonnantie/ top* 
fen raeb en grootbabigc toa*Uen / utoe poepten öer 
poobaerbjgpepb fo faï hrohen / Dat gpïieben baer meöc 
nietïicpteïpï» tocöer fuït floten / toacrom gpïieben bed 
te bïepn pcbt geacpt be öepiitatte ban fijn ïtoogpepö / 
fulbë banpem bermoeöcnöe; maer Pt merite tod öat 
gpïieben mepnt / bat niemauf tajë genoeg ië om te 
regeren ban gpïieben / en mepnt baerom Dat alle 
<©ouberneurë beporen geregeert te toorben / geïpcït 
gp jihauntmm regeert / ben toclltcn gpïieben boor* 

fcprpft aï toat pp Dóen of laten moet / en gnïiebm 
öenltt pem ooft alfo te pouöen / ten 3P fafte öat pp 
drempel nemenbe / poe gpïieben fommige ban gro= 
ten pupje pebt uptgeflrecften / en pnndpaïpcft fijne 
Jllajefiept en pem baer aen fpiegdcnöc/ mtïjöë Daer 
boor fiet/ enmibbeï binö om obern ïieben meefïer te 
bïpbcn; maer pumacp baer boor felbcr forge Dragen/ 
toant top raöen pem niet tot qüacö / ban tot goeb/ 
te toeten/ öat pp fijnen JBajefïept aen fijn ülanDrn 
peïpt / ö’todft ben boorfcpreben cStabe jlBaudno niet 
óngdoont foube bltjbch / en foube too’öcn onber fijn 
JiBajefïept edi ï^eer / baer pp nu maer ftneept ië • 
maer iftiopete topt- btipten fpoot. ^jlt ftcccc toebir- 
om torter boorfclucbcn Staten ^ïnttooG’b / baer fp 
feggen/ bat fp niet ttopfden / of fijne ïtoogpcuD jbtd 
beberfïacn pebben/ batboo?’t2?deubban Den dom* 
te te J-uenteë en ^teppauo b’^bara / foube toege* 
lepö 51311 om te bergeben ben Honing ban ©Janftnjft 
(fo fp feggen) en De Hóninginne ban €ngdanö/ en 
ooft om te bermooröen IBauritium / metten 3iong< 
flen ê>one ban ben $rmce ban Orangicn. €ot bc> 
beflinge ban öe Honinginne ban <Ê*ngdnnö met J^c* 
npn te bergeben / brengen fp bp / öat ober fttïftë fom* 
tnigfe ban Dien foubcit 51311 geboob / reept of bie ^cfabeï 
nopt omiofel DIoeb en Pabbe hergoten; toant bat ië 
paer manïere / aïë fp ecncn JJabaotp / bat ië cencti 
Catpolpft / ftan beftómen/ öat fp pem opïenb eeneii 
Tlafler / baer fp pem ïnebe macp ter öoob brengen; 
en aïë eenen geraeftt bit fo onnofcï të / battnen ooft 
geen quaöcjfëptcn ban pem ban bérmóebcn/ fo fq;,ti ¬ 
men / bat pp tegenë pare iBajefïcptë j^laccacen peeft 
geöacn / om alfo aen fijnen Bals te geraft en. ’ t <éene 
fplieben ban ©rabbtpft feggen / toant fp ’t fdbe ooft 
niet betoaeracptigcn/ foïact ift’tooft fiaen: en aen* 
gaenöe Die IBauritium foube gefoept pebbeu om te 
bcrmooiöcn / baer peeft ben ©deerben Bttrc (JBtto 
Ifarduë / fijne Boögprptë <f5e:ommittcerbc / paer 
genorg tn begeren t’ónbcttecptcn / poe fp totter toaec* 
pepö fouben ftonnen geraften ; en baerom om paer 
balfpept tebcöecften/ peeft ben <0ebaugente gccin* 
ger moeten flerbcm 3©at faï ift feggen/ mp balt baer 
in / Dat 3£ön Stoupë be öequefenë / eertijbë <6onbcr* 
neur öec.Beöerlanben /, mfgelpftë 5Pon gjopan b’^tu* 
firice boorfcpreben / en ftortë baer na öe<érabe ban 
25offii/ Capltepn cöenerad ban be Staten beë Slanbë/ 
alle brie met een fubpte of paefligen öooö gcfïorbcn 5pn/ 
fpnöec ectuge bcorgaenöe fieftte / ban öatmen fepöc / 
öat fp ban een pitfige fieftte geflorben toaren / toner upt 
fommige tod eertijbë bermoept pebben / öat fp boor öer 
Calbiniflen beörijf bergeben toaren; ’ttodli men nu 
ïjacfl foube gcloben / boorbien bat men t gene men toe! 
eertijbë gepleegt peefc / Ijcptdpft ooft eenen aiiberen op* 
lepö: .fiBaer bit afgcflagcn / laet onë toeöer oberfien 
paer booifcprebcn ‘Slnttooorö / Daer fp totiïen te hennen 
geben/ bat óm öiecgdijhe faften ben ©rcöepanbd ban 
ban De ^paenfc gtjbc fprunt uptquabe affectie; ja bat 
fo tod ten opfien ban ©jaiiftrpft en «ümgdanö / al? öefc 
SLanben / pen nocp fcpaöelpftec en tosecöcu faften open* 
baten ban opt te boren / <|c. Op tódfte cii bicrgdijfte 
fp pare rebenen fonberenbe / totlJcn feggen (fo ’t fcpijiit) 
öat fp met reept in öe Bicbc panhel geen bctroutocii 
pebben / en baerom in bie propooflcn rontmuérenDc / 
feggen fp boortë* 

En al ift datmen foüde geloven , dat fijne Hoog- 
heyd aen fulke moordadige en vyandüjke daden een 
mishagen heeft, fo is daer op nochtans fuiken achc 
noch infien te nemen , als op ’t voorhebben , qua- 
den wille , meyninge en intencie van den Koning 
van Sparigien, en Spaenlen Raed , van dewelke fij¬ 
ne Hoogheyd fijne Commiiïieis hebbende en aucho- 
rifatie aengenomsn, Sec. 

JBaeropom ftoit te 3p‘n / top anttoooröen / öat fij¬ 
ne iBajefïcpt niet én ië ban <talbinuëaect / bed min 
peeft eemge ban utoe quabe pumeuren / öctoelfte om 
bat gp fclfë troutoe nocp <£3cö onbeepoub / allen anöc* 
renbóoj onttouceftent/ aïë gpïieben fdfë3üt/ ’ttoelft 

al 
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3 2 2. Het eeiiëndamgfte Boek. 15 9 4. 
■aï$ pier boben genoeg in ’tk'cpt getyacpt/. fo moet ik 
u lieben noep een ban utoe ontrotttoe toerken in Der me; 

■niociG toengen / of gpïupbcn bic ter abontuuce berge; 
ten paö'/ te toeten; boen gpmet utoe Complicen en 
met Den©pnce ban (^rangi'en / bccfakenöeittocn al; 
öcrgenaöigften ilanö^peer öe ïioningltjke |©ajefrcpt 
ban Spangien / hebt boot een ©eec en hertog De£ 
3lanö£ ingeboert 2Duc b’^Üïencon / tegen alle utoe p’o; 
teflaticn aen alle potentaten gebacn / en tegen fo 111e; 
nige foïcmneïc Ceben; baer ter contrarie ben aïber- 
haogfïen genabigfien honing ban Spangten (toten 
i£&oö aïïe£ machtig toil gefparen tot befeperminge en 
foïae^ bes Cp?iffenpept£) in ’t mtnfïcn geen ontrou op= 
gelept mach tooien / noepte ooft fijn ©oubeineurg in 
j©eöecïanö gefonben: <^at meer ijS I fijne jBajefiept 
peeft om fijn geloften te bolbjengcn / öiktoiïg fijn fel; 
ben fcpaöe gebaen; drempel hier af i$( öatljoctodfij; 
ne i©ajcfïept tóeï merkte/ bat in bc l^actficjatïe ban 
«©ent nïieben meer boo?bcri£ gegeben toa$ / ban ’t toel 
bcpooibc / 00b toel fienbc toat lutteï berfekcrtkepD fijne 
«JBajefiept ban utoen ’t toegen bofte hebben / bied niet; 
tegenflaenbe heeft ebentoel alle Spaenfc Ciiarntfoenen 
laten bertrechen / al$ boben ooit berhaelt ip. Oinfge; 
lijlté noch op Den bag ban pnpöm boïb?engt pp bafle; 
lijft alle ’t gene toat fjp bic ban ©enegoutoen / 3fiitpop£ 
en anöere Stcöen heeft belooft. 45p fuif mogen hier te 
gêné cpfppngen / „ en feggen / toacrom jpn ban be 
Spangiaert^in’tSfanöJ Slnttoaojt: 2£pütocr©oI; 
ïanbfer Staten fchulb / toant gpkeöeh in utoen quaben 
moebtoille en oproette bïpbenöe / niet af laet fijne l©a< 
j efïcpté j&eöerlanöen te beöerbm. So pebben be 3tan; 
ben baerom gebeben en gefuppkceert/ bat fijne lEa- 
jefïept fijn Ctojïcge fegeng u lieben becbolgcn foube/ 
met aïfuïke Paticu (al toacen’t ooit Spangiaeröen) 
gfg’t hem beliefbe. 2Delangenbe ooit De gelofte ge; 
houbenbp fijne «©ouberneurp / foflelïe llt u boa? 00 
gen ben ©ertoge ban ©acma Sal. Jflemorje/ toant pp 
’t tod betoefen heeft aen bie ban JÜenmcgen / todke 
5ijnöc gekomen tot reconciliatie ban fijne JUajcfiept. 
habben onöec anöere Brtfjcuïm befpjaken te blijben 
fonöer «©arnifoen / ’t toelft hen foo bad té gepouöcn / 
bat in öer ttjö bat gpfe met een Scpan3 benarube/ 
toacr meöe gplieöen met tt «Sefcput ober be geheelc 
Stab bomineerben / be boo?fcp?cbcn ©ertoge ban ©at; 
ma/ alöact jpnöc/ cnhebbenöe fijnfórtjgëboikin be 
jbooifcpjeben Staö / aïfo bat ppöaerpabDe mogen in 
blijben/ ooit tegen toiïïeüan be 53npgerpe boojfepjeben/ 
ook toel toctcnbe (obemnös hP fubtjteïjgk ontboden 
too2be tot behulp Der Saiucte 3ligne in ©janftrtjkj bat 
nafijnbertrelt öe23urgerpeboo?fch?ebenmet u lieben 
fouben accoperen boot nooö / Diep niet tegenflaenbe 
heeft hp ’t in be£ boo?fc|)?eben 25ojger^ hanöen geflelt/ 
offp éarnifoen begccrben of niet / en fo fp anttooojöeu 
neen/ heeft terfïonö alle fijn Strijg^bollt üpt Der boot; 
fch?ebcn &taö boen bcrtrecltcn/toillenbe lieber be^tab 
berlicfen / ban fijne iBajefiept^ eere of fijn epgen gelof* 
ten ttcrntinöereH i hierom / toont upt ’t gene boben 
berhaelt i£ / genoeg blijkt / hoe fijne JÈajeflept oölt niet 
tegenflaenbe fijn fchabe/ ebentoel fijn geloften hou 
benbe ( en altijbë geïjouben heeft / tg bltjbeltjfi ge; 
noeg hoe luttel rebenen be boojfch?eben Staten heb; 
ben/ alfulfte billijke en beleef be p?efematien ban fijn 
Itooghepb aen haerïieben gebaen / te tocöerïeggen ^ 
toaec af ’t fammar$ 1^ / bat fp felber fouben ramen en 
bodjfïaert fo eerlijke / rebeltjke cnberb|aegdijke conöiti; 
eri / toaer bp men mocht fpeuccn / bat fp geen ^o?lo; 
ge meer fochten: ^egt mp / gp polïanbfe Staten / 
toat hab men « beleef öer mogen boot-leggen / öart 
felber öe miböelen te ramen öcé pep^ / of geloof; 
bpnoch ook ti feiben niet l JBacc gnlieben geeft ge; 
noeg te kennen / poe toepnig gp foékt be ©tpljcpö / 
toofpeüitept / otibe fïeur en toeïfianö bep ©aöer^ 
ïanbté: 58k Derf noch meer feggen / gpïicöcn jijt©?; 
anberï ban be boojfchieben ©ipljcpö / piofpcrïfept / 
oube fieur en toelflanb: rpoclj meer / be ©icemödin; 
gen baer gpïieben fo ober roept en klaegt / houb gp; 
lieben ben .©ebcrlanben op ben hafé; todke ©?eem; 
Delingen u lieben fo feer niet jpn in ben toege om ha* 

re^naem^ toiïïe / maet om bat gp ober OeCatholijf 
ken(biegp in bit utoe anttoootb feer bebekteïijk noemt 
^Ibljerentén Der boo?fch?eben©?eembeïmgen) niet en 
konb na utoe gekefte tpranniferen / en ik gclobe 
ook niet / bat gpïieben fo fcrupuleué jijt / mbien 
be boo?fch?eben ©jeembelingen u lieben toillen belten 
ben in utoe ongerechtighepb J gpïieben foub h«n ben 
jeber of fpeckfel toel upt öenmonb ïccken / en foub 
De peberïanben fo beel niet te gebaïle toillen boen / * 
gelijk fijne iBajeflept tot ttoee repfen toe gebaen ïjeeft; 
toant alfl blijkt in utoe $nttooo?D / gp foekt geen 
©icbe / ban een geöuunge €>odog / toel toeten; 
be bat öe ©jeöc foube jtjn een ephbe ban wtoee ,pe; 
rirtgc / todke 1$ gelegen in fchatten en fchercit / en 
oberïafi öer goeber <0nberfaten : èm tóelkc oojfa; 
kc toilie / gplieöen ook öefe beleef be p?efentatie be 
(©emeente niet hebt boo? - gehotiöen / (tot toten^ 
achteröeeï het 0o?lóg fS ) maer hebt bie bp tt fel- 
benafgefïagen: ^oeptan^ toaer beoBemepnte togé/ 
fp fouben tt pjetenfe Staten op een jtjbe. fldlen I. ert 
perbatten be fake / toant paer toojt nu ban felfp gep?e; 
fenteert / toaer ober fp niet fouben.konnen komen/ 
al beroojlogöen fp ooklüapen Meubel/ en al pabbett 
fp ook tot pulpe alle öe potentaten befer jQBecelt: 
3©ant poe fnube men fijne Jl©ajeftept meer af-epfepen 
konnen / altoaec hP ook gehangen / ban bat men 
hem foube boo?fch$ben ‘Xttijcuïen ban j^epé. gjft 
ttoijffeï niet / ten heeft ben ©otfïen en %eeren Dep 
tóijkp toel een groote rebdlpe geboeptte toefen/ bat 
men niet óntftng öe 3Hcttjcuicn öe^jbep^/ bp henïie* 
ben tot Ceuïen aïd |©tööcïaer$ geraemt / nabemacl 
fijne 4i©aj'e(lept pent öer felber fubmitteerbe: USaec 
niet te toillen boo^flaen eentge bdcefbe berö?ageltjke 
conöttien om tot ©ep^ te komen / té een ongepoojbe 
opfitnate moebtotlljgpepb. Slkselobè ook toel/ bat; 
ter niet een fó fieepten ©eet m Cpjtjïcnpepö t'0 / Die 
fijn (©cmeente fo beel tot foube toillen geben / aï£ 
fijne lihjeflept u lieben / ©^ntooonber^ öer 45eu; 
nieeröe ©jobintient^aenbiebcnbe ^ pier om keert noch 
ten palben/ toant gp tod gemerken konö/ batfulke 
beleef De pjcfenmtie niet komt «pt eenen quaben boe? 
feut/ fo utoe Staten hmlaten dunken / maer upt 
een grontherttgc lief be en fonbccknge affectie / bt'e 
fijne J!©ajefïcpt tot fijne€rf-4Debcrïanöen i^pebben; 
öe / ben toelcken feer ïafitgh i^ be bcrbjucktnge bef; 
feïfg/ en fouben ook u keöcr rupne niet gaerne fien. 
/stelt ter eenre jtjben u feiben eenë boo? oogen / poe 
toepnig fijne |©ajeflcptöe Eanöcn peeft bcïai? met 
3!mpofien of Schattingen binnen ben tijö fijner ©e; 
geringe / hoe gocööaötgh fijne IBajefiept booe öe? 
fe oproerte met u heöen peeft gepanDeït j. ja komt nu 
bpna fmckenöe / gelijk een IBocöer Die een laf!tg fóinb 
peeft. (Cer anöere 3tjöe merkt acn / toat onbeleefbe 
fepeepe ©Meeaten utoe Staten jpn upifepnbenöe/ op 
’tfiuk ban te becbteöen b’oeffentnge en erercitie be^ 
€atpoltjken Cppfien <©doaf^ / en aïfo makenöc ep; 
gentpepö in ben <©eïobe (bie öe ©inpepö öeffdfê pen 
altgö beroemenbe toaren) b?engen in be plaetfe ban 
fijne «ï©ajcficpt£ 3©ettelijke <0ebobcn /. pare rigou; 
reufe firaffen eh onbepoodtjke ©ccboöen. ©aer en- 
bobert fielt u feiben booj oogen/ toat gpïieben hebt moe; 
ten opbjengen tot onöerpout ban toeembe ©èeten/ ben 
eenen upt©^atikrijk / b’anber upt<©ngeïanö / b’an? 
bete tot ttoee of ö?ie toe/ pier en baer upt een ©o! ge* 
kropen ; baer-cn-boben onberflanö be^ €>o_2Ïog^ / 
bepalben Dat utoe Staten pebben ingeflokt; en gp* 
lieben fuït moeten bekennen een^öeeï^ be facptmaeötg; 
pept ban fijne l©ajefïept een^beefé ock / bat binnen 
ben ttjöc bat fijne |©ajeflept gepuïö ^ getoeefï / tot De$ 
Uepferlpke tf©ajeflept^ jiBarimikaen / fijne .lilaje; 
fïept^<©bcr-<©?oot-©aöer^tpben toe / ’t todk meer 
ban ponbert jaren 3tjn / gplieöen noep öe pelftmct pekt 
burben optoengen / ban t gene bat guïttpöen binnen 
17 of 18 Afaren pectoaects pebt moeten contribueren. 
Sïupt baerom utoe ©omptoiren / enbmöutoe SSup? 
öeï^bafltoe/ en grijpt eenen moeb gelijk gpïieben te? 
gen^ ben tienöen ©ennink gebaen pebt / en ö’<0o?; 
loge fal een epnöe pebben; maer gpliebcu raoept 
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Ï5>4- Vervolg der Nederland/è Oorlogen. 8z 
mp fcggcn / ïjoc toojDcn top De ©^niDeïmgen rjiiijD! 
en Ijoc fulïcn tap ons fonDet mfétroutoen met fijne 
JHajefiept «conciliëren* HDacc op top Dit fïuptenDe 
anttooojben / Dat gjiïieDen tipt gronDïy'Ftct: Ijecten en 
ïiefDetocDeL-onif)ct€ö:ifFen<0eIoüe aenbeecD/ bcrfa; 
ftenDe alle ft etter pc / én fijne IBajefïept bcljoortijhc 
onDerDanigljenD toont / en geeft aïfo Den ftepfee Dat 
Den ftepfee toêbcljoojc / en <C5oD Dat 4$oD toebeljoojt 5 
’t toclfi DoenDe / ié niet eenö te ttoijffelen / of fijne 
IBajcffept faï noefj tocl (fulfis m u bebinbenbe) boot De 
öetDc repfe fijn bjeemDe <0acnifoenen Docivbertrccficn / 
en fultnictaUeenufeïbcn pjoftjtDocn/ maeroob Den 
ouDen geur en toelfïanD ban ^eDecïanD bectoecficmfuït 
Dacr en boben oob befcïjanicn allen Den genen Die u fnp; 
Dcc Staten feggen / €alummatcur£ te sjjn ban De 
DecIanDcn: <£n Dat Ijet meefic i£ / fult <éoD en fijn <Cn' 
gelen bcrïjctigcn / toacc toe u ïicDen toll betoegen b’211; 
öecpepligflc ^iebnlbigjjcpD / ?limen. 

D€n bjjfbcn ïiBap ïjebben In De Bcrgabermgc ban 
De Staten <èenrcael auDientie gcfjaD / De <ö$cfaii' 

t en ban SBjittanien / en tnaren Dfie tri getale / fcec acti; 
fienclijfic0ccfoncncn bcrfocljten afTifïcntic en bpftanD/ 
met gcoot-acljtiiige Defcc HanDen.^c $2opofitic Die fp 
DcDcn / tua£ lupDcnDeaï^boïgt: 

YN HE EREN, 
- D’ervarentheyd heeft ons doen verftaen en 

>inpO' bekennen , dat de gene , dewelke fich van defelve 
te ban wapenen verdrukt bevonden , en dewelke dezelve 
<5rb*f gevaren uytgeftaen hebben , beter en gezonder 
Kan oo^ed cn konnen van d’uytkomften der Oorlogen, 
ltr« dan d’andere , dewelke niet gequelt zijn geweeft 
nml met gelijke toevallen: en gevallen in dezelve onge¬ 
il noegte Wy zeggen , dat opUEE. Mijn Heeren, 
raten de Staten Generacl der Vereenigde Provintien, de- 
rne» welke niet min rechrveerdelijk , als volftandelijk 
■l- uwe vryigheyd behoed hebbende, regens den Spaen- 

fe Tyran onzen gemeene Vyand, bequaraelijker en 
met meer reden oordeelen kont , van de droevige 
voortgangen en vreemde toevallen, dewelke ons ze- 
dert vijf jaren herwaerts d’Oorloge met deze trotze 
en enverdraeglijkeNatie toegebracht heeft; op de¬ 
welke men moet bekennen (met alle waerheyd) dat 
U E E. gehaelt hebben zo vele treffelijke Viótorien , 
dat den roem van uwe Triumphen en Trofeen fich 
uytbreyd over alle de Gewelf en van de Werelt. En 
daer-en-boven (’t welk UEE. ffcrekt tot zeer grote 
glorie) hebt gyluyden in alle voorvallen kloekmoe- 
dighlijk en weerdiglijk onzen Groten Koning on- 
derftut en bygeltaen. UEE. reputatie word ook 
hoog geacht, om de fraye ordre die gyluyden houd 
in de Krijgs-tucht , doende uwe Legers en Sol¬ 
daten met zulken goeden ordre en Juffitie leven, 
dat het Volk in fijne Huyzen blijveade, bewaert 
wort voor den oveihft en verdruckingen , de¬ 
welke op andere plaerzen bedreven werden , ’t welk 
hun gaerne en goed williglijk doet contribueren 
het Geld tot onderhoud van den Oorlog. Al¬ 
le deze dapperheden , deugden en voorfichtigh 
beleyd overdacht zijnde , hebben mijn Heeren 
de Staten van Brittaigne veroorzaekt fich te wer¬ 
pen aen de voeten van onzen Koning , om met 
fijne toelatinge en authoriteyt ons in dit Land te 
zenden , om te vertoonen aen U E p. mijn Hee¬ 
ren van dezen groten Raed (welkers deftige repre- 
zentatie , vergezelfchapt met zo groten glimp 
en eerwaerdigheyd als men zoude mogen wen- 
fchen , ons alle goede fucces en gunfte doet ver¬ 
hopen) te vertoonen , zeg ik , den jammerlijken 
Staet van onze Provintien van Brittangien , van 
wiens ongeluk de Spangiaerts en den Hertog 
van Mercure de Autheurs zijn , dewelke fo 
groten diibrdre en verwerringe veroorfaekt heb¬ 
ben , dat wy uyt vreeze van Schip-breuk onze 
toevlucht komen nemen tot UEE. heylige An¬ 
ker en by U E E. eene heylzame Haven zoeken om 
ons te zalveren in zulk een ftormig Onweder. Gy¬ 

luyden zult ons dan geven, fo ’t U E. belieft , dc 
gunftige hand , om re beletten de bevelfinge van 
onze gemeene Vyanden , dewelke te rugge gedre¬ 
ven konnen werden met uwe hulpe en byftand, 
dewelke wy aenzoeken , alleenlijk door het lee- 
nen van 100000 Kronen, gemerkt het Geld de 
Senuwe van den Krijg is , en dat dezelve niet 
londer dat gevoedet en onderhouden kan werden. 
Van deze zomme zullen wy Obligatie pafïeren 
met alle de verzekertheden die men begeren 
mach , volgens onze aucentijke Volmachten , on¬ 
ze Contributien en Importen tot zo kleyne zom- 
men gekomen zijnde (door dien dat onze Vyan¬ 
den alle onze Havenen en ’r mceftendeel van onze 
Steden befitten) dat al ’t gene , ’t welk men betuy- 
gen kan , niet genoeglaem is tot de helft van de 
onkoften van ons Leger. Siet daer dan onfen uy- 
terften nood , die wy verfoeken van U E. E ge- 
foulageert te worden ; dewelke wy leer oormoede¬ 
lijk bidden en befweeren door de oprechte en 
volkomen vrundfehap , dewelke zo lang ge- 
duurt heeft , en eeuwiglijk duuren zal tufïchen 
uwe E E. en onzen Souverain , dat bet UEE. 
believe in uwe wijze confideratien te Hellen het 
uyterfte gevaer , waer mede Bretaigne gedreygc 
word , dat wy door vereeniginge van vrund- 
fchap en goeden wille, als een Lichaem zijnde, 
het ongeluk , ’r welk den eenen gefchieden zal, 
niet kan zijn zonder groot leedwelen en fcha- 
de van den anderen ; overdenkende dat het in de 
nood is , dat fich de rechte en waeracbtige vrien¬ 
den getrouft betonen , wetende dat uwe hulpe nu 
vereylcht is tot behoudenifle van onze Provintie, 
UEE. met ganfeher herten en affedtie omhel¬ 
zen willen , onze befcherminge en die van den 
Koning onzen Meefter , dewelke UEE. met al¬ 
le recompenzen , dewelke zo een groot Koning zo 
tepaflc bygeftaen zijnde, doen kan, zal doen beken¬ 
nen hoe begeerig hy is danknaer daer voor te zijn, 
met alle goede effedten die men begeeren mach 
van fijne Alderchriftelijkfte Majefteyt en onze Na¬ 
tie van Brittanien zal hare zmekingen doen , en hare 
zeer vuurige Gebeden verdubbelen, voor de Hoog- 
heyd en voorfpoet van mijn Heeren de Staten Gene- 
nerael der Vereenigde Provintien , in ’t generael 
en in ’t particulier van deze treffelijke Vergade- 
nnge. 

Geproponeert indeVergaderingevan mijn Heeren 
de Staten Generael der Vereenigde Provintien, in den 
Hage, Donderdaegsden vijfden May 1594.. 

Ondet tekent 

De La Piquelage. 

Mabonnerc. G. Loret, 

Geexhibeert den feften May 1594.. 

Ban geïijften Rebben ten fclbni Dage auDientie gfïjaD 
m De ©crgaDccinge ban De boozfdjjcbcn Heeren &ta? 
ten <0enecaeï / De Hoeren HMcniftcpt/ ftiDDcr ban 
Dcc <©?Den / en fiaeö£ He£Teban fijne JIBajefïepté iun 
mcre / nietten Capitcpn JBilïcm iBurrati / jpiobooft 
banDe^taD ^.HnDje/ 2tmbaffabeutó ban Den ftc^ 
ntng bvin ^rljotlanD/ biöDenDc Dekraten 43encracï 
tcc ^reefie / en tot gctnpgc ban Den ©oop ban fijnen 
söoon Den jongen Pfince ban JrcljotlanD / Die geboren 
toaë tot ^tnjbeïmg Den ao |?eb2narji / na Den nienbjen 
i;5)tijl / Dcë niojgen^ ontrent Djic uuren. 3Bcfc ‘Jtmbaf^ 
fiiDcur^ DcDcn boben Dien noefi aen Dc bootfj. Heeren 
Staten 45encrael Dc naboïgciiDe ^opofitic: 

MYN HEEREN, 
Sijn Majefteyt gedachtig zijnde deVredê en 

vriendfehap , gecontradeert tuffehen wijlen fijne 
Voorfaten Hoger memorie , den Keyfer Karei de baiTa-" 
Vijfde , en andere , hebbende het Gouvernemen beur^ 
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Het cencndartigfte Boek. 
over defe Provintien , is niet minder begeerig 5 
niet alleenlijk om t’onderhouden alle en yegelijke 
Verbonden of Tra&aten , by defelve gemaekc (no¬ 
pende welker parcicularireycen wy ons gedragen aen 
d’informatie van uwe Regifters) maer ook om de- 
felve te vernieuwen in alle poindten en Artyculen, 
met byvoegmge van ’c gene ’t welke goed gevon¬ 
den fal worden» noch daer-en-boven overkomen te 
werden tuffchen U E. E. en fijne Majefteyt , het 
welke fal konnen gefchieden door den genen ; de- 

(Fol.j7> welke altans tot dat effeót van U E. E. geemployeert, 
en met volle macht en commiffie geauthorifeert (uilen 
worden. 

Infgelijken gedenkt u wel ; mijn Heerets , dat 
fijn Majefteyt den Colonel Smart hec voorleden jaer 
geemployeert hebbende in eenige Commiflie aen 
U E.E. onder andere poindten, daerhy laft van had- 
de, de begeerte van fijn Majefteyt was, dat ten aen- 
fien van de Religie , waerlijk gereformeert, en de 
vrundfchap , onverbrekelijk onderhouden tuffchen 
de twee Landen , daer behoorde te wefen een onder¬ 
ling goet verftand dagelijks onderhouden tuffchen 
U EE. en fijne Majefteyt in alle faken belangende de 
Religie, of den Staet van hec eene of het andere Land; 
door den antwoord die den voorfchreven Stuart weder 
bracht, wièrt fijn Majefteyt niet alleen verfekert van 
d’oprechte concurrentie , en bereyde difpofitie van 
mijnHeeren, tot de onderhoudinge van het voorfz,. 
onderling verftand , maer ook van hare aenbiedinge 
van alle beleeftheyd en vrundfchap , in alle faken, 
die fijn Majefteyt aengenaem fouden mogen zijn, 
waer van fijn Mayefteyt u luyden oneyntlijken be¬ 
dankt, uveriekerendedatdegoedeaffedtieen vrund¬ 
fchap, die ment’hemwaerrsgebruyktheeft, uinfge- 
lijks betoont lal werden in alle uwe faken. 

Sijn Majefteyt vind feer aengenaem de employe- 
ringe van Adriaen Damman, om in Schotland tere- 
fideren alsU E. E. Agent, dewelkegerecommandeert 
zijnde door uwen courtoifen Brief, betuygende de 
continuatie van uwegoede affedie tot fijn Majefteyt 
fo welgerefpedeert fal worden, als mijn Heeren ful- 
len mogen begeeren, cn vereyfcht fal wefen voor de 
continuatie van eene vafte vrundfchap en onderling 
goed verftand tuffchen U L. en fijn Majefteyt. Wy 
hebben U E. E. noch te verklaren , dat fijn Majefteyt 
niet onbakentis , wat profijt jaerlijks daer van dragen 
de gene van defe Provintien , dewelke viflchen by 
d’Eyianden van Orkenay, Zeeland en andere plaet- 
fen, fijn Majefteyt toebehorende, dewelke fijn Ma¬ 
jefteyt toegelatcn heeft door duldinge, fonder hun ee¬ 
nige verhinderinge te doen, wei wetende dat het Pm 
vilegie van dien by wijlen fijne Voorfaten geaccor- 
deert was, onder andere poindten van het traétaet, 
op fekerc conditiën (gelijk gylieden geinformeert lult 
worden uyt uwe Regifters) dewelke wy verloeken dat 
nagekomen werde, en dat met fijn Majefteyt gehan- 
delt werde na behoren, het welke beftaende in reden 
enbillijkheyc, en twijfelen wy niet of fal by U E. E. 
in achtinge genomen werden , tot contentement van 
fijn Majefteyt. 
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Ondertekent 

JV. Kerth. W. <JA€tfarhaJ. 

Gedaenen geproponeert den feften }uny if9±. 

ï©at op befe boojfcfpebcn ttoec ©zopofiticu booz tv 
sent» foïutic genome» id / fulïen top tcc griegcnöcr tijd cn 

Ptaetfe herbalen. <Bc fbecrcn Staten Benerari toas 
fabesï m rfn ban t£, ÜOLTl| |jjai.cn 

lanb öjiaen damman ban bare ftomftc en laft beraöbecs 
Dtrïjadt teert / mitfgaöerd ooft ban öc geïegentbept ban ^rijot* 

*anö ^ iüant ÖP baööc 3ebert fijn ftomftc cn reftöentic 
ijpn albaet berfcbcpöcnc bzieben acn be herren Staten <&v 
Dan ben iiecaei / en ooft in ’t particulier aen bcn^eeceban^P 
*eere öeubarnebrit gcfcb?ebe»/ en ouber anbere frifztjft fjn acn 

öen^öbocaet ban^aïïanb boomoemt ban ben acbtften ai1? a« 
„Hpzil in effccte bit nabuïgenöe: ^atöe<z3?abe ban 
„Boötoel in &cbotïauti geballen toad met bier Haim ««rat! 
„ pangmenfïupteucn/ en baec ouber özie bonöcrt ftom 
„teHarcïd bari aenflen; beloof ben baer ban toen 
» Boötoei felbec / fijn Baftart Bzoeöcr Dercuïed 
,, &tuart / teem ^tiglad / ben%o?b ^pottp / Baftert Luö 
33&0011 ban ben <3pbe ban Itëoftan / bie onöer ben i 

tcgenmoojbigen Honing ontdooft $ / en JQaedjou / 
35 3lozb ban jSfbecceïj / een ftouten ©ogeï / bie befe 
,) öoobftagcn beözcben heeft; bp befe tua^ nocö ban fdfó 
3, gehomen ^tibieas Stuart / 2lc:b ban c^cfidtrept / 

•33 bie onïangö te boren ben Bobled öooj gelbapmbe 
,3 gebeben tnebec in be gratie ïjabben gebzadje / alle be 
33 ïDoonen ban ’t^allepè befet Ijebbenbe / Daer baai colt 
3> bp bun 3ta?ö Boib / Baflcrt i^one ban 3lczb Boib / 
33bcfc maren eerf! metljaec^uptcrpetc^adjitomge^ 
3> nomen/toeme ^tabbiec Hèglen ban Cbinburgïepb; 
33benfcïben nadjt ontrent tboeeuuren sijn fp ban uaer 
3 3 te ïLitïy grimmen/ b^mrilttöeffaben ban bekrab 
33 iö / een Friiji ban be gelegen”/ bit ^tebehen heb' 
33 ben bie töebrilcn ficabd beginnen (ïctft te maften; be 
33 Honing tuilbe ’dmo?gènd ïjeri bweg na Bobtoeï toe / 
33 mant aïfoöp bernomen babbe / bat Bobmri fïeft in 
33 €ngrianb mapenbc/ baö ïjp een Homnangnie of tmee 
33 paeröcu aengenomen/ ban betorifte ^berfïe mad/ 
33 aiofö fummep/ een gobïood .IBenfdj/ en eben ban fo 
33 obergrgeben fïoutigljepö aïd Ho?b Bobtori. p bab 
33 alle be Abelen ban Xaubon (‘melft Hanöfcljap tufTcn 
>3 €ngrianb en «Êbinburg ïepb) ontboben; maer fp ma? 
33 ren norf) niet in be &tab grimmen. Ho?b Brianrij een 
>j ban befe / be ,§>ri)oonfoon ban Bobmri / feer onlanted 
33 toebet ban fijn BaUmgfcïjap geftomen / en in gratie 
3>genomen/ toepgeröcteftomen/ onber’tpzetejrtban 
33 ’t bermoozben ban bjie ban fijn familie booz toepnig 
33 bagen gefdjiet. ÏDant ban fuïöe fdjrim-fiuftftcn id 
3, bier (fdi?ijft ïjp) feer grote mocbtoiï en ongcflrafd 
>3 bepb / ’t todft ben ©zomen onber anberen tooubedijft 
33 berbzict / en i'd öe oozfafte ban een grote berontoaerbi» 
,3gingctegen ben iftaeb (mant bier tncDebcmanrienfp 
,3 bier baren Ijact tegen ben Honing / en {jp id feller aï 
33 te flap tegen fobamge / en badt fijn epgen berberf 
3, op fïcïj / ten 3P bat bp öaer inboojfïet;* ’ttoeiït am 
3, berd mee gefdjteben ftan / ban booz be ftraffen ban be 
3> gene / bic op fijn facbtmoröïGÏjepö uu fel yjn.) Ooit 
3, toepgert ben llozö ban ^cffo?t / beïe bie ftomen bet 
33boen meer om niet in öc gcamfebap tc ballen/ ald 
,3 om pettoed upt te reebten. 

,3 ©e Honing toad niettemin fo öacfïig/ bat bem 
33 be Canceïier eerft een toijl tijöd qualijft opboubcu 
3, ftofï; onbertuffeben beeft be <J5ouberneur ban be 
3, .^tab (fdjzijft bp) een boob-bpanb ban Bobtod / ald 
3, Sljnbc een ban ’t gcflacljtc ber £?umïepcn / be Bozge* 
33 rpe in be iDapcncn boen gaen. ï®e ©zebicatic id ebem 
„ tori na öe getooonte bied öaegd eerft gcöacn / ben Ho; 
3, ning toaftcr ooft in/ tegen ben toeïften öe ^ienaer beeï 
33 ban öc ©apiften upt jhcbotïanö te jagen / en ban öe 
3, miöbeïcn om tozafte tc boen ban Öe mooLzö ban be 
33 <©jabe ban iBozcen / bie ban Bonbon/ en ban S^onb* 
3j lep baer IjJooft / fo febanbriijft beözebcn toad met feer 
3, grote bperiebept en grabitept gefept ïjeeft.' (JDant 
33 bie öe affairen ban’t ïïijft / fcïfd ooft be bepmcïyfte 
33 toeten toil / bie behoeft maer in be ©zröieatie te gaen) 
33 en beeft ben Honing met $zoteftatiegcmacnt/ bat fjp 
3> openbaerlijft toilbc te berftacn geben / toat fijn in< 
3. tentie in bie faften toad /maer ift aebte/ febzijft bp / 
33 bat fom’tbepmriijft beftotentoad/ om Ijet DoIftte 
3, betoegen / & armen Honing) baer beeft öc Honing in 
3, ’t opcnbaer <6oö en ftjn conftientie / ooft bic gene / bie 
), aïtijb met Ijcm berfteert baööen / tot getupgen genos 
3, men/ bat Ijp altijö met feer grote bicricbcpb bóibcrt 
3> ïjaö in bic Hcligic / baer bp bon jongd op in onöcrtoc* 
,, fen toad / bat bp ooft ftjn upterfte befte fouöc boen/ bat 
,,bic met <J3oöed ftulpe ongeftbonben bdjouöen inodite 
3, tocröen. <Dat bp ooft öc IDapcnen nemen fouöc te* 
„ gen öc ^apiften; en ftraffe boen ober be FDooDerd 
„ban öniBzabe ban JDmrep; en bat ftjn Bojgcrd 
„ genie anbere opinie ban bem bebben fouörn / fo maft 

33 bem 
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5j’vuêï niet De IDapcnen laten bcDtoingen: <Dat Defebc 
„ roette gefïilt 5tjuöe / Den tori ban alle ©lonicn / fijn 
„ teil toefen fouDe. €at Du?Danige brcacötbcpt tjeb' 
, ben bem DcCbcmbun gdnacbt / en 00b fijn eggen 

gappujljept. ©c P’cöicatic upt $ynDe/i? bP firab? na 
a, 23oötod gctcocUen / bcbbciiDe bp beni niet n,ccc 
3> Bollig/ al? ili baljaeït ïjebbc / niet een grote menigte 
3, ban Dc^urgcrpc ban vïBDcnbutg / tod getoapent/ 
3,cn Diie metaleèelDflangen. 

„ ^lat 1? ccgcu? 23oDtod? mecninge gcfdjtet/ Dat 
3,Dr2$urgctpc tegen? betn in toapencn quam. ('La 
, boinfie ban Den Honing tfS bp upt 3lid) bectcocuen / 
„al? blicDeiiDe en ontflcnbe De tegentooojDtgbcpt ban 
„Den Honing / Die Iju niet al? alle? gocb? toenfclj 
„te; alfa jjp boa? gaf niet tegen bem / maec tegen? 

cenige boofe öaeD-gebet? ban Den felben gebomen 
„ re ton. (DnDectoegen tegen? De miDDag 3ijn ecnigc 
„frfjermutfcfeii ban Den Honingljgcfdjieo: en aïfoo 

een ban 23oDtod? hornetten inpenjhel too?/ beeft 
ïjp fïctj niette ffang felbec / Daet De €o?uct aen toa? / 

j> Ctefociec ban £>cbotïanb i? / en een ban De 
,3 naemfïe in Den $nbecn 6acD / fijn jèuflcr / iBcDu* 
„ toe ban Den <©tabe ban Caffel / beeft ^amelton ten f Foi.j 8) 
„ butodrjb. <&oh tegen ÏÏ.020 j^ümmep en <Öeoige 
j, ^uniniep / Die fcïjoon fp De?'Honii g? ooren alleen in- 
„ Öcbbjjn/ eeljtee ebcntocl bitter Papifï 3311/fo fp feggen: 
>3 noebtan? gaen bcpDc De ^mnmepen alryD metten 
33 Honing ter ^eDlcatie ljoetofl niet ban goeötr betten/ 
3> fo bcrmoeDe upt Ijet geniepne feggen. ï£ier beeft 53oD= 
>3 tod Den Canrdiet obcrgeflageu/ of om’ljcm m fufplcic 
3>tcbjcngen(gdgbeettyb? Peririr? ban Uitbenen ge- 
» fcbieti?) al?alreeDe metten Honing oneen? 3yuDc / cn 
33 alfb ban Den trap fijnött tocecDlgbept af te floten Den 
33 todfren bpban te boten nodj met getodt noclj met 
33 p^actijlien Ijecft bonnen c’onöcrbjcngen/ of om Dat Dc 
3, Canediet rnettee Daet berauDert i? < ’t toelb lb noclj 
3> met gdoben ban. beeft cbeiitod Den Honing geta- 
33 Den te tjouDcn ’t gene ljp 23oötod belooft baDDe/ b0C; 
,, tod Doo^ ’t bcDL2ocb ban fonnnlge Dacr toe geb’odjt 
33 3ijnDe / en alfo tc bjeben De BaeDfTagcn Dcc «Sngdfen/ 

befcheemt / en beeft Dat bedoren / 3tjnDe btm In Ijct; ,3 Die bem nn opmarhten om ^>fbotlanD te cupneren. 
. -i . - .... 2____ . hffVvwï I dUlt Silf3 («.."ff ffiANVt.nl Itimi AA.IlnliNnn V. ' blueljtcirtfdbeban De Hoiilngfc ontnomen; Dctocl 

„ be Dat ober cnb acljtct Den Honing In De &taD gc^ 
..bjacbtbtbben. 5I)acci?nitniantöooDgcWebcn/ cnm 
j.Cc synDcr gequetfï. vOiiDcrtuffen toa^ In Dc^taD 

grote betflagentbept/ groutoclyb gebetmDet ©jou 
,, toen / groot gcjtoctm ban ’t gemeen Bolb / en D002 
,, ’t befïdlcn ban fommigc De famc betfp?ept sgnDe/ Dat 
,, De Honing ban De fijne bcttaDcn jijnDc toccb gebtaegt 

tolcrD/fjeeftbctgcljupi gcbnjtenmi?bacrDecBiou 
3, toni De ^taD tocDcr op een nieti? bcrbuït / De <©otcn/ 
33 ftfj/ijfc bP / 5tjn mp ban ’t getoep cn bcclDetbanDe ge^ 
3, bcijfcIjDoofgctoo^Dcii. 

„ 2$obtod beeft in De ^tcDcn Daet bP m gebomen 1^/ 
3, laten becbouDlgcn / Dat l)P gebomen toag om De Bdb 
,,gie tebefcljcrmcn / cn om Den Honing te eeten / cn 
3) pan De quaDeïïacDplitDcn te bcbyjDeii/oob om te toje# 
3, ben De D00D ban Den 03?abe ban IBojtcp / en om te 
3,rcD2cffeicn De 35ufïitie Die nu fcbanDdijcb becbalien 
3, lag/ en Die in Den ouDcn iètaet cn toeecDlgljept tc bet < 
„fïcllen/ Dat bpnlet InDcnfm IjaDDeDeHerbeof fti* 
„ publijbe eenig quacD tc Doen. J?P tottó fcet bilenDdyb 
3, tegen ’t gemccne Boïb1 fommlge ban Dien bp De ban? 
,, Den battenöe / met groote bctoijfïnge ban beleeft* 
33 bepö / om De berten ban De tefïe te getoinnen. 

’? IBacnöacgö na’t bettteb ban Den «Befant / te toe^ 
„ ten/ ben aebtficn Hpyï (Dat i^ Den 18 na Den ntcutoen 
33 ftyl /) b^eft Dc Honing Doo? een Hptcoepct laten toe* 
j, Detïeggen De 23oeb^bcn^ ban S&oDtod / ban De fidd 
3) gie cii ^ufittic tc teD’cfferen; IjP b^eft laten herbalen 
,, feetbde ban fijn fcbeïmftucbcn/DoobflagcH / obetfpe- 
3, Icn/ bcDiicgcrpcn / gequetfïe fBajcfïcpt/ cobetpen / 
„ uiootDenien/DatbpnicDc-gefcllen IjaDDcbaiiDen 5d* 
,, ben fïoffe / en Daet otiDet fcet tcoulofc bcrtaDec? ban 
33 ^iteDeii/ al?’ Den Coïond 2$oiD / meefï alle niet fo fcet 
3) Bapiftm / al<j Kttjcifïcu / en ban fcet groutoelijbe 
3, (öoDloo^jcpD. ïDaetom Dat b^t Boïb fïcb ban bun 
33 niet fouDc laten bcD^icgeu / en om Den föupn IcpDen / 
..jöatljpmet 03oDe^ ijulpnopt ban Dc Ödigie of <6e* 

33 ceebtigbepD foiiöe togben. 
3) <lBc èolDatcu ban SBoDtod baDDcn een Cronipcd 

,, ter ban Den Honing gebaugen/ Dcfcn Ijfeft 23oDtoel 
, aengcfryobeti engeboDcn/ Dat bp niet gdoben fouDe 
3, Dat bp gebomen toa? om Dc^ Uoniugë ©ienaers 
3, fdjaDê of quacD te Deen. <tBn latenDe bem met b?unt* 
3 fdjap gacn / beeft bem een fiofenobd gefebonben. 

,, baDDcn 00U een CDelman gebangen / <62orp 
33 genaêmt / J^obding en ^upjS^icnaer Dc^ Hotimgë. 
33 <Cen ban SBoDtod.é ©olb Ijcni fcet begraut IjcbbenDc / 
,, a!ö 23oötod Dat beruomen IjaDDc / beeft bem bp fïclj 
>, Doen bomen/ en beeft Ijcm met bbeuDdybbcpt alle 
,,’tfdbebcdjaelt/ nilatenDeIjemgaen/ befpjabbp / 
,3 Dat bp Den Honing aciiDimcn fonDe / Dat bp S3oDtod 
,, ren feer geaffertionectt ©icnacc ban fijne iBaieftept 
3 lua? / en fcet berept om fljnent toiïleallcG tc Doen en te 
3>lriDen/ Dat pp Df JBapenen niet tegcir bem, maetter 

,3 «Bil Du? togt Ijteft 2?oDtoeI Ijem cntbouDcn ban 
,3pemanD obcrlafite Doen/ euDat om DegcmocDcren 
33 ban ’t Bolb tot flcb te tree ben / fo ib adjee / en Die ge* 
,, bed in flacp te toicgen / op Dat bet fijne lioinfte boten* 
„ Dc / niet outroett too2De. 

,, 3£>cu 02abe ban liirgatbebep / 00b ban De ^tuar* 
,, ben een / toa? met fefter getal ban Dc 23ctg tooonDer? 
,, op toeg om f»cb bp 23oDtod te bocgciiimacc tocöcr ra 
33 l)up? UcccnDe/ beeft Dupfetit SBooclj febntten gebccgt 
33upöej‘02cen ban Dcn^abeban ?ldjoïp/ 00U ban 
33 ’t getal Der ^tuatDcn / niette todbc noeb quamen Dc 
,3 <Öjaben ban iBontifte? 01 <6autep / onöct ’t p^ctcxt 
„ ban te tagehen Den D00D ban Den «öjabe ban H^ojrcp. 
,, <ön Dit alle? Doo? ingeben ban <Cbctubm en <^dia / fo 
„ moet .Jücptunu? na baet gijpen baiiffcn. 

„ IBacc ib (fcbjbfit bP) hom tocDcc tot 23oDtoeï. 
„ ’? HlnDtren Daeg? i? De Honing toeDec uptgctiodten 
„ tegen 25oDtod foiiDee Dc ^utgerpe / cn tcrfïonc 
33 ging ’t getucljt / Dat 25oDtoel belegert toa? / qua* 
,, lijb aebt Ifëan bp bem bebbenDe; Dat maebrt De 
„ (éefanten fcet Debommect. H>aec ban een $>picn 
,, betflaen 3tjnDe / Dat bp na «öugeïanD bemoeben 
„toa?/ en Dat Den Honing onbernebtee faben toeDa* 
„quam/ i?’t fdbe Zoneb obet maelttjb toegdunflert 
„getoo^Den; Detoelbe niet bonnenbe Die bjeugljbc in* 
„IjouDen/ al laccbcnDc fepDc / Dc Honing bomt toe* 
„ becom. 4f5a Den etni / ’onDer anDcre teebenen ban 
,, eni b2olijh genioeD / toanncetifepDeljpal laccljcuDe) 
j, fulleii De ©efancen na l^oflanD gacn-? 'Jb meen (fepDc 
„ ib) Dat fp noclj toat bettoeben fulïcn / ^ec. 

3,25oDtoel i?nu in«tBngdanD / cn bitmeceDert (fo 
3) fp feggen / en ib 00b betniocDe) fijn tfojcen / De 
„Honing baect altgD boojt inctBolb acnte nemen. 
„ 5®ie ban 3titb bluebten aen D’anDcre 3yDc ban De 
33 &ttaet / bed brengen bate Hofïeii cn Hijten binnen 
„ €Dinburg ; toant 3Litij i^ 00b t’anDcren ttjDen in* 
„ genomen getocefi ban IBatia De? Honing? .ftëorDcr / 
„ en eenen langen ttjD ban De iftanfen / Die Daet binnen 
„toaren/ befdjeemt getooiDeu. 

„ J^o^Der? fcbiyft De boomoemDe ICgent damman/ 
, Dat De <lBefantcn na ©janbtgb / CngdanD cn ^cne* 
matben / ben bafigeceet maben om te bcrttechen / 

’,tc toeten/ XotDJBimi en232afep/ Delefïc fijn Hm* 
’.bafTaDc bp De Houmginne ban <6ngdanD bctneljt 
’jbebbcnDe/ fal tocDet na ^>cl)otlanD bomen / D an* 
},Dct fal ban Daet bojDct na ©2anhtgb renfen bp Dm 
\ Honing / maer fulleïi ccrfï flcu met De Hoiuiigiiine te 

aeeoiDercn / cn baet te betoegm / Dat fp boojtaeu niet* 
toe late/ Dat 23oDtocl fldj l‘i <£ngdanö toetufi / (|c. 
gullen De Hamngiiine ban vgngc!auD cn Honing 

\ tvan ©^anbcyb / nooöigcu tet f eefre ban Den ©oop 
5, ban Dm Ppnce; De gene Die tot De HmbaffaDe ban 
*3 u €. 4?cDrputeett fouDe tooibm / 3ijn M5illem 
)5 IDotqi en IBiUcni Hiet? / Die aiiDcr? geen fpteteb ban 
. >Dan De ^cborfe; fullen ban gelijben De ^ecrui Staten 

‘Jïaaa uo 
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nobigen ter #eefïe ban ben 3Hoop / en begeren me? 
öe baf! berbonö met be ^eeren Staten te maften; 
sft ïjebbe gefepb/ fcö?ijft ï)» / Dat’er aïreeöeBcrbonö 
en bafïe ©ucnDfcljap genoeg i$, fcönjft mebe Dat'er 
een ls»cö»P totgecu?! teert/ om na ©enemarften te 
baren met ben S&mbafTabeut ©etcu£ tjunuiö / Die 
eertijd öc met-gefd getocefï tö ban SUiicfjananiujS / 
tot onöertorjfen ban Denföanmg / en ijh’anbcren tij? 
ben geb|itpftt ban ben honing onber anberen / om 
’t iöf ntadijft met l^euemarften te teegc te bjengen / <|c. 
3|ó gebateert te^binburg ben acötfïm 'lïpïil 1594. 
^an ïjab^ê bp gebjeft ban teinö niet ftonnen befld? 
Jen ban Den beêrticnben. 3©a£ onbetteftent H. Dam¬ 
man. 

«Bfcee 3jn een anöer besef ban ben biec-en-ttomttgfïen 
frÖfDft ÖP / Öat23alfaur aen fijn £>cf)ooiK^ufïet 

mam oüergefcöjcbcn ïjeeft/ bat in if oüanb een ©erraber ge; 
©ara® bangen toa£ / be toeïfte beftent foubc ïjebbeu / bat ÖP 
™QnL üooigrnomen ïjaööe fijn «zUrceftentte te bermoo^öcn / en 
beug! öatbefelüe ooft foube tjebben becftlaert / bat anbere in 
Staten &cöotlanD gefonben jbuben sijn / om ben Itening te 

bermootben/ en anbcce döcr£ om be Cïjnflnt ©jm? 
taiö ts C£11 om tc ö^ngen / en bat men baec npt op fufpjtie ge? 

bangen genomen Ijaöbe eenige ©jeembdmgen / en op 
gifteren ccnen npt jiBcljjcn / een geleert .IBan / beteel? 
fte §»albaet getoeefï tea$ ut ©Kinftrijft / onber toijlen 
ben JiBarefcfjai be 23iron / öetaeïfte be eerfrcmacl geer? 
animeert toa£ gcteeefï bp eenige Heeren ban Den ©ji? 
been Baeb / in 'fijne ptefentie / betoelfte / fdmjft ïjp / 
toaerfdignelghe ^jopoofïen boo?tb?cngt op fijne repfe 
ban êcfjotlanb / en na ift fïe / fcï)$ft Ijp / fp fulïcn ïjem 
tecluaotibcrtafïen/ £c. ©o ou$/ fetisj ft fjn / bat ÖP 
öebfnt Datflcf) beblijtigcn toil / om be Heeren Staten 
45enerad fijnen goeben taille tot Saer/ en tot öe©ec? 
eentgbe ^jobintien te berfïaen te geben. 

«Ontrent befen trjb quamen ban alle jijben abber? 
tentic / afó bat be fèonmg ban ^pangien een grote 
©loot Schepen toerufïe / öaet mebe ijjp toat groots 
tn merftelgft^ boot ïjaböe/ eenige meenben / bat ïjp 
’t ïjabbe gemtmt op édjotïanb / mebe op €ngelanb / 
anbere op Beberïanb/ enfommige op^enemarften/ 
cu bat öp met getaelbïjem JBeefter tailbe maïten ban 
be ^onb ban Clfneur; bit ïefle fjabbe eenen ^aïftcr? 
ffepn/ eenïoo^.flBani Diebecl Hanben öoojgefoopcn 
Ijabbe / boef) ©nanö taa^ ban be tSdigie en ban be rn? 
fïe ban f)tt üomngrnft ban ^cfjotïanb/ en ban bnt 
^>taet ban Beberfanb / en bie oofi gaenie «Oorloge fou? 
beontfieeftentnfTcfjen be fóoningrgften ban<éngeïanb 
en ^cfjotJanö / in beefdjepben bifcourfcn uptgcfïoteii: 
imrne^ ftiec boor en anbete abbcrtentien / Deöen be 
tierften in u§5d)otlanb openbare (Ocbcöen / bat ^oö 
fuift tempeefï ban öaet toilbe ftceren ; be donin? 
ginne taaö tjicc Door ooft bcroorfaeftt te fdjrgbrrt 
aen De ifceren Staten «©cuerad ben naboïgcnöcn 
tènef. 

^ l/fYNH£REN» 
Sanfte Het zal my van node zijn , dat ik u indach- 
3<nn”* dg make de zeergrootcen machtige Scheeps-toeru- 
ban «B«* ftinge , die de Koning van Spangien van dage tot dage 
gelaniï maekt, om door dezelve te komen tot het oogemerk 
Iteec/n van lijne Ambitie, gemerkt dat gylieden zelfs, heb- 
^tatra hendedoor uwe voorfichtigheyd voorben het gevaer, 
«Bene* yc welk daer in gelegen is voor onze gemeene zaken , 
ïaei‘ ook t’anderen tijde dat zo wel vertoont hebt, en zo 

vele efficatie en kragts, dat de beduchtinge dewel¬ 
ke wy fien, dat gylieden daer van had, ons zorgvul- 
diger gemaekt heeft zedert eenige jaren, om daer op 
te letten , dan wy t’anderen tijden geweeft wareo: 
want zulks was d’intentie van de ordre , die 
wy daer op geilek hadden , dat’er niet een Schip 
pafTee>-de door de Engte of Strate van onze Zeen , 
of ten wiert gevifitcert (ten ware dan dat het 
van ons verlof verkregen hadde) maer nu wer¬ 
den wy verwittigt , dat ’er alle dagen Schepen 
doorvaren , geladen na ’t gebruyk van de Zee, 
en in zo grote getale en menigte , dat onzen 
Onderdanea geen kleyn verdriet geeft , fiende 

dat zy alleen afgehouden worden van 5e gene, 
’t welk de andere frequenteren met alle vryigheyd„ 
tot fchade van haer trafike , en gevaer van ons 
Koningrijk. Het ftaet ook te bemerken , dat 
de preparaten en Provilien die hy doet voor 
Breit , opentlijk becoonen het voornemen , ’t welk 
hy heeft , fiende fijne forcen ter Zse vermeer¬ 
dert (’t welk hy zonder de middelen , dien hem 
petourneert zijn geworden uyt de Nederlanden, 
noyt zoude hebben konnen doen) van fich Mee- 
fter te maken van de Haven , zo bequaem zijn¬ 
de om te beletten de Vaert en Handel , zo na bet 
Zuyden en Weken , ’t welk hy met des te meer 
dangiers dreygc , als hy die quarcieren nader is. In 
welke fortificatiën van de voorfchreven Haven van 
Breit, en te Blavet, het zeker is, dat hy ten mee- 
llen deele gedient is geweeft van NederlandzeSche¬ 
pen ; hierom ift, mijn Hecren, dat wy ons als be¬ 
dwongen vinden, U L. tc vertonen, dat indien men 
voor het toekomende geen beter geregeltheyd ftelc 
op deze ongebonden licentie , affnijdende door 
eenige moderatie het exceflfive getal, en menig¬ 
te der dingen , daer mede men onze Vyand wa¬ 
pent , zendende aen onzen Admirael (gelijk t’an- 
deren tijden gebruykelijk is gewcelt) publijke at- 
teftatie van de gene , die men toclaten zal , 
waer op Pafpoorten en Licemen gemaekt zullen 
werden, die men uwen Agent geven zal, den nood 
Zal ons dwingen , de PalTagie te beletten genera¬ 
lijk allen Vloten en Schepen , de welke niet voor¬ 
ben zijn mer verlof en Licentie verkregen in de 
voorfchreven forme , in de welke onze intentie is 
te gebruyken dezelve vryigheyd en lichugheyd , 
waer van de voorleden ervarentheyd ulieden be¬ 
wijs gedaen heeft, ’c Welke wy nochtans niet 
gaernc zouden willen doen , en fullent niet doen, 
indien gylieden daer in zodanige remedie zult fchic- 
ken , als gylieden dikwils belooft hebt, of zo de 
Politie van onzen ftaet ons de noodwendigheyd 
van dien niet opleggen zal, dewelke hopende, Mijn 
Heeren , dat gylieden u befte doen zult te voorko¬ 
men door eene goede Politie en geregeltheyd, zul¬ 
len wylieden u recommanderen aen de Heylige Hoe¬ 
de van den Almachtigen. Gdchreven op ons Huys 
van Groen wig den twee-en-twintigften May 1594- 
van ons Rijk het fcs-en-dcrtigfte Jaer. Onder-ftont ge- 
fchreven Uwe WelgeafFedlioneerde. 

Ondertekent 
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fêeecen Graten «fBemrad / öe&foen ontrent De? B 
fentijb afgebaeröigt / na «Denmsarftrn / ^onft- ©rer „n*| 
5foöan ban ^ubcnboo^öc / Bees* ban IBarmonb/ ren<tB 
XBoitbe / (|c. 'KDimrad ban ï^ollanö / «©errit ©oft / «ftae 
ber Cïecötcn ^octoj / Baeb ban fjet ©offïenöom ban JJJ 
«©elöerlaub en «Staeffdjap Eutpljm / belföe? nnat 
ngn / ber Becöten^octo: / ©aeö Der ètabban l&op &enh 
Ö^ccfjt / tlepmer Clant / èaeö neffetisl fijn «Èrccftentle'/ 
23urgemecf!er ber ^>tab ^mfïerbam / &gmon Mep> ntm« 
naatfs. iftaeb ban jètate en ooft 23tirgemecftrc ban 
Bootn/ en tjoljan ban be BDofti / öaeb ber ^>tab ban 
JBibödbnrg/ metgoeöeinfïrüctie/ taatfualbaeram 
ben ïloning en fijnen CïaDe/ foiiöcn ©ebbeii te bcrrirf)? 
ten/ ban toegen Defelbe heeren Staten : a!si nu be 
boen(5. tieren gereeb taaren / en öare 23jtebcn ban ere? 
bentie ftabben onefangen/ jijn 50 met ttoee of b?ie <3o}; 
Ïog0-&djepm t’sepl gegaen/ en met goebe fpoet in ©e? 
nemarften gearribeertkn öebben öaer geaböjeffcert aen 
ben Cantfeïier en öeö Öijft^-Baben alöaer/enaen befd? 

be 



i j5>4* Vervólg der Nederiandie Oorlogen. 
be geöaeti ïjebbenöe Öft $m*en Staten beïjocgïpe ge- 
bieöemffé en Coiigt’atuïatie / berfortjtm Doo? fjaec 
<6. öiccctic auöicnticacn fijne IBajefïept en / aï£ ïjetiy 
lieden audiëntie bergunt fcuaö / Ijebben aen fijne IBaj. 

F01.J9; gCt,acn öe naboigendc Jtnopofïtic / Die fp bp gefclfêifte 
Ijebben oüecgelebert / Uipdcnde atë boïgt: 

Doorluchtigjler Grootmachtigfler Vorft , Genadigfler Heer 
Konivg. 

P?opa« “T^ E Hoog en Wel-geboorne, Edele, Geftren- 
tie ae» J_J?ge, Erntfefte, en Eerlame Heeren Generale 
Inalfi* Staten der Vereenigde Nederlanden ,onfeOver-Hee- 
t ma* ren , hebben ons t’famenderhand met Brieven van 
flepc Credentie aen uwe Koninklijke Majefteyc afgevaer- 
an ©t» (jigj- ) jie Wy hjer medeonderdanigfteoverleveren , 
en^ge» met bede, uwe Koninklijke Majefteyt wil defelve 
aenbp openen, en ons genadigft audiëntie verleenen. 
iWfae* Genadigfte Heer Koning, de Wel-gcboren Hee- 

ren Staten hebben ons bevolen uwe Koninklijke Ma¬ 
traten jcfteyt haren dienft, goeden wille,vertroude vriend en 
fcne* nabuerfchap,onderdanigft te vertonen. DaernauKo- 
,e,‘ ninklijke Majefteyt een lang geluklalig leven, ook tot 

der felve aengevangen Regeringe, over lo hoog be¬ 
roemd en geweldige Koninkrijken, Vorftendommen , 
Lantfchappen, en Luyden, veel geluks, goeds en 
heylste wenfchen. En dat daerom des te meer, de¬ 
wijl der lelve hoge Vorftelijke , en tot fuiken Regc- 
ringenodige deugden, niet alleen uyt uwe Konink¬ 
lijke Majefteyt jegenwoordigejeugtalrede blijken en 
fchijnen; macr ook door der felver Koninkrijken, 
Vorftendommen, Landen, en ook allen Naburen, 
uytlopen , en met beroemen verkondigt worden, 
in der voegen, dat wy in gewiftehope ftaen, dat de¬ 
felve Koninklijke deugden, niet alleen tot welvaren 
van uwe Koninklijke Majefteyts Onderdanen, maer 
ook van de Naburen , en der gantfche Chriftenheyd, 
fo wel tot maintenement en bevorderinge van de ware 
Religie, alsgemenen rufte en Vrede, tenderen Tul¬ 
len ; daer toe wy bidden dat den lieven God uwe Ko¬ 
ninklijke Majefteyt fijn fegen wil geven, en fullen 
onfe Wel-geboren Overheeren het hare gaerne daer 
toe doen. 

Voorts, alfode gemeene Vereenigde Stendenhen 
niet hoger laten aen gelegen zijn, dan met alle nabu¬ 
rige Koningen, Potentaten en Heeren, goedenabuer 
en vriendfehap te houden, en tot dien volkomen be¬ 
richt van hare handelingen en faken hen getrouwelijk 
mede te deylen, en infonderheyd dat gepleegt heb¬ 
ben met uwe Koninklijke Majefteyts Heer Vader 
HoogloffelijkftergedachtenifTe, daer in fy ookgehee- 
lijkbegeeren met uwe Koninklijke Majefteyrtecon- 
rinueren. 

En dan deze ter contrarie, de Doorluchtigfte Vorft 
en Heere, Heer Erneftus, Erts-Hertog rot Ooften- 
rijk, Spaenze Gouverneur in de Nederlanden, fich al¬ 
om laet vernemen, dat hy ’t zeive Gouvernement in- 
zonderheyd heeit aengenomen , om een gemeynen be- 
ftendigen Vrede te maken; zo hy dan ook tot dien eyn- 
de kortelijk fijn Gezanten met Credentie en laft aen de 
voorfchreven Staten heeft afgevaerdigt, welk doch by 
hen niet aengenomen is, en wy met twijfelen , hyzal 
ons daerom by uwe Koninglijke Majefteyt zwart ge- 
maekt hebben , en noch verder door fijn Gezanten of 
anderfints zoeken te maken. 

So hebben onze Wel-gedachteOver-Heeren, om 
zuikenonglimp van hen te wenden, en uwe Koning¬ 
lijke Majefteyc van de ware geiegentheyd grondlijk te 
berechten,en ook andere oorzaken ons herwaerts afge¬ 
vaerdigt. 

De oorzake van deze afgeflagene antwoord is niet, 
dat wy geenen Chriftelijken, oprechtigen en beftendi- 
digen Vrede begeeren, of hebben willen, of dat ons 
’t geluk nu ettelijke jarengedient heeft, en daerom te 
hoogmoediger en trotzer zijn zouden , zo wy doch 
voor God met der waerheyd betuygen mogen , dat 
ons niet lievere opder Aerden zijn konde, dan alzul- 
ken Vrede) maer zijn deze daer van de rechte en wa¬ 

re oorzaken, dat tot noch toe onze WelgeborenO- 
verheeren uyt alle vorige Vrede-handelingen, die zy 
metdcSpangiaerden gepleegt hebben, en uyt Hoog¬ 
geboren Hercogen tegenwoordige beftcllinge met 
konnen vinden, dat den handel yet te vertrouwen zy > 
zo doch t’ailen tijden , als den Spaenien Raed van 
Vrede gefproken en gehandelt heeft , hy met Krij¬ 
gen , Moorden , en alle wreedt gewelde omgegaen 
heeft. 

Dit betuygen alle de voornoemde Vrede-handelin¬ 
gen ; alsren eerftemdes Jaers vier-en-feventig daer on¬ 
der den zelven fchijn de wijdberoemde Koop-Stad 
Antwerpen geplondcrt wierd, ’t wel k zy Fuora ViUacos 
hebben genoemt, endesgelijks totUytrechc zouden 
hebben gedaen, zoverre zulks niet vóórgekomen en 
geweert ware. Onder den Vrede-handel des Keyfers 
MaximilianiAlderheyligftegedachtenifle, Hoog-ge- 
dachten Ertz-Hertogen Vaders, tot Breda, Anno 75 
Zijn de Steden Buuren>Leerdam, Oude water, Schoon¬ 
hoven , Bommené en Ziericzee belegert. 

In den Keulfchen Vrede-handel, in den name des te- 
tegenwoordigen Keyferlyke Majefteyts Rudolphi, 
Hoogftgedachten Ercs-Hercogen Broeder, in den Jare 
79 zijn Arthoys, Henegouwen , ookdeStad’s Herto- 
gen-Bofch, en meer andere, van de gemeene Nedcr- 
landfe Unie afgefcheurt, ook Maeftricht ten hefugften 
beicgerf en verovert. 

Onder de Vrede handel des Jaers 88 is de geweldige 
Armade op Engeland uytgelopen, en doch door den 
wonderbaerlijken Raed Gods vei fcheurt en te niet ge- 
maekc. 

De voorgefiagen Vrede-handel in den Jarc twee-en- 
negentig heeft den Vy and geiegentheyd gegeven, fijn 
Krijgs-volk uyt de Nederlanden in Vranknjk tefchic- 
ken, en aldaer fijn Ligue te hulpe komen: Alzo dat al¬ 
le voorgegeven Vredehandelingen anders nier zijn ge- 
weeft, dan gezochte voordeelen, daer mede hy ons on¬ 
der den zelven fchijn bedriegen en overvallen rticchte. 
Ook middelen, om beter door den zoeten uaem en acn» 
lockinge des Vredes ons Land en Luyden tegens den 
anderen op te royen. 

So is ook uyt des Konings van Spangien afgeworpen 
Brieven te vernemen, dat Hooggedachten Ertz-Her- 
togen aengeboden Vrede-handel met oprecht zy, de¬ 
wijl hem tot Raden en Dire&ores dezes handels en 
fijner ganfeher Regeringe by geordonneert zi]ii den 
Grave van Fuentes, DcGuilelmodeSt. Clement,en 
Stephanod’Ivarra, alle drieSpangiaerts, welke twee, 
namentlijk, Fuentes en d’Ivarra, den Medicijn Dodto- 
remLopes, metaenbiedingevan 70000 Kronen, de 
Komnginne van Engeland, als ookEmanuelem An- 
drada den Koning vanPortugael met Vergift om re 
brengen, befproken en beweegt hebben ; alsook Mi- 
chaëiRcnichon,voor weynigdagenin Holland gejufti- 
ficeert, bekent, dat hy en andere Moórdenaeis, uyt 
Bruffel afgevaerdigt waren, in de Vereen: Nederlan¬ 
den, om den Hccre MauritsPrince van Orangien, Sec. 
fampt fijn Broeder, oud ongevaerlijk cien jaren,tot 
Leydenftuderendc,te vermoorden,fulks alles uyt hare 
eygen Bekentemffen verfcheydenthjk is te vernemen. 

Daer toe noch komt, dat dezen Krijgwel ernftlijk 
endire&o tegen de Nederlanden febijnt aengevangen 
te zijn; doch heeft defen omyang en begrijp, dat, 
als fy overwonnen fouden zijn, den Spaenien Raed 
aldaer Sedem Bellt maken fouden, om daer u y t de nabu¬ 
rige Koningrijken en Landfchappen, tot fijn befte ge- 
legemheyd, te Water ofte Lande, den Krijg aen te 
doen, enalfohjnSpaenfe Monarchie op te rechten, 
als uyt fijn gefwmden en fchrickelijken handel is af te 
nemen. 

Om dan fuiken Sedem Belli in de Nederlanden vaft te 
fetten, heeft hy alvorens haer oude wel hergebrochte 
rechten en gebruyken wech moeten nemen, en fijn 
abfolute Tyrannye daer wederom invoeren. 

’c Welk hy infonderheyt in den Jare 66 heeft aenge¬ 
vangen , alsDucd’Albameteengeweldigh en fchric- 
kelijk Heyrleger der Spaenfen , Italianen en andere 
Vreemden in den Lande zijn gekomen , daer door 
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I lil Het eenendartigfte Boek. 
fuiken fchrik den Inwoonderen aengejaegt is, dat de 
voornaemfte Heeren, en veel meerandere, daeruyt 
geweken en verdreven zijn : Des Heeren Princen 
oudftenSone, doen ter tijd noch jonk tot Loven in 
een bevrijde Univerfiteyt ftuderende , daeruyt geno¬ 
men» en in Spanjen gefchikt, daer hyook gevanke¬ 
lijk gehouden en bewaert word. De Grave van Eg- 
mont en Hoorn, die op lijn woon! daer gebleven wa¬ 
ren , met meer Heeren , Edelluyden en andere, 
opentlijk met den fwaerden hen-gerichc, haer Hoof¬ 
den op Staken geilek: Der verjaegden, gewekeneen 
geexecuteerde goederen , (als den Koning vervallen) 
geconfifqueert, alleAmpten, Officien en Beneficiën 
den fijnen gegeven, de oude Rechten en gebruyken 
afgedaen, en nieuwe wederom ingeftelt en laten pu¬ 
bliceren» nieuwe en onverdraeglijke Ichattingen en 
laften den Lande opgedragen , ja den Geeftelijken 
Stand , peribnen en goeden in vele ftucken veran¬ 
dert. 

Alshemnufijn voornemen in de Nederlanden niet 
heeft willen gelucken, fo heeft hy hem doch niet lan¬ 
ger konnen inhouden, maer heeft fijn geaffecteerde 
Spaenfe Monarchie tegensandere Landen moeten ge¬ 
bruyken. 

En eerft tegens Engeland en Schotland , met de 
voorfz.ArmadedesJaers88.cn daer na in Vrankrijk 
metdeheylloofeLigue, diein ’t beginfel tegen den 
Koning Henricum 111. (die doorgaens in de Roomfe 
Paufelijke Rel igie van den aen vank fijns levens tot den 
eynde geweeft is, daer door hy ook jammerlijk ver- 

(f01,40) moord is geworden) aengevangen; en hoewel het pre¬ 
text der Religie tegens den jegenwoordigen Koning 
van Vrankrijk te voren plaetfe gehad mocht hebben , 
lo foude nochtans nu defelve langer niet gelden, om 
dat hy de Roomfe Religie heeft aengenomen, fo wort 
nochtansdesniette weynigerhyen ’tgantfe Koning- 
lijke Bloed (die doch vaft van de Roomfe Religie zijn) 
op’t heftigfte aengevochten, tot geene andere mee- 
ninge, dan de Kroone uyt Vrankrijk op de Infante 
van Spanjen, enalfo tot fich te tranffereren: fo dan 
ookdeSpanjaerdentotdien eynde noch etlijke Steden 
inBrittannien, en andere orden in Vrankrijk in heb¬ 
benen behouden. 

Defgelijken heeft hy in Schotland Anno 92 voor¬ 
genomen, door dien hy vaft twintig duyfent Span- 
jaerden heynaelijk daer in heeft willen brengen, ge¬ 
lijk uwe Koninglijke Majefteyt ’t felve alderbeft be¬ 
kent is. 

Den Krijg des Hertogen van Parma in’t Sticht van 
Keulen, daer van hy de Stad Rhijnberk noch in heeft; 
Ook de hulpe die hy den Hertog van Lorainen in den 
Straecsburgfen Krijg gedaen heeft, noch den handel 
van den lnbebber des Huys Gulich; en eyntlijk de 
langdurige beangftiginge van de Rijksftad Aken, zijn 
alle uyt den fel ven bodem gekomen, en tenderen tot 
een eynde. 

In der voegen, dat delen Krijg niet weyniger tegen 
alle Koningen, Potentaten, en Heeren der ganlche 
Chriilenheyr, infonderheyt die gene oie van de ware 
Chriftelijke Religie zijn , met berdaed gevoert word, 
t?n fich niemand daer van eenige Vryheyd heeft te ge- 
trooften. 

Defezijn, genadigfte Heer Koning, vaft de voor¬ 
naemfte oorlaken , waerom onfe welgedachte Over- 
heerenbedeokensgehad hebben, met den Hocg-ge- 
boren Ertz-Hertogen in eenigen Vrede-handcl bchin 
telaten, endaeromgerelolvecrt zijn den Krijg, die 
fy tot nu toefo vele en lange Jaren uy tgeftaen hebben , 
voorts in den name Gods uyt te voeren, niet twijfe¬ 
lende, God de Heere lal hen in (o Chriftelijke, eer¬ 
lijke, noodwendige en billijke fake, ook door gena¬ 
de, jonfteen byftand van hare Bondgenoten, Nabu¬ 
ren en goede Vrienden, tot eenen goeden uytgank en 
eynde verhelpen. 

So dan gedachte Vereenigde Nederlanden, derhal- 
ven met de Koninginne van Engeland eene Verbonte- 
nis gemaekt hebben, en met den Koning van Vrank- 
ï ijk, Schotland, ook eenige DuytleKeur-Vorften in 

goeden vertrouwen ftaen, daer toe fy ook uwe Ko¬ 
ninglijke Majefteyt genade, gunlteen alle bevorde- 
ringe hier mede onderdamgft aenroepen. 

Welken Krijg God allo gefegent heeft, en infen- 
derheyd van dien tijd , dat fo moordadifer wijle den 
Doorluchtigen en Hocggeboorner Heere Wilhelm 
Prince tot Orangien , Óec. door aenftichtinge en 
opentlijkeuytlchrijvinge , meteen toegeleydeverte- 
ringe van vijftig duyfent Guldens des Spaenlen Raeds, 
tweemael op verfcheyden tijden en plaetlen dooricho- 
ten is,en eyndelijk het leven daer over gelaten heeft,en 
deffelven Soon Hoog Geboren Heeren Mauritnen, de 
Gouvernementen en Krijgs-regeringen bevelen zijn , 
datzijn VorftelijkeGenadeden Vyand in fijn aenlient, 
nu inde lefte vier jaren vele wijt-beroemde Steden en 
Veilingen afgenomen heeft, en noch althans de Stad 
Groeningen belegert, daerwy verhopen aat den Al- 
machtigen God, haeft fijn genade en legen toe geven 
lal. 

Hetmaektonsook een fonderling vertrouwen tot 
uwe Koninglijke Majefteyt dat tuflehen dcrielvcr 
Voorlaten hoogftelijke Gedachten hare Koningrijken, 
Vorftendommen , Landen en Ondeidanen, met 'de 
Vereenigde Nederlanden , Leden en Steden der lelve 
voor velen ouden tijden verfcheyden Contracten , 
Verbinreniffen en handelingen van der felver Vryhe- 
den, Privilegiën en Gerechtigheden zijn opgericht, 
welker onderhoudmge, goede vriend en nabuurlchap, 
bevorderingen der Commercien en Neringen , ook 
gemeenen welftant aen beydezijden, tot noch toe in- 
fonderheyd gedient hebben; oerhalven wy ons ver- 
fien, uwe Koninglijke Majefteyt fullen fich der felver 
Vcorfaten , gegevene Privilegiën en Rechten laten 
gevallen, en defelve alle t’famentlijk, en.yeder by- 
fonder continueren en beveiligen, als v’y uwe Ko¬ 
ninglijke Majefteyt daerom onderdanigft aenroepen 
en bidden: Daer tegens wy in de naem der Vereenigde 
Stenden in’t gemeen, en een yegelijk in 't byfonder 
verfekcren, dat fy op hare zijde willig zijn, tegens 
uwe Koninglijke Majefteyt der felver Landen en Luy- 
den, fo in de onderhoudinge van delelve als ander- 
fins, alfo te betonen , dat uwe Koninglijke Majefteyt 
daer van een genadig gevallen fal hebben. En foudtn 
onfe Over-Heeren daer beneffens niet liever fien noch 
wenfehen, dan dat delelve vrundfehap en Alliantie of 
verbintenifle, vermeert mochrc worden : En daer op 
uwe Koninglijke Majefteyt Genadigfte meeninge on¬ 
derdanigft aenhoren , fo uyt de voorlz gelegentheyd en 
reden lichtelijk af te nemen is, hoe hoog en veel aen 
beyde zijden dier aen is gelegen. 

Dewijl nu uyt defen fommarifen bericht , hand- 
grijpelijkafte nemen is, dat den Spaenlen Raed en 
fiinaenhang, onder den dekmantel der Religie cn des 
Nederlanden Krijgs, anders mee foekt, ban fijn Mo- 
narchiam op te richten, tot onderdruckinge van an¬ 
dere Koningen, Potentaten en Heeren , en door de 
Vereenigde Nederlanden deffelfs groufamen geweid 
opgehouden , fijn fpirs (fotnen feyt) afgebeten , en 
daer beneffens nu ettelijke jaren lo heerlijke Vicftorien 
daer van gebracht hebben , en noch m<jerdoor Gods 
genaden verhopen , en’t lelve niet alleen hen, maet 
deganfeChriftenheyt ten goede, ook in de Voorge- 
llagcn Vrede-handel niet te vinden is, ’t welk te ver¬ 
trouwen zy; lobidden wy hier. mede onderdanigft 
uwe Koninglijke Majefteyt,fy willen ons in fo Chrifte¬ 
lijke nootwendige, aigemeyTie en heerlijke faken met 
allen genaden , jonften er, bevordcringegeneygt zijn, 
fich ook toe wyder genade, verbintenis en Alliantie 
genadig laten vernemen, en volgens den Vereerng- 
den Nederlanden , Leden en Steden, hare Privile¬ 
giën, Brievenen Zegel, eenen yegehjken continue¬ 
ren en beveiligen, en daerentegens den verbloemden 
en bedrieglijken , woorden en reden des Spaenlen 
Raeds, lampt fijnen aenhang, geen geloof toe Hel¬ 
len. 

Sulks fal gedijen tot des Alderhoogften Godes eere, 
fijnerChriftelijkerKerke, enheyliame Woordj on¬ 
derhoudinge en voortplantinge; voorts tot uwe Ko¬ 

ninglijke 
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ninklijke Majefteyts reputatie en roem, ookderfel- 
ver Koninkrijken , Vorftendommen en Landfchap- 
pen, als ook der Vereenigde Nederlanden, getney- 
newelftand, als wy onsdes tot uwe Koninklijke Ma- 
jefteytgetrooften. 

ïfebben benberè acnorcboDen / fo Öct fijne fóo* 
nmWnltc jBajcftrnt^ gebefte toatc / om beebee uc* 
richt ban öefee fahen ban ïjaee te nemen / Dat fu 
Daer toe tuilhg en bcrcpD toarm / picfenteecDcn 
ooi» De 23ncf ban fijne igjccellcmie aen fijne jjljajc 
fient Defclbe met beï)oo:Iijhe eetbicDingc obedebe 
rniDc. 

§»}! hebben fijne Böajcfiept beteert met fc? fcho- 
nc ï^oUanöfc JÜcunen of it^ocDcc ^aecDen / gecfii 
meert op tbicc bitufmtfiijb£bartön:£/ cnecnfcljoon 
bcrgiilD ©acnafeij / toacrt bicfenbe ongcbecröclijl» Dun 
fent Jlironcn. 

oDp alle ’t tocïïie De üoningïijbe .ffiajefiept ban 
ncniarbcu / De boojfcljjcbcn ^ccrni 43cfamm Daer na 
DitnabolgenDc fcljnftclïjfce amiuüO’D en affcljcnD gegc 
ben heeft. 

82,5? 

%nté \ Envankelijk doen fijn Koninklijke Majefteyt 
teooiD y\_tkh tegen de Hoog cn Welgeboren Stenden 

m, rier Vereenigde Nederlanden , van wegen hare 
toan©c* kanfeh vriéndelijke en onderdamgfte begroeiinge , 
nrmat' geVukwenfchinge , en voorts welgeneygde daer 
fcm arn °y_oevoegde eerbicdens halven , vriendlijk , gun- 
{jjjjf'ftig, en genadigft bedanken ; en gelijk lijne Ko¬ 
tter «e- ninglijke Majefteyt fulks alles niet weymger is be- 
nnrale merkende , als deze ganfche ftatelijke en zo aen- 
2aSrn rienli)kc Legatie uyt goede welgemeynde vrunde- 
rotKop» lijke en onderdanigfte affeóhe , en genegentheyd 
fenöa* hergekomen en afgevordert is ; allo begeeren fijn 

Koninglijkc Majefteyt van de Heeren Gelanten 
npf?94.gunftig° en genadigft , fy willen onbefwaert fijn 

Hooo-h welgeboren cn den voorfchreven algemee- 
nen Stenden haren Over-Hceren , niet alleen van 
de voorfchreven hare vrundlijke gunftige en gena- 
digfte Dankfegginge , maer voorts om hare vnend- 
fchap veel eer liefs en goeds , ook Koninglijken 
gunften , genadigften willen en genegentheyt , 
met wenfehinge veel gclukfaliger tot aller welvaerc 
gedijens en opnemens , te vermelden , en daer 
na verklaren , dat , of fijn Koninglijke Maje¬ 
fteyt niet aengenamers voorkomen konde , dan 
dar na fo langdurigen befwaerlijken krijgs-wegen 
in de Nederlanden , aldaer eens de lieve Vrede 
wedergebracht , en door Chriftelijke billijke be- 
ftendwe middelen en wegen opgericht mocht wor¬ 
den ; fo verneemt en hooit fijn Koninghlijcke 
Majefteyt nochtans leer ongaerne , dat het mif- 
vcrtrdbwen en verdacht hoe langer hoe groter wor¬ 
den , inder voegen , dat fich nu fchier getne 
hope wijders vertoonde , in wat manieren eeni- 
ge Vrede-handel voortaen meer verfocht of aenge- 
vangen , veel weymger vruchtbaerlijk gerraifteert 
en voltrocken konde worden. D’welk dan fijn 
Koninglijken Majefteyt vaft beweeglijk te gemoed 
treckt , niet alleen ren aenfien der Nederlandfe 
Stenden en Steden (dien doch dat vyer aldernaeft 
is) maer ook van fijn eygen Koningrijken , Lan¬ 
den en Onderdanen , die uyt delen langdurigen 
Oorlog groote lchade cn afgank aen gemeynen 
commercijs , handelinge en neringe , lo vele ja~ 
ren herwaerts geleden hebben , ook noch jaer- 
lijks en dagelijks lijden en bevinden moeten 
Derhaiven alle Chriftelijcke gemoederen van ho- 

^Fol 41) gen cn naderen ftant, nu na Vreedeen feekerheyt 
te warer en te lande geen kleyn verlangen draegen 
So wilden fijne Koninglijcke Majefteyt den gemee- 
nen Stenden en Stelen der Vereenigde Nederlan- 

genaedighfter affedtie en genegentheyt , fo fy tot 
dien felven (nae den exempel fijner Hooglijckfter 
Heeren Voor-Vader Chrift-milder gedachtenifte) 
dragen, troulijk, vriendelijk, en genadigft geraden 
hebben , fo verre fich in toekomende tijden eenige 
billijke Chriftelijke middel, tot wederbrenginge van 
ruft, Vrede en eenigheyd dienlijk , prefenteerde, 
datfy(in erwegtnge des groten onwederlprekelijken 
onheyls , verfpillinge van veel Chriftelijk goed en 
bloed, voornemelijk van dc onfekerheyd van de 
eynde en uytgank , fo by den Oorloge zijn, en 
daer uyt plegen te volgen) defelve niet fonder ho¬ 
ge gewichtige oorfaken , en bedenken (fo veel 
immers fonder perijkel en grootfter ongelegenr- 
heyd geldbeden mach) afftaen , of lichtelijk uyt 
den Lande willen laten gaen , op dat ten leften, 
wanneer ’t aen hen foude ontbreken , en alleen 
aen hen ftonde, dat gemeene gebed, om fo vele 
arme bedrukte luyden binnen en buyten hare Lan¬ 
den , regens haer niet op en rijft ; ’c welk fijn 
Koninklijke Majefteyt met hen getrouwelijk , en 
ook anderfins doorgaensChriftelijk en oprechtelijk , 
meynr. Sijn Koninklijke Majefteyt heeft in het 
beglnlel en tot noch toe een groote toeverficht 
en hopeninge tot dit nieuwe Gouvernement des 
Errz-Hertogen Ernelti gefet gehad, infonderheyd, 
dewijl de Keyferlijke Majefteyt en Koninklijke Ma¬ 
jefteyt vlytig gerecommandeert , cn van Chrifte¬ 
lijke redelijke handelinge van Vrede, met weym¬ 
ger als Hoogftgemelten Ertz-Hertoge lelfs , fich 
ook tegen fijn Koninklijke Majefteyt verklaert en 
goede honpe gemaèkt : Dewijl dan ook Conink- 
lijke Majefteyt ook der lelver Luyden en Landen 
uyt fo lange continuatie van delen krfjgs-welen 
geen kleyne befwaernifte vinden , fo hebben ly 
fulks met groter blijfchap vernomen : hadden ook 
lelfs by fich befloten (fo fy noch zijn en blijven 
van fulker meeninge , ) dat , by fo verre fy yec 
goets en gevorderlijks tot eene beftendige vrucht- 
barige Vrede-handelinge , daer in alle naburige 
Koningrijken mochten begrepen worden , mede 
konden of helpen doen , dat fy fulks aen geene 
moeyte , arbeyd of onkoften wilden laten gebre¬ 
ken. En hadde fijn Koninglijke Majefteyt wel gaer- 
ne gefien , dewijl Hoogft-gedachte Ertz-Hertoge 
Erneft , ter oorfake van vredehandelinge , Ge- 
fanten by de Heeren Staten gefonden heeft , dar¬ 
men ten weynighften fijner Vorftelijke Doorluch- 
tigheyt aengeven onvergrijpelijk gehoort en aengc- 
notnen hadde , daer uyt men den grond van fijn 
Vorftelijke Doorluchtigheyd Pudde konnen fpeuren 
en niet-te-min daernatedoen enlaten gehad hadde, 
wat de gclegenrheyt en nood vereylchte. Maer de- 
wijle fijn Koninglijke Majefteyt uytder Heeren Ge- 
fantenlaft, en aenbrengen genadighft vei ftaen heeft, 
door wat veelvoudige hooghwichrige bedenken 
en oorfaken fy daer van afgehouden worden , die 
alhier onnodigh zijn te verhalen , fo kan voorwaer 
fijn Koninglijke Majefteyt defelve niet fo feer voor 
on-erhevelijck of irrelevant achten , noch oock 
den algemeenen Stenden niet mifprijfen , dat fy 
d’onfekerheyt van de welvaert van hare en haer- 
der Vereenighde Steden , Landen en Luyden , 
in groot hoog opficht hebben : daerom men het 
ook alfoo daer hy moet laten blijven. In gevalle 
nu oock hier over van de Roomfe Keyfcrlijcke 
Majefteyt van de Koninglijke Majefteyt tot Hilpa- 
nien, of van de Hoog-en Welgedachte Ertz-Hertog 
Erneftus felfs, van wegen dele fake, ’tzy door Ge- 
fanten of Schrifceling, yetdaer regens aen fijne Maje¬ 
fteyt mocht aengegeven worden , fo willen fy dat 
alles , wat van de Heeren Gelanten alhier is voort¬ 
gebracht geworden , rijpelijk erinneren , hare Key¬ 
ferlijke Majefteyt, Koninglijke Majefteyt, of Vor¬ 
ftelijke Doorlughtiheyt oock defelve na nooddruft 
en uytvoerlijck te gemoet voeren ; en fo veele fijn 
Koninglijcke Majefteyt fal konnen doen , hen op 

den , uyt (onderlijcke Koninglijcke vrundelijeke en I ’t hoogde en vriendelijkfte met ernften vlijt verma- 
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nen van diergelijken afteftaenj en nawaren, Chri- 
ftelijken, recht matigen, redelijken, en ongeverwe- 
den Vrede te trachten. Middelertijd dan lullen fich 
Hoogh, Wel en Veelgedachte Stenden der Vereenig- 
de Nederlanden tot fijn Koninglijke Majefteyt niet an¬ 
ders, alstotnoch toe gefchied ia, ook voorraen van 
nabuurlijken vrundelijken en genadigften willen te 
getrooften en te verfien hebben. 

Dat nu ten anderen van den Heeren Gelanten ver- 
focht v/ort , niet alleen vernieuwinge , maer ook 
vermeerderinge van alle oude Contradten , Verbinte- 
niflen en handelingen, en ten derden continuatie en 
confirmatie van hare Privilegiën, fo fy van fijn Ko¬ 
ninglijke Majefteyt Hooggedachte Heer Vaderen, 
Koningentot Denemarken geobtjneert en verkregen 
hebben , hen ook wederom vrundlijk cn onderda- 
nigft erboden henben tegens fijn Koninglijke Maje¬ 
fteyt der fel ver Land en Luyden , alf > te vertonen, 
dat fijn Koninglijke Majefteytdaer afeen genadigft ge¬ 
vallen ibude hebben, 

Sonufijn Koninglijke Majefteyt van Hoog, Wel 
en Veelgedachte Stenden , met befbnderlijke Ko¬ 
ninglijke gunft en in allen genaden vermerkt, enachc 
al ’c ielve niet anders als getrouwüjk , oprechceiijk, 
nabuurüjk, vrundlijk en tot weivaert te gedyen, cn ten 
beften van beyder zijde Natiën , Landen en Luyden 
geeneynt word ; alfo waren fijn Koninglijke Maje¬ 
fteyt ook wel niet ongenegen nu ftraks hen in de vcor- 
fchrcven poin&en , volgende haer verhoek , fo veel 
mogelijk , ook rijd en gelegencheyd tiuch geven, 
vrundijk en genadigft ce willen wefen, gelijk dan fijn 
Koninglijke Maieiteyc en fijn Landen en Luyden felfs 
mede baer aen is gelegen. Maer dewijl fijn Koning¬ 
lijke Majefteyt in defe noch durende bloeyende jeugt 
tot noch toe , by defé fware tijden , met den volko¬ 
men laft der regeringe niet is beladen geworden, dacr- 
om dan tot op delen dag met ’t gene fijne Nabuuren, 
Potentaren, Landen, ofProvintien , eenigcTrakta¬ 
ten, Paktaof Fardera vernieuwt, veel min Privile- 
gia geconfirmeert of beveiligt heeft: maer zijnde ge¬ 
ne , lo tot noch toe daerom hebben aengehouden, 
met behoorlijke glimp en ontfchuldiginge tot de vol- 
toge Kroninge van fijn Majefteyt, en daer op aengeno- 
menevolkomene regeringe toe (daer toe den getrou¬ 
wen, Almachugften en barmhertigften God lijn ge¬ 
nade en milder, zegen verkenen wil) uy tgeftelt gewor¬ 
den : daer door ook Hoog , Wel en Veelgedachte 
Stenden, volgende haren begaefden verftande, ver- 
nuftelijk hebben af te nemen , dat fijn Koninglijke 
Majefteyt ook met hen voordien tijd in geen beftendi- 
ge handelinge, vernieuwinge, of beveftinge van de 
voorfchreven poi noten , fich als nu heeft in te laten, 
of defelve nu eyndhjk te voltrecken ; daerom ook 
voorditmaei fijn Koninglijke Majefteyt dienthalven 
ganfeh vrundlijk en nabuurüjk onderdanigft behoort 
ontfchuldigt gehouden te worden. En middelertijd, 
foalreedete vorens isaengerogen > fich nochmaels tot 
allen nabuurlijken vrundfehap , eenigheyt en voorts 
doorgacns tot allen Koninglijken genaden en goeden , 
doet verklaren en eerbie len , met genadigft begee- 
ren en gefinnen. De Heeren Gefauten willen fulks 

$ 

Het cenenclartigfte Boek. 1594 

fcomm lïtoninge be<$ Itoningg / m lot De amnemmge 
Der bolle Segirmge öeg fonden tiptgcffeït touw* 
Den / hebben fp gm bp alle bequame middelen in De 
goede gratie ban ben Canccïierra fópg-tëaben geit:f!- 
nueert/ ra Der banden ra Sngefetenm fahra ernjic^ 
lp gcrecammanöecrt / en Defdüe ban boojgaenèe goe'- 
boe gunfïen en bebo?beringe bebanht / en tot conmuta 1 
tic berfocljt / en benlupöen alle geïuh en booifpoet ) 
in Ijace bclcpbmge toegetoenfcfjt / en hebbende hacr 
obei’-aï liberalghen betoefen / en fommige <0onöen 
tëEriumpij-penningen op De ©ictorieu Der Jterïanb; 
fc <6efei)ieDeniffe gcflagen J aen öiberfe heeren en 
€DeIIupöen / tud tot bijftig toe bcreeit 01 gehete 
buefct: Rebben aïfo met gort contente ment harrïieöm 
af'djepö genomen/ en Ijare bjebsc-htetinge nahuns 
toe / bebotert. J 1* 

<£n a#fp ftacr Sapo?t aen bc Oreren Staten te 
rad gebacn hadden / heeft men henlieden boot eetii be* 
tadtalle öegeöane onhofïen / Du: fplieöen machten op 
De boojfclj^eben legatie betfcljotcn hebben ƒ en Ijenh^ 
Den moeite reten/ en 31311 fpiupben boben bien elhé 
bertert met een berguïDen Slap / höubmbe be Gapenen 
ban De <0ciieralitept / ban ü^jc bonte bijftig gouden/ 
ennocljeïh^fjonöert boftig boo| btenpDer ertrao:öi? 
ttöfïSf boften m Defdbe legatie gebacn. 

®en feftm j®ap 1594. tueebe abonb£ te * 
tgien «uren tot <8>dft / Dooi een groot ^ntoeüer ban 
^onöcr en SSlirem / öc jèietitae-tiech^ ivoren ons ban 
Der De ©enfïerhcn^ cntftchni/ 3t iodh ïjfopcnbaets ®°n&et 
Dentuffcljcii 11 en 1 a tuiten in blaren fjelDeren btanD / 
De üloclie toerDe gcltlept / ’t öoih liomenDc op flrate tat 
met Ijaer 23tanb-gciueer / en liepen na boben toe met 
Emmeren toaterjS; Deïtofïerboo;gacnDe/ goot boo?* 
fTchtelijh / met toatee / Den 25?auD blntefnDe tot be? Suto- 
houoeiiiffe De^ i3Toren£ / •'ttodh bde PcrtoonDeröe / aL iierbö 
fo men gemecnlrjhljeeftbcbQïiöcn / Dat ïjet gene ban <®°£e“ 
Den2aten omfïehcn ïoojD / feïDcn too?D geblnfcïjti S JS*1 
’t toag ook fcer Dangcreu^1 boo’ De ophïimmcnbe / taant itrfeea 
fo Den 25janb IjaDDc boottgegacn / fouDcn getueefi i)t& 
ben in groot pccijheï, tbant Den Crap ban beneDen tot 
boben toe bol ©olhö 5ijnDe/ fouöen De bobenfit niet tjeb? 
ben bonnen af bomen bau tnegen ö’onberfre: beïe tao- 
nenöe ontrent De lierbe / focljten Ijace Boeder en te bec* 
gen/ cnbïucïjtcnDooibtrefc. 

^en i z IBap biel tot Eutpïjen fcr£ abonb^ tufïcljcn # orcI 
fr^en feben uuren eenen ongeboo^öen ï^agd / eetft fa jjagd 
groot al^ 25ooneu / cn aiïcng^ften^ toaffenDe tot De cot zut 
groote ban 23allen / 3\uaer D?ie bicrenDeeï ponDö / fjact 
al^ gebioren ^ / DoojflamöeBcnfleren en haften / 
DeDe ontrent 4000 <6uIDcn aen <6ïa^-Bcnfleren fdjaöc; 
en Dat {jet fonöcrlingfie toa^ / stoccfDe Dcfcn i}ageï aL 
leen omrent een fdjoot-tueeg^ bonen en ontrent Zut' 
pïjrn. 

toiïïen bjcöer becrcn tot De ^degcringe ban ®0JÖCE 
doeningen / aïtoacr bc i©erben fcer fïappelijh bootte uerfjiti 
gingen / en Dat Dooj faute ban ©elD / mant Die ban be 

alles mee geüjker beicheydenheyt , als fy haren laft 
foyhare Koninglijke Mnjefteyt aengebrachc en afge- 
legr hebben, te rugge brengen. Sulks fijn Koning¬ 
lijke Majefteyt om de Heeren Gefamen, lampc en by 
ionder, in Koninglijke genade te vergelden, en er¬ 
kennen genadigft erboden en genegen Signatum 
Coppenhagenden juny Anno 1594 

En was ondertekent 

B:ie$anö blaegDen Dat Ijauc beurfe ïeDig bua| / en {'Jj®8' 

Georg Rofenl^rants, 

rep Paef ber^e. 

En verzegelt met de^ Konings Inzegel. 

Sten Brahe en nJTLrWc- 

CnnaDatDebooifs. cScfanten ban De j^ceren Sta¬ 
ten <0enerad / berflouöen öac De mceninge De^ ïlo= 
ïiing^ tood / Dat alle panicuiierc IjanDelmgc tot De bol 

met nonDcn meer berfd)icten i Daer toicrDm oBeeom ban 
mitteert Den ®eete Canfelia (Cdinb / Cl^ifïoffel 
?®rifma / ra Bitud ban tóamminga / om na %stn- nir^m- 
toacröen te repfen / cn ’t <£oiïegie Daer toet’inDucercn / 
Dan ’t bw^ tebergecfê: S b fjrbbe eenen 23pef upt l)ft 
Ucger gefcï)?cbcn bp 3°Ijan ^auïi / aen Den ^eere 
ItDbocaet ban ©oïïanö / gefïen / ban Den iiegenDen 
^ulp / Daer inberliaeïttoecD / ï)oe grotdijh^ fprï3dD 
ban noden Ijaböcn / Darter fo bde rBclö^ niet bp Dc 
SöcurfetoajL bat men ö’-Ulcbqiöcrp' Daer mede honöe 
betalen / en Dat’cr toepnigopparentie torlom ban 
De eeren ban Dpesïanö cenig zBelD te bdiomen; Dat' 
fe eene Uptfdjtijbmgc hadden gebacn ban ttoee IBaem 
Den Contributie ober D’^mlanDcn / cn ooh om De be; 
talingen bau alle berfchenen jachten / Die Daer tot (foi.+i; 
^t.'^anboodcDm herballen tuaccn ban öe<6eefïdi]he 
en IBeceltlijhe goederen binnen <ïB?ocnuigra jijnDe/ 
en htn bp De ©panden onthoudende. <Ên alfoo 
Dcï^aberooïi begonDetefaelgeren/ toad bp DcnÖaeD 
bau Staten gcfclj?eben na Die ban ©liefland / Datft 
2 5 %aften KJaber fouDra taillm hopen/ Dienien haer oen 

hare 
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fjacr ojöinarté of crtraoïbmacte fouöe boen Paliöecen; 
inaet fo fjet toccöe gecefufcert / toicröe gefcpjeben om 
tijö te toinnen op 3ttmfleröani aen 5an peterfj. Bead 
bat pp Die fouöc hopen. 33c 25degecöe paböen pet 
poojtgaen Pan be lBcchen ooh toat gcrcraröeert / en 
De45a!öecpc teqcne ben 25jcmet-btiph / ferr ontram 
peneert en ontfinruen gefcpotcn / en De <*5alöccpc te 
genë be eer-pootte toat Peracptcrt; Pan gdpfttti 
ftabbe (ju De <0alöerne tegen pet Babdijn ooii Dootge 
fcpotcn.’ 33en 8 guit te nacpte teert ’eu een gcPangcn 
betoeihe met noep acpranöeren inöej&taö tnecnöete 
gaen / en ben teeg genomen paöDcn ober ’t JIBoer / 
ïangé ïjct ^oombtcp, pufcpöc geen :25jiePen bppcm 
te Rebben / macr tnanbcïinge lafi om aen Xauchcma 
te leggen / inöicn fn bet itodj een .JBacttö of feö toehen 
ten lang^ett honöcn pouöen/bat ben 45:aPePan 5Fnen# 
tejf penlupDen met tint öupfcnt iBannen te Poet/ en 
Duufciit pacrbcn / ncffcné Ijct BoetPoIit bat ober ben 
S5rjn toaö / Poojfchcr fouDcn bomen ontfettcn. 

33cn ia3|u!unben morgenfïouö/ Debc fijn«öpcd# 
ïctitte eenige op !)ct Babdijn loopett / tb om ben Bpunö 
baec op toerh te gepen / ate om De gcflaltemffe öacr 
op te bcfïdpgen / bie ben baerm teel öappedijb peb# 
ben gequetcn / baer en bleef niemant poetod bc JBacpt 
tn’cBaOclijn fecr met,Utrenen toojpcn / öauöepjm# 
ripaïe IBadtt toa3 op bet pomcte met / maer binnen 
bet Betrempcmeut bat fp gcuueht paböcii/ toefcnbe 

85 
be 25ojger£ in be &tab fecr ttoifiigp toaren / en in Peet* 
tien bagcn geen 25jieben paööcn gehregen ; batfe 
quaïpit petnanb hrogett honöeit / bic met 25jieben 
upt tetïben gaen / om batmcn bacr iefïmad een ge# 
pangen babbe / bat öe polbaren teer gematteert toa- 
ren / batter Paft alle Daegb Peel gefcpotcn teerben / 
batter geffabig in ’t BaPdijn toacltten tteee ©acnbelp' / 
totöetodhe nocb upt bet Jbcpuptenöicp quamett 50 
JBannen / batfe teel toifien battet BaPdijn grmp# 
necrr toa3/ tnaertoifïen niet boe; cenePan öefetoa£ 
Pan Dcfc 5pbe opergdopen / bie acngcfcpö toerbe / toiffe 
bp be 23oöen te topfen / batmcn pem ’t Iepen foube 
fepenhen / anöers rnofï bp fïcrPcn / öcrbalpcn bP niet 
eenige Jbolbatcu gcfcbiltt toeröc öertoacrte bacr De 25o' 
ben aïroo? pajTretDen/ out te üefimof fpte bdtomnt 
tearen. 

.flBcnnipnrcröecPcnöappcrin’tBaPeïijn/ DcJBij# m^nt* 
ne gefebepen ut tteccn / gacnbc b’ecn £Boojö-viDofïe 
Igb / en d’ anber .iSooibdijh / op befe fo?me Y, en men jJeinn 1i' 
fappeerbe bet BaPdifn ooit cPen bappcrlijb / ’t torif; toj? 
tnrn onbccfluttc / om ban te boen Pallen / en bc ’e<(0E' 
25:cfTebfd bcguacm te maken alp men öe jlSync fou mn8f:a- 
bc boen fpjingen; bic anbere b?iè 45alDeepen gingen 
tneöe boo^t.s / en tea£ be Puïlingc Pan De 45_:acbte 
ben 14P00? tBocn al oPer be tjelfc / en Dc o&alöerpnt 
ontrent een Picrbepart / öctodlte aeti be IBallen ge* 
btad;: yinbe / be merite fouDen letten: j5Qen teas ooit 

öe poinctf afgefnebcu met een iOal of t^alPe JIBane/ j boenbe om uceb een Ppfbe <t5alberpc te befïcöat / Die 
\r«ot oprt mitiri ï«ni:Tfi? firtntT 5»ntl ilSrcdlnitiC teilleil# 1 nteil neraeil?? nuf mrr m-nhp ffurtspn Umifip 

&tja 
Speelt. 
d groot 
trghel. 

teel een tnan^ lengte boog Jnjn 'iJrcdlentie tetllcn 
bei)icr na ober be St aicb-rnfien^ onbcr’tfaPeurPan 
fijn ilonbaiTe / teer je baer op gefeboten/ batbcöon# 
baffe bent getoeluclijit tegen Den iiop acnfitct / fo bat 
bp bpna te rngge Piel / öct tea£ eett feboot met een 
^od-liocr/ en quatnbe fdjoat op öe ïtenbafle / een 
toepmg beneben en Pestjbcn bet ©ifien Pan be öon# 
öaffe / bet 3loou te ontliudten gcfpjongm / en teert 
ben Hacquap / bp bent fïaenbe / toe tteee b£ie plaet# 
fen in fijn ^cngefidjc geqttetfi / ban tea^ niet Ped te 
beöupöcn ; be Bibber Beer teag ncffnte fijn €rrcï# 
ientte mebc Pan befclPe Botiöaffe genocglj bcbeltt. <Bc 
faooifcbf’cPcn 3ioban pauli fcb?Üft ben 12 ffJulp aen ben 
i^erre Pan ^ÏDenbarnePdt; bet té een grote tovicr# 
fcboutoiitgc Poot fijn teellende bat bp fo öibteite en 
niet fonber goebe pootficljtigbcpt / gelijlt ib betn 00b 
gefepö bebbe / in btcrgdtjbe öangereufe plactfm be# 
Ijooit te gaen / ban l)P te fa PooJtbarenöe en groot Pan 
cüitragie / bat IjP ’t fêlPe qualijb laten ban Pan feite 
abc bacg^ ontren: be jètab te teefett: 0p ben aPonö 
ïietmen iiodt een fïuti ”Jtcibc Pan bc poittete Pallen / 
rn teerbe be Bpaitö met ejetedö onttroeben ccn^ffere 
ïtctcii / baec thebc fn ate met een Dlcgd oPcr be üM# 
ie goegen; 00b teerbe in ’t optrccbcti Pan bc iBacljt 
boab gefdjoten een^uptfe l^opman / Xanbfcbabe ge# 
nacuit / en een Sergeant ban C^optnan JBicbtd- 53c 
«6:aPe Pan 5>olute / ‘OPccfte oPcc ïjet 53nptfe öolb / 
baöbc öm 11 ben Ifcere Pan -an&olt/ Die fijn 5Ercd# 
ïmtie in ’t Xeger te.te bomen befoebett / (Ijebbenbe 
tot fijn €cain feben perfanen I en bacr otibee bite ^beb ! 
btnbrtt b;e tnebe aen €afeï fatett) ten 25ancquct ge# 
noob/ met De anbere-a?aöcn / Bitnieebcc^ en 0Per# | 
tien / öacr ginb een goeben53:onb om, na batfe ge# 
frirpbfli tearen / <©?acf pii):p?S (befdjonben stjnöe) 
ïirp onqctoapent met eettigebe i32cfTe Pan ’t ÜaPcüjn 
op / en fiab met een Pteb na ben Ópanb / en ben Bp# 
anö teeberom na Ijem / en fa men Ijem met met ge# 
tedö genoeg öaer af geljoubcn Ijabbe / fattöc Ijp Ijet 
na apparentte met lange Perteit Ijebben. e£3ob ejitam 
tuit be Jètaö cett iCambourtjn / Pfagcnbc om febere 
(ècPangenen / men gaf Ijcm P002 atitteoo2Dc / bat# 
ter geen (6ePangene:t toaren / en fonb pent fo tecöcr# 
om op bat pp uan De jBijneti mee faubc Pernemen. 
53eöitacljte fanben bie Pan DelbtnD ttecc Söobenupt 
met23?iepcn/ ober be j3ao2b-5ifac Patt be.ètab/ en 
fonben met Ijaec ,§>o!öatén/ om DefclPr «öfcate te 
Doen/ ettboo^ bcig>ci)iïbteacljtm te Ijelpen; Pan befe 
teerbenbee ^teee gcPangen / bie ben 13 Poen (tjn «tejeed# 
ïetttie gcfoacïjt teerben / fepöcn niet te toeten of öe 
$3oDen Dootgcaomcn of te eugge gebecct toaren / bat 

men nergette upt met gcobc fïucbcn bonbe befeljte# 
i ta» - namentlijb / bp iO^nirdacré Coren / in ’t UDcfini 
i ban öe l^albe jBaeti, men mcnibcDicn uadjtteel8o 
Poëten biep in ’t BaPdijn te toefen / en bie te berep# 
ben om te boen fp^ingen/ öaer mebc men mcenbebeii 
©panö tnct fijn €o?p£ öc 03arbe / en alle De binnen 
Bctrencfjemenrcn Pan ’t BaPdjjn te bonnen boen fpitn# 
gen/ en alfa baer in een bagof ttecc JBecfrcr re toot# 
Den / bp fo octre De JBijne moept Poo^tgacn fonbee 
ontbeftt te tooien: 4IBcit pabee ooh Den 3 te nacptjj 
herplant ttocc ftuchen / en gcflelt op be Eupö-lBcfi- 
podt ban öe Jöoo^te pan 23jenier-bupfe/ om ober öe 
^3albcrpe (binnen Daer maehte) langó öe <6:acpteti 
te fepieten op bc 45ojöpnc ban bc J&taö / en Óe a3aU 
öerpe öaec tnebe te beP?pbrn ; JBrn peeft ooit noep 
een fluit geplant toat Pojbec Pan SÖjcmcc-buplt af/ 
om Daer mebc te beter een parapet te’honnen befepie# 
ten ; op be mibbag peeftmen tn Dc JIBijne g3oo?b# 
toaerte ant gemaeht/ beginnen te poren op De reep# 
ter panb / bat ben ©patiö öacr ontrent gitatti mrjnc# 
ren/ nccptan^pogerateö’onfe/ foXaCrotnö/ 
pttcpn Pan öe gBincurp/ fcpbc/ en bat f;p bic teel bjudi# 
tdocö tnalten foubc met fappcccn / ntacc fijn :eclL 
Debe öaer ban toedien oppouöen/ cnfïeibc öacr cent# 
ge .liBufquetttette in / om ben Bpatiö te bejegenen fo pp 
baer in quant / baer na toccöe bp fijn «tfjtcdlenne beiafl/ 
bacr in te leggen fe£ (Soutien föcupte) en bic te bont 
fpjingen ate be DpattD Dacr ttt fonDc houten / en D’aiiöc; 
re tt^ïjne nteöe te Perpaeflen / om noep breit aboub me# 
öc öacc in te leggen negen tonnen Imnus of iDulbcrö / 
en Die op morgen bjoegbepbete boen fprmgen. 33cn Sabbel 
Pijfticnöen te aöont^ in ’t aftceriten Pan öc teacpt teer# baoöae, 
öc öoobgcfcpotcu hopman IBabbel. fcöofen. 

vDen PoojfcpiePett bpftienben te abonb^ te tpien tut# ®emtjc 
ren / ate alïep gcrceö toa^ / faube aten öc JïEnjne bont "c toD?c 
fpjingen / öacr toicröcn ccrfl een fitth <6efcpute lop Sn*/ 
gefipoten / om alle ièolbaten te teaerfrpoutoctt / om en tnat 
upc öc nacflc XoopgcaPcn te bdöeteacrte in te top# £?et*tie 
heit; öacr na teöeüBijne aengeflehen/ en peeft öefc0:e Dott’ 
operatie geöacn: «iïcrfi gaffe met cencti öompigctt öo# 
Pen fiag / rcite groutedphe Pperigc toolltc / öaer 111 
men ode ptanhen/ ^out/ Steelt cit^cröc facp blie# 
gen / Die 50 jBamien / bic ai be pciuctc Pan ’t Babe# 
Ipn lagen / jpn op Pijf na öoob gcbiePcn / en öaer on# 
öcr ben Xuptenant Pan öcn33jof!<l5ite; pier na 5pn 
op ’t BaPdtjn gelopen / ^jacf ^pjihp? (ongetoapent) 
niet eenige ^epotten en öen Colonei / en öaer op te 
gebolgt «ögger niet eenige anöcrc ^rpotten / en Deit 
Colond met ponöcrt Pgftig iècpottcn / en peb## 
ben’t gepede BaPelpn gefoncpcert/ en pep baer Pan 
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j^eefïet gemaeïit / na öatfe acn ’t Hctrcncpemcnt' 
fg® e' baer acljtcc in flacnöc / tod ccn païf qnarttcc nurp 
toojöfn* met $iedten gebocprcn pabben/ banöcöoöni onbec 
gc!io, Ö0 |©gne totfl mm niet bed / maer tod batfc in ’t Ha= 
ma‘ bcïp'n omtrent ttocc ponbcct JBan ftreh toaren / bijf 

toaren nut ï)ct Habdp'n in bcdBiacïjtacnöc bcïö-3!jöe 
getoojpen / en gehangen genomen / aepter acn ’t fit' 
trcncpcmcntlagcn ttoee-cnöcrnq of öiie-cn-öcrdg öo 
ben/ bepaïben bic noefj onber b’acrbc bcbfbt ïagen: 
Ban ö’onfen ip DooDgeblcbeu / ben hopman .fBdbib 
ïen/ (gefepoten/ fo men bermoebe/ ban onp eggen 
Befeput) met nod) beerden of bpfticn Solöaten/ baec 
toert’er eenigc gcqnetfï/ en onber Dien gefepoten ben 
Hitmccfïer Bbmont / en 3toardp'li getoont ben Bacn- 
öpg ban 3Étolïacpi. ©en fefïienDen’p moigcnp toaf* 
fcr noep ccn ban Den Byanö m bc o3?acï)t en fccc ge; 
qttetfl / riep om ptilpe / ïjicrom flaïteu eenigc m be 
jbtaö paer %ocö op / en bctfocptcu op geloof / bat men 
jpemtoilöe pdpen/ ’ttodu ttocc ScpotfeSergcanten 
beben / en fa Die eenig rumoer üegonfï / toiïbcfc beu 
gebangen öoojfïdïcn / baer ober eenigc Bioutocu ban 
öe jbtaö met groot getier begonfïen te roepen / gena^ 
De / genabe / ’t toeïïtcpcm ’t lebcn falbcetöe i in ’t Ha* 
bdijn 31311 gebonben ttocc païbe Banonp / ccn païbe 
Slang en ttocc JTiojticr-fiuchcn./en een Itlcin fMtPhen/ 
bc ttocc palbe Canonp togen bic ban bc Staö / met 
ïtooiöcn Dep nacptp in bc Biacpt bacrfc bïcben leggen/ 
baer toaren bier rennen llruytp ban ben Byanb in een 
Isdöct of IBpnc / baer eci ige ban ben onfen in qua? 
men / toéïli tampt boen acn bianö ging / maer en qact-- 
fïen maer een IBnn / ’t 30 by bcrfuym bau ben on= 
fen feïfp / of by Sfbfïrumcnten baer toe gcfrclt; men 
paööe mebe gemernt in te linjgcn be palbe JlBanc acn 
bc vDientdaerp <€ocen ïcggcnbc / ban toierbe bebom 
Den niet tod mogclijfj; in ’t inlopen ban bit Habdtjn / 
beeft bem feer tod gequeten ben Hun tenant ban Mi* 
d)d: öcn^ïlacm toap m bc Staö feêc groot en fcpiic* 
feeïijft / en toierbe tod ttoec uuren lang feer gcfclio- 
ten / maer toierbe bet Boïfi baer na in ’t Habdijn 
beefebert; öefen nacpt pebben bic ban bc Staö bed 
Boïb en putoer gefpilt. vDen fcfïicnöcn namibbag 
3ijn eenigc Soïbatcn ban ferbo acn b’anbere 3pöe 
ban bc Staö getoeefï / om Becfïen te balen / baer 
ban fy een goebe partge bregm / met bier 23nrgerp 
en renen ^oïbaet / en fiocgcn noeb bqf S5urgerp 
öoob / en ban b’onfc blcbenber ttocc paerben i om 
Der anbcee cencn 25urger / bic ftnt battee ttocc bolle 
Baenbdp en noeb ttocc Hotten / nnt cïlto ban b’am 
Dcre fep Bacnbdp / be toadjt op gebab bebben / en 
batter maer bier Hotten gefaïbeert toaren / en bat' 
ter noeb aïtemet eenigc / binnen meenbe boob te toe¬ 
fen / in bc Zbtaö quamen: ^cn Simtfdj tint bc ^tab 
obcrgebouirn 1 feobe / batfc in bc J>tab feer confuyp 
toaren/ en batter tod f4? boobgebïebm toaren/ bat 
De Jtóagbïraet niet Hatibcsna ben gebeden bag op 
bet Haebijunp bg Den anberen toaren getoceft; baer 
toerbe ban ^tabp toegen berfodjt flilfïant ban JDa* 
penen / om öc öoöen tipt be o3?adjt / tufTdjcn bc é>tab 

(rol-4O en ’t Habdijn te balen / ’ttoclb gcconfenteert toert; 
en na battet' gceonfemccrt toap / toerbenber nod) al in 
bc t’fcfng öobenunt öc 43:acbt gcïjaclt / eenigc fcpöen 
ban nod) meer. 

<®m 1 <5 'ZJuïp na be mibbagb ontrent bijf uuren/ 
ï>an e 3!an ten "Boer nnt De *vcaö' by fïin Brcdïennc en 

<6;acf iBiïbdm ban /Haffati gebomen / feggcnbe / 
ntngcn jn pjcfemic ban Den Hacb bau fijn Brcdl. bat öc IBa= 
3anCtfn O^rract tnct al bc Burgerye / cob bc iHcdïdybbcyt 
socc met ^rrltema en al bet ïtrtjgpboïb / gcrefolbccrttoa^ 
acn fnn LTn iH bauDdiugc te bomen / en alïcgaöer onöcrgc; 
S'toat rdj?ebcn te hebben / bat fy te bïcben toaren met Ijct 
ant» gene / bat Dr jlBagijftact Doen foube / gaföacrom 
teoo?b. aen bat fijn Bpcdimttc foube gdieben renen (Crom= 
Irifaf Ptder te fenbrn om ^tjfcïarrp uyt öc ,è>taö te l)cb; 

’J * ben / en bat Defe fd}!Cbmge foube toefen boei öc lefïc 
reyfe/ en bat 0111 Der cere ban bic ban <0joeningcn/ 
en bat fy met laten fouöen tcrflonö be <öijfelaerp op 
bet frbiijbcn uyt te fenben / eer fijn Brcd!cntic cc* 
nigc m öc ^tab fcljjbt om te tracteren; en tocröen 

met bem bde toooiben gebonben / öatmen om Der 
ccren ban öie ban «Biocningen / niet ban meeninge 
toap meer acn bruluyönur fdpdicn / ban mettet bc- 
gonfrc JBerh booit te gacn / en bannen eer fcoitp 
tod ïjoopee mcefter ban Ijen te 5ijn/ ^c. baer opM1 
feybe/ bat inbien men fulïip meenben te boen / men 
meerber toeöcrfïanö foube bmbm / ban men tod mccii^ 
ben / öarfy frerhc ©eftingen tjabben/ enoolicniHc= 
trenrbement ban binnen gecoucipicect baöbcn / en ïtc - 
ber totlDcn fïrrbni / ban oberbalïcn te tooiben / ïe. 
Bynbdqb na bde toooiben ober en toröcr ober / ip bem 
gcfcyö by fïjn Bredlennc bat Ijy niet ban meeninge 
toap / eenigc trompetter meer aen bniïuyöen te fcljic# 
ben / Dan toouöeu fy op fijn ïDooiö eenigc bn bem 
fdjidicn / bat by te bieöcn toas? eenigc Odagfers in 
be ^taö te fenben en bat b» baer tüeöe nod) bcfcn 
nbcnö tod moebt in bc Sub gacn ; Dan 3|an ten 
Boer feybe / bat by met fuïbcn anttoooibt baer niet 
tocöcr begcerbcn te gacn / maer baer te blijbcn | en 
öatby bat tod inbc &taö toiïöe laten toeten, byfem 
be ooft al ober ttocc Dagen ïafl gdwb tc Ijcbbcn / oi‘ti 
by fijn Bpeclïcmic tc bomen / fonöec bat by eciiiac 
fepiifrcltjlte ïafi toonbe. 

^eii x 8 toerbe öcp nadftp boob gefdjoren ben Hui^ 
tenant ban^aquep öcDiieP/ in’t nntbormi ban ecu baJ'<e 
ècbiïbtoadjt/ cn geqnetfr beu Sergeant JiBajai ban ©,op. 
bc Biicfen ; ben 19 fterföcp narlfts ben Huytenaut n»"8fn 
ban fopman €gger/ te boren gequetfi. <Dcfni bag fInbffn 
gaf fijn Brcdlcnnc be ttocc baccrenbe ixdptfe öSTom Sw, 
pangten aen öc refpcctibe Httytenanten ; ten 'fdben öen u, 
Dage booimiööag 3Un uyt Biormngcn ge tomen ïjarc ^ 
Bebeputccrbc / met Biscbcn ban crebentic / nament- 
lijb/ Bïbert^dp/ 3au ban Balen / jpreöeriU JBcy? 
fienn / Burgeniieefterp cn Hooftmanncn / 3/oijanuêp 
lEpparbianup / Bommanbrur tot iDarffiun / teer 
üopannep <£rijt Offidad / Bbcrt iïlgcr / Haëöp- 
bertoant/ #opbo €berarbi Scerctarip/ ^enribjtos 
ninge Cadman cn 0an Hubbertf3 Boumccftcr / ab 
bnp in ben Blief ban Crebentic genomineert / fy pet»? 
ben bep miböaegp cn ’p abontp by fijn Bediende gegc? 
ten; öcp namiööacgp fonb fijn Brcdlcnde baer binnen 
tot Bpfdaerp De tieren Herman ban IDittenpojfï / 
l^ccrete Sonpfdb/ 3foig Diy-t?rer ban Stoartfcm 
burg / Bccommittcerbc Sract ban B^icganö / be 
!$ccr Oatob öc / öe ttfte banöer ,Hoot / en 
Soulier ürcrjprcberift banDcrbo; bnoi pet bertrdt 
ban öe Bijfdaerp / jnfïfleeröcn De JHcöepurerröc feer/ 
om tcpebben flilfrant ban löapencn cn graben / mitp* &-■ 
gaberp om liare lloeycn en Breflrn te mogen enber öc 
Ibtaö toeyen / ’t toclji poer na eenigc Debatten geron 
fentcert toerbe booi ben 2.0 ban ber jonnen opganli tot nen 

be Sonnen onberganfi / en pebben alle öc Burgerp nut 
HDijf en diuörrrn op öc Bcflcu gefeten / om ’t leger te 
firn / cn Die ban ’t leger gingen op be Biacptcn ban ben to 
De ,S»taö toanöden / bè lloeycn en Beefxcn gingen acn 3üit 
öe ,HooLib-5pöc ban bc 55tab’/ en bic uyr De Srab qua** 
men / gingen met Die ban ’t leger fpidten alp B’icn< 
ben/ fo Datmcn meenbe bat öc panbdinge nu crufl toap/ 
of fy gaben tc bed booiöeriP ober om be Sfaö alom te 
mogen Ocfïcptigcn. 

^>en 19 namibbag ïeberöcn fy pare Irtijrulcn o^ Wit 
ber / en öebe poplic Bbcrarbi liét toooiö / brgerrbeu uan 
te accoiberai / cn bat fy pare ?ïrticuïcn ten paibeu 
blabe gefldt pabben / om Die by fijne Bjccrtïcntic cn 
be Staten gccoirigecrt of beraubert te mogen tocr fiarcat 
ben / en bat ’t gene fy gröaen pabben / Bebppalbcn trjruien 
pabben moeten Doen / en ben Honing alpgoebe B>n ^ 
öerfaten getrou gctoccft pabben; ban betoïjle pp paer C^c. 
bedaren paööe / Dat fy ben Honing af3tocrenbe / Defe 
lanbru en fijn Brrdteune fo getrou / ja getroutorr 
toefen fouöen / (ïc. i^are ‘SCrtijcuïcn toaren brrgcbmgc 
bau aïïcp/ tebepouben be Batpoïijhe Hoomfcpc Heb# 
gie / Bccflelijlilïcyö paer goeö / Datmcn De jpoitcn in 
paren paiiöcn foubejrberen / ecnige bcmoïicren / macc 
^clf5ici noep boo? ccntgen tpö tc pouben fonber öc^ 
moliric / öatmen pen ban liccntcn en niibbdm / ooii 
coutributien booi cenigcn fePereii tpö j te toeten ttoce 
Sarcn / biy fouöen laten / Datmcn geen Solbaten m 
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ïjnet ê>rab foubc laten / Dntmenfe met geen Cafïcd 
jjbttbe besmaten / Datmenfe fcnbebpfïaen omfjaecaf* 
gcfcljoten ®orens / bedien / IBuprcH / 2$juggen£ 
en jjfnpfen / ooft om De <25tjften meöe te repareren / 
betalinge ban alle fcïjuïben en boffen boo? en in De 23e^ 
ïcgeuincjc gemaeht / upt De ^Jacc-taven ban De 
melanDen / geene rccftemnge ban eenige ontfangcne 
^entingen te ouDcifoeïien / ban genten tien / <&}' 
Donnanticn / uptfltiptinge ban 23allmgen / Die niet 
anDerê Dan gaff-toijfe / met belieben De£ i©et£ / fotiDe 
mogen tn De ,-ètaD bomenj ©?phepb boot alle ©?cem* 
Delingen en iöcft-Briefen / gceffrftjft en toeteïtïtjft om 
tot <0:ocningcn te mogen blijben / te berttecben en 
toeberftcercn. €e betalen bp De $?obintie ban 3©eff- 
-BticffanD alle fcljulDen / Die De IBeft- ©?iefen / in <©?oe* 
tiingcn getocbcu / in i%ijg£ ofp?ibafe faben gemaebt / 
of upt Ijact £onbeut£ goeDcren bccfdjteben ïjaDöen / 
en bootte Defdbc <f5cefïdijhe te berfo?gen ban onDer- 
Ijoud } b;n inbomen ban Ijare 45efanten te puffel 
tucfcnDc / ïo^latinge ban alle gehangene 25ucgetp fan 
Det* tantfoen/ maften oob gcoot betftad ban Ijace 
bilmiml en oob Dat fp Bijlig 3tjn/ (Je. 

«£c ftrijgflnnDen hebben ooit neffcn$ De 45ebepin 
tceiDc ban oe iiBagiffratcn / uptgefonDen aen fijn 
<8};cellentie Den Capitepn of B°pman / ‘SfilejeanDec 
<öroot-©dD / en ©auiiacn ^ftancop^ / Huptenant 
ban De Compagnie ban <©?aef f jcDcèib ban Den JBet' 
ge/ ïjeubenöc bjteben ban llauftema/ en na Dat Die 
ban De .*>taD t»acc 'Xcdbulen obcrgclebect fjaDDen/ ïjcM 
ben fu De Ijace oob obccgelebert / en fcpDcn / Ijoctoel Dat 

S5£. öe SÖargerg met Ijen en fp niette 23ucgee£ belooft Ijaö^ 
öcpuT r»en! hVru «finher D’anDec in neen (GLvactatt te treDen / 
irnöe 

Ver vols der Nederlandie Oorlosen. 

Hrijaf' 
UlpÖEU 
Öau 
I £>ac> 

kttfüïu 
Itai 
liUjOC» 
ttin<Kn 

facljtmocDigljcpD ïjenlupDen te trarteren: De Ctcbeg 
of (filfraiiD ban Ïöapencn / Metöc nocl) op nien£ een 
Dagbedengt/ en Ijeeftmen nabeïemoepten/ fjenbe 
Stctijculm obctQcIebeit Den 10/Daet meDe b?ie ban ïjnre 
<35cöcpntceeDe Den 21 ’£abcnD£ in De &tab treeben 
fouDcn / met bc^trtjculenbieïjacc obergegeben toter^ 
Den / noperiDe [jet gccyfdjtc gclD / ljEeftnien geïjecï 
morren remitteren. SunDelgb 31311 Dc’^cepptDen/ 
met oc 3tab en met Ijet ücijgöboïft / gearcoiDccrt Den 
2 x 3ulp in manieren ïjicr na bolgcnDc / en eerff met Die 
baiiDe^taD. 

ÏNT den eerften, dat alle offcnfien, injurien, mifda- 
den en alle we^en van feyte en datelijke werken ge- ruien ^’ 

daen1, gelchied en volbracht van den beginne der trou- ban flet 
bleu, 1b wel m d’cerfte als de laedle trou blen , altera- 
tien <_ n beroerten gevallen j wie ook die onder de Beïe- ^o,pn 
geringederStad Groeningen jegenwoordelijk gefchiet, bp fijn 
tot wat plaetl’en en manieren dat hetookz.y, fo in ’tge- S^mcel. 
nerael als piarticulier (fo binnen alsbuyten,) Tullen we- 
len j zijn en bli|ven vergeven en vergeten , en gehou- «Benaöe 
den als met geichiet, Tulksdat cot geenen tijde eenigb «fyabe 
Vetmaen 3 Mentie, Moleftatie, Adlie, ofonderfoek 
mcr rechte, of buyten rechtedaerom gedaen,gemaekt 43affdU/ 
ol yemand te lalde geleyd Tal mogen worden, op pene, bp aö» 
dat deContraventeursgereputeert, geacht en geftraft 
Tillen worden, als Perturbateurscn verftoorders van a0e 
ier gemeens rulle en Vrede. &caten 

x bullen die van de Magiftraet en IngeTetcnen van öe 
Groeningen, aennemenen beloven, gelijk(yaenne- 
menen beloven bydefen, hen in de Unie van de Ce- ber 
nerrie Nederlandie Provmtien te reunieren, en de 

Dat fp nocljtan^ IjoicnDe / Dat Dc Burger^ uptfdfjifttcn, Liccrcn btarenGeneraelderfelverGeunieerdeProvin- 
Êicdi.n £neDcgtóomcn boaioi. IBcgcccDcn met4-00 iBagcnS cien aenbangen , gehou engecrou tezijn. En datdien nincun. 

Cll goeD Sonbopgebjacfjttetb0?Den bp ©erDugo / Daec volgende die varj Groetimgen als een mede-litmaec (v 
fijnllegerlepD / alljactgoeb/ foooDïjttSoct nefFens denProvinuen malkanderen als goede Bond- ° Die met fijn lileger lepD / al ijacr goto / fo ook rjet goet nefFens denProvinuen malkanderen als goede Bond 

ban ©a-DugO / Dat in doeningen i^ / tnboojt^ met genoten, in goedisewtrouwen en ongeveynfdelijker 
hare bol / bïiegenDc ©aenDcï^ / flaenöe i€ram 

melen / ^c. 
<Bie banDcr lieten ïupDen / batfe fjace gjufii 

fïcatic tcgen£ Den honing en Srt5-^ertogc Srnefïu^ 
in DnicU toilDen laten uptgacn / Dat De Boning haec 
in ben nooD alfo berïaten IjaDDe / en fo feer al^ Die 
ban De £>taö ober Den ïïoning lilagen/ immcc^ fo feer 
Magen De tmjgtfupDen ober ©erDugo. 

OeUoinnuifanfen deling/ Urifma enCammim 
ga / bic naBueffaiiD getogen en gerepff koaren / jij'n 
ben 19 3fulp tocDcrom in ’t Pleger geltomen / meDe 

valleen onverbrekelijke vriendfehap onder malkan¬ 
deren onderhouden Tullen, en in allen tijden en in al¬ 
len occurencien malkanderen byllaen , om te weder- 
llaen, daeruyt te houden en verdrijven alledéSpan- 
giaerden en hare adherenten, gebruykt en gepooght 
hebbende boven alle recht, reden en billikheyt den 
Onderlaten te verdrucken en te verderven, en die Tel- 
ve te pnveren van alle hare welvaert, en in een eeu¬ 
wige ilavernije, Terviiude en armoede te brengen en 
ie houden. 

Item, Tullen die van Groeningen Taufrechts en 
fiirngcnb^allccntocfcggingcban 12000«ÖulDen/ Dacr onverkort zijn, en blijven in alle hare Privilegiën, 
ban -) 000 >33nlDcn gcreeb toauen / Detcffe inliojteDaï ' 

gen föuDt toerDen getelt / en meer IjaDDenfcniet bonnen 
bccbjecbcn / m Dat niet op De confenten geDiagen ofte 
Dtageit/ macr toilDen Daerbau gercnToourfeat toefen 
upt De €ontriütitien ban De <©mlauDen j bielbcuffaen- 
bc Datfe tcbjcDcn tnaren / Dat Den ïlaeö ban Staten 
ectft ontfangen fouDen Die tbjee maenDen Contributie / 
Dïc fp ngtgefeliieben IjaDöcn. 

D’^bergdcberDe llrtrjculcn/ fo ban Die bantoe* 
Hingen / aïë ban toegen ïjet ïtrijgébolït / jrjn Den 20 
bp i erhauD gcnomni/ en Deë boomiiDDaeg^ anDere 
geficit en fjen pbcrgeïebert; in De Hlrtijculen fjen oberr 
gelcbfrt [ teirt ban Ijcn gccpfeïjt t'mee IjonDert Dup 
fent gulDcn / en Ijet ff ellen ban De iBagifrraet^; op Defc 

Liberteyten , Rechcen en Vryheden. 
Item, Tullen Stad en Omlanden in ’t compare¬ 

ren en lFem men inde Generaliteyt, met alle het gene 
daer aen lal mogen dependeren , hen reguleren na 
V gene by de Heeren Generale Staten met goede 
kennifle van Taken gedecideert en verklaerc Tal wor¬ 
den. ~ - 

5- Dat mede de Welgeborene Heer Grave Wil¬ 
helm Lodewijk vanNaflau, als Stadhouder en Gou¬ 
verneur der Stad Groeningen en Omlanden, luyd de 
Commiffieder Heeren Generale Staten, erkent, aen- 
genomen en ontfangen lal worden. Doch dat het dif¬ 
ferent tuflqhen der Stad Groeningen gerefen , en To 
noch ioude mogen rijfen, Tal ftaen tot determinatie 

t'üice eSrtijcuïm toerDr bp bir ban üDjoeningcn De mee endifpofuievan den H eet en Staten Generael, of hare 
üe stoarigljeöcn gemaebt/ öocfj ïjacc i^^aengefept/'i Gecommitteerde. 
Datmcn bare in niet bCranDercn foubc / fp mcrnDen (■ Item > dat binnendeStadGroeningen, en Lan- 
menbeljOOjbt tjtnnirtguaïijbaf tCnemen/ Datfe beril Ti) geen andexReligie geexerceert Tal worden, dan 
lil Den SeD Deé ïüouhtgö getroubüeijjk gegucten fjaö' ja Gereformeerde Religie, fulks als die jegenwoor- 

.lelijk in de Geünieerde Provintien openbaerhjk ge¬ 
exerceert worc. Mits dat niemand in fijn confcien- 
:ie ofgewjfien Tal worden geinjurieert, onderfocht 
of bezwaerr. En dat alle de Kloofters , Geeftelijke 
en Kloofters-goederen , fullen in jegenwoordigen 
itaet blijven, tot dat by de Heeren Staten Generael, 
den Staet van der Stad Groeningen en Omlanden, 
behoorlijk geredrefleert fal zijn. Mits dat alfdan 
by de Provintie felfs op het gebruyk der Goede¬ 
ren , en onderhoud van de Geeftelijke Perfonen 

be» 

Den ; maa* Dcteijïc fp Doo: Dc quaDc ccgenngc öet 
^.patigiaetDcn / ban Den iiomng fcljanDdijlt bcrla= 
ten Maten / Dat fp Ijen in Den aleD Des 3lanDö fo ge» 
ttoutoeïijlt / ja gettoutoelijlict fouDen quijten of Diccge- 
ïijltm/ gcncegfacm conform fp De eetftemael bethlaett 
ïjaDDen i berliiactDen Dat fp toiiDelglt / eetlrjk en na.' 
buutïgli MiïDen IjanDden / en Dat De lieten tegarD 
toilDen nemen/ opljaet obeigelcbetDc^ttrjculen/ ets 
te betonen / Dat haet Cemeente getoaet modjten toet 
Den i Datmen genegen Ma£ met alle lieflijhljepD en 
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behoorlijke ordre fal worden ge'ftelt. Welverftaen- 
de dat fo wel de Commanderien , van WorfFumj 
Wijtwert en Oofterwicrom aengaec, dat die Tullen ge¬ 
houden en getra&eert worden, als gelijke Comman¬ 
derien in de Geünieerde Provintien geleegen zijnde. 

7. En dat tot verlëkertheyd der Generaliteyt en van 
der Stad, ooktotverhoedinge van alle onlu ft of twee¬ 
dracht tuffehen de Borgers en Inwoonders , die van 
Groeningen Tullen innemen, vijf of fes van derGe- 
neraliteyts Compagnien Voetvolcks , diemen met 
advifs van de Magiftraet, totminfte quetfingevande 
Burgeren en Inwoonderen Tal accomoderen of metLo- 
gijs-geld verTien, cn dat op fuiken voet, als naderhand 
by fijne Genade tuffehen de Scad en Landen fal mogen 
geaccordeert en gevonden worden. 

8. En aengaende het demolieren van de Forten , fal 
gefchieden na gelegentheyt, enby kenniffe en adveu 
van de Heeren Staten Generael. 

9. Dat de Stad Groeningen metteOmlanden, lul¬ 
len in’t in willigen der generale Middelen en Contri- 
butien, totftuer vandegemeenefake hen conforme¬ 
ren en gelijk maken, naadvenant vand’andere Geü¬ 
nieerde Provintien. 

10. Item, datvanalled’omffagenencontributien, 
tot noch toe uytgefchrevcn, omgeflagen en ontfangen, 
ookvandeDomeynen daer van gerekent is, deReke- 
ninge voor goed fal worden gehouden. En daer van 
metgerekent is, fal Rekcninge worden gedaen, voor 
de oude Heeren , mirsdatle hen van geenen vorderen 
ontfank van eenige reftanten > lullen onderwinden. 

11. Item, dat allen den uytgewekenen van der Stad 
Groeningen , en Omlanden of haren Erfgenamen , 
wederom gereftitueerten toegelaten fullen worden in 
hare Goederen, niet veralieneertzijnde, mits dat on¬ 
derlinge Civiliteyt fal worden gebruykt. 

12. En aengaende de verkochte, ofveralieneerde 
onroerende Goederen, het zy voor fchulden, ofuyt- 
gaendelaften, als mede de geconfifqueerde goederen, 
of anderfints, fal den geintereffeerden weder aen hem 
mogen krijgen defelve verkochte Goederen, mitsby 
hem binnen den tijd van vier jaren defelve lollende 
voor hen felfs, en betalende den koopfehap aen den 
Koper , metten renten van dien daer aen afflach , 
ftreckende de Pachten by den Koper ontfangen. En 
foin defenwel eenige fwarigheyd mochte vallen, fal 
’tfelveftaen terdecilie vandenordinariscompetencen 
Rechter. 

13. Item, fal een yeder Burger of Ingefetenen der 
Stad Groeningen , Geeftelijk of wereltlijk vry ftaen 
om binnen der Stad te blijven, of op andere Steden, 
Landen en plaetfen, dieNeutrael zijn, nafijnen ge¬ 
valle te mogen vercrecken, en fijne refidentie te ne¬ 
men , in fuiken gevalle hare propre en eygen goederen 
genietende, mits datfe hen. met fullen mogen begeven 
metter woon aen des Vyands zijde. 

14.. Sullen mede onder delen Trtadlate begreepen 
zijn, alle Uytheemfe Perfonen, van wat qualiteytol 
Natie die mogen zijn, hen jegenwoordelijk binnen 
der Stad Groeningen onthoudende, om binnen defel¬ 
ve Stad hare woonplaetle te mogen continueren, mits 
doende Eed van getrou wigheyd, of in andere Neutrale 
plaetfen te vertrecken. 

!<j. Inlgelijken wat Rente Brieven,Verfet-brieven, 
Pachtbrieven, fchulden, liften enfwarigheden, van 
Abten, Prelaten, Gceftelijkcperlonen, foUytlandfe 
alslnlandfe, in defe troublen binnen der Groeningen 
geweken tot hare alimentatie en onderhoud gemaekt 
en aengeleyd zijn, fal ftaen tot decifie van den Staten of 
Magiftraten van den Provintien of Steden, daer onder 
de Corpora van den Stiften en Kloofteren gelegen zijn, 
om met kenniffe van faken daer in te doen als na Recht 
en Juftitie bevonden fal werden te behoren. 

16. Sullen ook de Gefantcn der Stad Groeningen 
tot Bruffei met haren Dienaren en goederen, in delen 
verdrach, befoenten begrepen zijn , mits inkomende 
binnen drie maenden 

17. Item , fullen de Burgers die geduerende defe 
Belegennge gevangen mogen zijn , gerelaxeert wor¬ 

den , mits betalende hare Rantfocneh. 
18. Item , fal des Stads-Regeringe beftaen by de 

Magiftraet, des wort verftaen, dat de Magiftraet en 
gefworen Gemeente voor defe reyfeby fijneExceilen- 
tie en Genade met advijs van den Rade van State fal 
worden geftelt. En dat voorts aen de verkiefinge van 
Magiftraet, fal gefchieden volgens het oude gebruyk. 
Mits dat in de plaetfe van het uy tdeelen van de Bonen , 
fijne Genade als Stadhouder vijl van den vier-en-twin- 
tig gefworen Gemeente, fal mogen eligeren, die als¬ 
dan fullen procederen tot verkiefinge van de Magi¬ 
ftraet, volgens den ouden gebruyk. 

19. Item, faimen in conformite van d’Unie, de 
Stad Groeningen en Omlanden, fonder haer gemeyn 
confent en bewillinge aen geenen Koningen , Vor- 
ften , of Heeren, Steden of Landen transporteren ot 
overdragen , noch de Stad met geen Kafteel befwaren, 

20. Item, fullen die van de Magiftraet, de Burge¬ 
ren en Inwoonderen van Groeningen, aen de Genera- 
liteyt doen den behoorlijken Eed van getrouwigheyt, 
fo alle andere gereduceerde Steden hebben gedaen. 

21. Item, lullen alle Provifien,’tzy van geld, Amu¬ 
nitiën van Oorloge, Vivres, Geichut en anderGnts van 
wegen den Komng vanSpangien, in Groeningen ge- 
fchikt, of hem toekomende, ofanderfins, gedurende 
defe Oorloge, daer in gekomen, overgeievert wor¬ 
den aen de Generaliteyt, of hare Gecommitteerde. 

22. Item, dat het Krijgsvolk van denKoningvan 
Spangien, lal uyter Stad Groeningen en het Schuy- 
tendiep vertrecken. 

Aldus gedaen en gerefol veert in’t Leger voor Groe¬ 
ningen. Gerekent en gecachetteert by fijne Exceli, 
den 22 Juli 1594. 

J^t'aUccoojiï met Dm €>bctftm ïuptenantïaulic 
ma gemaeftt / toag lunDenDe atë boïgt; 

IN den eerften , dat den voorfz. Overften Luyte- 
nant met allen Capiteynen en Soldaten (uytgeno- 

men de overlopers die op defe zijde gedient hebben) 
haedieder Wijven , Tros en Bagagien , vry en onver- 
hindertvanyemands, met hunne volle geweer, uyt 
de Stad Groeningen en hare Leger-plaetfe fullen trec- 
ken, fonder dat men hare perfonen of goederen met 
eenigarreft lal mogen beletten, behoudelijk alleen, 
datfe hare Vaendels aen fijne Exceli. fullen overleve¬ 
ren, en datfe voorts vry en veyligh geleydet fullen 
worden ovet de Drenthe, tot den Heer Stadhouder 
Verdugo, ter plaetle daer defelve met fij n Leger bevon¬ 
den foude mogen worden te liggen , en van daer over 
den Rhijn. Met beloften, datfe op defe zij de des Rijns, 
in drie Maenden niet fullen dienen. 

2. Dat fijne Exceli. tot bevorderinge van alle Baga¬ 
gien, Vrouwen en Kinderen, kranken en gewonden, 
dieeenigfinsden weg te dragen lullen konnen gebruy- 
ken , beftellen fal laten tachtentigh Wagens die hen¬ 
lieden fullen dienen, en voeren ter plaetfen voorfz. 
met eenigen Comiflaris en verfekert Convoy, die 
fijne Exceli. gelieven fal te committeren, om ’t voorfz 
Krijgsvolk, Wijven en Kinderen , met de Bagagien 
veyligtegeleydenente convoyeren tot Otmaerfum, 
of ten verlten tot Oldenzeel. En fal den Overften Luy- 
tenant Lauckema gehouden zijn , eenen Capiteyn al¬ 
hier in Oftagie te laten, tot dat de voorlz Wagens we¬ 
derom gekomen fullen wefen. 

3, Dat alle gewonde Capiteynen» Bevelhebberen 
cn Soldaten, die vermits hare quetfuren en kranekhe- 
denden weg te wagen niet fullen konnen gebruyken , 
na dat fy tot tamelijke gefondheyd lullen gekomen 
welen, met verfekerde Pafpoort toegelaten fal wor¬ 
den , na hare Vaendelen wederom te keeren , fon¬ 
der verhinderinge vanyemand, ’tware dan te water 
ofte lande. 

4 Datden Capiteyn Wijngaerden, fijne koften be- 
taelt hebbende, fonder eenig Rantfoen terftor.t vry 
en losgelaten fal worden, fo ook alle Soldaten, Soete- 
laersen Wagenluyden van defen Leger in de Stad ge¬ 
vangen. 

%. Dat 
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j. Dat alle goederen van den Heere Stadhouder 

Verdugo, wefende binnen der Stad Groeningen , vry 
enveylig Tullen mogen palTeren, en gevoert worden 
ter plaetfe daer den genen daer van laft hebbende, be¬ 
vinden Tal te behoren, of ook in de voorfeyde Stad 
blijven in verfekercheyd , tot difpofide van den Heere 
Stadhouder. 

6. Dat alle Paerden en Bagagien toebehorende den 
Officiers van den Koning van Spanjen , hier met 
wefende, vry en veylig Tullen palTeren, en met den 
Krijgslieden geleyd worden. 

7. Dat alle Inwoonders regen woordelijk hare reft- 
. dentie binnen Groeningen houdende, van wat natie 

of conditie die mogen wefen, ’tzy Officieren of an¬ 
dere , niemant uyrgefondert , To Geettelijken met 
den beyden Paters Jefuyten , als andere wereldlijke 
Perfonen, methareVrouwen, Kinderen, Familie, 
en hare by-hebbende levende, have en goederen , die 
met de Krijgslieden Tullen willen vertrecken , gelijk 
geleyde in alles, gelijke vryheyd en veyligheyd, als 
boven Tullen genieten. 

8. En To verre yemant van den voorfz Inwoonde- 
ren , ’tzy Mans of Vrouwe perfonen doorbehinde- 
ringe van hare Taken en affairen, met den vooriz. 
Krijgsluyden niet konden vertrecken, dat den Telven 
Tal vergunt worden, den tijd van fes Maenden, te re¬ 
kenen van date van dit Accoort, binnen welken tijd 
Ty alhier vry en veylig Tullen mogen weien en blijven , 
hare noodlijke gefcheften verhandden en verrichten , 
en daer na met hare by-hebbende goederen en fami- 
lien vertrecken , te water of te lande, ter plaetfe daer 
’l hen gelegen fal welen. 

9. Dat den Overften, Luytenant en Hoplieden, 
met den Bevelhebberen en gemeene Soldaten (dit ac¬ 
coort gefloten wefende) terftont en ionder langer uy t- 
ftcl, uytdeStad Groeningen en Schuytendiep Tullen 
vertrecken. 

Gedaen in ’t Leger voor Groeningen, onder de 
hand en Cachet van fijn Excell. den2xjuly, 1794.. 

«De fêeere gjoban Bauli töacb ban fijn «ïrpcdïcntie 
fonö öe 3Cctoojöen bootf,. aen Den ï^cece ^öbocact ban 
ïfoïfanö ober; en fcljicef Daer bcneffen£ aen Ijcm om 
Der anderen aïöu£: 

,,T$t bebbe nu Durcnbe ben ®rcbep aen ïjate <0tad> 
„ Aten ban’t&ebuptenöiep/ tot ben ^emer-buph 
„toe/ met amöaelji tod gelet oponfe2ïpp?odjcpfn 
„ «Dalöcrpc / en anöere ïDcdtcn / bic fonber ttorjfd bcle 
„ 5tjn / ban lettrnbc op öc toijtc ban Ijare OB^actjten / en 
„ bet gene noclj te boen toap eer men aen bare HDalïcn/ 
„ bie fonbedinge boog 5tjn / gdtoinen foube Ijcbben/ fag 
„ilt tod öat’cr nocb bde trjb£ toe ge-emplopccrt en 
„ ©olh gcfpiït foube Ijcbben getoojben / fo bat «Bob tod 
„ te öanlicn \$1 bat top fulïtch flerhen 5>tab in fo hokten 
„ ttjö bebben berobert. gnbien boer een tocLcctaren 
„ en rouragieirê «öouberneue in getoeefï toarc / foube 
,, ons nocb Dapper toerïi gegeben bebben / (|c. 

«e ^enz^Stopi^bolgcnbe’tboojtV^^o^/öen©; 
Jfetaö berften -Huptenant kJeo:g 3£auhcma/met negen ©aem 
«Joe- kefê £>oIöatcn fïcrït / fo gefonben al£ fielten / Jbp be 500 
Aingm IBannenupt doeningen bettrorften / tntoerben ge= 
inert aen coubopcert tot bp «Dlbenjed/ baer ©eröugo met fijn 
fentmSe ®olït Ia9 / En ban bacr boojt^ ober ïïbtjn; Daer togen 
oheraJ tocDerom in bet oberfïc ©actiöcl ban <B?aef JDiïlem 
acne*, ban Baftau / hopman S;oljan Bid ban ’t ©?iefe Se 

gitneut/3£onhec dacelban iDijnffaerbcn / bie bacr bu$ 
lange gebangen gelegen (jabbe / en nu fonber rantfoen 
Io£ quant/ ê)tecnbupfen Cobljam/ en Hippel banfèoL 
lanb: &tjn €rcel!eime en <Ö?aefIDillem ban Baflau 
togen mebe in öe £>taö / en toetben ban be JBagifïract 
op be .flöerltt getodïdtomt / en be &taö beften bebben 
be/ reben fp öeg nacbt£ toeberomiupt nabare,£em 

. ten. 

Jaerdicht op ’t Veroveren van Groeningen. 

«Die £>taö doeningen MaCbtlCtj en fïerCIt/ 
VVerbt LlQjt geVVonnen en VeroVert boot «Doög 

VVecCft. 

3fn be &taö toerben gebonbew fe^-en bertigb JBei 
tale fïudten <Defcbut£/ bebalben De fffere. ©en 16 

tocrb be <D?otc declte ban ê>t. IBarteii ban be 25ecP 
ben gefupbert / en bacr in gepjebiftt. 3Den ttoccöcn 
9fiugufïi ip be iDagifiract beranbcit / en 5b” £ot 
gennee ff cr^ albacr op ’t nicuto gcfïdt JDdïo ïtoett' 
öerö / 3joaebtm uiting/ Herman ïioning en«^gbert 
?{lberba: anberen baeg«j beeft men be 23urge? 
rpecenen nicutocn <6eb boen boen/ en bffftrnniba’ 
ben be feé bacnbden / bie in be §tab in cDarnifoen 
gelept toaren / nocb bgf ©aenödcn mbe©oo,t-^tab 
aen ’t ^ebuptenbiep gdepb. 

(0l)eruefè©!ctone beeft men in alle bephncipatlfle 
^tcöcn ban be BcuniccrDe f»Ltobmt!en gfbiert / rn 
tehenen ban blnfcbap getoont / fDtcbicatten gdjoib 
ben / en 45oDc gebaneftt. «^ie ban be jètab Hitrecbt 
Ijdiben ttoee llaflen ftogge bom hopen / en tcoj 
ben ^Sirmen boen bachen en uptbeden / en bebeu eene 
£>?cDicatie boen in benoom/ om<Dobteïoben en te 
banhen ban be ©ictorie / en be JKagifiraet berga- 
berben op bet ^tabbupp' bp ben anberen / en gingen 

I alfo genieenber banb na ben «Dom / geafpfteert met 
alle b’(Dfficieren ban beiètab/ en elh 25o;ger il^op' 
man toerbe uptgerepht bpf-en ttointigponbpulber/ 
om eenige ®numpbe baer mebe %te beb?bbcn bes 
abonö^; be^gdijhjS toerbe alle öe ^tab boo? gebiert / 
en be dlochen gdupö / tot tehen ban bïpfcbap. 

<ÖjeceIlcntie ban Baffatt i^ cenigebagcn baer 
na na ï^alïanö gerepfi/ nemenbe fijn paffagie beej 
©jieflanö/ bp toerbe in be £>teöen bacr bp boo^troh / 
met groter eeren en «©eluh-tocnflnge ontfangcn / bp; 
fonber alp bP in l^ollanb quant / albacr gebanödt tocrb 
ban bc£ fccourp bat men ben doning ban Btanhnjh 
foube fenben. 

©erbugo/ bie nocb toa^ Icggcnbcöaerbptcborcn 
bem gdegert baböe / niet tod te btcöcn itjube ober 
’tgenegeiebiebtoa^/ mofi ooUlijbrn öatbetmeetber Enmt,t 
bed ban fijn ©0U1 tegen fijnen banh toccb trofc / toanr ferg rc^ 
bp geen mibbelbaböcom benlupben betalmgc cc bom; 
be tefie ban bd ©olh beeft bP binnen (DlDcnjccï ge^ 
lepb/ flcb gcotelijh^ bdtlagcnbc bat bp alfo bedaren 
toap. 

i©it innemen ban doeningen machte een grote 
berflagentbenb aen be $ijDc ban ben ©panb) toanr fp 
bjcepben fcer bat fijn «6pcdïentie fijne ©ictoriebcrboï* 
genbe / nocb bed meer foube nptredjtm ; toaut ilt 
bebbe berfcbepöen 23ticben geflên bie gemternpica t 
3gn getocefi j Daer in gchïaegt toerbe / bat Ijet ©olh 
op ’t ïanö en in öe Jbtcöen in grote toanljcpc toaren / 
om bat fp fuïlten oberlaft ïeöeu / en bat’ct niet met 
allen in toerbe geremebteert / gdjjlE» afmen fc ten bc flat 
gabc/ en bat fijn ^oogljepb tod allep foube to!Ïlmre= 
meöieren/ Dan bat’et bem ontbrak aen De uuDbcien 
ban <Ddö en ©olh. 

5bc ï^ecrcn Staten «Dencrad Der ©ercenigbe Be# ©eigre, 
öedanben / bobben ben ai Snip bcoj baren ^Igcntrnt^ta» 
aengenonien Den l|oog gdecibcu 3Iaurenmmi JUp ,fn 
lere/ öcciScebtcn^octo?/ cu bem acu bc deur- Dot 
fien en Staten bep £f epligen Qijh^ afgebaerbigt / met eorfja» 
Commiffle/ nabemad niet alleen bp bare toeöer-par-tet1 
tpen / öoo^ rechten afgunft en berbiinbc affectie / bacr {[[nu^r° 
falten bebact en bengt toerben / inaer ooh bp beien Brïcpr, 
anberen öoo? quaeö beridjt uptflropcn qtiaöc en on 
toaeracbtige fahen / bat öe boojnoembe ïDocto: Ji©p^ 
lere ter boo?ballenbe gdegentbept / eenen pcgclyhcn jnspkre/ 
bier ban fo gocöer beriebt boen / en be falten fo bie in om fiorc 
ben gronö Der toacrbcub gefebapen 3tjn / alfo beo? 
oogen fidlen foube / bat dit baer aen fpeureu foube 
Itonnen/ toat rebelghc oo?falte beft ïlanöcu gebab/ ftnite 
en nocb bobben / tot fiillte bccanbmnge en boou2tic= 
men / baer m fp tcgcutooo2big fiacn / enöaecbpboo?^ - 
45ob^ genaöe té blgben / "ban meemuge jijn: bacr 
tegen De öegecinge Dc0 èpaenfcn Tïacbp poogmoeD 
en gefoebte l§eerfcbapppen / niet alleen ober Defe 3tluit< 
ben / maec ooit ober allen Bomgaten en Staten 
öcr gebedber €b?ifienbeyb / upt berlopenrn en 
nocb öutenDe banödinge boo^bedbe / en bat De €p 

fcannpe booj gemeen confeiit engoebeCotrefponucn 
m 



Het eetiendartigfte Boek. 836 
tie allo uocï) fei tijö / gcïïffrt en tocöetfïacn / ebcn 
al? in renen gemeenen InanD gcailicpt tocrö / Dat 
DcfclUc gebïufdjt / cu niet tmjDer? Jjjanöm moeite, 
piiunpalijcfi obranir? De ïifïigie lyet pjctcjcc 1? / foo 
Doel) egeeu ileïigie / fba SUaiüarifclj / örtoeïïie Dirt- 
gcïtjche geufeeröc ,(!Bao:bcn / Bergiftiiigcu / cn an 
bere cnigeïjoojöe <Daöcu / niet bjtngt / en nud) goeb 
gcacljt too?ö / of ben OnöccDaticn alfa jainmeritjch 
£e plagen / en tegen? bc gebeudijlie €>bci‘tiegb op te 
ninen / noeïj ooeft anbere potentaten en Staten 
Sanb en Eupben te oUci üallen / in te netnen en t’im 
riKporeren / gdijfi in ben <ïM5-.3bticljt Ccuïen en 
niëecplaetfen/ ooeh met Dcc ^taö^iengcfdpeötó/ 
cn itoci) tot op befe unie niet ben Dojfïenbom Pan 43il 
lid) geptactifeett tuoibc. 

3©acë aen bat inuHmr cnBo?ftcIijïieï}tip?2$?am 
örnburg boo! allen anöemi niet gering tueebe geinte 
teffeert t bat öaerom benooms, ^octoi Jüpleccïjcm 
met ben cerfïen aen Der fdüer pof fbubePerboegen/ 
albacc of baer na-fei tot berber ^Dtbonnantieücrbïij; 
üen/ fijne {leur en ©ojfteïijlie Ifoogïjcpo I ’tfdPctc 
hennen te ge Pen / met Pltjt bearbepben cn Pernemen / 
fjoemen öefen onracö moeïjte tocöeifïaeu / cn Ipc Die 
onöe Ijeerlijhe ©jpljepb en bappcrïjcpb Pan Poog en 
^eber-^npt^ïanb moffit omfet / pjcbergcbwcljt cn 
onDerfiouben tperben. 35ac fip fiem Pooit? aen alle 
en eenen pegdijïteu Dcc 32digson?-©crltjanten / Stcnr- 
Boiftcn / Boifïcn poPcn en €ant5dcrpcn PerPocgen / 
en met ben felpen geïegnitfiepö goebe Coirefpanbentic 
in’t gemeen en bpfatiber fiatiDeu/ en met npterfie De; 
Poit bare aen jijn en tracljtcn / fict geene tot geme¬ 
ne Cfjnfielijdte ©tpljepb en tncIPaert bienen cn ges 
rcpfieti* modjte. <Oofi fcuat ben felpen tc Pieber ge> 

^0] .0) p;actifeert en Popigmonicu toert / alle Circumfïan- 
‘ tien Pernemen / ’ cn ben peeren <©enecale Staten 

Pan ’t fdPe alle? partirnlier en üertcfjt toefcfiinben 
en bectoittigen / bat fipooft bet peeren generale 
tenen befe itanben en €>nbcrbanen refpectiPe töepu; 
tatie/ piofrjt entodPacrt/ in’t gemeen en particulier 
fiem op ’t troulijftfïe foube bepolcn 5tjn laten / berfelpec 
fiefle? PooiPjenben / fdjabe fdjutteu en pjaerfdjom 
Uien; ooit alle? boen ’t gene ecucu ‘JCgent Pan befe Ean- 
ben fijn eere en piicfit? IjalPen bdjoo^it / en geïijfc fp 
fiem cu fijner bifcretic fiem toebetrouUscn / en boen pers 
laten. 

<Dc peeren Staten Unierad Ijcbben be Pooifdjie- 
Pen 'HliaibafTabriu? Pan 25:ittannieu op fiare p20= 
pofitie/ Ijler boten becfiaeït / nabdibecatie benaPoI; 

.gentic ^ntipoo^be / m feijiiftdyfi af-fdjepb gege^ 
Pen. 

%r,t, E Scatcn Gcneracl der Vercenigde Nederlandfe 
toooiltc xJp Provinciën , hebbende gehoort en rijpelijk 
& overwogen, dc Propofirie aen hun gedaen, in haer 
«©ene* Vergaderinge op den vijfden deler Maend, en z.ederc 
caeiasn lebrikelijk overgegeven by de Heeren Frangoys de 

Pigudajc, Ridder van d'Ordredes Konings, Hee- 
öeur^ re van de voorfchreven plaecfe de la Piguelaje , en 
ban" Vifconte van Chefnay , Meslier Pierre Bommier s 
•f'-** Heere van la Mabaniere en van la Chapelle 5 Raed 

3 * en Procureur des Konings in de Stad en Senefchael- 
ichap van Rennes , en Guilliaume Lorec , HcerC 
des Hayes 7 Raed des Konings, Treforier enOnt- 
fanger Generael van Tailijön in Brittan*ien , Ge¬ 
deputeerden van mijn Heeren de Staten van Bric- 
tannien , in kracht van hare Brieven van Creden- 
de , gedateerc den 28 January en den 7 February 
laetllleden , waer by ly Kun aenfoeken , om een 
leeninge van hondert düyfent Kroonen , om met 
hulpe van dien fich te Talveren uyt het ongeftuymig 
tetrpeeft van de Spanjaerden , hare gemene Vyan- 
den , hebbende tc dien eynde vertoont, dat ly on¬ 
der andere aenmerkingen bewogen en veroorlaekt 
waren geweell , fich aen de voorfchrtven FIceren 
c’ad-lrelTeren om de voorfchreven leeninge , alio 
d’ervarentheyd hun hadde doen erkennen en belij¬ 
den , dat de gene die beh-verdrukt hebben gevon¬ 

den van defelve Wapeaen , en defelve gevaerüjkhc' 
den hebben uyrgeftaen , beier en fekerder konnen 
oordeelen van de uytkomften der Oorloge , dan de 
andere , die noyt hadden beladen geweelt met ge¬ 
lijke accidenten, en in gelijke ongenoegte gevallen. 
En dat derhalven de voorfchreven Staten Generael, 
niet min rechtvaerdiglijk dan volllandiglijk , haer 
Vryheyd bewaert hebbende tegensden Spaenfen Tv- 
ran , haren gemeenen Vyand , bequamelijker en 
met beter reden konden oordeel ftnjken , van ne 
droevige voortgangen en vreemde toevallen , die 
hun sedert vijf Jaren hefwaerts , dc Oorloge met 
de voorfchreven trotfe en onverdragelijka Natie , 
toegebracht hadde • verklaren defelve Staten Gene¬ 
rael op dit pointfl , dat de eenige ooriake , die 
hun de Wapenen heeft doen nemen en aentrecken, 
tegens den Koning van Spanjen en fijne Spanjaer¬ 
den , van het begin der troubelen defer Landen , 
is geweell om tkh en hare goederen , Vrouwen 
en Kinderen , te belchermen tegens de onbillijke 
en meer dan Barbarile tyrannye , en verdruckinge 
van den felven Koning van Spanjen en Spanjaer¬ 
den , en door dat middel te bewaren haer Privile¬ 
giën , Rechten , Vryheden en Gerechtigheden , 
daer fy hun onrechtvaerdiglijk van wilden beroo- 
ven , hebbende defelve Staten ftantvailiglijk roet 
een vereenight herre en gemeene toellemminge 
niet alleen mildelijk te dien eynde , erl tot bare 
rechtvaerdige befcherminge , gecontnbueert alle de 
middelen die fy gereed hadden , en grove lallen in- 
gewilligt , op de conlumtien van allerhande mond- 
kolldn cn andere Waren ; maer ook geemployeert 
haer eygen perfoonen , en alle andere dingen , 
die fy liefft hadden in deze Wereld , fonder yets 
te fparen , ’t welk hadde mogen dienen tot hare 
voorfchreven befcherminge , en zedert met eene 
felve affedtie en relolutie altoos gecontinueert , ge¬ 
lijk fy als noch doen , verwachtende met goede 
gedult den tijd, dat het God die hun te defer uyre 
toe gehandhaeft en bewaert heeft. ) believen fal 
hun eens te verloflen van defe lange en quellijeke 
Oorloge , en hun geheelijk te bevrijden van de 
macht ed geweld van den voorfchreven gemeenen 
Vyand , en fijnen acnhang; gelijk ly ook naet defelve 
affe&ie en goeden wille , zedert dat den voorfchre¬ 
ven Koning van Spanjen getracht heeft onder den 
dekmantel en tijtel van de Roomfe Religie , door 
de gunde van die van de Ligue in Vrankrijk , eu 
andere fijne adherenten , fijne voeten te krijgen ia 
den ftaet van ’t Koningrijk, om daer mede te leven 
na fijn goeddunken en difpofitie , hebben op ’t ver- 
fock van de Koning van Vrankrijk, fijne Majelleyt 
niet alleen bygeltaen met goede fommen van gelde, 
Oorlog-Schepen , Volk , Artillerye , Munitiën en 
Leeftochten , maer ook door diverfien en retarde- 
menten , die fy gedaen en gegeven hebben aen des 
Vyands forcen , die gedeftineert zijn geweell om 
in dat Koningrijk te vallen , tot het fccours van de 
voorfchreven Ligue , hebbende felfs noch van die 
Jaer , den voorfchreven Heere Koning verwillight 
en belooft by te ftaen , met vijf hondert paerden 

; en drie duyfent Man te voet, t’onderhouden voor 
vier Maenden , en wachten maer op de beliefte van 
fijne Majelleyt om die te doen marcheren , fulks 
datte defen infichten , en uyt oorfake vandenieuwe 
wervinge , die fy bedwongen zijn geweell ook dit 
Jaer te doen , tot haer eygen verfekeringe tegens 
den voorfchreven Vyand , die de fterkte van Coe- 
verden , een plaetfc van leer grooce importantie ea 
gevolg , nauwe belegert hielt , en d’onderhoudin- 
ge van baei Leger , ’t welk fy geformeert hebben, 
vaerdig zijnde om eenigmerkelijk beleg acn te van¬ 
gen , met alleenlijk om de vcrlekertheyd van hare 
faken , maer ook om door middel van dien , des 
Vyands forcen te diverteren en beletten , of te« 
rmnften noch een wijle te vcrachteren , dat fy fo 
haeft niet in Vrankrijk trecken , als fy anders doe» 
fouden > byfondeilijk ook in aenmerkinge van de 

toe- 



15?4* Vervolg der Nederlandfe Oorlogeo; 
toeruftinge , van het grote getal van Oorlogs-Sche- 
pen, die fy ter Zee en op de Revieren hebben , om de 
PaTTagien te bevrijden en befchermen» tot onderhou- 
dingc en voltreckingevan alle ’t gene voorfz. is, de 
Provinciën geaccordeert hebben, en extraordinaer- 
lijk Tullen moeten opbrengen , groter fommen van 
Penningen, dan fy in eenige van de voorgaende 
laren gedaen hebben, de voorfz. Staten Uenerael 
Tich overladen vindende, zijn oneyntlijken bedroeft 
en t’onvreden, dat fy althans de middelen niet heb¬ 
ben, om de voorfz. Heeren Staten van Brittannien 
te helpen en gerieven , met de leeninge die fy ver- 
foeken , maer zijn als bedwongen , tegens haer 
dank en goeden wille , Tich daer van t’excuferen; 
Verklarende niettemin , om te betuygen hare feer 
goede en gefonde affcdlie, die fy dragen tot de be- 
houdenifle van den ftaet des Konings, en van de 
voorTz. Provintie van Brittannien, en te doen blij¬ 
ken den luft die fy hebben, om met de voorfz. Hee¬ 
ren Staten van dien te houden , alle goede vrund- 
lchap en nabuyrfchap , dat ingevalle den Koning 
van Vrankryk hier namaels delibereert, een Leger 
in Britannien te formeren en in’t Veld teonderhou- 
den, ’t welke den Vyand ’t hooft mach bieden ; fy 
hopen fulke devoiren te doen by de voorlz. Provin¬ 
tien, dat fy zijn Majeft en de Staten van Brittannien, 
te dien effeétenoch fullen byftaen met yoooo ponden 
Buskruyt, en geld totonderhoudinge van x 500 Man te 
voet, voordne Maenden, waer van fy nochtansrech- 
tevoort anders gene verfekertheydfouden konnen ge¬ 
ven, fo overmits de Gedeputeerde der Provintien, 
fich daer toe niet geautorifeert en vinden, alsdoorhet 
afwefen van de Gedeputeerde van eenige der voorfz. 
Provintien J de vooifz. Staten Generael derhalven de 
voorfchrevenHeerenGedeputeerdenbiddende,dat hun 
believen defeexcufe, als feer billijk en wettelijk , voor 
aengenaem te nemen en accepteren : En niettemin Tich 
te verfekeren, dat fy aen de voorfchreven Provintie 
van Brittannien, noytin gebreken fullen blijven van 
eenig ding, ’twelk in haer macht fal ftaen, fo verre 
als haer middelen TicheenigTims fullen konnen ftrec- 
ken, en haer ftaet hun toelaten fal, hebbende dit vaft 
betrouwen in de goedheyt Godes, dat gelijk hy tot 
noch toe fo miraculeulelijk, defe Vereenigde Provin¬ 
tien gehandhaeft en bewaert heeft, tegens de ralernye 
en furie van de voorlz Spangiaerts , hare gemeene 
vyanden , byde voorfchreven Provintie van Brittan¬ 
nien van gelijken ookfo doen fah 

Aldus gedaen en gearrefteert ter Vergaderinge van 
de voorfz. Heeren Staten Generael, in den Hage den 
19 May 1594. Onder ftont gefchreven: Ter Ordon¬ 
nantie van de voorfchreven Heeren Staten. 
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C. Aerffens. 

35e üeeren Staten ©enetaeï toatett ban ben ftcu 
ning 3jacobbeVI Jtonhig ban Ibcïjotïanb/ berfocljt 
ter cefïe en tot ©cbaba-£ of ©etupgen op ben ©oop 
ban fijnen ©etfï-geboaicn jêujone ben $iwce ban 
^cftotïanb / bie ben a8 $ebjuat;*i befe£ 3|aer£ tot 
&trijbeling geboren toa? / cn ljp geteeït ïjabbe bp 
be feoninginne Itnna / -èuftet ban ben jcgentoooj' 
bigen feoning ban ©enematften: J£icr ober Rebben 
be ï^eeten Staten generael gecefoïbcert / aïbaer te 
fenben ben 3©eïgeöorcn ©eereB&aïtabcn/ ïfecreban 
23?ebecobe / ©panen / ^Cmepbe / $c. en IBr. 3lacob 
©alfc/ iftaeD en iCrefoncr ©cnerael ban Selanb / be 
toelftc ben 8 SEugiifli I bergefelfcïjapt met beïe ©beL 
ïieben/ ban ber ©eerc in ^cïanö afgebaren 3fjn / en 
ben 13 ber felbec JSÖacnb tot Xeltt) in &cïjotïanö 
met goeben fpoeb tori aeugeftotnen 51311 / en toerben 
aïbaer ban beó fóonïng^ ©flfatcren teer ï)cerftjftont= 
fangen / en toerben ooft aïbaer ban ben Eigent Der 
heeren Staten Generael Slibiiam damman ban 
ïörjftertoït/ ban alle geïegcnttjent onbcriiejjt ,• fp bom 

ben ooft aïbaer be^lmöaifabrur^ ban ©enematften / 
23?imftoyft en IBecfteïenftnrg; rnt leften qttam bacc 
ooft be ï^eere ïioöb^icljt ïSabcïef/ '^mbaffabctir ban be 
fóoninginne ban ©ngcïanö. 

©cn ©oop i? geccïefyeevt ben bartigfïen tSugnfïi 
na be êrïjotfe / bot i? / ben negenben Jhcptemtoi? na 
ben £©jeutocrt fïtjlc/ tot &trijbcïing met grote $0111^ 
pc en Ceremoniën: ©c ©?abe ban juffer / 2Smbaf= 
labeur ban öe Uomnginnc ban ©ngeïanb 1 bioeg ïjet 
fïinb op fijn Urmen na be lïrrcfte / cn pjcfentccrbe 
bat be23ljfcï)op ban Kbcrbcnno ten ©opc/ bie eer- 
frcïijft in be ^cftctfe Caïc./ cn Daer na m ’t Slatijn / ~ „ 
I)ct inïjoiib cn betefteninge ban ben ïf. ©oop ber* ©oop . 
ïjaeïbe en bctftïacrDc; baeruatorrbdjftktTnbgebciopt, dan_ detó 
en genaemt Frederik Henrik, en Henrik Frcderik, i&nuce 
ten inflen batbe^ koninginnen ©aber ^reberieft toa^”6ot, 
gepccten / en bat be Ïiioïiing ban ©lauftnjft ^enrtcft ianb 
(bic mebe ten ©oop toa£ gebeöcn / en eenige bagen toL:ct 8ta 
na fijnen IfmbaffaDeur bertoacïjt toab / ooeft Den “Lcct(. 
ïbertog ban 23nnistotjft / üenrtft / cn ben ïfcrtogïj 
ban ^©ecfteïenbtirg / bet ïtoninginnr ©:oot ©abec / 
en be iïoninginne ban Cngeïanb^ ©abec ^enrieft 
ïjabben geïjeeten, ©e Ceremoniën De£ ©oop? ge- 
baen 3tinbé / Ijeeftmen ïjet limb toeberom in ’t ^of 
gelagen / en ïjabben D’SfimbaffaDcur^ eïft j^acr ©cop- 
CÜfte op een (Cafel gcfïelt en gcpicfenteett: ©au 
toegen be Itoninginne ban Cngcïanb / toerben ge? 
pjefenteert tien feftoone ^ftlbere «ètucfteit ©crgnït/^oo^ 
aï? jfïeffen/ Hannen/ doppen / ïampet./ (Je. ©aneffreoan 
toegen ©enemareften / en ban toegeii S?HU?totjcft 
en iBecfteïcnüiirgï} / toerben gepicfentcett £%iïbetc ]ctn&e' 
ïlfoppen boï ©aeïöer^ / cn eenige ^ntoeslen : Cn ncrai 
ban toegen be Staten Cencrael ber ©eremigbe $ït-fcct; 
öerïanben / toerben geptefenteert ttoee ècöoone en 
ftonflicl) geto2ocï)te ©onben ïHoppeu met ©rftfefé / lanöie 
en baer beneffen? eene ©oube ©oofe / ban poeren 
en klonteren ©onbc / baer in ïacï) een ©ejcgcïben wn’ 
©ente-25pef / toaer mebe De ©ertenigbc Beberïan^ 
ben ben jongen ©iince begiftigöen / met een ILijf- 
©ente ban bijf bupfentCttïbeu 3Iaerïijftö/ fijn ïebeti 
ïaug geburenbe / te betalen jaetlijft? aen ben Confer^ 
bateur banbejp?tbilegien ban ^cljotïanö / binnen ber 
£>tab ban Campbeere in Ecelanb / ofte aen fislftert 
anbere / aï? baer toe gecommittecrt foube tooiben i (Foi.47) 
befe ttoee ©oube ^ot^pen en ©oofe toarni torgenbe 
ontrent bier ïjonbert ©neen in ©ouöe i be boojf$. 
j^eerc ban 23?cöcroöe goeber ©eb. ïjctrft mn befelbe 
booi fijn ïUamerlatenftett/ eninöcïjanöcngcgeben: 
?ïiï^ befe boo:f5. ttoee fioppm cn ©oofe gepiefcntccrC 
toerben / fepben cfnige bau be &uite ban De ©uutfe te¬ 
gen bc jèrfjotten/ (ïenbe fa toepnig ^tutften / én met 
fo grote ^>tncftcn al^ ö anbere iéiïbere / cn niet anDer£ 
toctcnbe of Die toaren mebe ban ^iïber ©crgiilb / 
tegen ben anberen / Pufj al? toiïlenbe feggen / art^ 
ber? niet; baer op cenen onber be Mmitc ban öe 
Beöcrlanöfe ©cfanten / bie Dit fcp gcüaïle [joc’be / 
fepbeOberltlpb / Non eft Puf, Sed eft Pürum Aürum ; 
i? geen Puf, maer Louter Gotn: ’ttoéift (jomiöe / 
3tocgen nut befcljaemtïjqit baer op fïtlïc: ©aerna 
toerb be ©ouben ©ofe gcopent/ en baer npt geïangt 
eenen bc5cgclben jfrancrjncn 23tief / Die top in 13!)e* 
berlaubs gctranflatcert / ïpccbn boegen cntoajs iuu^ 
Dcnbeaïbu^: 

DE Staten Generael der Vereenigde Nederland- ban*e 
fe Provintien, allen den genen, die defe jegen- JBiflrgctfi 

woordige fullen fien of horen leien , Saluyt, Doente“?^an 
weten, nadien het God Almachtig belieft heeft, den 
Doorluchrigften Koning lacob de VI van dien name jaerffj; 
van Schotland, te fcgenen met cenen Soon en jongen 
Prince, dewelke hy gewonnen heeft by de Doorluch- 
tigfte Vrouwe, Me Vrouwe Anna, Dochter van De-rad öcr 
nemarken, Koninginne van Schotland fijne Gemale , p;in cc 
om het felve Rijk te befitten en regeren ook te conti- 
nueren, de oude Vrede en onderlinge vrientfehap met jjlnö aw 
defe Landen na hem. En de voorfchreven Heere gröcn- 
Koning , de voornoemde Vereenigde Provintien 
fo vele eere te doen , van ons te ftdlen in ’s getal 
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M Het cenendartigile Boek. 
vasï fijne Sbefe vrienden ers Bondgenooten , ons 
Aebbeade doen verfeekerx door <ie Heere William 
Kiecl», Ridder van fijne Qrdre, fijn Raed en Edel- 
rnaffi van fijne Kamer, en den Kapiteyn Guilliame 
Morray , Provooft van fijne Stad van S. Andries , 
ijne Ambaffadeurs , om te betuygen den Doop van 
ta voorfchreven Heere Prince, door’t welk en vele 
andere bewijfimgeen publijke aften, den voorfchre¬ 
ven He«reK.omg8g doet blijken, de oprechte vriend- 
fchap ea fimcete affeftie s die hy ons en den ftaec 
der voorfchreven Provintien toedraegt , tot de be- 
fboudemffe en bandhavingevan dien. Soo ift, dat, 
om te betoüiem dat ons dat niet alleen feer aenge- 
naem is , sn dat wy ons daer door feer veroblb feerr geven , maer ook begeeren den voorfchreven 
ieere Prince eene gedenkenifle daer van te laten , 

opdathy tot fijne Jaren gekomen zijnde, des te meer 
occafie hebben, indacheig te wefen de voorfchreven 
vriendfehap «n affeftie, die fijne Majefteyt fijn Heer 
en Vader , dele Landen toegedragen heeft om fijne 
voetstappen na te volgen, en die ook te beminnen, 
affeftioneren en begunftigen in alle occurcntien, ge- 
iijk fy verhopen. 

25obcn tefen Rebben te ümïy. <&£fmtm / onDec te 
Boeder# gegeten een 23o?fe met tMig tlofenobeleii / 
beïjalten anDere parttciiliéce Cefcljenhen / tot betoa* 
ringe ban D’Ccre en deputatie ban öeffe Santen. 

boojfs- honing ban &cbotïanD ftceft tot ten 
ontfang ban te boojfj Htjf-tSente geautöorifcect^a- 
queé S3atcon/ ïtoopman ban fijne Jstaü ban fjtfid- 
tittcg/ of anDere j bolgcnte fijne affïgnatie: ©efee^ 
ten Staten Cmeraeï Ijebben Deïafr ban Deboonj.Élen* 
teonDerDcboojf^pjobinticnDacr na gcfubDibiDcert / 
Dat elke pjobintie toeten fouDe boe beïe Die in Dc boojft., 
Bente jaerltjh# te teagen fotiDen Ijebüm; Ce toeten / te 
<^uote of ponie ban 

•JMDerlanb beDzaegt Daec in jaer * 
ïijcïf^ r-y — 

PoïïanD z'67o_ 
EelanD ó77_ 
Htrecbt z-6 — 
B?ie#ïanö 5k — 
aber-ffftf V75 _ 
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Wy hebben belooft en geconftitueert, beloven en 
conftitueren by defen , tot prohjte van Frederik Hen- 
rik , Henrik Frederik , Sone en Prince van Schot¬ 
land, eene Lijf-rente van vijf duyfent ponden, van 
veertig groten ’t pond *s jaers, te beginnen te lopen 
van den dag van fijnen doop af, waer van het eerfte 
Payementverfchijnenfal, eenjaerna den felven dag 
cnDoop, eaalfo voortaen van jare tot Jare, gedu¬ 
rende het leven van den voorfchrevan Heere Prince i 
belovende alle Jaren de voorfchreven Lijf-rente te 
doen betalen in de Stad van Campheere, in handen 
van den Confervateur der Privilegiën van Schotland, 
of fbdamgen anderen, die daer toegecommitteerten 
geordonneerc fal worden, om die te ontfangen uyt 
de gereedfte Penningen , die t’ellijken Jare op den 
dag dat de voorfchreven Lijf-rente verfchijnen fal 
gevonden fullen worden de Gcneraliteyt der voor¬ 
fchreven Provintien toe te komen en behoren j tot 
welken eynde wy ordonneren aen onlen Ontfanger 
Generael, diehetjegenwoordigis, en die hec in toe¬ 
komende tijden wefen fal, dat hy dien volgende hebbe 
alle jaren te betalen » gedurende het leven van de 
voorfchreven Heere Prince , op den voorfchreven 
termijn de voorfchreven Lijf-rente van vijf duylent 
Ponden, in de voorfchreven Stad van Camphcre, in 
banden van de voorlz.ConiervateurderPrivilegien van 
Schotland, offouanige andere, die daertoe gecom- 
mitteert lal wefen, uyt de gereedfte Penningen van 

- fijnen ontfang, die yeder Jaer bevonden fullen wor¬ 
den, deGeneraliteyttoe te komen, en te compare¬ 
ren, ten dagedatde voorfchreven Lijf-rente verfchij¬ 
nen fal , fonder dat hy andere of fpeciaelder ordonnan¬ 
tie , dan defe tegenwoordige lal hebben te verwachten, 
fodat den voorichreven Ontfanger Generael, voorde 
ficrftemael ontfangende,Copye autentik van defen met 
quicantie, en dan voorts van laertotlaer, alleenlijk 
quitantie van de betalinge, die hy volgende defen ge- 
daen fal hebben, de felve betalinge hem in rekeninge 
gepaffeert, en goed gedaen fal worden, daer en fo ’t be¬ 
horen ial \ alles fonder arch of lift, en tot groter ver- 
fekertheyd van het vooriz. hebben wy de tegenwoor¬ 
dige doen zegelen metonfen Zegel, en ondertekenen 
by onfen Griffier. Gegeven inden Hage in Holland, 
denaó lulij ijyi- 

Geparagrapeert Hottinga Vt. 
Op plijke ftont, Ter Ordonnantie der voorfz. Hee- 
ren Staten Gederael. 

Ondertekent C. Aerjjens. 
En gezegeit met hecZegel derfelverHeerenStatenGe- 

nerael , m Roden walde, hangende aen eenen Steertc 
vanGoudenSnoeresvermengt metSilvcrenrodeZijde, 

We boojf5. ^?efentenbeDtenDeboojf3.<6erantcn 
aan oe tecrcn Staten ^enecaeï / aen Ijante ban De 
wauinginnc ban ^djotlanD / Die met Den éloning Daer 

betepö fat / gepjefenteett. 

Stomt t’famen ycoo — 0 — o 

CnaïfoDeïionmg ban ^djotïanü D002 te booiR, 
Mine '^mbafTabaiCö / De boojiioemDe Deer en Graten ©w» 
«©enecaeï/ geptefentefet IjaDDe op nfctitodtc tebcffib ?«»*« 
gen en bernientoen Dc BetbonDcn of Cractatcn / Die S" 
tnfTcöen fijne ©oojfatenenCicpfec iaacde De V en am • bS 
Dece fijne Booifaten / ïfecrcn ban Defe JtanDcn / ge= 
maelit / Daer tor Ijjj ïjem toa£ geteagcnDcacn De 25ïte^ 
ben en füegifïeren ban öebooifj herren Staten öenc; tTeu 
cael met bpbocgmge ban ’t gene toeïlie gocD gebons 
Den fouöe mogen toosten/ om Dacc-en-boben eberhoi 
men te toot tem fo IjaDöen De bootnoemDe Cfcecen ^ta= 
ten<j3enccaeï Doen opfoeben al t gene Daec toe toaé ber- 
epfcfjenDe / en ffaDDcn tot Dien conDe öebooifj. ïjace 
Wanten Daec toe gecommittecct / en bolle ïafïgeges 
ben orume’tfclbete bcngcen. Huthcacljteban todfte 
bare ConimifTie De bootf?. ouDe Contracten ban SfL 
Ifantien en toienDfcffappën / tuffdjen Dc ISconc ento 
tongen ban ^cbotlanD / met De j^eDeclatiDen becmcut/ 
bebefïigt en geconfirmecct sijn / en 3fjn Daec ban ge^ 
maebt beïfoojïtjfee 23ticben / met infectie ban bet Ïcfïe 
Contract/ gefloten tot23snr$in^>enegoutoen/ bp 
jlBana Cionmgmne ban H?ongacncn/ in Den name 
ban Den Itepfcr Carolub Dc V. métten ?EmbaflaDcuc 
ban .^cbotlanD / m öcn name ban De jlBamboicgen 
parlement/ ban Date Den 15 3Bcccmb. ?lmio 1550. 
ban bepDc jijöen bp Dc jtehiccn gceonficmccct Hlnna 
i y51. Den eeeffen lïian. JBelbeboojfj. 25jicbcn ban 
bernieutomge en bebefligingc bier na 31311 boïgente/ 
lupDcnDe alDu^: 

DE Staten Generael der VereenigdeNederlandfe &KttiÈt 
Provintien , allen den genen, die dezen tegen- to/nae 

woordige zullen fien, of horen lezen, Saluyt. Nadien 
het den Doorluchtigften Koning Jacobus , de Sefte ®r0CI:*' 
van dien naem, Koning van Schotland , beliefr heeft [cjm 
ons te doen aenfoeken door de Heeren William Keith , &rn 
Ridder van fijne Ordre;, Raed en Edelman van fijn Ka- 
menenden Kapiteyn Guilliam Murray, Provooft van ^hot» 
fijne Stad van Sr. Andries, fijne Ambafladeurs, om te fanö/ 
vernieuwen alle de oude vrundfehappen, Traftaten, en öe 
Alliantien en Verbonden , hier te voren gemaekttu- 
fchen de Predeceifeurs fijne Voorzaten, Koningen en p^obiiK 
Koninginnen van Schotland , en de Princen dezer eten. 
Landen , en van wegen dezelve , en namentlijk 
het Traftaet van eeuwige Pays en Verbond , ge- 
maekt en geaccordeert in de Stad van Bings in Hene¬ 
gouwen, in’r jaer i yyo. den iy dagh van December, 
tuflehen de Commiflarifen van Keyfer Karei de Vijf¬ 
de, enden AmbafiTadeurvan Me-VrouweMarie, Ko- 
ninginne van Schotland, met den wille en toeftaen vaa 
den Momboir van hare Majeft. Gouverneur van’t 
Konxnicrijk, en de Heeren Pai lament,daer toe gecom- 
mitteere en geauthorilecrc j van weder-zijden beve- 
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'ƒ54- Vervolg der Nederlandlê Oorlogen.' 
iligt en be-eedigt den eerflen May Anno 1551. Ver¬ 
klarende de voorfchreven Heeren Ambafladeurs, 
dat fijn Majefèeyt te vreden was, voor hem en de On¬ 
derzaten van fijn Koningrijk de voorfchrevenTradta- 
ren te vernieuwen , beveiligen en onderhouden ; zoo 
ift, dat hy den voorfchreven Heere Koning zeer oot- 
moediglijk bedankende van fijne aenbiedinge, en de¬ 
zelve aenveerdende: Wy voor ons en deninwoonde- 
ren der voorfchreven Vereenigde Provintien, hebben 
geapprobeert,geratificeert, beveiligt en vernieut ,ap- 
proberen, ratificeren, beveiligen en vernieuwen by 
deien , alle de voorfchreven oude Vrundfchappen, 
Traslaten en Accoorden van Pays, Alliantie en Ver¬ 
bond , hier-bevorcns gemaekt tuflehen dcPredecef- 
leurs en Voorfaten van fijne vooriz Majeileyts Ko- 
ningen en Koninginnen van Schotland , en de Princen 
van deze Landen , en van wegen dezelve, en nament- 
lijk het voorfchreven Tradlaet van eeuwige Pays en 
Verbond, gemaekt en geaccordeert in de Stad van Bins 

Fo 4 1 in Henegouwen, in’t jaer ryyo. den 15 December, 
tuflehen de Comraiflariflen van Keyfer Karei de Vijf¬ 
de en den Ambailadeur van Me-Vrouwe Marie, Ko- 
ninginne van Schotland, met wille en toeilaen van 
den Momboir van hare Majeileyr,Gouverneur van het 
Koningrijk van Schotland, en Heeren van ’t Parla- 
ment, daer toefpecialijkgecommitteert en geauthori- 
ieert van wederzijden beveiligt en be-eedigt op den 
i May Anno 155 i- Waer van den teneur van woorde 
tot woorde hier v olgt, en is zodanig: 

KarolusQuintus, by der gratie Godes Rooms Key- 
zer, aitiid vermeerder des Rijks, Koning van Duyts- 
land,Spangien ,beydeSicilien, Scc. Ertz-Hertog van 
Ooilenrijk , Hertog van Burgondien , Lotterjngen, 
Braband, Luxemburg, Gelderland, Sec. Gravevan 
Habfpurg, Vlaenderen, Arthoysen Burgundien, Paif- 
grave van Henegouwen , Holland , Zeland Ferret, 
Namen en Zutphen, Prince van Swaben , Mark-gra- 
ve des Heyligen Roomlen Rijks, Heere van Vriefiand j 
Salines, Mechelen, der Stad Steden en Provintie van 
Uytrecht, Over-YflelenGroeningen; Dominateur 
in Afia en Africa, tot eeuwige gedachtenifle der zake, 
erkennen voor ons, onfen Erfgenamen en nalaten, en 
doen kond eenen yegelijken by dele tegenwoordige, 
dat alfo onlangs, te weten, den vijftienden dag der 
Maend December in *t jaer 1550. te Bins in Henegou¬ 
wen tuflehen onze Commiflariflen en Volmagtigen , 
en den Ambafifadeur van den Doorluchtigen Princefle 
Maria, Koninginne van Schotland, met toeilaen van 
den Momboir van hare Majefleyt,Gouverneur van 
5t Riik van Schotland, en van de Heeren van ’t Parla- 
mentydaer toe fpecialijk gedeputeert, een eeuwig Vre- 
de-verbond igemaekt , en onder anderen overkomen 
is, dat het voorfz. Verbond in behoorlijker forme van 
ons , en de voorfz. Koninginne van Schotland en ha¬ 
ren Momboir en Gouverneur, enHeeren van’tPar- 
kment, alsook de Ridderfchapen Staten van’t Ko¬ 
ninkrijk van Schotland, zo in haren en harer Erfge¬ 
namen , Koningen en Koninginnen van Schotland, 
als des Koningrijks en deflelfs Onderdanen name, 
beveftight en be-eedighc, en Adte van fulke beveili- 
giHge en be-eedigingc , onder behoorlijke zegelen 
ge-expedieert , den eerilen dag van Maye des jaers 
1551. in onfe Stad van Antwerpen, denCommifla- 
xilen daer toe van weder zijden refpedtivelijk te de¬ 
puteren, gelevert en behandigt werden moet , ge¬ 
lijk breeder blijkt uyt de Articulen van het vooriz. 
Verbond , welker Teneur van woorde tot woorde 
volgt, enisfodanig: 

Wy Lodewijk van Vlaenderen, Heere van Praet, 
Ridder van d’Ordre van den Gulden Vlies, en tweede 
Kamerling van den onverwinnelijkilen en Mach¬ 
tigden Prince en Heere, Heere Karei de Vijfde, 
Rooms Keyfer, Koning van Duytiland,Spangien,bey- 
de Sicihen, Erts-Hertog van Ooftenrijk , Hertog 
van Burgondien, Lotteringen,Braband,Limburg,Lut- 
icnburg , Gelderland, &c. Grave van Habfpurg, 
Vlaenderen, Arthoys en Burgondien, Paltfgrave van 
Henegouwen, Holland, Zeland, Namen en Zut¬ 

phen ; Prince van Swaben i en Markgraef des H. 
Roomfen Rijks, Heere van Vriefiand , Salines, 
Mechelen, der Stad Steden en Provintie van Utrecht, 
Over-Yflel en Groeningen,Iohan van S. Maurits Hee¬ 
re van Montbarrey, Prefident in den Rade van Staten, 
en Viglius Zwichem, Prefident van den Secreten Ra¬ 
de van fijne voorfz. Keyferl. Majeft. Ridders en Do- 
óteurs in beyde Rechten, Kommififarifen van fijne 
voorfz.Keyferl.Majell.Gedeputeerde cot ’tgene bene¬ 
den verhack ftact, en Thomas Erftin, Ridder, Raed en 
Kommiflaris, infgelijke van de Doorl. Vrouwe Ma¬ 
ria, Koninginne van Schotland, met toeftemminge 
en bewilliginge van den Doorl Heere Iacob, Her¬ 
tog van Caftelherald, Grave van Arraney, Heere van 
Hammilton , haer Momboir en Gouverneur, en van 
de Heeren van den Parlamente van 7t Koningrijk van 
Schotland, fpecialijk daer toe gedeputeert, volgens 
de Procuratien , welkers teneuren beneden geinfereert 
worden. Doen kond allen en yegelijken, tegenwoor¬ 
dige en toekomende, dat een rijd lang lang iwaren 
tweedracht, vyandlijkheyt en Oorloge tuffehen den 
voorfz. Roomlen Keyfer , fijne Rijken, Landen en 
erffelijke Heerfchappijen , ter eenre, en de voolz. 
Koninginne van Schotland enden voorfz. Momboir 
en Gouverneur, mitfgaders de Ridderfchap, Staten 
en Onderdanen van het voorfz. Koningrijk, ter an¬ 
dere zijde , geweeil zijnde, en de Onderfaten van 
beyde zijden f ware Ichaden daer door geleden hebben¬ 
de, en ons eyndlijk van de vooriz Keyferl. Majeft. 
en de Doorl. Koninginne van Engeland, haren Mom¬ 
boir en Gouverneur van ’t Rijk, door interceffie van 
de Doorl. en Alderchrillel. Koning; van Vrankrijk, 
volmagt gegeven, om te communiceren , handelen 
en in conferentie te treden om te accorderen, enden 
Vrede , eendragt en gemeene rufte weder op te 
richteni wy na rijpe deliberatie, daer op gehou¬ 
den , en gelet hebbende op de Brieven van dc oude 
Verbonden en Contra&en, de welke tuflehen bey- 
der-zijdsPredecefleursen Voorfaten , en hare Rijken, 
Provintien, Volkeren en Landen, en namentlijk tuf¬ 
fehen wijlen den Doorl [acobus, Koning van Schot¬ 
land , en den Hoog-geboren en Machtigften Prince 
Philippus, Hercog van Borgondien, Lotteringen, 
Braband, &c. in ’t jaer 14.48. in de Stad van Bruflel 
geaccordeert, en by fijne Heylige Keyferl. Majeft. en 
der felve Doorl. Vrouwe Koninginnen Vader , ver¬ 
nieut zijn, hebben om’tfelve weder op te richten, be¬ 
veiligen en vermeerderen, in den name der voorfz,. 
Princen in dc navolgende Articulen geaccordeert 
en bewillight, accorderen en bewilligen by delen. 

Eerftelijk, dat alle vyandfehappen , oneenigheden, 
hofliliteyt en Oorloge, dewelke tuffehen de voorfz. 
Keyferl. Majeft. en fijne Rijken, Landen en Heer¬ 
fchappijen, boven in fijnen tijtel in ’clange verhaelt, 
en andere jegen woord dijk by hem beferen , en 
derfelver Stadhouders, Gouverneurs en Onderdanen, 
ter eenre, en de vernoemde Doorl. Koninginne van 
Schotland , haren Momboir en Gouverneur , Sta¬ 
ten en Onderdanen van bet vooriz. Koningrijke van 
Schotland , Landen en Heerfchappijen , ter ande- 
rezijde, tot noch toe geweeft zijn, afgeleyd en te 
niet gedaen fullen welen , en met aller vooigaender 
dingen en yegelijker gepretendeerder ongel ijken eeu¬ 
wige vergetelheyt, voortaen t’eenemael uytgewifcht 
fullen geacht worden , fo dat ter occafie van dien , 
of om de infradtie der voorgaende Verbonden, fo 
dat van nu af van geen van beyden yetwes, ’t welk de 
finceerheyd der vrundfehap , door het tegenwoor¬ 
dige Traétaec weder opgerecht, foude mogen quetfen 
of beletten, den anderen kan of mach voorgeworpen 
en g«allegeert worden ; nochte fullen voortaen fy, 
hare Erfgenamen ofNafaten, malkanderen , of mai- 
kanderens Rijken, Landen en Onderdanen , of den 
genen die tedefer tijd onder hare protedlie of gehoor- 
laemheyd ftaen, d’Oorloge aendoen, of vyandlijk, 
felfs of door anderen, afbreuk doen, oflenderen of 
aenvallen, en fy fullen fich met alleen felfs van alle 
vyandlijkheyd onthouden, maer fullen ook hare migt 
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Het eenendartigfle Boek. 
en gehoorfaemheyd ftaen, hun van alle geweld dwin¬ 
gen en doen onthouden ; revocerende alle en yege- 
lijke cotnmiffien en opene brieven > fo van reprefa- 
lien, als alle andere, dewelke of den Ingeletenen ol 
Vreemdelingen gegeven en verleent zijn, om den 
Krijg te mogen voeren, en den Onderfaten van den 
anderen Prince te beichadigen , en defelve ganlche- 
lijcke jte niet doen; fo dat, indien voortaen yemand 
onder ’c pretext van dien yetwes quamte attenteren, 
of des anderen Onderfaten te beichadigen > defelve 
voor Vyanden , Vrybuyters en Zee-Roovers , van 
beyde zijden gehouden, en als fodanige getra&eert 
en geftraft fullen worden, en behalven de criminele 
ftraffen, voor al gedwoogen den Onderfaten en Ey- 
fchers de gedane fchaden te vergoeden 5 en daer fal 
voortaen tuffchen de vooriz. Keyierl. Majeft. en 
Doorl. Koninginne, en beyder Erfgenamen enNa- 
faten, mitfgaders hare Rijken, Gouverneurs en On¬ 
derlaten, eene goede en oprechte Nabuyrfchap, en 
vafte Vrede, te lande, ter zee en op de foete Wateren 
wefen, dewelke in de toekomende tijden eeuwigl ijk 
duren , en onverbrekelijk onderhouden fal worden, 
fo dat de Onderfaten der voorfz. Rijken en Landen 
van nu af fo te land, als ter zee, en op te publijke 
Rivieren, (onder eenig vrygeleyde ofPafpcort, ge- 
nerael of fpcciael, malle dc voorfz. Koninkrijken , 
Heerfchappyen of Lande, Steden, Kuiten, Havenen, 
en Reeden , geene uytgenomen , vry, vrank en feker- 
lijk komen, arriveren, varen, enmdefelve, folang 
alsfy begeerenfullen, fichonthouden, verblijven en 
converleren , en aldaer Provilien en leeftocht , en 
wat fy meer van node hebben en hun dienlijk is, Ton¬ 
der eenig tegenfpreken kopen en verkopen mogen $ 
en ook uytde voorichreven Koningrijke, Heerfchap¬ 
pyen , Landen, Steden, Kuften, Reeden, Havenen en 
Geweften, en yegelijkeder felven, lodikwilsaifthun 
goeddunken lal> na haer eygen of andere Quartieren , 
Provimien en Landen , met hare eygene gehuyrde of 
geleende Schepen of W agens, mirifgaders alle en yege- 
lijke hare Koopmanfchappen , Waren en goederen , 

(Fol.49) vry en vcrfekeitgaen , komen en wech-trecken , en na 
de Ordonnantiën der Rijken , Landen en plaetien, de 
Tonen en Impofteo der felve betaele hebbende, fonder 
eemgeverhinderinge haren Koophandel vryelijk drij¬ 
ven magen ; fo dat geene Perfonen, Schepen, Waren, 
noebtegoederen van dien, bydcPrincen van eenige 
van beyde zijden , haer Gouverneurs, Luytenanten, 
of Onderdanen, onder geenigerhande coleur, pre¬ 
text, of occafie , aengehouden , gearrefteert,of in eeni- 
gerhande wijle befchadigt mogen werden. 

Item, tot volkomender beveiligtnge van de oudé 
vrundfehap, navolgende de voetftappen der Voorva¬ 
deren, lullen de voorfz Keyferl. Majeft en Doorl. 
Koninginne (gelijk in de Brieven van’t Verbond, tuf¬ 
fchen wijlen den Doorl. Iacobus, Konink van Schot¬ 
land , en Philippus, Hertog van Burgondien,gemackt, 
breeder begrepen ftaet) voortaen rnet waerachtige en 
oprechte liefde cngoetwiilgheyt malkanderen omhel- 
fen, enmalkanderensdienft, oirbaer en eere beneer- 
ftigen, ondien ft fchade en nadeel na al haer Vermogen 
trachten af te keeren cn te beletten. En fo wanneer het 
fal komen tegefchieden, datby de vyanden en weder- 
partyen van her een deel, dewelke nochtans niet door 
Verbond oidooreenen naeuwen band van Maegfchap, 
of verwantfehap met her andere deel niet verbonden 
m zi jn, den Oorloge aengevangen en aengedaen wierr, 
en dat acel,het welke d’Qorloge aengedaen fal worden, 
het andere deel fal aenfoeken, of behoorlijken doen 
aenfoeken, om fich hulpe, fecours en afliften tie te- 
gens fijne wederpartyen en vyanden re doen; indien ge- 
vslie fal het deel, ’t welke fo aengefogt lal zijn, gehou¬ 
den en lchuldig wefen het andere aenloekende deel, 
metter dacx hulpe, affiftentieen byftand te doen, en 
fecours, fovan Krijgsvolk, als van Leeftocht, Sche¬ 
pen,Inftrumenten>Art-illerye,en andere dingen tot den 
Oorloge behorende, in de meeftc quanticeyt, en met 
den beften ipoe -.alsna eyfch derlake,en naden ftaet en 
diipoiïtie der affairèn van het voorichreven acngefoch- 

te deel alfdan bequamelijkfal konnen gefchieden , te 
(enden. 

Item, fo een van beyde deelen in eenige Oorloge 
komt te vallen , en ’t felve daer na tot dienft en wel¬ 
ft and van fijne Landen , Heerfchappyen en Onder¬ 
laten, PaysofBeftant met fijne wederpartye en Vyand 
foude willen maken, fal den felven dat vry ftaen, fon¬ 
der eenige verhinderinge van den anderen, wanneer [ 
en in fuiker voegen , alft hem goet dunken fal ; fo , 
nochtans, dat hy het andere deel onder fijne vruoden 
en Bondgenoten , volgende het vooriz. Verbond, tuf¬ 
fchen den voorfz. lacob, Koning van Schotland , en 
Philips, Hertog van Burgondiengemaekt, begrijpen. 

Item, fobyde befoldigde, Vafallen, of Onderda¬ 
nen van het eene deel , den anderen deeie, of fijne 
Landen, Heerfchappyen, Vafallen, Befoldigden of 
Onderdanen 3 fchade ofafbreukgedaen oftoegevoegt 
wierd , in haer periooen of goederen, te lande of ter 
Zee, in dien gevalle fal dat deel, waer van de fchade 
gekomen fal zijn , gehouden welen den fchuldigen 
te dwingen, dat ly de gequeifte partye roet der daed 
de fchade of o veria ft , den (elven aengedaen, remme¬ 
ren en reftitueren en dat op den voet en forroe van ie— 
ker verdrag en concrad tuffchen de Doorl. Vrouwe 
Maria, Koninginne van Hongarien, Bohemen, &c. 
en gouvernante van Nederland voor fijne Keyier 
Majeft. en Iohan Campobel, Ambaffadeur van wij¬ 
len den Doorl. Koning lacobus, in ’r jaer .1 ypi te 
Bins gemaekt, en daer na by den voorfz. Koning bc- 
veftigt. 

Hier-en-boven lal pegel ijk der voorfz. beyde deelen, 
oprechtelijk en ter goeder trouwe fijn befte doen, esc 
de Zee-Rovers, van wat Natie of gedachte fy ook 
zijn, t’eenemael uyt de Zee en Kuften van de Rij¬ 
ken en Heerfchappijen beyder deden, uyrgcroeyt, en 
in de Landen of quartieren van eene van beyde de dee¬ 
len , in eeniger wijle of rmniere aengeheuden werden; 
en lal gehouden zijn d’Eylanden cn quartieren van 
fijne Iurifdiéhe, Rijkenen Heerlchrppijen, te vey- 
ligen er. befchermen tegens de Roverijen vanalie en 
yegeljike Schuymers en Zee-Rovers, door dewel¬ 
ke de Onderdanen refpeftivelijk in hare trafijken , 
Vaerten, ot Vitfchenjen eenigfinsloüdenmogen be- 

I iehadigc worden. En fo eenige fich verftouten de Zee 
| te lchuymcn, de welke niet bekent zijn eenige fekere 
woon-plaetfe te hebben, maer die fich of r.a onbe¬ 
woonde Ey landen of na andere onbekende piaerfen re¬ 
tireren, waer door ri'Onderfaten vaneen van beyde de 
Princen fouden mogen komen fchade te lij den , die (al 
het eene déél ten vérfoeke van her andere‘gehouden 
zijn met gerneene Wapenen te vervolgen; en lullen 
niet aflaten, tot datdie gevangen zijnde de verdiende 
ftraffen on t fangen, of uyt der Zee gejaegt werden. En 
in'derfelver voegen (al men ptocedercn tegens degene, 
die hun de hand bieden en gunftigzijn, lödereenige 
in de Landen vanggebied van eene van beyde de Prin¬ 
cen mochten gevonden worden. En aengaende her ge¬ 
tal en qualiteyt der Schepen, waer mede die lullen ver- 
volcht worden, daer van fal tu flehen de felve Princen, 
en hare Raden daer toe gedeputeert, als den nood of 
occafie der (ake fulx vereyfehen fal, gehandelt enge- 
accordeert worden. En aengaende de Viflcherijeen 
vrye gebruyk der Zee, fal behoorlijk en fincecrlijk 
moeten onderhouden worden, ’tgene by het voorfz. 
Tradtaet Anno 1541. den 19 February te Bins tuffchen 
de Doorl. Koninginne Maria en den voorfz. Ambafi. 
fadeur van den Koning van Schotland gemaekt, be¬ 
doren en geaccordeert is. 

Voorts op dat ook de klachten overdevoorleeden 
ongelijken genoeg gedaenwerde, fal het den Onder¬ 
faten van beyde zijden vryftatn, en geoorloft zijn ’t 
gene genomen is voor de verklaringe der Oorloge , in 
de Maend van May Anno 1545. te Antwerpen roet 
den Arnbafiadeur vsnhet Koningrijk van Schotland, 
David Paynter, geaccordeert en beüoten, by wege 
van luftitie te vervolgen ; gelijk ook van 'c gene 
’t welkenade voorfz. relolurie rot den eerftenMayAru 
no 154.7. toe (ontreet welke tijd men weder tot de vo- 
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15 P 4» Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
rige vyandlijkheyd gekeert is) tegens de vry-geley- 
dcn en Attellatien bevonden fal werden ontnomen 
te wefen. Den befchadigde fal tegens de voorfz. Ro¬ 
vers en hare nakomelingen, voor fo veie als iy daer 
genot van gehad, en te rijker door geworden zijn, 
veerdige juftitie bedient worden. Doch by aldien, 
de voorfz. Rovers, of hare Nafaten, als boven, ge- 
condemneert en onderlochc, bevonden worden niet 
machtig te zijn om te betalen, daerom fullen nochtans 
de voorfz. Princen geen brieven van reprefalien verke¬ 
nen, noch den Oorloge hervatten mogen: Maer d On¬ 
derlaten van eenige van beyde de zijden , dewelke het 
kennelijk lal wefen dat datelijk, of altoos binnen drie 
Maenden tijds, in kracht der reprefalien te voren ver¬ 
leent, ofop eenigerhandeandere maniere, de fchade, 
hun aengedaen, weder ingehaelt hebben, diefullen 
voor delelve geen vervolg of aótie meer hebben. Inl- 
gelijken indien bevonden word, dat na dien tijd, dat 
den ftilftant der Wapenen, volgende het rapport van 
Seballiaen de Laubefpine , Abc van Bas-Foncayne, 
Ambalfadeur van den AlderchriftelijkftenKomng van 

, Vrankrijkjvan den voorfz. Koning,in den name van dc 
Doorl. Koninginne van Schotland belooft, enbyde 
Doorl.Koninginne van Hongarijenopden 15 Auguiti 
leilleden in den name van fijne Keyferl. Maj. geaccep- 
tecrt is, yemand van der Onderfatcn des anderen deels 
bevonden word befchadigt te zijn, tegens den (elven 
(lillland, dat fal ook volkomelijk van wederzijden ge- 
repareert,en d’afgenomen goederen gereftitueert wor¬ 
den, en d’overtreders van de voorfz. ftilftandgeftraft 
na behoren. Item, fo’t geviel (’t welke nochtans God 
verhoede) dat door in advertentie, of anderfins, by 
de voorfz. deden, of by eene derfelve, of door hare 
ofharerErfgenaemen Nafaten, Vafallen, Onderda¬ 
nen, of Beloldigde, yetwes hier namaels tot eenigen 
tijde, te Land of ter Zee, tegens den inhout van het 
tegenwoordige Tradfaet en Verbond, aengevangen 
en geattenteert wiert, daer door fal nochtans de te¬ 
genwoordige Vrede en Verbond niet gebroken we¬ 
fen, nochte eenigfins te niet gedaen of gebroken te 
Zijn geacht werden ; maer zy fal in haer kracht blij¬ 
ven , en men fal om dufdanige attentaten den Oorlo¬ 
ge niet moeten aenfeggen of aenvangen: maer de- 
felve attentaten en nieuwigheden, ter contrarie ge¬ 
daen, fullen degequefte partye, wel, behoorlijken 
veerdiglijk gerepareert en gereftitueert worden, en 
niettemin fal het tegenwoordige Traótaet en Ver¬ 
bond in fijne volle vigeur en kracht, gelijk herwas 
eer fodanige nieuwigheydgedaen en gepleeght wiert, 
eeuwigUjk blijven , en om defelve attentaten ful¬ 
len alleenlijk geftrafc worden de Attentateurs enbe- 
fchadigers, en geene andere, fo aen haer goederen , 
als aen haer lijf. Ook fullen daerom geene brieven 
van reprefalien, nochte eenigerhande andere Man¬ 
daten, (onder voorgaende behoorlijke vermaningen en 
verioeken, gedecerneert, of degene, diedefchade 

Fol , niet gedaen hebben, eenigfins gemolefteercworden. 
En aengaende de vermaningen en verfoeken, die 
fullen gefchieden door eenen exprelTen Bode ofGe- 
fante, den welken de Prince van het deel, ’t welke 
pretenderen fal verongelijkt te welen, te dieneynde 
aen den anderen Prince (enden fal. Na de wederkom- 
fte van welken Gefant of Bode , indien ’t klaerlijk 
blijkt, dat’er recht geweyget, of onbehoorlijk ver- 
achtert, of langer dan nabehooren uytgeftelt wort, 
reprefalien verleent zullen mogen worden, en anders 
niet. Ook zo zullen de Privilegiën, den Onderzaten 
van het Kumngrijk van Schotland , by Lodowijk 
HoogloffeUjker MemorieOrave van Vlaenderen An¬ 
no 1359. verleent, en by Philips Hertog van Burgon- 
dien ,<3cc Anno 1394..beveiligt, alsookhetaccoort, 
tuffehen de Gedeputeerde van den Koning van Schot¬ 
land, en van Philips Hercoge van Burgondien Anno 
14.27. gemaekt, en by Karei Hertoge van Burgon¬ 
dien , desvoor(z. Hertogc PhilipsSone, Anno 14.69. 
in de Maend van Maert beveiligt, mitsgaders het con- 
traël Anno 1529. gemaekt, en Anno 1531. den 24. Ju- 
ly by de voorfz. Keyferlijke Majefleyt beveiligt, na 

haer forme en inhouden, in haer kracht en vigeur blij ¬ 
ven , en vaft en bundig wezen, voor zo vele noch¬ 
tans, als zy eenig Articul van dit tegenwoordigeTra- 
ctaec niet contrariëren. Aen d’andere zijde ook zul¬ 
len den Kooplieden en Onderzaten van zijne Keyfer¬ 
lijke Majcfteyts Rijken, alleen yegelijkePrivilegiën, 
in de voorlz. Brieven, Accoorden en Traslaten be¬ 
grepen , in 'c Koningrijk van Schotland gepertnitc^ert 
zijn, en zullen de zelve vryelijk weder mogen genie¬ 
ten , gelijk d’Onderzaren van ’t Koningrijk van Schot¬ 
land , volgende de voorfz. Privilegiën, Accoorden 
en Contracten, in de Landen van fijne Keyferlijke 
Majefleyt zullen moeten genieten. 

Voorts van wegen fijne Keyfeilijke Majefleyt heb¬ 
ben fijne voorfz. Commiflarilen in dit tegenwoordige 
Verbond en Traclaec gerelerveert, begrepen , en inge- 
iloten den Doorluchtigen Koning van Romen , Hon- 
garyen , Bohemen ; Item den Alderchriftelijkften Ko¬ 
ning van Vrankri|k, en den Doorluchtigen Koningli 
van EngelandItem den Doorluchtigen Koning van 
Denemarken en Noorwegen, endeStenden vanhec 
Heylige Roomie Rijk, in kracht van het eeuwig Ver¬ 
bond,’t welk zy haer Rijken , Landen en Onderdanen 
onder malkanderen hebben. Item,van wegen de Door- 
lugtige Koninginne van Schotland heeft haren voorfz. 
Ambafladeurindic Verbond en Tra&aetgerefer veert, 
begrepen en ingefloten den Alderchriftelijkften Ko¬ 
ning van Vrankrijkjden Doorluchtigen Roomfen Ko¬ 
ning, mitsgaders den Doorluchtigen Koning van En¬ 
geland ; Item ,den Doorluchtigen Koning van Dene¬ 
marken en Noorwegen,endeStenden van het Heylige 
Roomfe Rijk; in kracht van het eeuwig Verbond, hec 
welkzy, haer Koningrijken, Landen en Onderzaten 
onderlinge hebben. Item tot volkomender bundigheyd 
van het voorlz zal het tegenwoordige Tradlaet by fijn 
Keyferlijke Majefleyt voor hem en fijne Erfgenamen 
en Nazaten, ter eenre, en om de mmderjarigheyd van 
de Doorluchtige Koninginne van Schotland by haren 
Momboir en Gouverneur, en de Heeren van den Par- 
lament, als ook de Ridderfchap en Staten van het Ko¬ 
ningrijk van Schotland, zo in den name van de voorfz. 
Koninginne,en hare Erfgenamen en Nazaten, Konin- 
gen en Koninginnen van Schotland, als vanhetfelvó 
Rijk en de Onderdanen van dien, ter andere zijde, 
in behoorlijker forme en met Eedegeratificeert en be¬ 
veiligt worden; en de A&en van Ratificatie, onder 
behoorlijke zegelen geëxpedieert, zullen den eerften 
May van het volgendejaer 1551. in deSrad van Ant¬ 
werpen de Commiffarifen, van beyde de deelen re~ 
fpedrivelijk daer toe te deputeren, wederzijds gele- 
vert en behandigt worden; eu niet temni zal van dare 
dezer tegenwoordige aen , den Piys vaft en bundig 
wefen, enhetzal den Onderzaten van beydezijden 
vry ftaen te handelen en te traficeren, als of de voorlz. 
Ratificatien nu datelijk van wederzijden gelevert wa¬ 
ren. Ook zal de tegenwoordige Pays en Vrede aen bey¬ 
de zijden in alle de principale Steden en plaetlen der 
voorfz. Koningrijken en Landen , daerzulksgewoon- 
lijk is te gefchieden, zo haeft als’c mogelijk zal zijn , 
zonder eenig argliftig üytftel, gepubliceert en afge- 
kondigt worden , alle bedrog enliftigheyd inallehec 
voorfz. t’eenemael verbannen en uytgdlocen zijnde, 
In oirconde van alle ’t welke, en yegelijk van dien, 
wy voornoemde Keylerlijke Majefteyts Commifïari» 
fen, alsook Ambalfadeur van den Doorluchtige Ko¬ 
ninginne van Schotland, in de voorfz. namen deze te¬ 
genwoordige met onze zegelen gezegelt, en met on¬ 
ze handen ondertekent hebben. Gedaen te Bins m 
Henegouwen,in’cJaer onlësHeeren 1550.den 15 De¬ 
cember. Het inhouden van de Commifficn volgt,en is 
zodanig. Carel de Vijfde, by der Gratie Godes Rooms 
Keyfer,altijd Vermeerder des Rijks,&.c. Allen en yege- 
lijken die deze tegenwoordige ter handen komen zul- 
len,Saluyt. Doen te weten,dac wy óns op de zeer grote 
voorGchtigheyd en gefchiktteyd van de Doorl. Prin- 
celfe Maria,Koninginne van Hoiigaryen en Bohemen, 
voor onsGouvernante inNederl. onfe feer lieveSufter, 
als ook op de gecrou wigheyd, oprechcigheyd en kloek- 
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beyd van onze lieve bezondere Luyden van onzen 
Rade, Heere Lodowijk van Vlaenderen , Heer van 
Praet, Ridder van deOrdrevan den Gulden Vlieze, 
en onzen tweeden Kamerling, en Johan van Sb Mau- 
ritz, Heere van Montbarrey, Prefident van de zaken 
van State, en Viglius Zwichem, Prefident van den Se¬ 
creten Rade, Ridders en Doótors in beyde Rechten, 
ten vollen vertrouwende, haer abzent als jegcnwoor- 
digalleen, ofzo’t haer niet gelegen komt, de voor¬ 
noemde Raden tot onze waerachtige zekere en onge¬ 
twijfelde Coromiffariflen en Volmachtigen hebben 
gsordonneert, gedeputeert en geftelt, ordonneren, 
deputeren en ftellen by dezen , gevende dezelve Ko- 
siinginnein Solidum, of den anderen voornoemden 
t’zamentlijk en twee van hun byzonderlijk generale 
smtboriteyc, machten vermogen , en fpeciael bevel, 
voor ons en in onzen name, met den Gezant, Ambaf- 
ladeur, Commiflaris, of Volmachtige van de Door¬ 
luchtige Vrouwe Maria, Koninginne van Schotland • 
met bewilliginge en toeftaen van haren Momboir en 
Gouverneur, en van de Heeren van’t Parkment van 
’t Koninkrijk van Schotland, daer toe gedeputeert en 
genoegzame volmacht hebbende , van en op eene 
waerachtige en oprechte vafte en eeuwige Vrede en 
Verbond van vnendfehap en eenigheyd, dewelke eeu¬ 
wiglijk, of ons beyder leven lang, of minderen rijd 
zalduuren, tuflchen ons, onze Erfgenamen en Na¬ 
zaten, mitsgaders onze Onderdanen , Rijken en Heer- 
fchappyen,ende voorfchreven Koninginne van Schot¬ 
land , en hare Erfgenamen en Nazaten , Koningen 
en Koninginnen van Schotland, ^n hare Onderzaten, 
Rijken en Heerfchappyen in tegaen en te celebreren , 
of op de vernieuwinge, beveftiginge en vermeerde- 
ringe van hetContradb en vrede-verbond, tuflchen 
ons en wijlen Jacobus Koning van Schotland , der 
voorfchreven Koninginne Vader , ingegaen en ge- 
maekt, te handelen en communiceren, pacificeren en 
vergelijken, envaftelijk te accorderen en befluyten, 
en van en op alle en yegelijke zodanige Traófcaten, 
Verdragen en Accoorden , Brieven , Inftrumenten 
en andere Aéten te maken en geven, en van d’andere 
Zijde te eyfehen enontfangen, en generalijk alle en 
yegelijke andere dingen te doen , dewelke tot eene 
eeuwige of tijdlijke Vrede, en tot het gemeene be¬ 
fte van beyde de Rijken , Provintien , Landen en 
Heerfchappyen dienftig , en in het voorfchreven 
met den aenkleven van dien, nodig zullen zijn, en 
die wy zouden mogen doen , zo wy by het voorfchre¬ 
ven tegenwoordig waren , alwaert fchoon dat om 
Jt zelve te verrichten fpeciaelder bevel vereyfcht 
v/ierd. Belovende ter goeder trouwe, en op Keyfer- 
Jijken en Kohinglijke'n woorde, dat wy dat alles, en 
Zo wat de voorfchreven Doorluchtige Koninginne en 
de voornoemde onze Commiflariffen in het voor¬ 
fchreven met den aenkleven van dien goedvinden ful 
len te doen, voor vaft aengenaem en bondig houden , 
en ’t zelve ratificeren zullen , en tegen ’tzelve tot gee- 
nigen tijde doen , nochce eenigfin9 breken , maer on¬ 
verbrekelijk’c zelve onderhouden. In oirconde van 
’t welke wy deze jegenwoordige hebben doen expedië¬ 
ren,en met het aenhangen van ons Zegel bekrachtigen 
Gegeven te Bruffel den eerften November in den jare 
1550. van ons Rooms Rijk het een-en-dertigfte,en van 
onze Koningrijken van Caftilien , Leons, beyde Sici- 
lien en d’andere het vijf-en-dertigfte. Op de plijke 
ftond , by den Keyzer Getekent Verreycken. En de 
voorfz. brieven waren gezegelt met het grote Zegel 
van den Keyzer in roden Wafïe. 

Maria by der Gratie Godes Koninginne van Schot¬ 
land, allen en yegelijken, tot welker kennifïe deze 
tegenwoordige komen zullen , Salut, Kund zy dat wy 
opdegêtrouwigheyd, kloekheyd , wetenfehapinden 
Rechten, en voorfichtigedifcredevan onzenlieven 
Neve en Getrouwen Raed Thomas Erftin , Ridder, 

« M.sO Qudde geboren van de Heerlijkheyd en geflachte van 
Erftin, ten vollen vertrouwende, hem tot onzen ge- 
wiffen ongecwijfeldelden Commiflaris, Volmachti¬ 
gen , Ambaffadeur en fpcdalen Gezant, met believen, 
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toeftaen en bewilliginge van onzen zeer lieven Neve 
Jacob, Gravevan Arraney, Heere van H&mmilton , 
en Gouverneur van ’t Rijk, als ook van de Heeren van 
onfen Parlamente, maken, ftellen en ordineren by de¬ 
ze jegenwoordige,gevende en verleenende den zelven, 
met believen, toeftaen en bewilliginge voorfchreven , 
volkomene en alderhande macht,authoriteyc, generael 
en fpeciael bevel,rot allen dagen en plaetfen , voor ons 
en inden name van ons, en alle de voorfchreven, met 
den Onverwinnelijkften Karolus, Rooms Keyzer, al¬ 
tijd Vermeerderdes Rijks, Koning van Caftilien, &c. 
Hertog van Burgondien , &.c. of met deExcellentfte 
en DoorluchtigftePrincefle Maria , Koninginne van 
Hongaryen, fijn Sufter, Regente en Gouvernante van 
Vlaenderen , en andere Provinciën en Heerfchappyen 
van Nederland, de voorfchreven volmacht hebbende 
in conferentie te treden, en van en op het maken, aen- 
veerden en houden van eene vafte eeuwige Pays en ee- 
nigheyd, dewelke eeuwiglijk of onzer beyder leven 
lang, of minder tijds duuren zal,tuflchen de voorfchre¬ 
ven Keyferlsjke Majefteyten fijneNafaten, Onderda¬ 
nen , Provintien en Heerfchappyen, en ons, en onzen 
Nafaten, Koningen van’Schotland , en onfen Onder¬ 
danen , Koningrijk en Heerfchappyen, in toekomende 
tijden, en op het vernieuwen van het Contraft en Vre- 
de-Verbonr, tuflchen defelve fijne Keyferlijke Maje¬ 
fteyten wijlen onzen zeer lieven Vader Jacobus, Ko¬ 
ning van Schotland, ingegaen en gemaekt, te commu¬ 
niceren, handelen, accorderen, verdragen, beveili¬ 
gen, ratificeren, approberen , en bondighjk t’eyndi- 
gen en befluyten 5 en van en op alle cn yegelijke Ac¬ 
coorden , Tradtaten , Verdragen en Beloften , Brieven, 
Inftrumenten en andere Aéten re maken, palieren, 
geven en ontfangen , en voor d’onderhoudinge en 
volrreckinge van alle en yegelijke Poindten van den 
Acc 'orden, fo ’c hem nodig dunkt, eenen Eed van 
onf nt wegen, en van wegen den voorfchreven onzen 
Momboir en Gouverneur te doen , te vorderen en 
t’ontfangen en alle en yegelijke andere dingen, die tot 
den gemeenen oirbaer van beyde de Rijken , Provin¬ 
tien , Landen en Heerfchappyen, dienftig lullen zijn , 
re doen , verrichten, befchicken en refolveren ; be¬ 
lovende op Koninglijken Woorde, dat wy dat alles, 
en lo war onzen voornoemden Commiflaris in het 
voor-ve'haelde goed vinden fal te doen, voor vaft, 
bundig en beftendig houden, en onverbrekelijk nako¬ 
men zullen, al was hetzulks, dat het fpeciaelder be¬ 
vel vereyichte. Tot bekrachtiginge qn getuygeniflc 
van alle ’t welk, en elx van dien , wy ons grote Zegel, 
met believen, toeftaen en bewilligen van den voorfz. 
onfen Momboir en Gouverneur van’cRijck, opdefe 
tegenwoordige , met fijn eygen hand ondertekent , 
loen ftellen hebben., By Edimbourg den 8 Septem¬ 
ber, in ’t Iaer 1550. en van ons Rijk het achrfte. On¬ 
dertekent lohan. En waren de voorfz Brieven gezegelt 
met het Zegel des Rijks in MaegdenWafle. En het 
tegenwoordige Traófaet was ondertekent Eo»ys de 
Praet, I. deS. Maurits, T. Erftin, Viglius de Zwichem. 
En met der felver Heeren opgedrukte Zegelen be¬ 
krachtigt. 

Wy dan voornoemde Carolus Keyfer van alle en 
yegelijke van het voorfz.gehandelde enbefloteneten 
vollen geinformeert zijnde, en van ’t felve fuflifan- 
te kenniffe hebbende, en begeerende met de hoogt 
fte vuyrigheyt des gemoeds, met de voorfz. Door- 
luchtigfte Koninginne van Schotland en haer Rijk, 
Heerfchappyen, Landen en Onderdanen , d’oude 
vrundfehap te vernieuwen, en eene oprechte, fin- 
cere en eeuwige Vrede en eenigheyd op te rigten Reb¬ 
ben het voorfchreven Verbond , met alle en ye¬ 
gelijke Hoofc-ftucken , Poindten , Claufulen en 
Articulen van dien, na der felver gevolg en inhou- 
den , uyt onfe fekere wetenfebap, en vrye wille, in 
alle de befte wijle , voege , forme en ordre, fo wy 
beft en krachcigft na rechten konnen en fchuidig 
zijn , geapprobeerc , geratifieert en beveftigt, 
en houden het by den inhouden van defen, voor 
bundig, aengenaem, en van weerde, en begceren 
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dae het eeuwigduurge kracht en vigeur hebben. 
P^'En beloven daer-en-boven uytdruckelijk by de¬ 
len, onder Verband van Eede, by ons op de Hey- 
lige Euangelien Godes, met onfe Handen lichame- 
hjken aengedaen , gedaen ter goeder Trouwen, op 
Keylerlijken > VVoorde, voor ons, onfe Erfgenamen 
en Nafaten alles in dit tegenwoordige Accoord be- 
begrepen, en yeder poinét in ’t byfonder, te lullen 
voltrecken en onverbrekelijk nakomen, entegenshet 
ieive in geenderhande wijfe , diredtelijk noch indi- 
recftelijk , noch onder geenderhande gefocht pretext 
te lullen doen of komen. Tot oirkonde en geruy- 
geniffe van alle ’c welke, en yegelijk van dien, hier 
voren verhaelt, wy defen tegenwoordige onfe Brie¬ 
fen van ratificatie en beveftinge , met onfe eygen 
handen getekent en onderfchreven , met het aen- 
hangen van ons Zegel doen verfterken en bekrach¬ 
tigen hebben. Gegeven in onfe Keylerlijke Stad 
van Ausburg , den eerften dag van April in ’t Iaer 
lyyi. na PaefTchen , van onfe Rijken, tewetenvan 
Spanjen en andere het leven-en-dertigfte. Was aldus 
onderfchreven, CarolusV AJferzenot. By den Keyfer 
enKoning, Brine. 

Belovende ter goeder trouwe die te onderhouden 
en na te komen , te doen onderhouden en na komen , 
onverbrekelijk en eeuwiglijk, na haren teneur en m- 
houden , fonder daer tegens te doen in eenigerhan- 
de maniere, directelijk of indiredtelijk, onder wat 
pretext of dek-mantel het ook zy. In oirkonde van 
’t welke wy de tegenwoordige hebben doen zegelen, 
en ondertekenen by onlen Griffier. Gegeven in 
den Hage in Holland in onie Vergaderinge den z6 
dag Iulij in’t laer der Gratie i 59 4.. Gcparagra- 
pheert, Hottinga. Op de plijce ftond gefchreven, Ter 
ordonnantieder voorlz, Heeren Staten Ondertekent- 
C. AerJJen. En gezegelt met het Zegel der felve Sta¬ 
ten in roden W affe, hangende aen een fteert vaneen 
goude fnoer , vermengt met filver en roodverwige 
zijde. 

Wy Jacob by der gratie Godes, Koning van Schot¬ 
land, hebbende gefien , geleien , en gelet op hec Tra- 
ctaet van eeuwige Vrede, vrundlchap en verbond, 
gemaekt, opgerecht en bedoren hy de Ambaffadeurs 
van de Alderhoogfte, Alder-exct-llentfteen Alder- 
machtigfte Princen van feer geluckiger memorie, 
Karei de Vijfde, by der Goddelijker gratie Rooms 
Keyfer, altijd Vermeerder des Rijks, &c. in quali- 
teyt van Heere van de Nederlanden, en Maria by der 
gratie Godes Koninginne van Schotland, onfeAlder- 
ge-eertfte Vrouwe en Moeder, voor alldoen geau- 
thorifeert met het confenc van den Hertoge van Cha- 
ftelherault, haren Momboir, ende van den groren 
Rade van dit Koningrijk, voor hun, hare Heeren 
en Nafaten, dragende date te Bins in Henegouwen 
den 15 dagh Decembris in’r faer 1550. En vinden¬ 
de dat feer aengenaem, heylfaem enoirbaerlijk voor 
ons en onlen Staet, memerende te dienaenhen op¬ 
rechtelijk en onverbrekelijk van onlent wegen onder¬ 
houden en nagekomen te werden, fonderling aen de 
Vereenigde Provinciën der voorlz. Landen, fo om 
den gemeenfamer en vryer Koophandel en trafijketul- 
fchen onfe Onderfaten , en d’Inwoonders der Steden, 
begrepen onder de voorfz. Un ie, als om onfe oprechte 
en gemeene belijdeniffe van de waerachrige Religie, 
hebben hnceerlijk en folemnelijk belooft, gelijk wy 
by defen op Koninglijke trouwe en woord finceer- 
lijk en folemnelijk beloven, voor ons, enonleHee¬ 
ren en Nafaten, onverbrekelijk te onderhouden en 
nakomen, aen de voorlz. Vereenigde Provintien 
en andere, die fig hier namaels metdefelvefouden 
mogen vereenigen, haer Landen, Steden en In- 
woonders, alle en yegelijkede Poin&en claufulen en j 
Artijculen, begrepen in het voorfz. Tra&aet, of 
in eenig ander Verdrag of Accoord, hier bevorens ge¬ 
maekt en belloten by de Ambaffadeurs en Commiffa- 
rifen der Princen der voorfz. Landen, tot haer vafter 
Verhonteniffe en vrundfehap, alles met al fulker trou¬ 
we en oprechcigheyd , alsof de voorfz. Verdragen 

en traktaten, waren opgerecht en befloten geweeft 
tulïchen ons en de voorlz. Geünieerde Provintien 
in’t particulier. In oirkonde defes hebben wy de te¬ 
genwoordige ondertekent met onfe eygen hand , en 
ons zegel daer aen doen hangen. In onfe Stad van 
Edimburg den 14.. dag Septembrisin’tjaer 15514. en 
van ons Rijk het acht-en-twinrigfte; ondertekent Ja¬ 
cob. En gezegde met het grote Zegel van fijn Majefteyt 
hangende aen een fteerte van rode zijde, vermengt 
met goud en filver, in roodverwigen Waffe. 

«Bate na Ijeböen bcbooff5- cöefantfn oojïof ban ben 
fóomng en feoninginne genomen / en 51)11 met goeö 
eontentement / ^anhfcggmgc en ©txeeringe nart 
>öoüDe beringen / ben z6 ^cptcuibh^ bmrorificn 
te lanbe na ^ngeïanb ïatcnbe hare 23agagic te 
êcïjcpe boïgcn / met meerbeeï ban Ijaic ^iam' 

renen Stilte / en toerben ober al bact fp guamen hiel 
en feeüelijh ontfangen en getractecrt, arrtbcrenbe 
tot 3lonbcn ben rienben <0ctolH$ / en Ijabben ben 
becrtienben aubientie bn Ijare ilBajefïept be tioiun (FoI r , 
ginne ban €ngeïanb / en na bat fp albaer ïjaec aL1 ^ 

feljcut geïicegcn Ijabben / guamen fp met goebe fporb 
ben *8 0ctob. tbeöerom in Eelanb ani; en öeben 
baer na in be ©ergabermge Der Üfecmi Staten 
nerael ban a!£ rappojt. 

D€n1 fjnïn Ijebben be Staten ban ^oïïanö 
fehec ©laceaet ïaten uptgaen / mljouöenbe iw 

ber berhlaringe en berbob ban be t’famenfiomflen / 
Conbcnticuïen ofDcrgaöermgcn / ban biehenp2etens 
beren te Incfcu ban be öoomfe töeltgte: vtên ooh tegen^ 
het öertroubjcn en ïjeebopen; ’t |dbe piaccact 
lupbenbe albu£: 

DERidderfchap, Edelen en Steden van Holland j$)ne, 
en Weft-Vrieüand, reprefenterende den Staten eaet ban 

van den felven Lande. Allen den genen diedefeje 
genwoordige lullen fien of horen leien, Saluit. ^oüanb 

Alfo niet tegen ftaende onfe Ordonnantiën en Plac- in ijou* 
caten, fo van den late 1581. als van den lare negen- benoe 
en-cachtig leftleden, vericheyden t’lamen komften, £carg0Cf, 
C >nvenuculen en Vergaderingen, van Mans en ban De 
Vrous-perfonen, in de voorfz Landen, in den Sce- 
den, Vlecken, Dorpen en te Landen , gehouden wor- 
den, van den genen die pretenderen te wefen «wade t,aiI 
Roomfe Religie, onder ’c pretext van eenigedRrci- öe 
tie, leeringe of lefingetedoen. En wy lekerlijk gein- 
foi meert zi|n, dat de gemeene Vyanden van de wel- 
vaert, rufte en eemgheyd van den vooiz. Landen, tegen 
enden goeden Ingelerenen van dien door alfulke t’l-J-fteta 
men-komften , Conventiculen en vergaderingen, 
haer quaed voornemen (rot rufne en ondergank van öoiten. 
defe Landen ftreckende) by alle middelen pogen te 
vorderen. 

So ift datwy, navoorgaenderijpedeliberatie, en 
by advijfe van den Presidenten en Raden van den 
voorfz. Landen, geordonneert en geftatueert heb¬ 
ben , ordonneren en ftatueren by delen , dat tot 
afweringe van de voorfchreven t’lamen-komften, 
conventiculen en Vergaderingen, al om in den Lan¬ 
den van Holland en Well-Vriefland, by allen Offi¬ 
cieren , Iufticieren , Magiftraten en Ingeletenen, 
onderhouden en achtervolgc lal worden , het 
voorfchreven Placcaet , dacr jegens by ons uytge*= 
geven den negenden Martij in den tare 1589 Ver¬ 
klarende voorts en ampherende ’c felve Placcaet, 
hebben verftaen en geordonneert, verftaen en ordon¬ 
neren by defen, dat in de penen, boeten, breu¬ 
ken en Corredfien daer in verhaelt , vervallen alle 
de gene, die onder ’t pretext van te wefen van de 
Roomfe Religie, eenige t’famenkomlten, conven¬ 
ticulen, of Vergaderingen in eenige Kerken, par¬ 
ticuliere Huyfen, op den Velde, in Schepen, Schuy- 
ten, of andere plaetfen maken ofdaer in verfchijnen s 
’t zy of daer een Pnefter, Paep ofMonik, of eenig 
Man of Vrousperfoon by is, cm enige Pauielijke exer- 
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citieiï, vermaninge of leeringe te doen of niet. En 
dat over tulks lbo wel de gene die bevonden fullen 
worden, d’exercirie, vermaninge, of lefinge in de- 
felve t’famenkomften geftaen te hebben , vervallen 
fullen in de penen , ftraffen en Correftien , by 
den voorfchreven Placcace geftarucerc , jegens den 
genen die Miflen , of Paufelijke fuperftirien doen , 
als de gene in wiens Huyfen , Velden , Schepen, 
Schuyten of andere plaetfen , ’t lelve worc gedaen , 
en ook den genen die daer by , aen of over fullen 
wefen. 

Ordonneren voorts, dat de gene die onder5cpre¬ 
text van te wefen van de Roomïë Religie, hen by 
eenigh Priefter, Paepof Moni.ek, laten hertrouwen 
of herdopen , verbeuren Pallen hondert ponden van 
veerrig groren ’t pond , ca boven dien arbitralijck 
worden geftraft ; en alle de gene die daer by , aen 
of ontrent geweeft fullen zijn , vijftig gelijke pon¬ 
hen , en den Priefter Paep of Momk , ’t ielve ge¬ 
daen hebbende, in gelijke penen ; breuken en cor- 
redtien , als by ’t voorfchreven Placcaer jegen den 
mildoenders zijn gedecreteert. 

Item , dat de gen; die bevonden fullen worden , 
’t zy Mans of Vrou-perfonen hen onderftaen te 
hebben, de weet of infmuatie te doen tot de voor¬ 
fchreven t’famenkomft , of conventiculen , ver¬ 
beuren fal viermael lo veel , als de gene die in de- 
felve conventiculen verfchijnen , na inhoud van 
den voorfchreven Placcaren. Alle welcke penen , 
boeten en breucken , fullen gaen en geappliceert 
worden , als by den voorfchreven Placcate van den 
9 Marti 1589. is verklaert. 

Ordonneren daerom , en beveelen by defen , 
den Stadhouder , Prefidenten en Raden van den 
voorichreven Landen , den Advocaet Filcael , Pro¬ 
cureur Generael en allen anderen Officieren , en 
Jufticieren der felver Landen , defe on Ie Ordon¬ 
nantie te achtervolgen > en doen achtervolgen , 
en fonder conniventie of diffimulatie tc ftraffen, 
en doen ftraffen den contraventeurs van dien. En 
fen eynde hier van niemandt ignorantie en pre- 
tendere , laften en ordonneren wy wel expreffe- 
lijk , dat delen alomme in den voorfchreven Lan¬ 
den van Holland en Weft-Vriefland , daer men 
gewoonelijk is publicatie te doen , en in alle an¬ 
dere plaetfen , (des nood zijnde) uytgeroepen , 
gemftjliceert en kennelijk gemaeckc fal worden na 
bdfijpren. Gedaen in den Hage onder ’t Zegel 
van uen Staten voorfchreven , hier op gedrackt 
in forme van Plaete den eerften July in den Jare 
159-[.. Onderrtont gefchreven , Ter Ordonnantie 
van den Staten. 

Ondergctekent 

flas op 
ïïurc® 
raonöe 
te bcc» 
fleefê. 

C. de Rechtere. 

©en zo Inguflp ïjaööc ©foef pjilipb ban ,©af 
fan een aenflag op ©utcmonDê / en meenöe met |)e? 
taröcn De fteo,:tc te Doen fpjmgen / en öc «>taö in 
tc nemen; !jp toaiS al een goeöc topic beftd) / en De 
^oiöatcn bceröig / maet alfa De J>cl)ilttoad)t pet boa?- 
De rammelen / en fcSjoot een fbljcut in ’t toilb na 
’t geruchte / Daer op öc ^djacttoacht en De tSonDc 
qnamen / en Daa* toeröen noeïj bpf of feb fcïjeutcn 
gefcljotcn; maer nïfo Ijcm ©jacf ^ïjiïip^ en De -èoï 
Daten fecc (Mc ïfieïDen / leert liet in öc Jkaö ooit toe= 
öcrom aïïeb fiilïc: €>ctbaïbcn toa£ ©:acflMpbp£ pan 
ineemngc toeöcrom boojt te gaen / maer Den' IDctaröicr 
ïjaDDe fidj op ’t cetfie gcfcljiet bcrfïccheu / bjcefeiiDe 
boot cenen uptbaï / fo bat bp met en toaë te binöen / 
en alfa Den Dag bcgofi aen te hostiën fo mofïmen onbet? 
richter fafcen tecörc af teedten. 

©cn ©bcrfïen ©crDitgo lag noch tnet fijn Steger 
ontrent ©1 Denweel / cn nam boo? j)em een gjnbal in 
De ^bcbcn-lBoIDcn te Doen / ban meeninge 5ijnDe fij? 
tien paö öoo? De ©?enthe te nemen; maec Detople bp 
bet Hrpg^bolli geen ©elö IjaDöe te gebeu/ IjaDDe Jjp 

:V| 

©e 

Daer ober geen gebieö / bpfonöce aïb ©loeningen bet? 
loten toa£ / en men fepöe Dattec tod acïjt öonöctt 
JDacrDen en noch meer ©octboïM tcffcnö bedienen 
tegen fijnen öanlt/ ïjn meenöe Die Doo: ’t <@aniifoen 
ban 2$ecf* en eenige <0ojlog-è»cï)epen te Doen belet* 
ten / maec De Cïeeffe / om Den ïafï ban jjaren ïjalfe 
qurjt te tnojben / Debcn ïjen alle bcljulp om ober De 
Elebiere tc bomen Datfe maepten / cn quamen alfont 
23tabanD / Daer }n geen beter bctalingc Ittcgcn \ fo 
Dat fp ffen meDe tot mnptetpe flelDen. 

ï^ct ©untfê Regiment Dat uientueljjh in ’t SanD 
gcbLiocbt toaci / gcïijn ten becfiaelt jjebben / tearen aengi 
niet Dan boot Dpc of bier JBaenDen boopebett arm nomene 
genomen; aï^ hu (é.toentugcn bcrobcit tea£ / ïjeeft; 
men met Defelbe een nieit Contract tuilfen malteu / torbee» 
om in Der Staten Dicnfïte bïijbcn/ op Den boet gelijlt om af. 
öc döcDcrïanöfe ïjare foïöpe liepen en betaeït toiecDcn / 
maer fp toepgerben op fulben boet tc Dienen; cn ald ’ 
Dit in Deliberatie gcïcpö toerbe / teer De geeuftut^ ge^ 
raöeu gebonöen Dat snen Defelbe in öienfl continue^ 
ren fotsDe / bctncfeuöc öatmen Daer D002 De c©eöet= 
ïanDcr^ / Die Ijiet toe uit al geteent tearen’/ meöc ons 
toiïïig maliën / of tot JIBuptcupe beetocclien fouöc: 
alDu^ teerbe taebfaem gebonöen Dat men Die liebee 
aföanïien fouöe / Daer toe eenige Commiffatiffen 
geo?Donncect tearen otn fulb^ t’effectuecen / en met 
öcfclbeaf te teltenen / cn toeöetom tipt ïjet HanD tc 
laten bertreeffen. 3Den fefïen 'Sflitgufii teerben fp bp 
ben auDetenopeen©riöbetgaDett/ altoaet men pen 
ban haten €eö ontflagen cn afgebanïtt heeft / en 
teaë be jUdieninge inet het! gemaeltt / Dat men De 
Iznuterett betalen fouöc Duc ifeacnöcn cn fes Dagen / 
cn ijet ©oet-boïh Dhe jiHacnöen alleen / maec Daet 
tectöe fecc heftig acngehonönt/ bat men hen / ten te? 
garbe ban hare bienfien / en geïcöene amiocbe / me¬ 
De ten minfien fe^ Dagen fouöe toiïlen toeleggen/ en 
Dat men fc boo»t£ btpc |)afpoo?tcn fouöc geben / cn 
Schepen atcomoDeccn om in €>ofl-©peflanb op Den 
ili)ffb-23obem gcb)arijt te teojben; Daer tearen noch 
fe^ ©acnDeïcn ban Defelbe ©uptfen / Die te teeben tea? 
ren in i^tenfi tc blijben / op Den boet ban De d&ebcc* 
ïanöfe foïöpe/ toelhc fe^Baenbeïen ooit bp ö’aföan* 
httigc niet compaceecöe/ cn teerD goeb gebonöen De? 
fcïbe nieutoe Commiffjlcn te Doen ejepebieten / ge? 
ïtjït men ooft gebeten heeft feben nietttec Compagnien 
^ngclfen / Die Den lliööct ©eet tn ’t Eanö gebjacht 
haöbc/ alfo Dattec Dertljicn ©aenöelen [ Detteaelftot 
113 i^ooföen / rnhet Coïoneï^ ©aenöeï tot 150 l^oof? 
Den / in Dienfl bïeben / Die patenten ban fijn ^teeï? 
lentie teciöen gegeben / om in De %iïïanöfe ^teöen 
geaccoinmoDcert te teojöen ; D’afgeöanhte <®untfen 
toecöen te ^bdfjtjï tc fcïjeep gebaen / cn tn <ïÊinb? 
öcrïanö obergefet / fonbet pen pet meer te geben / 
anöcr£ Dan öatmen De ttranhen hier fouöe accom? 
moberen / Daet ban ooi, een Deel na l^ollanb gefonöeit 
tooien/ Dieiluptetp lietmen haren nemen fofp m^[n] 
te r’aöe fouöen binöen. ban 

^eifcete ban 23ttfanbaï haöbe geburenbe het 23e* 
leg boa: doeningen / aen De ©eeren Staten ©ene- f^e\ 
rad aengeljottben / Dat Defelbe geïieben fottbe / in jpiaetfe 
pïacifc ban tjet geaccajöecrbc ©db ban tteee jjoubert oan o< 
bttpfent ©uïbcnb / tof aemteirmige ban ©oïlt / tot a«»a 
Dic’nfï ban ben honing ban ©janhtijti/.Dcit Honing ^aaxi 
toe tc fetiDen tteintig ©aenöelen ©octhitrcljten cn bgf tan 
©anen ©upter£ / Dpe todten na Datfe brefdjteben 2°°000 
fouöen teefen / tnitè Dat De Hontugh D’Ooffoge in 
Hrtljopjjen ©enegouteen/ fouöe boeren/ ’ttodh De ttufntia 
ï^ceten Staten ©cuerad om Dit niet te berftipmen/ 
Den ï^cecc 23uaanbal acco^öeerben / aleer fijn ©peeïï. ^”Dai 
Doe ttoch boo: ©toeningen ïeggenDc / ’t fdbc bccaö= cn 
beiteerDett. <&e ï§me ©aïuact ?Cgent ban be &ta? »t»f 
ten ©cnerad bp ben Honing ban ©janficrjli / (jDböe 
aen be ï)cercn Staten ©cuerad gcfch,:eben / ban bate tej’ 
ben 24 b3jttïn / Dat fijne .fflBajefi. berffacrt Ijebbenbe Dc ’rtndfc 
3toacighcöen / Diemen teaö htbbenDc in’t23deg ban fj.)’1.. 
©:oeni!igen / htm gefepö haööe Dat bp ijcnlupöm niet J2 
fouöe Dpitgcn / om Ijtt beloof De fecouc£ tc firnben. brert 
€tt cenen anöccen 25jtcf ban Den öecöen Sluip, fdym 

hp 



Vervolg der Nederkndfè Oorlogen,’ $45 r 5*4- 
ïjp acn Dm Il^ectc ^bbocaetbanïfoïïanbonberanbe* 

©e®te» re: ©at De ]§ccrcn Staten ©eneraeï bau Die materie / 
teJLtvi’ ^ Dien ©oo?ne ((jp meent l)et fenben ban Ijct fccourjS 
jjjjf?' ban fijne JIBajeftept) genefen 5tjn / tot op ’t epnbebau 
agent ’t $3deg ban ©Hicnmgen; en fnït (fcf)?tjft ÖP)öacr 
tan öe ooli ban bit jacr jüct om gemoept toojben / inbien ïjet 
Êent" Önie/ ’ttorïïtfijnejlBajcftcprtcgcn£mngefepöijeeft/ 
taci üp enift acn mijn Decrcu oncbiëöc / piaetfc tjeeft / en alle£/s 
öeiioLo- ’ttodhDefe ©iïaepen betreft/ $ alDcur fo gepafteert/ 
",n8 en bat fijn JBajeftcpt en ^nmonier (toic fjn öacc tnebe 

3) meent / toeet ifi met / aïfofjp bihtoifsbebefctetooo^ 
tij!»/ „ Den fldjjtjft bieben ‘JCDbocact berftonb) ooft / ccrbc^ 
fcfi?öfc ,3 ficïj getorefr 31311 met fïcl) te epeufereu ban be uiaufic» 
Staten »titige / betodftc ban ftaer 3ijbc geftomen i£ / ban 
©ene» ,3 bat f|i ocrafTe gcïjaü tjfbbcu eenigfïn^ ober u tfi*. <6. 
tati/ „te Magen ( ftcübcuöe ïjtm alleen te brtfraen gege 
bcifao»,,bcn / önÊ nif£ tcgetifracnbe u <g, €. SSdegcringe 
tocacc’ > ban <6joenmgcn/ n <Ö. C. niet gnbedaten fcub u 
banigoi» ,,<£.<&. beloften na teftomen/ tnbien fijne ll5ajcflej.it 
,aRÖ’ 3, narjuani en beöc / ’t gene te ©icpe; enöaernabe 

,, looft en gerefoïbrerc toa£ getootóen. Doo’ts mijn 
3, F>cece / na bat :ft fjet aeiifie/ en nabatiftljetcehft 

(rol.,} „gen tijb Ijertoaert^ bod geaotbeeït fjebbe I men bc 
33 fjoeft niet te öenftcn bat men bit ^aer pet fonDer^ 
„ ïingd bcbjrjben fal; ben trjb en amioebe ïjceft bit 
3> Slcgec te feer ouder bc boet gebzadjt / ïjd todfte 
3> <£>üö (Die be fake ban fijne JBajcftcpt oogeiifcïjijm 
33lijft gitnfriglj tp) nadjranö bictoneuö gemaeftt 
„beeft? Ï30Cgerupneert en afgemat ïjet ooft$. 
,3 gelooft binef-jb / Dat inbien bic ttoce Coubopen/ 
„toacr ban i!t l! <£. boot Drfcii gcfc^cben fjebbe / 
3 met gebarn toarrn getoccft / geïijft fp toicröcn/ 
>3 bet eene bg gebal / en [jet aubee tegnip appurem 
33 tic / fijne jiBajcfrcpt fjet 23dcg bier Dagen Daer'na 
3 3foube fjebben moeten opbzelten inetfeec grote bifi 
33 reputatie: jiBacr '45ob ïjeeft öe falie acn bepbe 313; 
>3 ben biiffcn tcmpcmi/ geïtjch geblecdteti ij» fooin 
33’tgccne boot bcdjacït i^/ ’cn’t game meer gebolgr 
33 tó t in fabcür bau fijne IBajefltpt afs in Jt genie / 
33 bat / boe be Bpaiiö in onfc Ijnnb / top fjem 
3» fjebben laten onthomen / alïe^ om te betonen / Dat 
33ï)p be gene i$/ bic bit fïita befnert. JBant boois 
3> toaer / be menfdjen ïjcübni bacr niet toe gebiartjt 
3» ban btoaïmgct! / en ben regcnacfjtigai tip fuïcite 
3, meommobitepten / bat tjet ongdooffijdt 1 $) ,|c. 
«Bopenbcöe bonbonen baccbe boojiiocmbc Caïuait 
in befen ban bermacnt / bebinbc ieft Dat belüomng 
ban Bwnhruïtfdféban fefj^ijft aeii mijn Üecrc <i>o 
(toie befeïbe iö / Dat ij> nip onbeftent) ben 23^cf $ 
lupbcubcalbu^: 

teyef X YN HE ERE DO, 
Lanfc J. v J- Gy lult var; den Comraiflarisla Varenne wel 
Jn 3 verltaen hebben de neerlage van fes honderc mannen 

te Voet 3 dewelcke mijne Vyanden gilleren wilden 
Uh aeP fchicken binnen mijneStad van Laon. Eenuurena 
j^C£ie het vertrek van de voorit. Varenne, wierd ik verwit¬ 

tigt dat het gtheele Convoy, ’twelk mijn Vyanden 
uyt laFere, in hacr leger wilden doen komen, ge- 
flagen was. Daer waren met het voorfz,. Convoy twee 
hondert tachtig Karren geladen met lijftocht, Bus- 
kruyt en Kogels, dewelke tot haer geleyd hadden 
dertien hondert mannen te Voet , tén deele Span- 
jaerts, ten deele Walen en Duytfen, en drie hondert 
Paerden Den voorgaenden dag kreeg ik belcheyd , 
dat bet voorfz. Convoy bereyd wierd, en gaf mijn 
Heere den J\'1arefchal van Biron terftont laft, acht 
hondert Switfers en eenig Frans Voetvolk re nemen , 
met duyfent lichte Paarden, om het voorfz. Convoy 
dePaffagicte beletten , en ’t {elve teflaen fo’t doen¬ 
lijk was. Mijn vootfz.Couf jn heefc fich braefgeque- 
ten, in dien laft, dewelke hec voorfz.Convoy, een 
P2cht en eenen dag verwacht hebbende, en hoewel 
het beftond uyt groter getal van Volk danhybyftch 
hadde, gUtercn omtrent vijf uuren’s avondsdelelve 
aemaftende, cn hun fo gereiblveert vondomfich te 
verdedigen, dat het gevecht een volle uur duurde: 
haer Spaens Voetvolk wederftond deneerften aenval , 

waermedefy niet gebroken konden werden, ’tweik 
oorfakewas, datmiin voorfchreven Coufrjn affteeg , 
gelijk ook den Adel en de lichte Paerden , die hy 
by fich hadde, deden, en vielop denzelven tijd zo 
dapper aen , gelijk ook de voorfchreven Switfers 
deden , den welken aengevoert wierden van den 
Heere de Saucy , dat fy Meefter bleven van alle 
’t Voetvolk , ’c v/elke fich by ’t voorfz. Convoy 
vond : doe defen aenval gefchiede , was’er niet 
meer dan de helft van ’t voorfchreven Convoy, 
in ’t Bofch gekomen , dewelke ook ren lelven 
tijde aengevallen wierden ; den Heer van Sinoy, 
dewelke over de refte van de Ruyterye comman¬ 
deerde , en dewelke in eene Hinderlage lag , ta¬ 
lie de Ruyterye van de Vyand aen , en ’t gene 
van ’t voorfchreven Convoy noch niet in ’c voor 
fchreven Foreeft gekomen was , ’c welke insge¬ 
lijks geflagen wierc , hebbende alle des Vyand- 
Ruyterye lich op de vlucht begeven , deweiks 
vervolgt wierd tot binnen de Poorten van la Fee 
re , zijnde de meelle omgebracht geworden , en 
d’andere verdronken. Dele neerlage is zo groot 
geweeft, dat men tufichen de feven tn acht hon¬ 
dert dooden gerelt heefc , en de refte heeft fich 
gebergt in’t Foreefl, zijnde van al hacr Krijgs-volk 
niet meer gevangengenomen, dan twee Kaptteynen. 
Delchadedie mijne Vyanden geleden hebben, door 
dele neerlage, zo van haer eere, als van hare Mu¬ 
nitiën, die zy zeer grotelijks van node hadden , hcefc 
hun doen relolveren om haer befchar.ile Leger te 
doen ruymen en verlaten, ’t welk zy defen nach 
gedaen hebben , hebbende voor middernacht be¬ 
gonnen op te breken. Ik fit rechtevoorr op met duy- 
(ent Paerden, en vier of vijf duylent man te Voec, 
om hun tegaen vinden. Ik hope hun te ontmoeten 
en aen te ratten, fo d’occafie lich prefenteert, fonder 
die te vcrwaerloolen. Ik fal morgen mijn Leger 
leggen , om mijn beleg te continueren; Mijn voor- 
fchreven Leger is groot , en alle mijne Dienaers 
vol van couragie en goeden wille , om my te 
dienen. Ik hope datGod my de gratie doen fal 
van hun wel t’employeren, mids dar ik bygeftacn 
zy van de middelen die ik verwachte door uwe 
neeritigheyd , fo aengaende de Munitiën als hec 
geld , volgens de depefchen die ik u hier vorens 
gefonden hebbe , waer in ik rny verfekere vanuge- 
dientte zullen zijn, volgende uwe gewoon lijke affe- 

Ik fal u alleenlijk bidden , hier infodanigen 
fpoec te gebruyken , als tot welftand van mijnen 
dienftvereyfchtis, &c. 

Den iBJuny 

benige fcïjiijhm baftci' 25 fo ^panja°rbru aïéflfa- 
hanen/ binnen ïaou quatuen/ Pco: bit Drieg bïce^tir©^ 
® oito öc d?itijp /. ccn BjöDit ban grote bappfdjtpt 
betodhf Ijct bttonit fjcbbenbc ban b’^Jppiocïjcn / toet 
gefdjoteu met een IBufriuct hogd öcct fijn Ijooff 
Daer be Utoning en aï Ijet ïtotjgébcife feer bebzacft ccn. 
ober toaren ; toant ï)p toas fc'cr HeftaHig bp ren 
pöcc/ (jet toaé een fr^oon ®|ouït ï|ecc ban goebee 
gefialteiuffe / fcljcrpfinnig ban berfïanö m öc 
ft I Hatijnfc en in bde anöcre fpjahen / cn öacr toe 
o oh in be iBatbematife honfle toeï erbacen / ban 
manïjepö arnflcnljjh / ban torjpijcpb en ïirtjg^ ber? 
fianbigijepb beroemt / en fïonb na De Ijoogflc ccrc / 
ban ïjp tocrb alfo in fijner bïoepenbe jeugt tipt Dit fes 
ben gcruht / be Bpanben ptijfen fijne betigïjt felfê. 
©e .^tab Ijecft fldj noef) omtrent bcertien Dagen ber^ xaon 
toecit 1 ten cpnbe ban be toelSfte fienbe bc Mepne ïjopf t»rro 
bic baec booz Ijaer toaë ban fecour^ / fpïupbcn fictj op ^cnt,£n 
Ijcbben gegcben / op ccdtjbc canDittcn /"cn toecDen 
bc ïirtjgpïupöen bp ben jiDarcfcljaï ban 23ircm j bC' cecen. 
lepb na .^lOifTon / fjet bcrlies ban Uaon oo^fahc 
getoeefï / bat bdc anbere refolbeerbm ban partpe te 
beranöeren. 

©e f ertoge ban ^Ctmiaïe troït na Hntieti^ / be 
Cfooftflab ban fijn <0oubernement ban fDicatöini/ 
mtoienö abfentie JBonfieur ^afabalfijn'jütmtcnaiit 

ft erft 



Het eenendartigfte BoeL 25M. 
fïetk gepanöeït paööe met öen ^ectog ban Hongcbille / 

<0auUecncuc ban öefdbe Htobintie booj ben Honing; 
De Ücctoge paööe eenig toantcoutoen op fijnen Hup 
tenant gekregen / toaerom pp te Ha jfere gekomen 
3ijnöc / 5? pp in alöcr öiligentie booit-getrocfcen na 
Ulniien? / meenenöe met fijn pjefentié alle? te reme; 
bieren* Ibafabal quam btipten tjem te gemoec / 
macr binnen gekomen 3pnöc / paööen öe 25utgec? 
fjaer getoapent I öe grote JBerkt ingenomen / en de; 

_ pen: Viva le Roy. galabal peeft öen ifertoge bet; 
SS to*££‘S£ / toiïöe pp fijn ïeben en b?npepö confcrberen / 
Kïontns öa£ ÖP bertrecken fouöe: J©aec öe #cttog meenöe met 
toe, fijne autpocitept pettoe? te remeöiëcen / maer flenöe 

Dat pet te hergeef? toa? / i? pp bertrocken 5 pp kan; 
öe fo pacf? met bupten komën / of pet oproerige 
©alk beroofden pem fijn 2$agagie en Hacröcn / pp 
meenöe pep te begeben na libbebilïe / een balk-cpke 
&taö op öe föebtere Pan öe &omme / ccnige mijlen 

lü&éab Iceger; macr ppberfïonö tuffepen toegen/ öatfe öien 
sn ffile fc*bm nacpt öen Honing uptgeroepen paööen Poo: 
COHng' paren J^cere. ^se? befloot pp te gaen na jperonne/ 

maer onöectoegen / ontmoeten pem eenige '©ucger? / 
geaffcctionecrt tot öe 3pöe ban öe Higue / Die met pum 
ne goeöerenPertrocken na De £>taö ban bantoe/ aï= 
teaer pp fiep meöc begaf: öe hertog ban flBapne paö; 

stamt* öe ’? öaeg? te Poren öaer in gcfonöen gocö 43annfoen / 
Fttac' ban ©nptfen / ï©alca en Napolitanen / Daer D002 
meöe De ^aö boot öie tijd berfekett toett. *©e (SBauberneue 
aietöcn banHamccik/ IBonfleuc De 23alingnp / flenöe öe fa; 
iianina ke Der Higeur? te niet lopen/ ïjeeft ook met öen Ho 

ning gcaccoiöeect tot fijnen kooiöecï / bepouöenöeaï 
sus. ’ Daer pet «©onbeenement / fo öat öe Honing nu genoeg; 

faem IBeefïeetoa? ban geped^icaröpcn/ uptgena; 
tncnïa fece en Jjopffon?. 

m . ïpet fouöe b?eemt feppnen boot öen Nakomelingen/ 
^3 ' toaerom öelfeeren Staten ©cuerad / na pet bero; 
toaecom beren ban doeningen / fo macptigm &aö en 
b»«ce’ info koeten tijden/ ennocpfab|oegm’t!Jaec3pnDe/ 
Staten fP fato ©ictocien niet becbolgpöen / Daer fp fepenen 
&em> fo goeden gdegentpepö en booiöed öacc toe te 
ïaei ija» pekken / naöeraad ©eröutgo? Heger genoeg bedo; 
torens Pcn / öu gebnk ban gdöe / en fepeen alle£ 
Sci öec op een Pedoop te «laen / foöat’ecpooptna^nocpPooï 
9brcen Den tointec pet ^jaeffepap ban Eutppen en (€mn^ 
^ioe« te tc öebjtjen; toant Hingen fouöe na ’t berke^ ban 
stinaen aIle öe Nagebuur Steden / alleen niet tegen poiu 
aiietijtt* Den / en öe Steden ban <©ïöen5cd / «lEnfcpeDe/ 
Maen- ^3oo2 en andere pïactfen en Üuufen / toaren fcer 

qualtjk boozfien ban ^obifïe en ^munitie/ alleen 
ïpk »è?oï toa^ een ban öe befïeen ficckfie plaetfen 
öacc een fïerk <0acmfoen in lag / en met een Hooft 
ban aenfïen / a!ö <6?aef 3Iopan ban ^tprum / ö:e 
Daer binnen commanöecröe / boojpen r HÖacr alf* 
men let op ’t gene ik berpaeït pebbe / nammtltjk/ 
öat De $eeccn Staten <6enerael Den Honing ban 
©^ankrpk / op ’t berfoek ban pjnen ^mbafTaöeuc 
öen Htcre bars 23ufanbal / gcacco?öeert paööen / öatfe 
pem tme toeken naö’aöbectentiefouöcnfenöentotfe 
eour^ ? ttosnttg ©aenöelen ©oetknecptmcnPijf Hoj; 
netten ösiptecs / fo fepptjet niet Preemt / öatfe niet 
notabel^ öotficn aenbangen / Detople ook tacöfaem 
gebonden tóa£ öe dBuptfcn af te Danken / en öat; 
ter in pet jtoare 25eïeg boo? <©?oeningen/ öoor 
bek geffojbene / gequetfie en kranke / pet ©oIk niet 
toepnig betmmöett toaé / en öaerenboben öe ,-ètaö 
ban <N?ocntngen ook fleek befet mofl büjben / ató 
eerf! nieufpk^ acn Defe 5pöe gekomen toefenöe/ en 
öe 25o2gmjc noep meeüenkcd öe Catpolpke itieÏÏgie 
toegeöacn jpnöe/ en PaoKd alöedep Preemöe (©eefïen 
en bjeeniöe oBcfmtpeöen in toaren; in boegen / 
öat / fo lange men in öefen ttoijffd fïonö / ban 
öat De Honing ban ©jankepk öe beloofde puïpe 
fouöe mogen ontbieden / men niet groots öo^e 
aenbangen/ alfa fijn Crcdï. flcp liet bedunken/ 
siiet Bolus genoeg te pekken aïd ’t ©oïk na ©2ank= 
tijk berteoeken fouöe ?jjn / een^taö/ öaeceenöup; 
feut Soldaten binnen toaren/ aen tetafien/ öaerin 
pn geen stoadgpepö fouöe gemaekt pekken/ fo pet ©oïk 

becfekertpaööe mogen blijken. men nu aïöué in 
ttoijffd toa$/ toat men ter panben nemen fouöe/ fa 
Pediep öen tpö Pafï: miööelertpö quamen in ^>cp; 
temker öe 2o:iePcn Pan öen $$em Caluart / Daer m 
pa öifcoureect / als öat pp meenöe öat öe Hoeren ^ta= 
ten Pan bit jaer om pet fccour^ niet fouöen gemoept 
tuo|öen / öaec Pan ton terflont peemaent pekken: 
^efe gapen toeöerom oojfake / om te bedenken of 
men noep pet ter pand nemen fouöe mogen / Detogle 
men meenöe öat De Honing pet ©oïk in ’t begin Pan 
öen flinter niet fouöe ontbieden /toaerom na goeöe ö.. 
deliberatie kejloten toeröe/ toeöerom een Hegccop te 4 om 
riepten / en 03?ol te belegeren en aen te tallen / en ©20) te 
toeröe befïotcn f öat men pet Hcp'géPolk ecnsöceï^bp b£ltae' 
^aesbucg i cn ten DeeleookbplSernpcmbpccn foii; raeenn™ 
öe doen Pergaöerm; fijn Creellentie en fijn 45enaöc taften / 
•öjaef 3©i!lem / met öen 0aöc üan Jsraten / fouöen 
pep tot iSIcnpem bp öen anderen laten Pinden/ om al; P0,f8jje 
daer nader op aïie^ te delibereren m beraeöflagen / fui&p 
öaecentupepeu toerden alle pjeparatieu / toe een ac&tfc 
©elö Hegec nodig jijnde / gereet gemaekt; als g?'211 
nu fijn <ÖpceIïcntie a! tot ISniprin gekomen toa^ / ” t- 
en öat fpn ©enaöe ^2aef l©illem Pan Naffou / öie lfoL'^ 
met fpn Hcpg^boïk aen pet mareperen pjaö / cn 
ontrent Etooï fouöe komen/ ontboden toeröe öat pu 
in peefoon tot “Hrnpem fouöe komen / öaernien pem 
Pcctoacpte / fo i£ öe ipecre ‘Imbaffadeur BufcnPaï Den 
negenden «Nctobec oak tot“Hernpemgekomen/ öaec 
Ö002 alle^ toeöerom Peranöert toeröe, toaut 23ufenPaï a ®b‘"# 
Pü2öeröe met alleen öe ttoiutig toegefrpöe ©aenöelen faöfuc 
©betboïk^ / maer acpt-cn-ttointig ©aenöelen ©act' ban ö»i 
Polh0) en bijf ponöert f>acrüen/ en toont een^ïete ^aQnn,n8 
Pan betoiïïiginge dcc Hrercn Staten '©niecael / öat ©.taniu 
pjn ^cdlentie il©auntó ui pïaetfc ban ttointig fouöe nj&©u> 
laten balgen aept-en-ttointig ©aenöelen/ neffen^bgf 
©anen ^uytecen / ten öienfle Pan öe HoningUjke z» 
i©aje(ïept Pan ©tankrijk, en begon öe Pcajfj. He ere ©acn. 
"©ufenpal met pePigetooo?öenrefp^eken/ óinpct fe; 
cour^ te öaen accelereren / begeerde Dat men opcncïijk {fncCfj. 
fondeberklaren/ of men pet feilden fouöe of niet / op ten m 
öat pp öen Honing fijnen JBecfiec / öie pem öaec op 1 ®a‘ 
toaö bedatcnöe/ en ook öen Hertoge Pan bouillon 
moept aöPcrteren/ öat pp pier gekomen toat. omöe ren 
fake te bolderen/ en öat öe Staten (©encrad pem ge=rüt 
feut paöbén/öat öen fiaeö ban graten öen ïafl paööen/ 5an icn 
ook öat pp b?eemö bond men pier m defe <©uartieren 0002(5. 
pet bp de panö foude toiïicn nemen / of pet ander? öoni <C0tH«9 
Dan pet belooft fecour? te fcnöcn / toant Die ttoce ©afen 
teffcn?naboïgöen/ kregen gene Pan brpöen/ piotcfïc- 
rende cn getouukenöe f eer peftige toootöen: ^aer op 
pem na Deliberatie gefept toeröe / öat öen tlsacö niet 
ander? boren paööe/ öanöe Hefoïntie ban öe Hcctcn 
Staten <6encraeï te doen effectueren en te peïpenPo^ 
öeren/ öat pet ©olk na ©jankrijk gcbeflineect / Dei*= 
toacrt? gcfonöen fouöe tocr&oi / öatfe öacrom beu; 
toouöert toaren ban foöanige peftige pjopooflen / ge; 
merkt fp in geen fante toaren/ jaöaerban/ ban pem 
noep ban fljncnr toegcu / nopt toaren aengefpioken 
getoeefï/ <$c. ^accopi? pptoat5eötgergetoo2öeii/cn 
ftpcengoeöcontentcmcnt te nemen / feggenöëöatben 
öag bp öe Heeten Staten gepjefigeect / om ban pier 
tefcpepöen/ toa? öen 18 <®ceahzê, eniéöaenneöc 
upt öen Haeö gefcpepöen. 

^aer na met fl|n <£jrcdïcntie alleen [piekende / toet; 
öen bele 3toarigpcöcn gemobeett op öen becfekeröen 
Ha? / en boo|t? ban pet bo|öer? bp De panö te nemen / 
tot boo|öeel ban ’t Hand / en krenkinge öec ©panden. 
<èo beïë öen Ha? belangende toa?/ fcpöc PjnCyccl; 
lentie Öat pp met eenige Den felben bekent 3pnde/ Daer 
ban fouöe fpjeken / en dan pet bp öcpanö tc nemen / 
fouöe men öe komfle ban fijn (©cnaöc %aef ÏHilpclni 
bectoacptcn/ toant om ren&taö ban impo|tantic aen 
te taflen / öaer toe paööe men met ©elk? genoeg / al? 
pet ©olk na ©lankrpk fouöe bectrockcnspn/ macr 
fo öat ©olk ban ©tankcijk paööe mogen blijden / 
fouöe pp geen 3toangpepö öaer in gemaekt pekken; 
belangende <0oo| / ook ’t Hnp£ 3©aerö / cn eenige 
anöece klepnc plaetfen/ toerden niet De prjnr toacrt 

ge 
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geacïjt/ aïfomcn Die fo lidjtdp alamen Die nu fouDe 
bonnen krijgen / fo ïicïjtrigït toeDerom fouDe moeten 
quitercn / en in allen geUaïTe fouöemen Dat met toep; 
nig ©olké tod honncn bcmd)ten: baet toecDe ook bet; 
maen gemaefet Jban’tï^up^ te 23?eDeboo?t/ tocbeïjo- 
renDc DeiBeDutoc ban^tnplt in$auDfcl)ap / meen; 
Demen Datmcn tod toe fouDe bonnen bomen om ’t fcïbe 
«©eutrad te puöcn / en ’t ©ariitfoen Daec ban te Doen 
bertrecken/ ’t toelb gefepD toetDe Dat ©erbugo Daec in 
niette JBeDutoe in ïjanbdingcii fïonD / en toaö De f|eecc 
ban Hokcren / met aDbp ban fijn «fifrcdl. na «tëmme; 
rib geuepfï / om Daec te becnemen enDe t’onöecfoeben / 
ïjoe Die fake bp Dec IjanD genomen fouDe tooiDen. 

<©e£ namiDDag*? Den negcnDen <0ctobp toa£ Den 
llacD tocDctom bcrgaöert / en Ijaböe fijn teellende 
Den ï$mc ©:abe $fjilip£ ban kaffan alDacc ontbot 
Den /" en men begon ft met Den fdben te fp?eken ban 
De fiepfe na ©?ankrtjk; Ijn toonbe kern Daec toe feec 
totïligb / en pjefentcerDe fijnen Dienfi aen De ïfeeren 
Staten <U3enerad / en begeecDe men De Capitepncn 
met Deneecffen fouDetoaec'fdjoutocn / om fjen geceeD 
temabencnrcljouben/ alfomen Daec maec negen ba; 
gen tijb£ meec toe IjaDDc / bie bolle ko?t toacen ; en 
fp?ekenDe ban Den ©ad / toaö bol Coucagie / en fcljecii 
Dié tot in 3Lut5enbucg toe / feïfé genoegt) te bennen / 
Danf'ouDcmen Daec maec 14 Dagen meer ober macclje- 
ten / al£ men biec mijlen öaegd marcljcciDc. 

©cn todjt na ©lankcijk toccbe feec gebojbect f 
maec De ^>olDatcn / 'en boomamentlijeb De ©?iefen/ 
toacen Daec met feec toe gefnit / en ten feljcelDe niet 
bed Dac De ©aenDdd niet ban iètangc toecDen geto 
gen / blaegbcn bed ten achteren te 3ijn / en in lam 
gen ttjö geen afcebeninge gcï)aö / en 00b geene ©?o; 
bifïc met allen mebe gebzadjt te Rebben / fo Datmen ge; 
noobfaebt toa^fjaec eenige ©entimgen tebecfïcecben: 
De Seeufe ©aenDden / Die al tegen Den 12 op ’£©?a; 
bentoeect befcfjepöcn toaccen / toacen Daec Den 17 
nocl) niet geacribcert / ja quamen nocl) cpnDIjjb te 
ïaet. ©e ^bboract ban i^ollanD fetjzeef upt Den 
a^agc aen Den Heece ©auli / tïaeb ban fijn €rcdïen; 
ticbattec aöber’tentie toa£ / Dat De ©panb eenige upt? 
gefonDen tjaDDe om fijn dSrcdlcntie om te brengen / 
Datmen Daecom tod acfjt fïacn fouDe op alle ©?eeni; 
Delingen / en Dat l)p fijn <ü*rcdlentie Daec ban 00b toaec; 
fcljoutoen fouDe / om op fijn fdben acfjt te flaen. ©en 
16 ©ctober quam De l|ectog ban Hunenbucg tot 2üru= 
Ifjem / ban niectiinge 3ijnDc Defe 3lanbcn te beften t toad 
’d miDDaegs bp ben ©tabe ban Holjenlo/en bed abonDd 
met Den boo?f3. ©?abe tan Hoïjcnlo bp fijn <l?rcdl. 

©ctorjïe ött ©olk na ©lankrijk fouDe gaen / en 
ïjet anbec ftcijgöbolb bafi outcent ^oeébucgb en 
2ïcnt)mi beegabeebe/ fobcctco i©ecbugoüpt#lDen; 
3cd na 3Bec& / Daec Doen ccnigc meenben Dat Ijp Ctoen 
teganfd) bediet/ enten befien gaf / entjabben Daec; 
om feec gaerne gefien / Dat fijn Ccceïlentie nocl) pet 
foube aengnjpen; maec fijn Oaccdlentie toa^ geenfin^ 
gefint om pet ban UlepnDec impojtantie te beginnen / 
notl) Doo? DenïübDcc ©eecof anbec aen te Doen gejj» 
pen / fobp eenige booigeflagcn toetDe / enboo?<©?oï 
te tcechen/ en’tfdbe aen te tafien toacen feec pjeg 
nante ceDenen toe/ om’tfelbe na te laten/ befjalben 
Dat Bcrbitgo noeïj brjf of fe^ ©aenDelen in <6?ol be; 
fe^iltte / 3ebcct fijn ^pcdlcnne albaec gekomen toa£/ 
en De ©unteepe binnen <Öioï leggenüe / DeDe l)p bectcec; 
ken in ïingen / fulp bat fijn «iSpcellentie l)oe feec bp 
DcnfSacD ban Staten en eenige <6ecommitteecbe upt De 
3taten <©enecael Daec op aengeljouDcu toecDe / Daec 
toe niet toüDc beeftaen / bcctonenDc De onmogeïijdt» 
Ijcpt / alfa men niet boben 4000 jBannen bp Den ai); 
Dcccn konbc be^ouben / Daec ban alle nacljt ontrent 
2000 fouDen moeten toaken / en 600 aebepben / en De 
tl’in terne foube ook moeten mebe cijben /. om 'öjabe 
pijtïipë ban jl^afTau met ïjet ©oïek Dat na ©janck= 
njek foube cepfen / te conbopccen Doo? ©panben 
3Ianb / om Die te betfchccen boo? alle pccgkelen: fijn 
oipcdlentie bebe groote blijt om ljet Bolk in alle fe; 
kccljepb na ©lanckrijek te fenben / en men toacljte 
maec naDeCommij^met öetgelDomopben pïecijfen 

Dag Die DeStaten «Öenecad geoiDonneect IjaD; 
Den ; 25?uge^ toect gecommitteect om mebe te rep; 
fen aï^ (^uactiec-meefiec / Dctoelke boben De 40 <j3uïs 
Dené/ bic l)n oiDonnactó fjnböc / nocl) 100 <J5ulDcntec 
JBaenb / gebürenDe Dcfen (3Iocï)t /■ toegefept toecb/ 
enDen^?oboofi baniöimmcgcn toecDe ook geo?Dom 
neect mebe te cepfen / en toecb boben fijn o?Dinaci£ 
<jBagie ban 80 <©uibcn^ nocl) ï)onDcrt <èuIDcn^ tec 
macnD toegelcpt/ mits» Datl)p tot fijn affifïcntie nocl) 
Diic peefonen meec mebe nemen mofï. 

<©e Comrnrj^ met fjet <©db gekomen 3ijnbe / i£ _ . 
<6?abe ©l)iiipëban t©affau Den 21 #ctobu^ upt 3trn» ba^ 3 
l)em bertcocken/ en toajS bccojDonnecrt / Dat IjpDtn <s?aef 
Btjnkant lang^ foube repfen j Doo? ïutfenbticg; De 
©ibbtc ^cancop^ ©ecc bolgljbc ttoee Dagen Daec na 
langé De .IBacö-kant / met alle D’<0becentfige Buu Tm 
teepe Dec Staten / en btjf kouDcct ©oetbolk / om te ©mnh* 
beletten Dat beë ©panbp ©upteepe in 23?abanb niet 
fouben mogen obee Den Stroom pafTeccn/ om<Ö?ae< ^ectO0 
©l)ilip^ ban J^affau De ©afTagic te fïupten / of aen ban 
te taffen; toant men Ijabbegocbe contfcljap Dat l)b in ®ou(U 
23?abanD i4gocbe ©anen ©uptccpe bp ben anbecen 
liabbc. 25epbe De («Ecoupcn outcent btjf Dagen ge; 
matcljcett öêbbenbe / komt De ©panb te jlBaefincljt 
obec De Bliafe / met 1500 $aecben en btjf Dupfeut te 
boet: fiibbec ©ecc Daec ban bcrabbectecct 3tjnbc ^fnö 
en niet toeber te eugge mogenbe / moft fic-tj kaeftcn mt brei 
om bp <0?abc beeborgen; bp ben au «upte. 
beren* gekomen 3ijnbe / meenben fp Den ^a^ na 
©ijt te nemen/ eufo boottö Doo? 'ilutfenburg te paf bCm tc 
feern / aïtoaer Den l^cctóg ban bouillon ttoee Dag- 
cepfen onbec 23afieigne kenlupben bejegenen fouDe, 
maec Den ©panb IjaDDc l)cm geöacf! / en pogenbe 
ljun te beletten / toa£ eecfl bp ^>mt ©ijt* / tcechenbe 
Daecom Doo? De <£pftel langö 'Jtcenberg / 23lankentjam 
en ©?upm 'na De jBoefd / rcppöen alle Dagen bgi of 
fe£ grote JBijlcn; Dc©panD ijaefi ficf) infgelijk^ Dcc; 
toaect^ / en ïaet fijn Cco^ en 23agagie te <DaIcm. en 
toacen eenö op ccnB^tjlena bp Den anbecen gekomen / 
fonDec Dat D’een ban D’anDece toifï. 

<©en DecDen ,Bobemb?fs komt 03?acf pijiï'Pö bp 
©enbeï^ obec De ftëocfd / en tcok boo?të na ^arb?ug; 
gen / altoaec trjbinge komt Dat <6?abe ifccman ban 
Den 23ecgc mfgdtjkë te <£5?cbenacljecen toas obeege; 
frijeept/ bectoadjtcnbe 43?aef Cacel ban j©anebclc; 
<0?abe ©fjilip^ en De Bibber ©eer / obecleggaibe bp 
Öaec fdben Dat Den ©panb met fijn ©oetbolk onma; 
gdtjck toa^ foo Ijaefi Daec te kamen / en Datfe ober 
fulh^ alleen tegen De Biiptcrne fouben Ijcbben tc bccl)^ 
ten / ecc l)aer ©oetbolk Daec bp komen foube kon; 
tien / fïeilcn fïcl) in gacl)-o?beiiinge / en tcochen na 
Jllöet5 / op fekee ©elb / Daec fp meenben Dat fp Dcu 
©panb fouben binben / fo fp upt De ConDfdjapprc£ 
beefiaen IjaDDcn / maec fp bonben Daec niemanb toant «Siaef 
De <£?abe ban Den 25a'gê met toilïenbe pet aengnjpen / 
fonDec Dcu <Ö?abe Cacel ban JiBanpbdt / of foiiber f)ct j|affau 
©oetbolk bpfjem te fjebben / toacen Dacrna bertoacl) bomr 
tenDe: Decfjalben d$?abe DenBiDDec ©eer n« 
boo?t^ paffeccnöe / quamen Den 10 J?abcnib?i£buDcn £°J“n 
l^ectog ban bouillon / Die bijf Begimenten jfcanfdj i^nog 
©oetbolk / en feben ©aenbden Etoitfer^ / met Dcc. ^ 
tien IjonDect ©aecDen fïerk toa^! met 3 Cactoutoen. 
©en Hertog ban Bouillen IjaDDe eeue feec b?eeüc €0111; ' 
mifüe ban Den litoning ban ©?ankcijk / om D <©o?luge TO<fnc 
op De^ ttoning^ ban .t>pangien£ iaiiDcn te boeren / a^n t>e 
Dctoelke toa^ iupDcuDc aïö bolgt: JJJ 

HEorilc by der gratie Godcs, Koning van Vrank- bau 
rijk en Navarre >allen den genen diedefen tegen- ©oulk 

woordige ficn lullen, Saluyt indien in plaetle dat wy ,©o?Ioae 
ons Koningrijk vol beroerte en verwerrfnge gevon-je Boe. 
den hebben , doe het Gode beliefc heeft ons toe de een rr» 
Regeringe van het felve te beroepen , wy fo geluc-j^” ^ 
kighgeweeft waren van eene algemeenen Vreede dae ninag 
in te bejegenen, wy fouden d’onderhoudinge van dien ban 
veel liever omhelft hebben, dan wy gedaen hebben 
fo vele foorten van moeyten en gevaren > die wy ze- ^a, j 
dertgeftadelijk verdragen en uytgeflaen hebben, om tn. 

weder o 
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weder te krijgen en te befchernhen het Koninglij k Pa- 
/Fo, , trimonie van de Koningen onze Voorzaten, op ons 

vervallen door recht van wettelijke fuccelïïe. Want 
als wettelijke Erfgenamen ook van defen tijtel van Al- 
derchriftelijkften, van hun verkregen en zo glorieufe- 
lijk cn lang bezeten , zouden wy ons bevlytigt hebben 
het genieten vin. dien met onze daden te verdienen, 
najagende met al ons vermogen, ja ook met gevaer 
van ons leven, de vermeerderinge van ’t Geloof, 
en den oirbaer van deChriftelijke Republijke, ’t wel¬ 
ke voornamelijk beftaet in Unie, eendracht en goede 
over-een-kominge, die daer behoort te wezen tuf- 
fchendè Chriften Princen , dat het alzo zy , hoewel 
wy klaerlijk vernomen hebben , gelijk ook alle de we¬ 
reld gedaen heeft, dat de Koning van Spanjen de gene 
geweeft is, die onze Onderdanen eerlt opgerokt en 
verwekt heeft om te rebelleren tegen wijlen den Ko- 
ïiing , onzen zeer eerwaerdigen Heere en Broeder, 
onder pretext van Religie, hoewel dat fij ne god vruch- 
tigheyd zeer bhjkelijk en exemplaer voor een yeder 
was, en dat hyze zederc niet alleen gehandhaefc en 
gefterkt heeft in haerongehoorzaemheydtegensons, 
maer ook derren beftaen ons Koningrijk te befpringen 
en vernielen , door verfcheyden middelen en daden 
van openbare Oorlog : Nochtans heeft ons de aen- 
merkinge van ’t gemeene belfe der Chriftenheyd zo 
zeer re rugge gehouden, dat wy zelfs onze Onderza¬ 
ten niet hebben willen toelaten zich te wreken van 
het ongelijk van hun ontfangen , zo wijt is’t van daer 
datwyyet op fijne Landen en heerfchappyen geatten- 
teert hebben , gelijk wy rechtvaerdiglijk konden 
doen , om af te drijven het ongelijk ’t welke wy van 
fijne Wapenen ontfingen, hopende dat hy eyndelijk 
door onze lijdzaemheyd en vertoeven, de rechtvaer- 
digheyd van onze zake, en d’ongerechtigheyd van fijn 
vervolg bekennen zoude, zonder ons met geweld te 
bedwingen om tegens hem uyc te berften. Waerin 
onsfeheendat hem behoorden te nodigen d’oordeelen 
die’t Gode belieft heeft in faveur van ons uyt te {pre¬ 
ken , door zo vele treffelijke vidtorien en andere voor- 
Ipoedigheden en voordeelen , die fijne Goddelijke 
goedigheyd ons alleen op onfe Vyanden verleent heeft* 
waer voor wy eeuwiglijk aen hem verbonden blijven * 
nochtans in plaetfe van beweegt re werden door deze 
erkenteniffe, ea te wijken voor deze Heffielfe ordon¬ 
nantie, heeft hy fijn geweld tegens ons, onze Ko¬ 
ningrijkenen goede Onderzaten eer verdubbelt als ge- 
continueert; het welke Rende, ja ook wel onderricht 
zijnde, dar hy noch rechtevoort grote en machtige 
Legers opricht en toeruft, om aen verfcheyden Oor¬ 
den in dit ons Koningrijk te vallen, en ons daer in de 
Oorloge ftei ker aen te doen als oy t, tot de vernielinge 
en verderf van onze Volkeren en Onderzaten, dewel¬ 
ke God onder onfe befchuttinge en befcherminge heelt 
geftelt, willende alzo weynig aen dit devoir in ge¬ 
breke blijven , als aen ons eygen leven , gebruyken- 
dehetremed.e ’t welk de Wetten en deNatureons 
keren , het welke in diergelijke gelegentheden ge- 
pleegtis geweeft van den Koningen onze Voorzaten, 
als zeer genereuze en rechtvaerdige Prinsen, waer 
in wy voornamelijk hun begeeren na te volgen, heb¬ 
ben wy yn ’c eynde met rijpe deliberatie beüotenen 
gerefolveert tegens den voorfz. Koning, fijne Heer¬ 
fchappyen : Landen en Onderdanen t’employeren 
dezelve Wapenen en middelen, die hyeerftbegon¬ 
nen en lang gecontinueert heeft tegens ons en ons Ko¬ 
ningrijk te oeffenen, het geweld met geweld afwee- 
fende, nadien de continuatie van onze billijke de- 
fenfive Wapenen niet heeft konnen overwinnen, 
de al te onrechtvaerdige hartneckigheyd van fijneof- 
fenfive tegen ons en onze Onderdanen , tot welken ef- 
fedte wy befloten hebben te vergaderen een fterk en 
machtig Leger , beftaende uyt een goed getal van 
Krijgsvolk te Voet en te Paerde, het welkenietal¬ 
leenlijk dienen mag om zich te ftellen tegens d’aen- 
flagen en geweld van den Koning van Spanjen in ons 
Koningrijk , maer ook met openbare macht tegens 
hem, fijne Staten en Landen voortvaren mach, na 

dat zich de gelegentheyd daer toe profenteren zal; ho¬ 
pende dat God , die het binnenfte van ons herrekent, 
en een Befchermer is van de rechtvaerdige querellen , 
onze Wapenen byftacn en begunftigen, ert ons mid¬ 
del geven zal, den Oorlog uyt ons Koningrijk bren¬ 
gende om onze voorfz. Onderdanen te behoeden voor 
hetonheylen overlaft ’t welk de voorfz. Koning hun 
daerinaendoen wil, en eyndelijk door fijn Heylige , 
genade hun te doen genieten eene goede en verzekerde 11 
geruftigheyd, zodanige als wy hun wenfehen. En fl 
alzo, omhec voorfz. Leger wel aen te wenden, bo¬ 
venal van node is eenig groot en ervaren Perfonagie 
tot Krijgs- Overfte te verkiezen , dewelke niet al¬ 
leenlijk commandere over de forcen , die wy daer 
toe ordonneren zullen, maer ook ontfange en em- 
ployere die gene , met welke onze zeer lieve en 
goede Vrienden, Mijn Heeren de Staten Generael 
van de Vereenigde Nederlandfe Provinciën belooft 
hebben ons by te ftaen , en te fecoureren in deze 
gelegentheyd, om deze oorzaken, erkennende dat 
wy in dezen deele niet doen konnen eenen honora- 
belder, waerdiger en nutter verkiezinge dan van den 
Perfoon van onzen zeer lieven en welbeminden Cou- 
zijn den Hertog van Bouillon , Vicomte van Turen- 
ne , Maerfchalk van Vrankrijk, zoom d’authoriteyt 
van fijn Ampt, als om fijne ervarentheyd m’t ftuk van 
Wapenen, en vele andere goede, grote en treffelijke 
getuygeniflTen die hy ons gegeven heeft van fijne dap- 
perheyd getrouwigheyd. en affetftie tot den welftand 
van onze zaken en dienft; zo hebben wy onzen voorfz. 
Couzijn den Hertog van Bouillon gemaekc, geftelc 
en beveftigt , maken , ftellen en beveftigen hem 
mids dezen tot onzen Luytenanc Generael in het 
voorfz. Leger, her welke wy begeren dat vreemtge- 
noemc werde, om dat het voornamelijkgefchikt is 
om buyten ons Koningrijk te dienen tegens de Staten 
en Landen van de voorfchrcven Koning van Spanjen ; 
en hebben hem van het fel ve gegeven en geordonneert 
den generalen laft en beleyd, met vollen macht en 
autoriteyt van het felve te brengen , voeren en ex¬ 
ploiteren in Nederland van Vlaenderen , daer onder 
begrepen die vanArthois, Henegouwen en Luxem¬ 
burg , en in alle d’andere Staten onder fijne macht en 
beerfchappye, daer d’occafien hem bellieren fullen. 
En na dat hy vergadert en by-een gebracht fal hebben 
het Krijgsvolk, ’t welke wy hem geordonneert heb¬ 
ben , fampt dat van de Heeren Staten Generael der 
voorfz. Vereenighde Proyintien , dat te employeren 
tegens den voorfz Koning van Spanjen, fijne Adhe- 
renten, Onderdanen en andere in fijnen dienft wefen- 
de, methemgevoegten vereenigt om onsd’Oorloge 
aen te doen , en om dat te doen, van alle de voorfz. 
forcen te voet en te paerde,van wat Natie fy oock zijn; 
en infgelijken van de Artillerye , Kruyt en Kogels, 
die wy tot het voorfz. Leger geordonneert hebben, 
fo en in fulker voegen te difponeren, als hy verftaen 
fal van node te zijn om den voorfchreven Koning van 
Spanjen te beter te befchadigen ; alle Kapiteynen, 
Overften, Luytenants, en Krijgsluyden, en alle an¬ 
dere in’t voorfz, Legerzijnde, te commanderen’c ge¬ 
ne fy fullen moeten doen ten beften van onfe faken en 
dienft: Scedenen Kaft eden te belegeren of te doen 
belegeren, die te beftormen , met geweld of verdrach 
in te nemen, na dat hy fien en oordeelen fal beft te wt- 
fen ; Strijden, Veldflagen en fchermutfelen te leveren, 
en alle andere Krijgs-fey ten te bedrijven; de Gevange¬ 
nen op Rantfoen te fetten, of die te doen ftraffen en 
executeren, fo hy bevind dat fy ’t verdienc hebben , 
of hun te pardoneren , fo hy fiet dat het behoort te ge- 
fchieden , en dat doende hun quijt te fchdden en te 
vergeven hetfeyten bedrijf daer medefy belaft fullen 
werden ; te doen afwerpen en Rechten , fo ’c hem 
goet dunkt, de fterkten en plaetfen , dewelke fcha- 
delijkfouden mogen wefen voor de paiïagie van ons 
voorlz. Leger envanonfen dienft: Sodanige Perfo- 
nenals’them goed dunken fal tecommitteren, tot der 
bewaringe, confervaueen Gouvernement vande Ste¬ 
den, Kaftcelen, Plaetfen en Forten ,diehy veroveren 

en 
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en onder onfe gchoorfaemheyd brengen LI, ofte die 
hy in oiife protebtie genomen en ontfangen fal heb¬ 
ben j vcrwachtendedarwy daervan geordonneertTul¬ 
len hebben : Op de O iderfate n en Inwoonders van de 
voorlz. Landen , Steden, Cafteelen, Plaetfen en For¬ 
ten , fodanige Penningen en Contributien telichten, 
als hy nodig tezijn oordeelen fal: en om dat te doen, 
daer van Reken-Meefters in te Hellen, en hun Com- 
miffien te geven , dewelke wy tedieneyndemirsdefen 
.geauthorileert en gevalideert hebben, en begeeren ge¬ 
lijk etFcdl te hebben , als offe van ons geemaneert wa¬ 
ren , te veranderen als’c hera goeddunken fal, de ge- 
nediehy gecommitteerc fal hebben ter bewaringe van 
de voorlz. plaetlen en Landen korteling verovert; als 
ook hun daer in houdende , hun macht en autonreyc 
te geven om te doen de fortificatiën, befchanfingen , 
voorlieningen van Munitiën en leeftocht, en andere 
nootwendigheden , na dat hy dat goed vinden fal; in 
ons voo-fz Leger te ontfangen iulke Compangien 
Kr/jgsvolk te voer ofte paeide, als de voorfchreven 
Heeren Staten Gencrael der voorlchreven Landen, 
en andere onfe Vrunden en Bondgenoten , hem lullen 
willen en konnen lenden; en loden nood dat vereyfcht, 
nieuwe te doen aennemen in devoorlz. Nederlanden 
en andere van de gehoorfaemhcyt van de voorfz Ko- 
ning van Spanjen , of van onfe andere Naburen , in 
kracht van onfe Commidien , van hier Gagie, lukiije 
en onderhoud te ordonneren en hun debetalinge daer 
van te laten doen , gelijk hy goed vinden fal naden rijd 
van haren dien 1b , te laten doen de monteringen , 
overfieningen en betalingen van ’c voorfz. Krijgsvolk, 
lb van onfeordonnantien , lichte paerden , als andere 
te voet en te paerd , en om de voorfclveven Monte¬ 
ringen te laten doen,Comm. Tirifen en Cyntrerolleurs 
te committeren in ’c afwelen van de ordinarife Cotn- 
miffarifen en Contrerolleurs van onfe Oorlogen , fo 
dikwilsals’t hem goed dunken lal, delelve te calTeren, 
katijden, ftraffen en doen traffen , naden eyfch der 
laken , het Krijgsvolk te doen leven in goede ordre , 
juftitieen politie, enjuTitietedoen van degene, die 
üch verftouten lullen van te plunderen enterancfoe- 
neren, of van het heyr afippen londer lijn verlof, fo- 
danigals de fake vereyfehen fal, of hun dat quijt te 
fchelden, te vergeven, en te pardoneren, weder te 
roepen alle Ballingen en gebarfnene van de voorfchre¬ 
ven Nederlanden en andere Staten den Koning van 
Spanjen toebehorende ; hun te hertellen in haer goe¬ 
deren , Landen en Belitringen , mirs fich begevende 
in onfen dient, onder onle proteétie te nemen, te 
Hellen en te behouden d’Inwoonders van de Steden 
der voorfchreven Landen, die lich onder onfe gehoor- 
faemheydbegeven lullen, en hun te mainteneren in 
defelve, en inde andere Steden en plaetfen van dien, 
cn om dat te doen , met degene te handelen , diehem 
defelve ovcrleveren lullen , en hun fodanige vergeldin- 
ge en vereeringe toe te leggen, als hem bequaem dun¬ 
ken fal, -tehooren en vertaen, ofte doen horen en 
vertaen ue klachten van de gene, die üch aen hem 
futen willen addrelferen , en hun daer op te voorden 
ofte doen voorden by juftitie ofan’derlins, te ver¬ 
meerderen , te verminderen , ;of te veranderen de 
Garniiocnen van het Krijgsvolk te voet en te paerde , 
die hy leggen fal in dé voorfchre ven Stéden en plaerfen, 
die van hrm ingenomen of hem overgegeven lullen 
werden, lodanigequantireyt van Vivrestedoen heitel¬ 
len en opbrengen by die Van de voorfchreven Veree- 
higde N ederlanden en andere van de g'ehoorfaemheyd 
van de Kondig van Spanjen , als hy goéd vinden fal , 
in kracht van iijneCommüden en lalt, loom ’evoor- 
fehreven Léger te (pijlen, als om Pak-Huylen op te 
richten , en te doen uytdeylen aen de Garnifoenen , die 
hy in de voorlz Steden leggen lai, eenen taks daer op 
re geven en re dellen, die veyliglijk londer difordre te 
doen brengen, verkopen cn leveren , en de Plackaten 
en Ordonnantiën, diehyop’tftuk van de voorfz. Vi- 
vres maken fal, te doen verkondigen met Trommelen 
en Trompetten , en openbare uytroepinge daer’t van 
node fal zijn, en defelve nauw te doen nakomen en 

onderhouden , de overtreders te ftraffen en doen ftraf¬ 
fen na den eyleh van de fake, te geven , beloven, affig- 
neren en ordonneren , aen fodanige perlunen en ge¬ 
meenten ais hy fien fal te behoren, fodanige Staten, 
Penfioenen en Gagien, in tijde van Oorlog en van 
Pays, en voorluiken tijd op fuik belprek en condi¬ 
tiën , als hy goed vinden fal, en vordersin kracht van 
lijneStaten, Laften en Ordonnatien, tot welitand, 
beftieringeen beleyd van onfe faken, foop de beta- 
lingevan’t voorlchreven Krijgsvolk, a's tot andere 
effeöen , fo te ordonneren van de Penningen en Fi¬ 
nanciën , die van ons daer toe gegeven lullen werden 7 
en van de andere die hy van de voorfz. Landen lal kon¬ 
nen necken en lichten, als hy nodig fal bevinden dien- 
ilig tezijn, om te dragen de koffen van ons voorfz. 
Leger, en onlen dientf meelf re bevorderen ; willende 
en verfiaende dat alle’c gene, ’t welke door fijnen lalt 
en ordonnantie betaelt lal wefen , gepaffeert en goed 
gedaen werdein de tekeningen , en afgellagen van de 
ontfang van hem ofhuniuyden , die fodanige bet-x .n- 
gegedaen lullen hebben , by onfe lieve welbelcxdere 
Luyccn van onfe rekeninge , en elders over-al daer 
’t van node fal zijn , hun gebiedende dat lo te doen 
fo..der fwarigheyd mits rapporterende op de felve re¬ 
keningen het vidimus van defe tegenwoordige onder 
Koninglijke Zfigel gedaen, de Quirantien vandeont- 
fangende partyen daer die vallen lullen , met d’Or- 
donnantien en bevelen van onfen voorfchreven Cou- 
zijn den Hertog van Bouillon , of de Kayers van de 
voorlchieven kotten en uytgeef, behoorlijk by hetn 
ondertekent en geapprobeert, welke bevelen , Ordon¬ 
nantiën , en kayers wy van nu aen als van alsdan , be¬ 
krachtigt en gcauthorileert hebben, bekrachtigen en 
authonieren mitsdefen , alsoffy van ons felfs gedaen 
of geëxpedieert waren geweeil of waren. En allo het 
mi Telden van node fal zijn dar onlen voorfchreven 
Couzijn met het voorlchieven Leger weder in ons 
Koningrijk kome, fo toe verfekerrheyd van ’t lelve, 
als om re fecoureren unie Steden en Provinuen, die 
van onfe Vyanden benauwT f -uden mogen worden, 
felfs in die van Champagne e-T'P.cardye, lo willen en 
verftsen wy dat hy daer in ontfangen, geholpen en by- 
geltaen werde, ais hy daer komen fal, van de Gou ver¬ 
neurs en Luycenants Generael van de felve, en alle 
andere onfe goede Onderdanen en Dienaers , en als hy 
fich ener ons voorlchreven Leger voegen lal by defor- 
cen ; gecommandeerc by oniefeer lieve en welbemin¬ 
de Couzijnsde Hercogen van Nevers in ’c Land van 
Champagneen Brie- en Longeville in Picardye , Gou¬ 
verneurs van onle voorlz. Provinuen, ’c zy om onfe 
voorlz. Steden by te ftaen, fo fy belegert zijn, en des 
van node hebben , of om eenige andere exploiden van 
Oorioge te doen met onfe voorfz. Couzijns en de voor¬ 
fchreven Gouverneurs. Wy begeeren en verftatn in 
dat geval; dat onfen voorlz. Couzijn den Hertog van 
Bouillon in yegelijke van de voorfz. Provintieerkenne 
den genen van unie voorfz. Couzijns, die daer Gou¬ 
verneur van zijn fal, het woord en bevel van hem ne¬ 
mende , en nochtans aldaer behoudende het bevel over 
deforcen , uyt welke ons voorfz. Leger belfaen fal, op 
dat, wanneer hy üch daer van lal moeten aficheyden , 
hy dat doen mach fonder verwerringe en verachterin- 
ge, en alfodereenigegelegentheyd foudemogen voor¬ 
vallen, lo hoognodig tot onien dienft, om dewelke 
hec hoognodig (oude mogen zijn , dat onfe voorfz. 
Couzijn den Hertog van BouilloD ineenigen handelen 
belofie trat met onfe leer lieve en goede Vrunden, 
Mijn Heeren de Staten Generael der voorlz. Veree- 
nigde Provinuen, lo om ons voorlz. Leger ce verfter- 
ken , alsom te beter uyt te voeren den lalt die wy hem 
toevertrout hebben, lo hebben wy hem ook gegeven , 
en geven hem mitsdefen, machten authorueyt, om 
Ie voorlchreven Heeren Staten te accorderen, en te 
beloven alle’t gene hy nodig achten lal tot welltand 
van onfen dienit, beloven’c lelve te bekraftigen en 
voor aengenaem te houden, even als of’t by ons lel ven 
gedaen, geaccordeert en belooftwaer, vertrouwende 
en ons verlekerende dat onfen voorfz,Couzijn fich mes 
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vervorderen fal yecweste handelen, ’t welke niet oir- 
bacrenxy vooronfen dienft, en het generael van dit 
Koningrijk , en generalijk voor onfen vootfchreven 
Couzijn den Hertog van Bouillon in defen laft, om- 
Handigheden en dependentien van dien » te doen alles 
wat een Luytenent Generael, goed Hooft en Beleyder 
van een Leger kan, behoort en gehouden is te doen, 
en even gelijk als wy felvefouden doen, indien wy daer 
in pcrfoon tegenwoordig waren , alwaert fchoon dat 
de lake fipeciaelder bevel verey/cbte dan in defe tegen¬ 
woordige begrepen is; waer by wy beloven in goeder 
trouwen en op Koninghjke woorden,voor aengenaem 
vaft en bundich te houden alle ’t gene by onfen voorfz. 
Couzijn gedaen, gedreven en gehandelt fal werden in 
de vooifchreven faken, omftandigheden en dependen¬ 
tien van dien , en alles te beveiligen , bekraftigen en 
approberen , fodikwilsals wydaerom aengefocht ful- 
ïen werden. Ook fo belaften wy met dele tegenwoor¬ 
dige alle Marefchalken en Overften, Capiteynen, Luy- 
nants en Bevel-hebbers van ons Krijgsvolk, te voet en 
tepaerde, en van onfe Artillerije, en alle onfe jufti- 
ciers, Officiers, of haer particuliere Luytenanrs, Bor- 
germeefters en Regenten van de Steden , en een yeder 
in ’cfijne, na dat het hem aengaen fal, dat fy onfen 
voorfz. Couzijn den Hertog van Bouillon in de voorfz. 
faken , omftandigheden en de dependentien gehoorfa- 
men en vlijtighli,k na hem luyfteren, gelijk als fy on<e 
eygen perloon doen louden, fonder daer tegen te doen 
diredelijk, in wat fakeen maniere datookzy, want 
het ons alfo belieft. Gegeven te Parijs den 23 Odob. 
in \ jaer der gratie 1 594 en van ons Rijk het fefte. On¬ 
dertekent op de Vouwe, van wegen den Koning. De 
Neufvillo. En gezegelt met het grote Zegel van fijn 
Majefteyt in Geelen Waffe, met een dobbele fleert. 

3Me Commiffie toa<? tod breed m fïerft/ ftaööeöe 
tooomoemöc ïöctrogc na aöbenant ban genoegfame 
mibbden ban <Ödb en aïïc anbere behoeften / tót fut 
ben *0o?loge nobig / baojfien getoccfi; macr be Ho* 

rm «o n-‘ns &Jööe ö’Oorloge noch tegen ben Honing ban 
^panjen niet opentltjft boen berftouöigcn/ Door bet# 
feftepden toeballen bie hem alle Dagen betanberinge ban 
faken gabeu/ fobat èraef ban kaffan nodj 
genoeg re broeg quant/ en öc Hfceren Staten haööcn 
hatefchouc gelcgcnthcpö en hooibed (bpfonbet op be 
hope ban bat Dc Honing ö’Oorlogf tegen öcp Honnigë 
3Lanöen / ui Hrtljopë / ipencgou en döet<3 fonbc boe* 
ren /) batfe in €tocme en baet ontrem ftaöörn konucii 
boen / hier Dooi bedoren. 

^e SSupterpé bie met ben Bibber francopë Beer gr 
Swc* togen taaien/ om <0?aef $ met fijn Bolk Dooi 
bomt ©panben landen te ïjdpen / öaööen gebed inebc 
toffees m ©Mncknjck moeten treeften / en m Ijet tocöer- 
®ra’ ïteereh rnoften eenen anderen toeg/ boa? ïjet Ciaeffcftap 

&>iet5 / cf^affau / IBicö / &epn / furfïeudom 23erge/ 
toost-bp € tulen en iBefcl toeberom in jöeöerlauö fto 
men / adjterlatcnöe bel? paeröcn bie afgereben toa* 
ren / toaiu befen tocgtoa£ tod 170 ^tiptfe mijlen lang. 
€)cfc ffiuptcrpr maften op drfen Corftt boo? berfdjep 
ben $tsrfïen en (|eeren llanöcn treeften / baerfp ooft 
bde moeötoiïë bebjeben / ’t todft bele Bijfté-Boiflcn en 
i^eeren / bie be <fóeöerïanöfe faken gunflig toarên/ toat 
affteerigmadtten. 
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niet jegenfiaenbe/ fdjeen het tod bat ijp baerom te meet 
gefïoojt toa^/enecngtota-cn «tachtiger leger opge* 
redjt haööe / m mceninge om ïtongarprn c’cberbaïlc'h/ 
bertooefien en rupneren / ’t todft gebath hebbende/ fan# 
be hp ooft niet laten fijnen boet in ^uptgïand te jidïen: 
JBeöftalben hP der Heur-f tirfïen/ fuifren / <6iabc« en 
fbjft^ jètatcn hulpc bcrfocljte/ 0111 ben iCurft eenen 
fïerften tegcnftauö te boen / en fijn onbehoorlijk boome* 1 
nientcfluptcnoitoecren. u L / 

^aer op na deliberatie bp be Boiflcn een ïiijft^Com 
tribntie / of «Earftcn-fruer toerös ingctoilligt bocz ette; 
lijke liBacnbcn/en bacr-en-boben belaft aile<©eeftcftjfteii 
het Bolk op oe ^ebift-Stoelen tot toillige Contributie 
te hermanen / en befdbe te bcrgadcren in Oufondere Hi# 
tien in elke Herftc geffelt. 

(Bah hebben op befen 0nftf?-bag bctfdjcpDe ©m# 
pen hare Heenen ban ben Hepfec entfangen/ enb’Cé# 
ben daer toe fïaenbc / met alle gctooaneïyfte Ceretno* 
men gcbacn / als ben <5rt5-S3iffcïjop en Hcur-öoift 
ban Heulen / den flaït5-<0?abe en Hcur-jfurff jpieöe# 
nu / ben ifertog ban ^onteren / ban üBictenbum en 
andere. 

#p befen ïSijftg-bag ooft bed beraèbfTaegt om mat 
be ^cberlanben te bebicbigen / booj öe grote fchabcöen 
bie het ©ijk ban bepöc öe partpeu öntfing cn föben S 
mofie; cn Ijoetod ïjet fdjeen öatter toepnig hope toe S b 
toas / gdgftmeii upt beu Zeereu Staten <©cneracïé 4^eöe 
ftmtooo^be / aen ben €rt3-^ertog Crnefio geneben!anöe 
te fïen ;S 5 nochtans hebben be drjhö-^tcnDni ben Ja"ni 
Hepfcr öaer toe bolle macht toegefraeft / om alfnÏHcscöan 
onber-hanödacrs öaer toe te nemen / afS fïjne Hen# 
ferlïjfte JHÖajefïcpt öaer toe foube toiïlcn teragDinerén toecö' 
cn brtftiefrn , öe Hepfer Ijeeft öaer toe befo’bcnt / 
IBents / Jvartn / ^aïtjburg / ^aïtj-Ctaefte^ieit# 
burg cn De ^tröcu Heulen en ^etireuDnrg / na 
mende alfo ban bepöer Staten cn ban bcpöec totili* 
gien; elft ban öetoelfte ©ojfien en ^tebeifttoee 45?* 
fanten noemen fouöen / fo öatter ttoaeif in afö fon# 
ben toefen / befep foaöen na ben Crtj-iJcrtog Cr* 
nefio / en ö’a> öccc / fe^ fouöen ter feïber tijd aen öe 
Staten Cencrad gaen/ om öe faken te prepareren 
boo? hare Hieetierp ; fouöen boe? cetfï borberen in* 
rupmmge ban beg BiiftS-plaCtfen / en öe Cemcentc 
bekent maften bes Hepfer£ cn ïüjk^ goebe tneentnge/ 
eu fo men Dc Cefanten niet toilbe aennemen / fa 
foube men cene Bergabcriuge ban Cebepntccröe in 
’c tlijft houden / omte flapten toat men border boot 
ffiuöc. Cninbien ö’fSmbaffaöeur^ aengenornen toet* 
öni / fuuöe öe Hepfer Conumjfanfen nonnen om met 
be ©tuften te repfen. ^itenöiergcUjftemcer / fcft:cef 
beo Honing^ ban .^panjen^ïfimbafTaDeur ^on CuiL 
ïiViume De -è. Clement upt Cftueugburg / gdijk men 
fien fal mogen upt fijne Bricbcü Die geintercspicert jfjn 
getoo?Dcn / öaer ban top eernge hier na fuïïen laten 
balgen. Jföacc op tot picucoft fal m berhaïm feftere 
XBacrfchoutoiiige / aen ben ^Ibboeact ban Ooiland 
obergefdjreben. 

^en 24^ulnfchreefbe ^ccreCamöorf upt ^ejibd* 
berg aen beu ifecre Olbenbarnebdt / ï5aeöen3Sübo* 
caet ban ben llanbebaii Rolland / een JBiffibe / öaer 
bp hp bertoittigt / bat öe Hcur-Borfininc #alt5-<02a* 
toinne in öe Hracni tonö bcballcn ban een jonge Wnccf- 
fe / eu fcftrrjft boröer albu^: 

Het cenendartigfte Boek. 

«lift^- 
öas rot 
Stt'gen^# 
Burg 
gt&oa^ 
Ben / en 
mat 
ft art ge» 
atfjan» 
ödi 
ïya$. 

D€ Hepfcr faoöaïpbuS höbbe tot ïiegen^burg ee 
nm tlijftSbag befch?eben / fo om öeu Curfta 

tegenftant te boen / aïS andere faken: ben booifj 
ülyft^-öag heeft be Hepfedijfte .ffiajefiept fijn §nftom 
fee fcet Reedijk eu Criumphantdtjftgcöaen: iDc Hen 
fer heeft alöaer fijne Ptopofine geöaen/ ban bat bét 
®ucfeHlinucat DenBtebe/ bie foïeninelgk opgcrccl) 
toaS/ regen alle recht cii reden/ en fonber ooifaftc/ moed 
toilhtj gebioften / bat fju berfehepöen plaetfen ingeno 
<nni ftaööc/ bed Hanb en Hupöen bebotoen/ bele Chn 
ften menfehen gehangen toech-geboert / en grote en on 
menfchelijfte ®prantipe in öe Chrifcnljept acngerccht 
m hortod fijne Hepferl. :ïBajcfieut fieft met macht öaci 
trgen griet / en Ijern grote af bmift geöaen haöbe / bic^ 

>, tH ben ban befen morgen ban goeber hand gctoaer* 
»JL f chout getooröen/ ban een fake/ öetoelfte mtjn ^er* 
» ren be Staten cn fijn Cjredïcntic betreft / ’t todft ik 
„ met Ijeb toiïlen laten U €. t’ontbieben / mpberfefte* 
,, rcnöe / bat gp ’t in ’t goede nemen fuït / bat i^ / bat* 
,, ter te fïegengburg op ben ïiykë-baggerefolbeert (S 
„ gctooiöen / bat men niet’er tijd / en als ’t Den Hepfer 
„goeö fal Dunken / in $edet!anö fal fenbeiiecn^n * 
„ baffabe ban alle öe Heur-Borucn en prmecu ban bepo 
„Deöeödigien/ om ben |3apë te bebojöercn: iBaer 
„ op / mijn f eerc / een poinct aengemcrftt moet too?* 
„ben/ bat men niet aen De Staten Cmrrad of öcii 
„ llaeö ban Staten toiï fenben / rnaer aen alle öe Bro 

; j' binden in ’t particulier/ en öat/fo’t fdjijnt' om oprocz 
te 
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„ tcbcrtoceftcn onDcr’tBolft. JBcn tracljtonbcr p?C' 
„ tcjet ban D’^oïlogc ban l^ongarpcn / öc Hapitcpucn 
„ m ^olDatcn tc berïepDcn / cn Ijacr te toillen oproche 
„ ncn / fa tegen De jbtaten alG De $ecfoon Pan fïfii 
,,<ÖVTcIïeiitic felbe; inact ift ïjoop Dat Den 'JCImacljti 

gen Ijaer boafc bocnncmcxiG beletten fal / (Je. ©uDcn 
„front H <G. ©otmocbtgc cn fcec geaffcctioncerDe 
„ ©icnacc 

F. D. Ta m do r ff. _ 

©cnbacqfó. '3CmbaflrabeucDcG HcmingGban ^>pam 
jen/ tjatsöc Doo!laft ban Den Honing ban ^paniru/ 
ooft gaecnc gcficn / Dat De Henfec baDbe toillcn bcrffacn 
tof Electie ban eciicn Hoomfcn Honing / om een .-§mC' 
celTcur tu t Hcpfcrrijft tebebbeu / uaDcG HonmaGbau 
%anjcnG fin / Debc Daecom groote infïantie acn Den 
l^cnfcu / Dat [jn Dacr toe fouDetuiilen bccjïacn/ en felf 
ccncti nomineren / Daec toe bp boojfiaeg Den <i3ct3-ï$erv 
tog ^ruejïuG fijnen 25’ocDec; Dan Den Hcpfct bfpuGöe 
fjem tod Dat ïjt* Dacr toe qctoülig toaG/ macr bcrtrnft 
De fafte baft 7'ni ïcfrctijft bicï Dan; niet met allen af; 
taant bet fcljecn / ja blccft boel / Dat Ijp Dacr toe niet ge; 

w*n fint toaö / en Dat bu geenen naboïgee en begccrDc tc 
noemen ooftfijnenepgeuen23tocDcf niet/ alfoljcm 
’tfelbcfufpcct toaö / cn ïtet fel) ötmfirn/ gclijft ooft 
toacr toas Dat ljp norïj tot fïilften ouDerDotn niet tuasS 
geftomcu / of ba toaG nocb machtig genoeg bet tfijft ie 
regeren / cn DelafrcnDcr Hegcriiigc tc Dragen; tuant 
fjï.itoaGgeborenin Den jarc ïsf2-Cil ober fuïftG inact* 
4^. jacc / jini25^ocDcc^nicftujS toaG maa- ttocc jaec 
jonger Dan !jp: jjp liet ficlj ooft bcbtinftcn / fo berbe tjp 
fijnen 23:ocDcr tot Booms Honing DeDc ftiefen / fouüe 
On Den fëïbcu ceuig Honingrijk / Ijetbuarc ooftemen 
of t^ongargen moeten obergeben / oai fijnen £>tacc 
t’onDcrljotiöen cn Dacr toaG aï boojgeflagen ban ïjet. 
Honingrijk ban 23oj)cmcn / onDec DeG Hoiiings ban 
^paujenG 'KmbafTaDeur cn rciugc Hcuc-Boetten, 
Dacr bn ino’üc gcfcpD / Dat De leuning ban ^panjen 
tjem ’njnc ^Doctjtcr D’Snfante toilDe ten Ijubucïijiic 
geben / en Dctoijlc bp bcm tot geen Honing ban Djanft; 
rijft UoiiDe maften / fo fouDc ftern De Honing ban iëpam 
gicti De ^eDerlanDen Dacc mcDc ten i/niUieïijU geben: 
tDitboa^Dcn Hepfcr al fafpeet/ gelijft Dc grote l£cc< 
rcnbceltgtjj met Die ficfttc geqtieït 3ün/ btefenöe Dat 
mtnfe foeftt De boet te licftten. ©uG baat Daec boaG of 
niet / Dc Hcpfcr buaG Dacc toe nictgcflnt/ maaber? 
toog Dc fafte / fonDer noefttauG De reDenen te feggen 
oft’openbaren. 

<ï?c Hcpfcr ftceft oo-r op Dcfcn ^ijftG-öag ccnige BiD? 
DerG gcflagen/ en men beeft altjicr belc grote 23an^ 
quetten gegeben: «Cerft Ijccft Den Hcuu-jfuefHDolf 
gang ban jiföentj een fracd .fi 35anquctin fljn 'iiogc; 
ment geljotiDen / Den 3nnp: ©aer na Den!! 3mnp, 
beeft Den Heuc-Jfucfï CrncfiiiG ban23cpercn/ q-rts- 
23tfldlop ban Heulen/ ooft een 35anquecinfijiiUo- 
gement gebouDen} Dacr op bn bek Der Heuc-Surften / 
en bclc anDere jpnrfïcn / a5:abcn en IGecren gcnooD 
beeft; Dacr na beeft Denfclbcii Hcnr-jFutffbanHeu 
(en nodj een groter 2$anquct gdjouDen op tjet ilacD 
bupG ban lacgenöburg: #cn Hcur 5?urft baui^Tricc 
beeft niet butllcn miriDer Doen als De üootgaenDc ttoee 
Hcur-jf urflen / cn beeft Den fcG-en tiainugflcn 3«np/ 
of Den fefïcn 3|ulp nieutocn ^tijl / rncDe een ftoftclijft 
cnfïatdtjft SSanqnet in fijn Jlogeincnt laten aenreeb- 
ten. 2UG Defe 45ecfïebjftc Hcur-f*utf en bare ISam 
quetten gebouDen IjaDDcn / fo beeft ook Den Suïn Dc 
ÉDmmifïrato? Der Heur-jfucfï ^>aren/ ilertog jprC' 
öcctftïöillcm ban èaren/ ooft een flateïijft 23anquer 
geljouöcn / Dacr De Duc ^ceflclfjfte Heuc - Jfurfien / 
en meer nuDere fo Hcue-^urften / jpucfïcn / q3?abcn 
cn ^ccrcii gcnoDigt 3tjn gctoccft; Defdbc l^ecc JÏDmi 
mftiato: Der Hcur-purft ^aren/ beeft Daecuanocb 
een anDcc 25anquet geljouDcii. vDe Heuc-^ucfl bati 
jBcntjbuiïDc ooft De ininfïe niet$ijn/ beeft boben bet 
^anqucu Dat Ijp gebouDen ïjaDbe / nocb een anDcc 
ïioftelijft 23anquet gdjouDcn: 31>aer na beeft De Hcur 
jrurjt ban iCticc / na Dat Dc Hcur-Jpnrfi ban Heulen 
fan SDdecmnge ban Den Hepfec ontfangen bftöDe 
lioi'b een fcofJebift Vangnet gegeben. «6n ten lefien 
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beeft Den Heur-JFurfl ban Heulen boot fïjnbrrrcpfen 
ban Den ïiijftG-Dag nod) een 23anquet gegebeu: <ün 
gelooft bbjdijft/ Dat Den obcrDact in fpqlc fecr groot 
gebjeefï iG; niemant beeft Dacr m De minfie biillcn toe ¬ 
fen / cn Den IBtjn beeft Dacr ooft fo obcrblocDig ge 
D^onftcn grtorcfï / Dat met alleen Dc £)crrcu tfacr bc^ 
ftomfle Daer tod Ijebbcu gebaö/ rnacc De dienaren 
bebbeu beu ooft fo bol geDtouftcn / Datfe na Den am 
Deren getafl bcb&en : boottG toerD Dcfcn O.tjftG Dag 
Dootgcbtacbt met Dagdijftft jBadtijDcn goeDe fiere te 
maften/ en tc Dtinften/ Dat ©on Orabnaume De 
Clement / jêpaeufen ^CmbafTaDeur tc tiegcnGurg / 
bfdjirjft / Dat in Diic JBarnDcn tijDG Dat Den HijftGDag 
DnurDe / acn IBijn en 23anqitrtten brrtcert toarai 
bijf JBiïiocucu / (lijDcuDc Dacc-cn tuffdjen Dc §oF 
Daten gebteft) cn men lecfDe üaer fo fojgclooGof'Den 
Curft noclj IjonDcrt iiBijlen ban Dacu toarc'/ niet tc= 
geufïacnDe be ©ueft De uptcrflc jfronticrcn ban 
©uptGlauD bcfp’ong / en ban De gnic DicDegroorfe 
bcrmelinge in De ifêijn DeDe / cufacb men Der niet een 
Die De jfronttrrnibpflauö ging Doen. _ . 

IBptoiüen ban Den HijftG-öagfdjepDen / cn alftier tcrc|^ 
ccuiye gnutereipicerDc 23tiebcn / Die Den boojfcbk- öe 2ö?it^ 
beu £>pacnfen JtimbafTaDeuc / fo acu Den Honing ^Ell^an 
ban ^pangien / Den CctTlfcrtogc CrncfïuG/ alGbaqat1”0 
acn aiiDerni / unt Bcgnisburg gcfcbtcbcn beeft / Dem Dan 
Die in banDcn ban öeBèercn Staten ©ënerad gcfto ^pan. 
Uien xnn jrnupr UIU15IJU. Oeoen^ 

?tïG eerft een 25?iefban Den booft‘5. 5tmbaffaDetir ac= 
aen Den Honing ban ibpaujen m Dato Den ncgeu-ni- 
ttoinnglïen '?8tigiifïp/1554. UtipDcuDc alpu^ tipt Den fiUi.58) 
^paenfe obergefet. 

Q 1 R E, 
il< heb den Keyfer gegeven den Briefgefchreven J3;^f 

mee de hand van uweMajeiteytcn die verfelfchapt met ban don 
vele redenen, fo generale als eenige particuliere, 
van groter confideratiezijn , betreffende deluccedie g, £jei> 
van het Rijk, hebbendedaer van eedf gecommum-ment 
ceert mee den Cardmael Madruccio, en den Biflchop®^1 DEn 
vanCremone, dewelke een yegelijk byfonderenden {yan n® 
Cardinael eerft , hem aenfpraken in den naem van 
den Paus, met alfo levende redenen, als men ioudeJEn- 
mogen begeeren , hem vertonende de lchaden , die 
rechtevoorc quamen van hem fonder Succeffeur te 
fien, gelijk iy hem ook vertoonden, degene (te we¬ 
ren fchaden) die daer door de Chriilenheyd , het 
Rijk, en het Huys van Ooftenrijk gefchieden fou- 
den ; wanc uwe Majefteyt moet voorleker houden, 
dat, indien de Keyfer in defe fake voor fijn dood geen 
ordreftelt, daer een grote lchcydinge of tweedracht 
m’cRijk wefenfal, gelijk hy felfs dar wel weet, en 
met de hand getaft heeft, en dit feggen is fo gemeen , 
dat den Hertog van Wf rtenberg lien vervordert heeft 
hier openbaerlijk te feggen , dac defe waerdigheyd 
lang genoeg geduert heeft in ’t Huys van Ooftenrijk, 
dat, delelve open ftaende, van node is, dat fyaen 
een ander overga ; cn de Keyfer weet wel, dat Beye- 
renende Franfen daer na ftaen, en dat’er Ketterfe 
Princen zijn, die noch het eene noch het andere be¬ 
geeren, maer dat alles in verwerringezy , gelijk den 
Pakz-Grave , den welken het Gouvernement van 
’tRijk zeer profijtelijk zoude wezen gedurende het 
Interim , fo lang als dc Keyferlijke Hoogheyd va¬ 
ceerde, eerder weder een ander open ftont, alsden 
genen welken dat toekomt, gedurende defcheydin- 
gen. De Keyfer weet alle deze dingen wel, «1 meer 
daer toe, ’t welk gemaekt heeft, dat hy de redenen, 
die men hem dezen aengaende gezeydheeft, voor 
waerachtiger en gewilfer gehouden heeft ; dezorg- 
vuldigheyd van den Paus en van uwe Majefteyt 
behaegde hem zeer, hy zeyde rny, dat dar gekomen 
was, door dien dat hy deze praótijke tot op dezen 
Rijks-dag uytgeftelt hadde , hy beloofde rny die 
niet te voleynden , zonder daer van met de Keur- 
Vorften te handelen , en nochtans altijd een deur 
open houdende , daer door hy ontkomen en fijn 
uytvlucht nemen kan ; en zo dede hy ook met den 
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Cardinael en met den Biflchop van Cremone , de- 
welcke uwe Majefteyt wel geloven mach , dat 
tot defen handel lo nuttelijk geweeft zijn , dat 
door haer middel de Keyfer is overreed geworden, 
en dat infgelijken de diie Kerkelijke Keur-Vor¬ 
ften den Keyfer gingen vinden , en hem vertoon¬ 
den d’inconvenienten dieder ontftaen fouden, indien 
fijn Keyferlijke Majefteyt geen Succefleur van het 
Rijk noemt , en fy piefenteerden hem haer le¬ 
ven voor den geenen die hy bevelen foude. En 
.quara hem te zeggen , ’c gene ’t welk 
hy alrede ’t voorleden jaer gefchreven hadde : En 
hebbende deze zake van wegenden Keyfergehandelt 
met den Keur-Vorft van Brandenburg, beloofde den 
voorfchreven Brandenburger hem, dat hy fijn Stem I 
den genen geven foude dien die de Keyier wil¬ 
de ; Den Hertog van Saxen , Admmiftrator van 
’t Keurvorftendom , heelt gefeyd , dat hy defe 
nominatie oordeelen foude, gelijk als andere Ker- 
kelijke Keur-Vorften die oordeelden voor feer be- 
quaem ; maer alfo hy in fijne Adminiftratie niets 
gedaen heeft fonder fijne College in de Voogdye 
van de VVeefen (of minderjarige) van Saxen, 
’c welk den Keur-Vorft van Brandenburg is, hoe¬ 
wel hy lijn medegefel niet en is , dan in de be- 
dieninge van de patrimoniale goederen. Noch¬ 
tans om d’eerbiedigheyd , die hy fijnen ouderdom 
en fijne vriendfchap fchuldig is, bied hy fich aen 
om felfs in perfoon hem defe fake te gaen com¬ 
municeren , en hem daer toe re difponeren. En 
indien hy afgckeert waer van fijn woord, ’c v/el¬ 
ke hy gegeven heeft (’t welk foude konnen ge¬ 
beuren, om dat’er eenigen twift geweeft is, tuf- 
ichen lijn Zoon en den Keyfer) en dat hy fijn 
neerftigheyd gedaen hebbende , den Brandenbur¬ 
ger fich van een verfchillende opinie toonde te 
zijn, fo bied hy in fuiken gevalle de Keyfer fijn 
Stemme aen voor den genen dien hy fai willen. 
Den Keur-Vorft van Keulen prefenteert te gaen 
in ’t gefelfchap van dien van Saxen , om den 
Brandenburger defelve lake te perfuaderen, fo het 
van node is. Den Keyfer neemt die alles in dank 
aen , en houd het voor goed , en fegt dat hy 
fich vaerdiglijk refolveren fal op de {aken die hier 
voor moeten gaen, om welke antwoord ik wete, 
dat de Keur-Vorften ontroert zijn geworden, door 
dien dat fy achterdenken hebben , en insgelijken 
den Cardinael en den Biflchop van Cremone, en 
ik meer als yemand van hen , dat dit een ope- 
ninge is orn uyt defen handel te fcheyden , door 
dien dat dit waerachtig is, dat de Keur-Vorften 
begeeren , dat t’famentlijk , noemende den Suc¬ 
cefleur in ’c Rijk , hy te gelijk noeine fijn Suc¬ 
cefleur , in eenige van fijne Staten , mdten het 
den Ertz-Hertog Erneft ial wefen, op dat hy heb- 
be waer mede hy de Keylerlijke waerdigheyd mach 
onderhouden ; en fouden wel willen dat’et het 
Rijk van Bohcmcn ware, door dien dat het mee- 
fte deel van hen Goederen van dit Rijk te Leen 
houden. En op dat fy geen twee Heeren Eed 
behoeven te doen, gelijk fy feggen, Uwe Majefteyt 
mach wel geloven , dat hier in eenefogroteiichtig- 
heydis, dat’er andersgeen fwarigheyd en is, dan dat 
het de Keyfer begeere, fo dat’er lo lang als de Werelt 
geftaen heeft, io grote lichtigheyd niet geweeft is, 
in’c verkiefen van een Rooms Koning , als in defe, 
door dien dat het van nu of van morgen aen in des 
Keyfers hand ftaet, te maken welken hy fal willen; 
de Getuygen bier van zijn de Cardinael Madruccio, 
en de Nuucius Biflchop van Cremone, den welken 
men het gehcele ftuk van defen bandel fchuldigis 
als hebbende die gebrocht in de üaec daer die in is 
Ook is menden ....veel fchuldig 
met den welken men veel hier van gecommuniceert 
beeft , want indien hy den Keyfer gefproken heeft 
in die fubftantie , en met die woorden die hy my ge¬ 
feyd heet, en gelijk ik het gelove , lo heeft hy ge 
dacn ’c gene een getrou en goed Dienaer en Raed be¬ 

hoort te doen. So refteert’er dan niet meer in defe 
lake dan aen te houden by den Keyfer, indien hy fich 
veronachtlaemde, of onachtfaem toonde, gelijk ik 
vrefe dat hy doen fal. De vergeldingen die ikhebbe 
van fijn Keyferlijke Majefteyt , indien ik hier in 
yetwes gedaen hebbe , zijn, dat ik voorfeker weet 
dathy gefeyd heeft, dat hy den wille van de Keur- 
Vorften feer veel achten {oude, indien hy niet meen¬ 
de dat mijne handelingen hen daer toe beweegt had¬ 
den. Maer verricht te hebben ’t gene uwe Majefteyt 
my bevolen hadde, is de grootftevoidoeningedicik 
foude konnen hebben van defe fake. 

Uyt Regensburg den 29 Augufty, 1594.. 

laget fïonts aïön£: 
Na dar ik dezen gefchreven hadde, heeft den Bif* 

fchop van Cremone audiëntie verkregen van den Kcy 
zer , en fijn Keyzerlijke Majefteyt heeft hem ge- 
zeyd , dat hy den Keur-Vorft van Keulen op deze 
materie niet gefproken hadde , als hy hem afvaer- 
digde, maer dat hy her te Prage doen fal, daer den 
voorfchreven Keurvorft binnen twee Maenden ko¬ 
men zal. 

<£cn anöcce gemtcrcipitccöen hars öcn \30c3f5. 
Wmbaffaöeut:/ mede am öcnlüomngüan^panjni/ 
toaé luuöcnöc aïbu£: 

S3?(ef 
ba» 
©■en 
«Builifa» 

ï R E : 
\,_j De Keyfer , volgens de macht hem daer toe 
by het Rijk gegeven , heeft gereiolveert tot dehan- 
delinge van het Accoord van Nederland , te kielen 
den Keur-Vorft van Mentz , den Keur-Vorft van me&e 
Saxen , den Ertz-Biflchop van Saltzburg , den 
Pakz-Grave van Nieuburg, en deSteden van Keu- Jjeifbea 
len en Nurenburg , op dat’er eenige zijn van alle Bïonina 
de Staten van ’t Rijk , en van beyde de Religiën, 
aen dewelkmen alreede gefchreven heeft , op dat fy ^an' 
defe Commiflie aenvaerden, gelijkmen gelooft datS 
iy doen Tullen ; er\ ingevalle dat yemand van hun 
dat weygerde , foo fal de Keyier een ander noe¬ 
men van delelve conditie ; defe altemael moeten 
elks , twee Gedeputeerden kielen , foo dateer in 
als twaelf fullen welen , waer van de fes trecken 
fullen by uwe Majefteyts Gouverneur in Neder¬ 
land , en o’andere les fullen ten felve rijde fich vervoe¬ 
gen by de Rebelle Staten} en terwijlen dat defel ve fich 
prepareren tot de voorlz. Commiflie , fullen twee 
van des Keyfers Herau ten aen departyen trecken , op 
dat fy fich prepareren , om de voorfz Ambaflade 
t’ontfangen , ’t welke gefchiet op dat het Volk d'm- 
tentie van de Keyfer en van'tRijkte beter verftaen 
mach j dien delelve t’anderen tijde verborgen is , 
door de gene die het regeren : En indien fy als dan 
dele Ambaflade niet louden willen ontfangen , als 
dan fal in eene Vergaderinge van Gedeputeerden, 
die als dan gehouden fal werden , gerefolveert wer¬ 
den ’t gene het Rijk goed lal vinden. Indien men 
hier op tot een Tradtaet komt , dan fal den Keyfer 
Commiflarilen deputeren, om in’t gefelfchap van de 
voorlz. Princen te trecken ter plaetiedie beftemtfal 
worden; en aldus fal defe eerfte preperatoire Am¬ 
baflade voor eerft handelen, hoe ongerijmdending 
hetzy, de reftstutie van deplaetzen voorden Pays te 
eyfehen. Men heefc daer niet-tegen gefproken , 
mids de redenen , die k u Majefteyt by eene van mijne 
andere Brieven gefchreven hebbe, doordien dathec 
mmite beletfel, ’t welke voorvallen zal, dezen ge- 
heelen handel zal breken, om dekleyne begeerte die 
eenige van het Rijk hebben , dat diegelchiede. Uwe 
Majefteyt lal defe pradtijke breedcr verftaen uytden 
Ambafladetir , aen wiende Keyfer daer van gefchre¬ 
ven heelt. Uwe Majefteyc fal mogen commanderen 
’t gene hem believen fal,’t gene men hierom vvenfchr, 
is dat alle uytftellen, die op de beraedflaginge van de¬ 
fe lake fouden mogen voorvallen , mogen weggeno¬ 
men weden. DenHertog van Sefle lal uMaj algeichre- 
ven hebben’c gene by in defe lake by fijn Heyligheyd 
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verricht heeft> door dien hetinder waerheyd nodig 
is daer abelijk in tewerk tegaen, op dat fy geen ach¬ 
terdenken en krijgen van den naem des Paus. Het 
Rijk begeert datter perfonen van alle de Stater, 
van uwe Majefteyt prefent zijn om defe Ambaflade 
te horen , en de Ketters begeeren van gelij¬ 
ken dat defe perfonen over den handel ftaen, in- 
diender eecigen handel valt. Dat poindt is eenig- 
fins dangereus, overmits dat den Penfionarifen, 
en de gene die de Staten fullen mogen fenden , 
Luyden zijn midden uyt het Volk, en derhalyen 
zeer dangereus liet fchijnt dat zy tot prejuditie 
van uwe Majefteytsautoriteyr iets fullen voordellen , 
dien het vrydaet Oorlog of Payste mogen maken in 
fijne Landen: Maerindien uwe Majefteyt om die lwa- 
righeden te middelen , daer toe verftaen wil, men (al 
fich van d’occurremien, die daer uyt zouden mogen 
komen, verfekeren mogen meteeneprotedarie En 
in allen gevalle fal het goed zijn , aat u Mu/e- 
deyts Gouverneur aldaer, en de gene die tot de han- 
delinge van dat Traótaet fullen komen, goede en ge¬ 
trouwe Dienaers van uwe Majefteyt zijn, en luy- 
denvan goede en oprechte intentie, entotdenPays 
geaffedlioneert , alfo door defe lange Oorloge, en 
d’accidenten die daer geweeft zijn , eenige meer 
geneygt zijn tot het profijt dat hun daer van 
komt , dan tot yet anders. In defe lake is veel 
gelegen aen (poedigheyd , vlijtigbeyd en kort- 
heyd. En wat my belangt , ik fal die beneetftigen 
fo feer als my mogelijk fal wefen Sy hebben 
my belooft delen Poft binnen twee dagen af te veer- 
digen , en op die hope ben ik gerefolveert mor¬ 
gen re vettrecken , om na Prage te gaen : Men 
feyt ook dat de Keyfer daegs daer na vertreckenfal. 
uyt Regensburg den 15 September 1594. 

booifcljjcbcn <Don (jBuifliamne ïjccft uicöe upt 
ftcgeusbuaj gcfdjjeüm acn ©on ^jcan ö’3jöia^ 
jjucö / itïaeö "ban Staten üan beu Honing binnen 
Jifèabnl / Defcn naüoïgenDe 25:tcf: 

MEn heeft in min dan drie Maenden tijd op 
defen Rijks-dag aen Wijn verteert de weer¬ 

de van vijf Mihoenen Guldens , ten tijde dat 
den Turk d’uyterfte Fromieren van Duytsland 
belprong , en van de gene die de grootfte vernie- 
ÜDge in den Wijn gedaen hebben , liet mender 
niet een die de Frontieren byftant gaat doen Door 
defe on-ordenen is mijn Beurs fo leeg geworden, 
dat, indien den Koning onfen Heere my met te 
bate komt met eenig onderftand , ik geruï- 
neert ben. Men heeft hier gehandelt van twee 
fubftantiale laken , van wegen den Koning on¬ 
fen Heere , ’t lucces van dewelke gy hen lult uyt 
de Brieven , en uyt het Sommier van’tgene op de¬ 
fen Rijks-dag gedaen is ’t welk ik aen fijn Majefteyt 
lende, ’t Gene dat ik voorts hier in te feggen 
hebbe , op dat gy’t fijn Majefteyt fegt, is , dat 
hy voor feker geloven mach , dat zedert langen 
tijd herwaerts de reputatie van fijngrandeurofgroot- 
heyd, en van fijn forcen in geen quader termen ge- 
weeft is, dan fy rechtevoort is in Duytlland, 
door dien dat het fucces van Parijs , en de gene 
die daer na vervolgens gefchied zijn in Neder¬ 
land en in Vrankrijk , delen handel loo feer ge- 
diverteert hebben , dat niet alleen onfe Vyanden 
den fpot hielden met den Marquiz van Havre en 
met my, maer dat ook de Vrienden, die ons goed 
gunnen , en die feer wcynig zijn , niet dorfden 
op de publijke Fteften , dat zijn Bruyloften en 
Maeltijden gaen , om dat het van node was ons over¬ 
al te verantwoorden, ’t Welk maekt dat ik fijn 
Majefteyt feer ootmoedelijk bidde, om de gerrou- 
wigheyd die ik hem fchuldig ben , dat hem gelie¬ 
ve te refolveren op defe affairen, en dat hy bevele 
datle uyrgericht werden met ftrengigheyd en met 
neerftigheyd , welke twee dingen in de fommige 
ontbroken hebbende , gemaekt hebben dat fijn 

Majefteyts Rebellen fich fb onbefchaemdelijk dra¬ 
gen , als ook fijne heymelijke Vyanden , die in 
feer groten getale zijn , dewelke publijkclijk argu 
menteren , dat de gene die geen Geld befchik- 
daer het zo feer van node is, gelijk in Nederland t 
dat niet hebben en moet, en dat de gene , die, 
de plaetfen daer hem fo veel aen gelegen is , 
niet ontfet, de macht niet hebben moet om dat te 
doen. Ik verhale defe onbefchaemtheden , over¬ 
mits my billijk fchijnt dat fijn Majefteyt dat wete , 
op dat hy belafte dat daer in verfien werde, 
gelijk als hem goeddunken fal. En ik beüuyte 
dit poind hier mede , dat indien fijn Majefteyt in 
de faken van Nederland wil verfien met forcen, 
defe Ambaflade mifichien van eenige nuttigheyd 
lal konnen wefen , (alhoewel zy voi zwarighe¬ 
den is) overmits eyntlijk het Rijk fich de fake aentrec- 
ken zal , ’t welk het tot noch toe niet heeft willen 
doen. Aengaende ’tftuk van den Roomfen Ko¬ 
ning, gy HE fien uyt den Brief, dieik aen fijn Ma¬ 
jefteyt fchrijve, hoeverre dar gebracht zy. Ik heb¬ 
be meer niet konnen doen, dan dat zo verre bren¬ 
gen , dar de Keyier mach nomineren wien hy wil, 
tonder dattec hem een Reael behoeve te keften 5 
daer refteert nu dat in ’c werk te ftellen , ’t welk 
hy doen moet , en God alleen kan hem de wille 
inftorten, die hy hebben moet om dat te doen: 
en ik hebbe geenfins te klagen over fijne woor¬ 
den , door dien die feer goed zijn , maer evenwel 
fic ik daer geen effed van , en de gene die niet 
doet ’c gene hy kan, en daer hy behoort na te wen- 
fchen, ik gelove niet dattet die met de fake meent, 
en derhalven ben ik van gevoelen dattet al ver¬ 
loren moeyte is , en dat hy geen Rooms Ko¬ 
ning nomineren fal , zo lange als hy leeft ; want 
ik veifta dat hygeleyt heeft, dat wy der hem een wil¬ 
len doen noemen, om hem daer na het R.jk te be¬ 
nemen, en ik vermoede dat hy voor feker houd, dat 
den Koning onfen Heere lijn oogen geflagec heeft op 
den Ertz-Hertog Erneft, om hem te huwelijken aen 
de Doorluchtige Infante. Ook verfta ik dat hyluy- 
fterde na eenen Lelio Efpanos, die onlangs geftor- 
ven is, en Broeder was van eenen die den Koning 
onfen Heere dient als Ingenieur , die hier heyme- 
hjk gefonden was van den Hertoge van Florence, 
onder pretext van een Man van Fornficaue, om 
hem voor te houden het Huwelijk van fijnNichte 
met twee Milioenen Gours , mits dat hy hem ge¬ 
ven foude den Tijtel van Koning van Toicane, 
en hoewel ik niet wete wat refolutie daer geno¬ 
men zy op eenige van defe faken , nochtans ben 
ik onderricht, dat d’opinie van den Vice-Cancelier 
Curtio , die alle ’t feggen hadde, en Protedteur 
van de faken van Toicane was , datmen hem 
den Tijtel van Koning geven loude, doch niet eer 
dan na de dood van den Koning onlen Heere, 
om niet te doen tegens ’t gene hy hem beloofr 
heeft. En van gelijken vermoede ik dat zy tegen 
dien tijd , die God geve dat nimmermeer ko- 
me, ook eenigen aenflagh fullen hebben op de faken 
van Finael , overmits men daer op geen refolutie 
heeft willen nemen. En wat het Huwelijk be¬ 
langt , ik wete datmen vernemet of men in Span- 
gien hem daer aen ftoten foude , dat hy een andere 
croude. Ik begeere hier het vyer niet in te ftoken, 
maer noch mijnegetrouwigheyt noch mijne conlcien- 
tie laren my niet toe te Twijgen. Ik ben hier nu ge¬ 
weeft: 13 laer en twee Maenden, in alle dien tijd fie 
ik niet datter voor den dienft van den Koning on¬ 
fen Heere yet gedaen zy dat te beduyden heeft, maer 
men heeft veel eer in alles fwarigheyd toegebracht. 
Sijn faveur profiteert niemant , noch ook fijne 
eygen faken , alfo nochte in de faken van 
Finael , nochte in die van Vifenfin niets gedaen 
wert. Sy ontkennen alreede opentlijk de opene 
Brieven tot de Wervingen. Hun refteeren alleene¬ 
lijk goede woorden, maer geen eflfedt. My aen- 
gaende , fy handelen my zo , dat indien.... 
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in dat Hof het duyfenftedeel van de tnanquementen 
die ik hier byvinde, ik daer uyt gaen foude ; ikwe- 
te niet wien icker de fchuld van geven fal, doch 
wete ik wel dat het de mijne niet en is ; de 
Keyfer feyd dat het de fijne ook niet is > en noch¬ 
tans 7,0is het alle waer wat ik fegge , en van gelij¬ 
ken dat de Keyfer komende van Prage op defen Rijx- 
dag , daer hem fo veel aen gelegen is , wel twin- 
tigmael weder te rug heeft willen keeren , 
doch de fijne houden hem vaft gelijk een Stier. 
Als ik overdenke ’t gene hier pafleert , verliefe ik 
alle oordeel, overmits ik noch geld, noch raed , 
noch reputatie en hebbe in dit alles. Ondertuffchen 
fie ik dat defen romp van het Rijk fich leer fwaer 
lijk op de been houd : het is alles vol twift en on- 
eenigheyt om de Religie , daer ondertuffchen 
den Turk met twee hondert duyfent Man be¬ 
vecht een plietfe veertig Mijlen van Weenen, 
die de laetfte is van de Fronrieren ; en evenwe» 
doetmen niet dan triuropheren en banketteren, 
God geve dat het lange duyre. De Keyferinne 
heeft my feer gerecommandeert het ftuk van den 
Roomlen Koning: maer overmids ik geen cijffer 
met haer hebbe , foude ick haer daer niet 
van durven ichrijven ; gy fult dat mogen doen, 
indien gy daer toe verlof hebt van fijn Majefteyt 
tot alle die handelingen, daer ik u hier voren van 
gefeyt hebbe , heeft men ten minften drie duyfent 
Kronen uytgegeven vandie dertig duyfent Ducaten, 
die de Koning belaft hadde my te fenden , en 
hoe wel ik fo fpaerlijk te werk gegaen hebbe, 
als my eenigfins mogelijk was , volgens fijne Ko- 
ningli|ke wille , nochtans hebbe ik ’c niet minder 
kannen maken , ’t welke ik gelove dat fijn Ma¬ 
jefteyt voor goed houden fal , of ik lal daer 
voor in ’t perk moeren blijven. Nochtans heb ik 
groter hope gegeven aen eenige Minifters , 
die fich daer mede te bemoeyen hebben , als het 
God believen fal dat zy het doen; doch althans dra¬ 
gen zy hun feer koel. In eenen anderen brief had ik 
u gelchreven , dat den Marquis de Havre 800 
Kronen uytgegeven heeft, en heeft begeert , dat 
ik hem aenwijfinge doen foude op die fomme , om 
daer van in Nederland betaelt te worden : fy 
hebben gedient tot de faken en gerechtigheden 
van den Rijxdag , die deurgaens met gereed geld 
betaelt werden. Ik woude dat ik daer fo veel in 
gedaen hadde, dat ik verfekert ware dat den Ko¬ 
ning onfen Heere genoegen van my hadde , ge¬ 
lijk ik hope dat hy doen fal , na de wijle van 
God , dien hy reprefenteert , dewelke fich< te vre- 
den houd, dat de menfehen doen fo veel als fy ken¬ 
nen, en van goeder herren. Ik fal het verlofgebruy- 
ken , ’twelk de Koning my gegeven heeft , om 
na traliën te gaen , overmits ik fie dat ik anders 
verloren ben ; maer ik wil dele fake de neck niet 
toekeeren. Ik fal by den Keyfer aenhouden , dat 
hy de perfonen tot defe Ambaffade kieie die noch 
niet gekoren zijn, op welke verwachtingen de¬ 
fen Poft acht dagen opgehouden hebbe : men 
feyd dat’er een ander gedepefcheert fal werden; 
hier mede loopt de Maend van September ten eyn- 
de , ’twelk het gene is dat my lal konnen profijte- 
ren. In eene van de voorgaende Brieven , die de 
Marquis van Havre en ik i'chreven, feyden wy 
dar ons dochte , dat fijn Majefteyt den Hertoge 
van Saxen voor fijn Penlionaris behoorde t’ontfan- 
gen, hoewel da: het penfioen groot is: men foude 
met hem mogen ove. komen voor drie laren, over- 
miJts dat hy fonder twijfel gekoren fal werden tot 
hec Accoort, het is nodig tot alle ’t gene in Duytf- 
land fal mogen voorvallen , en tot de kiefinge des 
Roomftn Komngs, als ook, indien het Rijk mocht 
komen te vaceren , dat foude het verfekertfte 
zijn Hy is een feer vroom Man , en fo na 
by Cathohjk , datmen van hem niet mach wan¬ 
hopen ; en is het Huys van Ooftenrijk ook feer 
foegedaen ; en indien den Koning onfen Heere 
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goed vint hem te behouden, fomoethy ’t felve doen 
metdenColonelWeyfleben, die alle fijn Raed is en 
Catholijk. De Paltzgrave van Nievenburg, fal van ge¬ 
lijken tot den handel gekoren werden, vermits de rede¬ 
nen, die ik in eenen anderen Brief verklaert hebbe,fou- 
decniec qualijk te paffe komen , dat fijn Majeft. hem 
verfach voor eenige laren. Uyt Regensburg den 50 
Auguftiiy94. 

ï^icc boïgt noeïj eenen SSjief ban ben uooifê ^pnen? 
fen ^mbafTabcui- <2>on aSmlfiatime öc £5. Clement / 
aenöen^rt^atag <i?cne|ïu£/ Die mcöe geintred 
piecct toa£ / en gcteanjlatcect in öefer fojme: 

Daorlucbtigjïe Heere , 

IK ben fo wel niet te vreden met de refolutie , die 
de Keyfer en het Rijk genomen hebben , als ik |at{Jü^n 

daer voor wel eenige gratiën pretendere. Want ik faöntc 
aen mijne zijde alles gedaen hebbe wat ik heb konnen in¬ 
doen, op dat fyfo flap niet foude zijn, nochtans heeft ^c" 

fy anders nier konnen wefen. En al van eerften aen an”* 
daer voor vrefende, lo om fekere proceduren die u ö’^Ertj- 
Hoogheyt wel weet, als ook om de quade willen die 
daer in het Rijk zijn tot voldoenmge en Hoogheyd <*Bcne^‘ 
van den Koning mijnen Heere; heb ik beftelt, dat al 
wonmenin defen handel niet, men nochtans daer in 
nietverlore, gelijk ik op God hope, datmen niet ge¬ 
daen heeft. Men heeft noyt in defen handel fich bcvlij- 
tigt , dan op behoorlijke en rechtmatige wegen, de 
faken te weeg te brengen, dewelke meer geldsgekoft 
hebben dan de Marquis van Havere weet. Wantik 

J hem geperfuadeert hebbende, datmen tot den lelven 
handel, en tot de Hoogheyd van den Koning mijnen 
Heere delelve niet buyten de palen begeeren moft ; 
en beraemde het niet hem yet hec minfte te leggen van 
eenige middelen die ik gebruykt hebbe, op dat fy hem 
niet fwak iouden fchijnen. Het is wel waer dat ik ge-(Fol 60) 
love datmen op eene andere wijle handelen foude, 
indien de faken van dien Staet in andere reputatie wa¬ 
ren, en die van Vrankrijk in anderen ftand. Want 
om dat fy gefien hebben ’t gene der waerts over gefchiet 
is datmen aen onfe zijde hec fecoursvan Koeverdeti 
niet heeft konnen breken , noch Groeningen ontfet- 
ten , en alle den hoop gemuytineert heeft, en dat het 
Leger uyt het Land van Milaen niet voor den dag 
komt: Om dat fy fien dat uwe Hoogheyd hoe langer 
hoe meer blijft fonder yet te konnen uytrechten, en 
om eenige Brieven die uyt die quartieren gekomen 
zijn van een perfone, waer over ik grotelijx verwon¬ 
dert ben , inhoudende dat de Koning in defelveniets 
vermach , en dat hy der geen qooo Man tot fijnen 
dien ft heeft, en dat wy u H. bedrogen hebben, en 
dat alles wind is (welke brieven met voordacht van den 
genen diefe ontfangen heefc over defe gehele verga* 
deringen van den Rijxdag uytgebreydet zijn) dit alles 
heeft zo grote difreputatie in de zaken veroorfaekt, en 
zo grote fchade gedaen, als u H.wel denken kan. Niet¬ 
temin indien uwe H. een goet Leger toeruft, ’twel- 
ke onfachlijk en vreeflijk zy voor de vyanden, ik 
achte dat het goed effedfc fal hebben in onfen handel: 
want ik ben van die meeninge, dat, indien zy fich 
benaut en gedrongen fien met de Wapenen en midde¬ 
len , dewelke daer zijn om hun te benauwen , datzy 
fich werpen fullen in d’armen van ’t Rijk, en ik fchrij- 
ve dat felve aen den Koning mijnen Heere. Maer in¬ 
dien dat niet gefchiet, zo vreefe ik grotelijx dat die van 
’t Rijk weynig uytrechten fal. De genedieonsniet 
goets gunnen, hebben ons die met alle haer macht ge- 
fochc tebeletten, fulksalszy is; en hadden met haer 
fchone woorden van den Pays vele vromen en alle de 
bofen geperluadeert, dat het onmogelijk fal zijn van 
dat poindt te handelen. En hoewel de proteftatie die 
fy voorgaven, voor eerft de reflitutie van alle de plaet- 
fen te willen eyfehen, feer impertinent is,door dien dat 
defelve geichieden fal na het befluy ten van den Pays: 
nogtans heb ik gefien datde fake hier fo verdorven en 
geruineert is,dat ik daer niet hebbe wiilen tegen feggé, 
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Vervolg der Nederland/è Oorlogen; 5S>4- 
om de redenen die ik verhalen fal. Deeerfteis, dat ik i 
altijd gefeyt en geantwoort hebbende op de klachten , 
die het Rijk en onie Naburen van defen Oorloge ge- 
daen hebben (dewelke meerder zijn dan ik hier fou- 
de konnen feggen) en de Keyfer om decontributien : 
Dat de Koning mijnen Heere defen Oorlog nietvry- 
willigiijk voerde , maer bedwongen door de rebel¬ 
lie en onbefchaemtheyd van fijne quade Onderda¬ 
nen , gelijk het Rijk en alle de werelt wel verftaen 
mach hebben door de voorgaende Pays-handelingen 
en door vele Boden: dat’tfelvefo waerachtig zijnde, 
dat niemant daer tegen zal konnen leggen , daer uyt j 
volgde dat den Oorlog noodlakeiijk zy: dat in dien 
het Rijk en de Keyfer, of de Naburen defelve moede 
waren , een yeder van hun fich bevlijtigen loude te 
doen’c gene hem toeftunt om eeneyndedaer van te 
maken , ’t welk het eenige remedie is dat tot die 
klachten gedaen loude konnen werden. Want dat 
Keyfer Karei de Vijfde , hoogloflijker memorie, door 
het verdrach, ’t welk by ter inftantie van de Staten 
methctfelve Rijk maekte, alle de Nederlanden on¬ 
der het Rijk ftelde,en het Bourgondife Creyts maek¬ 
te (welkers Ceflïe de' Marquis vanjHavre rechtevoort 
befit) en fijne Nalaten verbond fo grote contributten 
te betalen, als verfocht fouden werden, dat was om dat 
het Rijkaen d’andere zijde fich verbonden hadde de 
Nederlanden te befchermen regens een yderdie defel¬ 
ve beledigen foude:en datderhaiven het Rijk,om dat re 
voldoen, in den Rijks-ban moet doen, met alleen de 
Rebellen, maer ook alle de gene die defelve byftaen 
met raed en daed. En dat foode Naburen den Oorlog 
moede werden,(gelijk ik bekennedat fy daer reden toe 
hebben) .lat fy haer befte doen fo veie te helpen, dat wy 
daer een eynde van maken: en (ode Keyfer en ’t Rijk. 
eenig aDder remedie vviften , dat fy ’t felve voordellen 
fouden, alfo ik gelove dat dc Koning mijn Heere alles 
war. hem mogeltjk is doen falrer inftancie van de Key- 
ler en v-in het Rijk. En dit alfoo gefeyd hebbende, heb 
ik dien middel niet konnen weygeren, hoewel ik die 
voor fwak houde. En tk heb ook overlegt, dat de faken 
fich in fuiken flimmen ftand vindende,alsly zijn, alles 
goed foude zijn, ’t welk dat Volk in eenige hope fou- 
de mogen onderhouden , en dat het in geener wijfe be- 
taemde darde Marquis, en degene die met hem qua- 
tnen, wanhopig van hier vertrecken fouden, maer 
ganrfelijkgeperfuadeert, gelijkfyzijn ,datheruweH. 
is, dewelke met een goed Leger van fijne Majefteyt de 
Pays maken fal, en voleyndigen alle de quellagien die 
men lijd. En om hun in die meeninge te verfterken , 
ift hoognodig,dat u H. betonedat dien handel van fijne 
hand kome, en dar ik het ook prijfe, en dat ik grotelijks 
priife de conformiteyt die de Marquis alfijds met my 
gehouden heeft, en dat u H. Hooghey t hun toone een 
goed betrouwen te hebben; want ik bevindfe vol wan¬ 
hope en miftrouwen. Want de Rebellen hebben daer 
eenen Brief gepubliceert van fijne Majeft.aen uweH. 
fo fy feggen, die ly onrcijftèrt hebben, waer in hy feyd , 
dathy niemand vertrout dan denGrave van Fuentes, 
den Raeds-HeerStephanod’Ivarraen my, waervan fy 
deCopye uyt die Landen oock aen de Cancelrije van 
den Keyfer gefonden hebben , en hebben die gepubli¬ 
ceert, fo dat ik feer gefchandalifeert hen geweeft te fien 
wat wy drieDienaers van fijn Majeftevt hiervoor ful- 
ke Luyden gehouden werden ; en de Koning doet qua- 
lijk, dathyaen uH.fchrijfc, darhy op ons betrouwt. 
Alle’r welke ik uweH in eenen byfonderen Brief heb- 
be wille fchrijven, op dat defelve geinformeert mochte 
welen van alle’t gene tot nu toe berwaerts over ge- 
fchiedis. Sijne Keyferl. Majeft. heeft nier genoemt de 
voornaemfte, dewelke op delen handel te letten heb¬ 
ben : Ik lalder by hem om aenhouden , en u H. verwit¬ 
tigen van alles darter van komen fal, wiens Doorluch- 
cigfteperfoneonfen Heere beware met de meeftever- 
meerderinge van State die wy fijne Dienaers wenfehen. 

Uyt Regensburgden twee-en-twintigften Augufti 
1J94.. Ondertekent 

Don Gmlielmo de S. Clement. 

ffip Ijcbben bedjnefr bat Öe ftoning ban ©jan&rijft 
Haon in Haonuoyft ingekregen tjaDöe / geötuirenöe 
Dit 23deg tuaft öê hertog ban JIBayne getogen by 
Den <&uPe ft ar el ban jIBanftbdö / om ï)cm te po?? 
mt en perfuaberen / Datïjp ilaon fecoucercn fouöe: 
maer binöenöe öe fake fo niet geöifponecct aift ky meen? 
De t ift lip booïtft na 2S?ufteI getogen by ben Crt5- 
I^ertog Crncfttift / bcrfockenbe met groter inftantie/ 
bat Ijy ïaft foube toifim geben om Ilaon t’omfetten ; 
be Cit5-4?errog taaft pcrplcj: en toift niet baat Ijy 
beft boen foube i baant Ijy toeebe feer gcfofticirecrt op me 
öefdbe tijb om <0?ocnmgcn t’ontfetten / ’t toclk ïjy ^crtoat 
airceöe ©ctöugo tocgcfdj?ebcn ïjaööc te fuïïen Doet/: b,§fa|?ne 
be <©?aüc ban jfuenteft ïjaööc ook gmoegfame toe &omr 
fegginge gcbaen ban <©?ocmugeu t’ontfetten / en t°r 
toaft ban meeninge getoreft / om fïcïj felben in per 
foon bacc toe te emplopeten / ïjebbenbe tc Dim epn fnUt* 
be ook boen fcïjlftben f Dat / inbien fy <©2ocningcn öuipe 
tbaec jiföaenbcn konöcn ïjouöen men fekcrïijh’tfel °™on 
be foube ontfetteni öaeromïjicr nu grote Dtfputebicl/ pontfet# 
fcödken men ban bcyöen bp ber ïjanö nemen foube / «r. 
baant men banb ïjet niet tori Doenlijk bepbc u kok? 
nen uytrccïjten ; ben Crfti-Dcrtog toeteuDe Dat ben 
baillc Drft ftoningft ban ^paujen 'meer genegen toaft 
toe ©janknjk ban tot eenige anbere faken / beeft ïaft 
gegeben eenig Bolk tot kuip ban ft$?aef ftareï ban 
JBanftbdb te fmben ! bebeïcnöc ben felben Dat typ 
fouöc ften "Haon te fecoiiceren / en Daer Dolk en 
©ictualic in tc fdpeken / ’t tnrïk niet bailbc gduc? 
ken / alfoo De Conbopcn geftagen bacröen / gcïijk 
beraadt i^. (0ebiircnDr befen tijb Dat De hertog ban 
ftöapnc tot 13’ufTd baaft / Ijidben De ^ertog ban 
jrct’ia en ^on éBiego D'Sibarra feer ftrra / bod) fc? 
eretelgk bpbcn(ört5d^ettogaen/ bat ïjp ben hertog 
ban JDapuc alöacr Ijoiiöe en berfekeren foube / br? 
fdjitïöigenöc kern bat bp aïtrjD ftare en be<3 ftouiug^ 
ban gipaiijend aeufïagcn tegen boare getnreft / en 
fiabbe aïtijD meer op fijn epgeneere/ p?ofdt en boo2= 
Deel geften en na getraebt i en ten tijbe alë men be? 
racDftacgben om eenen ntrutnen ïüoning te uerfneftn / 
fa IjaDDe fin miboden bootgetomD om öït fo fteplfaeni 
en eemg miböd / om De Bcligie in befên ftoningrij? 
ke tc bebouDen en aüe ftetterijen npt tc toeuen / 
Daer toe Den jdau^ Den l^eer CarDmael ban #Iap? 
fance ook in ©zankrtjk gcfonDcn babbe / te belet* 
ten / en met aicijhftighepb te berfimberen en bom 
unefteften baec boa? ïjet gekomen ma£ bat oen 
25iarnop^ (fo noemben fy ben ftoning ban ©jank* 
rtjk) fo bde bootöeck? gekregen ï)aböc / meenbe Daer? 
om bat ben €c£5 #ertog ben hertog ban JiBapne/ 
Die Ijet niet troulijk met ben ftomug meenbe / uc? 
ftoo?be albacr te ftoubcu / tot bat be ftoning ban 
^panjen / baer mebe men met fuïïte mipganbdm? 
ge gefpottet Ijabbe / foube ban ftpie fo grote geöa? 
ne onkoften gccoutcntcert en berfdtertkepb gcbaen 
toefen . 3De di*rt3 Ifertoge ï)ieï op befe fake fecreteïijït 
raeb / bele toatenban bier meeninge / bat men ftem 
aïbaa* ïjonben en bctfekcrcn / en Dc^ ftoning^ ban 
J?>panjm£ naber refolutie baer op bertoacljten / en 
bat men miöDdertijb ebenboelSlaon^oube ften t’ont^ 
fetten: maer ben meeftenbed ban Den öaeb / en ben 
€tt5-lfertog felf^ bonben niet caeöfacm / bat men 
in befe onfekedjeyt / fobanigen aenftenlijken IBan/ 
bie op baft bettroutoen albaer fo gekomen toa£ / 
foube opïjouben ,• bat be j^nneen ban Hottringen / > 
bat ook niet ten beften fouDen nemen / bat pet ook ( ,J 
meer anbere 3toare inconbenientien en aeeiDenten 
foube mogen inbuigen / tot groter acljtcrbcd ban ben 
ftoning ban ^panjen / en aïfo geraektc by uyt ïjet pe* 
ri)kd ; baec na ift öe Dertog 'ban JBayne ftiec ban 
niet toetmöe / in ^iugufto toebecom tot 25?uffd ge? 
komen / ljulpc ban 03dö en Dolek berfockcnbe/ 
ftacnöe eenige ^trticulen ban berfekeringe booj ben 
ftoning ban Jbpanjen boo: / mirft bat tiy ben iCij? 
td en auiljoriteyt bic Ijy Ijabbe / foube blijbcn beljou? 
ben / ban Defen boo^ftag befiaegbc ben ïfertogc ban 
5fecia / nocij 3£on <Biego b’^barca / nodj ^|an 
2?aptifta Cairift / bie beft hertogen Ijatöe partyen 
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tonccii/ met/ en alfa ïjabtie bat geen boortganft. 
öcnïfcrtog banIBapne nu te 23mfFd toa£/ 

beeft fju acn öcn IHontng ban £>pangtcn Den nabol 
genöen 20jicf cjcftbftben. 

23lfef 
Dan ben 
SJenoa 
Dan 
ü&apne 
aen oen 
Itanina 
ba 
&];an« 
jen. 

SIR E. 

et is my ten hoogften leet dat ik uwe Maje- 
fteytniet geyen kan fodanigadvijs van denftant 

onler faken, waer aen defelve genoegen hebbe : maer 
het onheyl , ’t welk alle dagen vermeerdert > be¬ 
neemt rny daer de middel van , en men moet de- 
felve niets heelen van de waerheyd, door dien dat 
het van hem is, naeft Gode, datmen de remedien 
tot het (elve verwacht dewelke wy van nergens elders 
bedenken kennen. De Accidenten, dewelke zedert 
eenigen tijd herwaerts gefchiet zijn, en die de ruijne 
van defe partye feer gevordert hebben, hebben my 
niet overrompelt, allo ik, die wel voorfien hebbe, 
Sire, en mijn advijs van ’t gene daer van gebeuren 
foude , dikwils tegens de Dienaers van uwe Ma¬ 
jefteyt gefeyd ; maer dat heeft my met allen niet 
geholpen , tot mijn groot leedwefen , hebbende 
eenige van hun fuiken quaden wille t’mywaerts, 
dat niec alleenlijk alle mijne raedllagen hun mif- 
haegt hebben , maer fy hebben die ook verdoemt, 
of verfmaec en voor fuipeót gehouden, dengenen , 
die met de hoogfte volftandigheyt en getrouwig- 
heyd de gemeene fake gedient heeft , en mer al 
fijn vermogen den dienft en voldoeninge van uweMa- 
[efteyt gelbchr : en ik twijfele niet, of fy hebben 
nwe Majefteyt daer op advijfen gegeven conform 
heur pafsie , en , gelijk ik vreefe , de partye en 
dienft van uwe Majefteyt nadeeliger dan my, 
dewelke fo gewent ben te dragen de lafteringen 
van eens anders fauten, datmen my daer medeniet 
meer verftoren kan, my altoos defen trooft refte- 
rende , diemen my niet foude konnen benemen, 
te weten , dat ik gedaen hebbe alle ’t gene een 
vroom Mam konde en behoorde te doen, 
en waer in ik mits Godes gratie, noch voortaen 
continueren fal ; zftnde nu vele en by-na geheel 
Vrankrijk gewaer geworden , dat d’oorfake van 
’t onheyl , ’t welke wy gevoelen , en van 
de verfwackinge van de partye my met bil¬ 
liklijk geweten kan werden : en indien ik 
noch dat geluk hebbe , dat uwe Majefteyt aen 
wien ik fo feer verbonden ben , daer ook na de 
waerheyd van onderricht werde, ik fal my voor ge¬ 
noeg voldaen houden. Voorwaer, Sire , hetgroot- 
fte ongeluk , ’t welk oofe faken konde overko¬ 
men , komt uyt het verlies van de Stad van 
Laon. Ik fende een feer particulier difcours aen 
mijnen Scboon-Soon den Maiquiz van Mont* 
pen fat, van alle 'c gene gedurende ’t Beleg gelchiet 
is , op dat d’occurrenrien van dien uwe Majefteyt 
vertoont werden , op dat defelve wete en verfta 
het devoir ’t welk de Belegerde daer in gedaen heb¬ 
ben , en den vlijt die wy aengewend hebben om 
hun t’ontietten i maer dat de forcen van de Vyan- 
den , veel groter dan d’onfe , ons den middel 
benomen hebben om dat te doen ; het verlies van 
de voorlchreven Stad heeft verbaeft gemaekt alle 
de gene die noch in defe partye waren , en is ge¬ 
volge geworden van die van Amiens , fonder dat 
het in onle macht geweeft is dat accident te belet¬ 
ten , hoewel ik eenige dagen binnen de voorfchre- 
ven Stad gebleven ben , engebruykt hebbe alle’tbe- 
leyd en voorfichtigheyd die my mogelijk is ge¬ 
weeft , om die in de voonciireven partye te be¬ 
houden , fo verre dat ik hun ook hebbe aoen ver¬ 
nieuwen den Eed, van lïch noyt daer van af te 
fcheyden , en ’t particulier ontfangen de trouwe 
van de voornaemfte en geaffedfcioneerfte Inwoon- 
ders , dewelke my geprotefteert en belooft 
hadden in haren vorigen yver te continueren; en 
niettemin heb ik ontdekt , zedert mijn vertrek 
uyt de vaoïfchreven Stad dat’er eene t’lamen-fwe- 

ringe was tegens mijn leven . dewelke volbragt foude 
geworden zijn twee dagen na mijn vertrek , in- 

;dien ik den genen , die fich gereed maekten mee 
de forcen die fy in dc Voorfchreeven Stad de¬ 
den komen , tijd gegeven hadde , is het felvepe- 
rijkel ontgaen, en was gedwongen daer uyt te tree¬ 
ften, op den dag dat fy fich tegens dele partye ver- 
klaerden. Nu fal ik uwe Majefteyt adverteren, 
dat de Koning van Navasra den Prefident lanin 
fprak in’t uyttreckcn van Laon, alwaer hy fich in» 
gefloten gevonden hadde ten tijde van’t beleg, 
en cene conferentie prefenteerde , om te bezien 
offer middel waer om van den Pnys te handelen: 
Waer op hy antwoorde , dat hy niet geloofde 
dat ik darr in verwilligcn fcude , ten ware dat het 
toegsftemt wierdc van onfen Heyligen Vader, 
van u Sire, en van d’andere die in defe partye zijn. 
Hy is Zedert weder by my gekomen in dele Stad, 
alwaer gekomen was by mijn Heere den ErtZ- 
Herroge en de Dienaers van uwe Majefteyt om 
eene veerdige refolutie op de faken te nemen , en 
heeft my noch te verftaen gegeven de redenen dis 
dete conferentie ichenen nodig te maken , die ik 
fijn Hoogheyd en <ie Dienaers van uwe Majefteyt 
vei toont hebbe , d’ecne vinden die goed , de 
andere verwerpenfe. Maer ik fal uwe Majefteyt 
hier voorfteüen, lo ’c hem belieft die te verftaen, 
de reipeeften dewelke maken datmen die oordeelt 
voorderlijk te wefeil , dat is , dat’er uyt alle de 
Geweften van ’t Koningrijk particuliere Gedepu¬ 
teerden by den Koning van Navarre zijn orn met 
hem te handelen , den welken defe generale con¬ 
ferentie te rugge houd , en beier yetwes te befluy- 
ten-: Behalven dac , Sire , word den Oorloge fo 
doorgaens verworpen , dat het noodwendig is die 
te rechcveerdigen , indienmeufe continueren wil, 
’twelk men niet beter doen kan , dan door mid¬ 
del van de conferentie , in gevalle dat de Koning 
van Navarre fwarigheyd maekt te geven de ver- 
fekertheden voor de Religie vereyfcht ; en indien 
hy daer in verwilligr , tot genoegen van uwe Ma¬ 
jefteyt dat ware te wenfehen , en foude de gehee- 
le Chriftenbeyd in eene algerneene rulle bren¬ 
gen , en van een yeder ontfangen werden als ee- 
nen groten fegen Godes ; infonderheyd van alle de 
Cachoüjken van dit Koningrijk , dewelke haren 
grooeften fteun letten op de gunfte en goetwil- 
ligheyd dan uwe Majefteyt. War my belangt, 
Sire , om wei t’overwegen den ftaet waer in de 
faken gekomen zijn , oordede ik dat defen raed 
den oorbaerlten fal welen , mits dat uwe Maje¬ 
fteyt daer in begrepen werde , want fonder defel¬ 
ve (re weten, uwe Majeftey.) en fte ik geenever» 
fekertheyt , noch voor de Religie, noch voor de 
Catholijken, waerom ik altijd liever fijn oordeelfal 
volden dan het mijne , hebbende fulke opinie van 
fijne oprechtigheyd en feer grote voorfichtigheyd, 
dat ik die wil ftellen voor alle andere inlichten en 
aenrnerkingen. Dele conferentie fal ook noch die¬ 
nen om by-een te brengen ’c gene noch van de 
partye overig is , ’c welk men anderfints niet ver- 
eenigen kan , en fo ’t nood-wendiger bevonden 
word , den Oorlog te continueren , om hun 
allen defe refolutie te doen nemen j daer ter con- 
trarien, een yeder zijnde in fijne opinie van den an¬ 
deren afgefcheyden , de wanhope der faken, en het 
miftrouwen, ’t welke zyalle hebben, hun fal doen 
refolveren tor particuliere veriekertheden en voor- 
deeltn , fo dat zy in ’t eynde hun (elven en dc 
Religie onder de voet brengen fullen. De gene die 
dele conferentie verwerpen , Sire, brengen an¬ 
ders geen reden by , dan datfe dienen fal tot ver» 
raed , als of fonder dat de weg niet genoeg open 
ftont voor de gene die daer toe gefint zijn. Ik heb 
uyt fijn Hoogheyd en uyt de Dienaersvan uwe Ma¬ 
jefteyt verftaen eenige openingen van de middelen 
om den Oorlog te continueren : Ik lal van defe 
plaetfeniec vertrecken, fonder die het meefte dac my 

• mogelijk 
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mogelijk fal zijn met hun te verklaren , en fal hun 
betonen dat d'affeótie die ik hebbe om uwe Maje¬ 
fteyt Teer ootmoedigen dienft te doen , en genoe¬ 
gen te geven van mijne daden, meer bymy vermach 
dan alle andere inlichten. Hier mede kufle ik leer oot- 
moedelijk de banden van uwe Majefteyt,biddende on- 
fen Heere, 

Sire, dat hy uwe Majefteyt geve in leer goede ge- 
fondheyd, feergeluckigen voorfpoet en een leer lang 
leven. Te BrufiTel den fcften September 1594.. Onder¬ 
hond, Uwe leer ootmoedige en leergehoorfame Die- 
naer. 

Ondertekent 

Charles de Lorraine. 

en De iiaboigcnDe ) met meet anöere 
23’icüeii / $ by De ©ccre Dc ïa iCour te pamainr 231eau 
bp Den iftonmg ban ©janficrjli gcb?acl)t / D:c De anDcre 
23nebcn alijicr aen De Staten gcfbnDen tjeeft / met ooi* 
Cóppe ban Defc eu nabolgcnDc in fftancop£. 

TErwijlen dat ik metde grootfte en de kommer- 
lijkfte ongeruftigheden> diemen badde mogen 

verdragen, belich geweeft ben zedert u vertrek, na de 
gefteltenifle der laken , om in deoccurrentien te voor¬ 
ben , zijn wy (de gemoederen valt Teer twijfelachtig 
zijnde in ’c verwachten van deefFeóten van uwen han¬ 
del , en van ’rgene ’t welke wy ons Tel ven voor gewis en 
ieker coegefeyd hadden tot verlichtinge van dele par- 
tye) fchier in den grond geruïneert geworden , door 

jfeonc/** ^efl adigen voorlpoed van den Koning van Navar- 
(n re, den welken aliesgeluckiger gefuccedeert is dan hy 

oyt hadde mogen verhopen ,fodat wy onsbyna tot een 
erger itand lien gekomen dan wy i'ouden wefen, ge¬ 
lijk gyoordeelen fult, uyt het gene, ’t welk ik daer 
van aen den Catholijken Koning gefchreven hebbe. 
Ik vergefeUchappedele depelche oock met een breed 
en waerachtig difcours van ’t gene gepafleert is in ’t Be- 
legvanLaon, opdatgy lijn Majefteyt daer van ver¬ 
had doet , en dat hy bekenne , dat ick niets van 
mijnen plicht nagelaten hebbe, ’t welk in rrhjn ver- 
mogen geweeft is, om de voorfchreven Stad te fecou- 
reren , en te beletten dat een fo groot ongeluk, als dat 
van ’t verf es van defelre, niet en gebeurde, het wel¬ 
ke ik genoeg voorfag, dat na lich trecken foude de ge¬ 
ne die het gevolgt hebben, als Amiens, ’t welke lich 
zedert tegen ons verklaert heeft, hoewel ik alle moge¬ 
lijke dingen gedaen hebbe om hun in dele partye te 
houden En alfo d’ongevallen niet geftaekt konnen 
werden , fo lang als wy wat hebben om te verliefen, en 
dat de vyanden niet konnen afnemen dan door middel 
van de conferentie, die wy gereiolveert hebben, fo 
twijfelt ik niet of de gene, die daer tegen leggen, en 
trachten fijn voorfz. Majefteyt anders te informeren, 
<lan fy behoorden (indien fy foo jeloers waren van 
ftgemeenebefte> en van lijnen particulieren dienft, 
alsfy vanhaer paftien wel gedreven en vervoert wer ¬ 
den tot alles dat daer tegen ftrijd) en hem daer op in te 
lrucken, dingen die leer wijt verfchillen van de in- 
ichten en aenmerkingen, diewyonsdaer in voorge- 
ftelt hebben, en van de waerheyd van ft gene defelve 
voortbrengen fal , die fy geenlins vaten willen : Maer 
Ib’c hem belieft (gelijk gy hem feer ootmoedelijk van 
mijnent wegen daerom bidden fult) te proeven de re¬ 
denen die ons daer toedoen verftaenik yerlekere my 
riathy verwerpen lal alle andere foorten van perfua- 
lien , met welke hy foude mogen bedrogen zijp, 
en dat hy na lij n e feer grote voor tien igheyt en goedig- 
heyt (dewelke aldaer veerdig is om het goede , en 
ftgene oogcnlchijnlijk erkent word voorde faken nut 
re weien, cevootfien en bevorderen) liever toeftem- 
men fal, dan verdoemen onfe begeerten en raedllageii, 
die anders inrgens toe en ftrecken , dan ’tgened’uyt- 
komftefal doen bekennen vorderlijk te weien voor de 
partye; Want tondercteleremedie en de verfekerthe- 
den , diernen daer in verhoopt te vinden voor de Reli- 
gis , louue ueieive eer haer verderf en ondergank na¬ 

kende zijn, dan wy den ondergank van dien fouden 
konnen verhopen. Alle de Catholijken van de Ligue 
en van andere partye Hemmen hier inover-een, en in- 
dien ik my yer daer van vervreemt vertoonde, ik fou¬ 
de niet alleenlijk geacht werden voor een vyand van 
datgoet, maerontwijfelijk verlaten van den gene die 
noch in de partye zijn , dewelke in ft byfonder hande¬ 
len fullen: waer toe alreede niet dan te vele genodigt 
en getergr zijnde, door het verwijten en exempelen 
der gene die fich van ons afgefondert hebben, en fou¬ 
de het niet Iwaer vallen hun daer roe te bewegen. 
Maer allo fy overleggen darter geen ander middel is , 
’c welk de Religie befchurten en de Catholijken verfe- 
keren kan, by aldien de Koning van Navarre riiec be¬ 
geert te verwilligen de verfekercheden , dewelke in 
dele conferentie verfocht fullen werden , met de an¬ 
dere billijke en redelijke voorflagen diemen daer doen 
fal, om de Chnftenheyd in eene aigemeene rulle te 
brengen , waer na wy onstoonen moeten niet min te 
verlangen dan wy het nodig achten , gedragende 
nochtans aen lijn Heylighieyd, en aen fijne voorlchre- 
ven Majefteyt aüeeere, ontlach en voldoeninge die 
wy hun ichuldigzijn , en dat het, om in dele Verga- 
deringe metste refolveren , ’t welk hetfubjeól en ver- 
dienfte vandefe fake onweerdig ware, nodig lal zijn 
den Oorlog te continueren , fo fullen wy ten minften , 
ftoffehebben, om onle Wapenen fo te rechrveerdi- 
gen, datinplaetfe van die te verdoemen , de gtne, 
die (onder deien middel beweegt zijn om ons te verla¬ 
ten , lich weder nauw met de partye vereenigen ful¬ 
len ; en ft rneeftendeel van de andere Catholijken, de- 
welkede bebouöemffe van de Religie begeéren, ful¬ 
len de geneygtheyt, diefy hebben cotden Koning van 
Navarre, lichtelijk veranderen in miftrouwen en vet- 
onweerdige over fijne voornemen, om de vreefe en be- 
duchtinge van ft gevaer, waer in fy defelve Religie ge» 
ftelt fullen fien. Den Oorlog in dit Koningrijk genera¬ 
lij k verworpen werde, en de Luyden een affchrik daer 
van hebbende, fois het eene onvermijdelijke nood, 
datmen de rechtveerdigheyd van de continuatie der- 
felve alle man bekent moet maken-. anderlins indienfe 
niet voorlpoedigen lal , dan door de fegenmgen en 
gemeene gebeden van het Volk van alle qualiteyten , 
men behoeft daer geene gunftiger noch geluckigér 
fuccelfen van te verwachten dan voorbenen j van de 
laftenngen der welke hoewel ik niet vry ben, in de 
opinie der onbedachrfte en der gene die te voren 
daer van ingenomenzijn, nochtans gevoel ik mmy 
felven eenen trooft die my niet benomen kan werden, 
datik om defelve te beletten alles gedaen hebbe war 
een vroom Man behoorde te doen , maer een yder 
v/eet of ik daer wel ofqualijk in bygeftaen en geholpen 
ben geweeft. Doch’t gene my in defe quacie uyckom- 
ften fo (eer verbyftert heeft, dat het de faken nadeel 
gedaen heeft, isgeweeft deonfekerheyt, waerin wy 
geweeft zijn zedert uwe komfte by fijne Majefteyt 
van fijne meeningen , waer van wy noch het eerftebe- 
(cheyt verwachten. Wy (ouden ioiider twijffel wei be- 
geeren (indiender plaetie waer om dat re doen lbnder 
gevaer of ongeval, en dat den ltand en gefteitenififeder 
laken dat toelaten wilde) hem luiken devoir en ontfag 
tebewijfen, dat wy het volkomen oordeel der laken 
aen fijne voorfichtigheyd fielden, en alle onfe daden 
bepaelden met Gjnen wille en bevel: maer wy hebben 
door een lang gevolg gemerkt , dat op de geftadige 
waerfchouwingen, die hy gehad heeft op den ftand 
defer fake , dewelke van dage tot dage verergerde, 
d’ordre, dieft hem belieft heeft daer op te geven , van 
fijne Dienaers t’onpafiTe geeffeeftueert, d’ongelucken 
van dien niet heeft dan verlengt en uyrgeftelt, londer 
dat wy die hebben konnen vermijden. Daer-qn-boven 
de grote diftantie der plaetlen , de gewoonlijke lank- 
faemheden der refolutien , met de Iwakheyt der 1'e- 
courfen die daer uyt gevolgt zijn, veel te kleyn voor 
onfe quale: het procederen van eenige fijner Dienaers, 
ft welk velen mishaegt heeft, om darmen gewaer wiert 
die niet oprecht te zijn J de veranderinge in den Per- 
foon ven den Koning van Navarre gefchiet, met n’o- 

ver- 



rerlegginge van de voorfpoedigheden die hem defclve 
veroorfaefct heeft > en eyndijk de wanhope daer in men 
gekomen is> datmen van. delen Oorlog geene andere 
vruchten nochteefFedten kanfien nochte vernemen , 
dao een vervolg van ellende mee den ondergank van de 
Religie en den Scaet s en vele andere inlichten die gy 
genoeg kunt bedenken > bedwingen onsdcfeconferen- 
rieaen tenemen , (onder te weten offe fijn Majefteyt 
aengenaem fal wefen, dan dat ik achte dat de nood hem 
de reden van alles perfuaderen fal,alfo het eynde,ft wel¬ 
ke wy ons daer in voordellen, geenfins verichilt van 
bet gene, ’t wclkhy alci|d van my betuygt heeft. Voorts 
fult gy weten dat dit detweede reyie is, die ik na dele 
plaetfe gedaeri hebbe, om met mijn Heere den Er.z- 
Hertog van ft generaelder faken te handelen, hopende 
dat ik meer by hem vorderen ial,hem de lake lelts mon¬ 
deling vertoonende , dan ik hem tot de remedien ge- 
neygtfoude maken met dikwils Brieven en fuoplica- 
tien te (enden. Het is voorwaer een leer goed Prince, 
en van de religieuftedie ik oyt gekent hebbe, en die 
ook oneyndelijk begeert de welvaert en vorderinge van 
dele fake: roaerdefelve Dienaers van fijne Majefteyt 
dewelke tot noch toe mijne rechte intentien altijdsin 
denwegzijn geweeft, en die haer humeuren en gene- 
gentheyd noch met verandert hebben , geven fijn 
Hoogheyd fuiken raed , dat alle ft moodwen iigfte , 
’t welk ik voorftelle, nietontfangen vvert als ’t wel be¬ 
hoorde. Ik (eg u, dat, op dat het lang vertoeven ’t welk 
ik in defe plaetfe gedaen hebbe, my niet toegerekent 
werde voor onachtfaemheyd : want gy kond wel den¬ 
ken, datlndien ik eer verklaringehadde konnen krij¬ 
gen, ik hier niet langer zijn (oude, en mijne tegen- 
woordigheyt elders (ouderemedieren in andere incon- 
vementien, waermedewygedreygtworden, felfsin 
Bourgondien, alwaer fy (o na zijn om geboren te wer¬ 
den, dat ik wel haellcenige fchadelijke tfjdinge daer 
van verwachte t’ontlangen, omdegroote praétijken 
en heymelijke verftanden diedeKonmg vanNavarre 
daer heeft, en die by houd ft-nder faute te fullen voort- 
gaen. Di t is de eenige Provincie van ons Koningrijk, 
dteons geheel overgebleven is, en die nochtans niet 
behouden kan werden, indien ik daer niet henen rey- 
fe. Ik ben begerig om daer heen te trecken, en hebbe 
byfijn Hoogheyden de Dienaers van fijne Majefteyt 
aengehouden ora eenig behulp om die reyfe re mogen 
aengaen , maer het is te vergeefs geweeft, (o dat ik be¬ 
kommert ben om van elders middelen te krijgen , want 
fonderdaten een met middelmatig fecours mach ik 
daer niet henen gaen. Ik fal liever, fo ik kan, alle (Va¬ 
ngheden overkomen , dan in gebreke te blijven in den 
plicht, daer mede ik verbonden ben om de vooriz. 
Provintie by te ftaen , welkers verlies anders na by is. 
Ik biddeudan fijn Majefteyt alle de poindten van defen 
Brief wel levendig te vertonen , alfo’t gevolg ven dien 
fo kleyn niet isdawnen ’t behoort te verachten. En bid 
hem leer ootmoedelijk te geloven , dat alle de ongun- 
ften diemen my by hem foude weten te belleken , my 
noyt kan doen wanhopen van fijne goede gratie, en 
noch min macht fal hebben om te konnen veranderen 
de oprechte genegentheyt die ik tot fijnen dienft heb¬ 
be. By aldien dat ik moet wijken voor den tijd en den 
nood, dathy fich vry verfekere, lbo ft hem belieft, 
dat ik nietsdoen fal, ft welk d’eere Godes onweerdig 
zy , en tot nadeel ftrecke van defe fake in ft generael, 
noch van mijne reputatie, en defe inlichten fullen my 
altijd liever welen dan mijn eygen leven. Hieroprij- 
dinge van u verwachtende, fa! ik God bidden dat hy u 
geluckelijk beware.Uyt Brufiel den 6' September 1594. 

Onder ftond, 

Uwe feer geaffedlioneerdeSchoon-Vaderen volko¬ 
men Vru&d. 

Ondertekent 

Charles de Ltrraine, 

u defe tegenwoordige, als achtende dat den Heere de 
Peliffer noch daer was. Maer delen Brief gefchreven 
zijnde,heb ik verlken dathy al voor eenige dagen ver* 
trocken is, en dathy haeft by my zijn lal: derhalven (Poi-ÉJ) 
verwacht ik met hem in goeder devotie de bevelen van 
fijn Majeft. en uwe tijdinge. 

<Dacr 3jjn nod) tocrfcïjrpDm auöcrc Sjichtn gtinïn 
opteert / Daet ban Dm nabolgcnöen kdiiefis ban «Don 
jDfötö De Heon / aen «Don iocnnalo üBonrop dEuri* 
qu 1$) ïupdniDcafötioïgr: 

Aer is fo veel fwarigheyd en perijkel 
en komen van de brieven , eer zy 
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handen komen , dat hoewel fy my met excufe. 
ren van te fchrijven , het ten minden een fuffi!an¬ 
te excuie is van ongefchreven te laten eenige parti- 
culariteyten , die vrienden malkanderen° fouden 
mogen laten weten En hoewel ik dikwils aan 11 in 
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fo prefenteert fich 
te bidden , dat U 

het breede gefchreven hebbe 
als noch anders niet , als U E. _^ 
E. belicve my te laten weten en adverteren van 
fijne gelontheyd , en van het fucces van fijne af- «Sotifa* 
fairen. Alle de vrienden zijn hierin goeden doen, 1° öc 
en hopen fich haeft ergens te (uilen irnployeren , 
fonder tot noch toe daer van enige fekere tijdinge 
te weten , dat fy van dit Jaer enigen aenilag fullen «et 
rer hand nemen , hoewel ft fchijnc dat der enige 
Knjgs-preparatif n beginnen gereec gemaekt te wor- |j3mw 
den , fijnde de Gemutineerden al te vreden geftelt. 
Den Hertog van Mayne is hier in dit Hof van fij¬ 
ne rioogheyd gelogeert , fijnde hier al vijftien da¬ 
gen geweeft ; en de Hertog vau Feria quam gille¬ 
ren in dit Hof. W y hopen op de kom de van de 
Paftrano en van den nieuwen Pagador , met grote 
Provifien , God geve datfegenoegïaem mogenzijn , 
om te voorfien in fo vele quaden , die alle dagen 
meeren meer worden. Ik heb aen deSufter van den 
Capitain Don Chiftoval Peres in ft breede gefchre¬ 
ven, fendende haer fiet Teftament over driewegen. 
IkbiddeU E.aen haer te beftellen defen hierneffens 
gaende , en my te ontbieden wat mijn Neve den Li- 
cendaet Ventura Quadrado maekt, want hoevvelik 
hem ettelijke malen gefchreven hebbe , nochtans 
antwoordhy my niet. Ik ben noch wel te paffe, en 
biddeonfen Heere dar hy u veel lange jaren wilfpa- 
ren. Te Bruflel den zy Augufti IJ94. Ondertekent. 
IkPedro de Loon. d’Opfchrift was aen Don Gonzalo 
de Motiroy Enriques. 

Pojl date; 

En tweeden juny heb ikontfangen eenen Brief Sgnbtt 
van uwe E. in antwoordt van twee mijne, en 8e*Ptct' 

kuifeU E de handen voor degunftedieU E.mydoor 
defelvedoec my de tijdinge fclirijvende van degefond- 23j(cf 
heyt van U E en van Me Vrouwe Donna Suevra, ik i3an 
kuflfeU E. deielve oneyndelijkemalen. S®011 

Ik ben wel verfekere , dat U E. conrencement b’^oar» 
hebben foude aen eenige mijne bevorderinge , om tal arn 
indachtig te zijn van een fo groot en oud Dienaer ^ÜI!. 
als ik ben , van U E. en van uwe Huys ; de tegen- 
woordige is groter als ik verdiene, rnaerik verfeke- log/tipt 
re U E, dat ik die gaerne laten fal, om eenige andc- 
re faveur die fijne Majefteyt believen fal my inSpan- 
jen te doen. Mijne Sone hebben de gelegentheyt niet tranfla* 
gehad , om te mogen genieten de gunfte en wel- 
daed van U E. om dat de Galleyen voor-by gevaren 
zijn, fonder in die Haven aen te leggen; ik heb al 
tijdingedat fy wel overgekomen, en te Madril gear- 
riveert zijn, en ben wel te vreden hun daer te hou¬ 
den, hoewel ik gelchreven hadde dat fy my die hier. 
brengen fouden. Ik weet U Fh niet veel tijdinge 
van hier te (chrijven : Hanen Groeningen, dewel¬ 
ke belegert waren van den Prince van Beamen Mau- 
rits , hebben fich overgegeven, fonder te verwach¬ 
ten het fecours, ft welk hier reed gemaekt wierde, 
het welke met de meefte quantiteyr van Volk, die¬ 
men fal konnen by een brengen gehandelt word, orn te 

MijnSone, ik fchikte u defe depefche , en fchreef employeren in ft gene, ft welk voor den dier ft van fijn 
Majeft ey 
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Majefteyt oorbacrlijkft tal weten. Het Huysgefin 
van Paftrana is den feftienden defes hier gekomen, 
fraeye Paerden mede brengende }Zy zeggen mydat hy 
te Genua uyt het Schip aen Land gegaen is, zodat 
wy mogen hopen dat hy eerftdaegs hier zal zijn. Don 
Louys de Velafco komt ook wederom. Ik kuffe mijn 
Heere Don Ferdinando , en Mevrouwe Donna Mar- 
garita duyfentfout de handen , met de welke onze 
Heere U E. beware, gelijk ik wenfehe. Uyt Brufiel 
den fevendenSeptember, 1594. 

Onderftond , 

Don Diego d’Ivarra. 

Opfchrift, 

Aen Don Charlos d’Avalos , van den Collatera- 
len Raed in het Koningrijk van Napels voor fijne 
Majefteyt. 

E"' En yder een weet wel hoe vele mijn Brieven by 
\ u vermogen , en daerom heeft fich daer roede 

ook willen behelpen de Kapiteyn Don Peciro de 
Leon , om hier mede van hem te doen her goede 
rapport, ’t welk fijne grote dienften waerdighzijn 
Den Doorluchtigen ErtZ-Hertoge Erneft, heef’aen 
fijn Majefteyt en aen fijn Broeder in eenen byfundei en 
geionden tot fijn faveur, en dele hulpe fich voegende 
by de gene die hy verdient, heeft hy goede gelegenc- 
beyd te verkrijgen ’t gene hy verfoekr. Ik bidde Ü E. 
feer dienftelijk, dat U E. gelieve fijns te gedenken , 
en te bevorderen’t gene hemaengaet, verteken zijn¬ 
de , dat my daer in een fonderlinge vriendfehapge- 
fchiedenfal, alio ik my om vele redenen ve/obligeert 
vinde, om de Kapiteyn Leon hulpe en byftand te 
doen. Onfen Heere beware U E. gelijk ik weolche: 
Uyt Bruffelden 30 Augufty, 1594. 

Vervolg der Nederlandse Oorlogen, 
{ekeren, dat hy geaccordeert is metdenVyand, en 
dat hy den Pays publiceren lal in die conferentie, die 
fy beftemt hebben by Parijs, op den tienden delesj, 
waer in fy hier leggen, dat Gedepuceerde van allen 
fullen zijn, en ook van den Doorluchtigen Heere den 
Hertog vanSavoyen, eene fake die wy niet geloven; 
het welke op dat her niet gdchiede, heb ïkgefeyd en 
geadvifeert, dat men continueren foude den Hertog 
van Mayne te geven defelve hulpe die men hem tot 
noch toe gegeven heeft , deweike van gene kkyne 
fomrae zijn. Her zelve gerucht loopt van Guyie, 
en tot beveftmge van ’t gene hy onsgeichreven heek 
werd hem ook geld gegeven, en in deler voegen leeft 
men herwaerrs over : Men lal bmnen korten ujd 
meerder klaerheyds krijgen , indien onfe Zwirfers 
en Duytfen maer hier gekomen waren en d,r grote 
Leger van fijn Majefteyt en fijn Hoogheyd, ’t welk 
U E. my fchnjft, dat in die geweken toegei utf word, 
alles lal miflehien noch beteren , niets kan daer voor 
fo nut zijn , U E. wil dat bearbeyden en te wege 
brengen lo veel ais rrogelijk fal Zijn , ende vryighcjd 
van Namen, met luiken l.nderlirge gunfte Godes, 
en fal niet laten groot voordeel te doen j UE gelieve 
my perünenteiijk fijne opinie in alles van derwaerts 
over te verklaren , God beware U £. in vooilpoet. 
Uyt Bruffel den fevenden September, 1594. 

Ondertekent, 

Don Diego d’Ivarra. 

Opfchrifr, 

Aen Don Jofepho Vafques van Auma , van den 
Raed van fijn Majefteyt , en fijn Ambaffadeur in 
Savoyen, &c. 

Doorlucbtigjle Hoog-gebcren Heere. 

Ondertekent, 

Estevan d’Ivarra. 

d’Oplchrift was, 

Aen Andries d’Arada, van den Rade van Gjn Ma¬ 
jefteyt en fijn Secretaris van Oorlog. 

ftnbec T ^ ken antwoord fchuldig op twee Brieven van uwe 
fyiïf XE van den 20 en 21 July , waer uyt ik groot genoe- 
*n gen en contentement ontfangen hebbe, verftaende 
N*cgo dat U E. en Mevrouwe Donna Juana (wienshanden 
2üac* ik duyfentwerven kuffe, als ook die van mijn Hec- 
aaen ren) wel te paszijn. ’t GeneU E. ontbied voor den 
Sn Baron Madruzo, lal ik feer gaerne doen, ook heb ik 
di lm» het tegens hem gefeyd, en dat ik verwachten fal dat 
»(Ta* hy my belafte ’t gene hy begeren fal. 
eurin Darle tegens Ü E’geieyd hebben van de Vrede-han- 
^J10' del, dat die info goeden ftaet was, dat dunkt my 

niet, want de gene die ongelijk hebben vuftorieus 
zijnde, willen qualijk te gevalle zijn den genen die 
vanhun verongelijkt is, en nadien fijne Majefteyt op 
fo vele manieren verongelijkt is, lal fy niet accorde¬ 
ren in ’t gene onrecht vaerdig foude zijn. 

En noch trotlerzijn fy geworden om het winnen 
van Noyon, ’c welk binnen weymg dagen verloren 
is. Dit cn dat van de Pacificatie, fegge ik om te vol¬ 
doen ’t gene U E. vraegt. Aengaende fijn Hoogheyd, 
betoont den Raed dat hy daer in fpreekt, en ik fie in 
fijne Hoogheyd eenen leer goeden wille en contente¬ 
ment, van dat U E. hem prefenteert om hem te die¬ 
nen. Han is verloren, en Groeningen insgelijken, 
beyde met wille van die van binnen , ea niet om dat 
fy benaut waren, en gaven ook geen tijd voor de fe- 
courfen die voor hun bereyd wierden, Het zijn ver- 
liefen geweeft van Importantie, als ook dat van A- 
miens, het welke fich uyt eygen wille overgegeven 
heeft aen den Prince vanBearn, den vierden dag na 
dat den Hertog van Mayne daer uytgetrocken was, 
alwaer hy gegaen was uyt ons Leger, omdietecon- 
ferveren en verfekeren voor de Cathohjken. Hier is 
den Hertog lo vol van goede woorden en voornemens, 
dat ik niet geloven kan’t gene de andere Franfen ver- 

' i 

M Et mijne andere, waer mede ik beantwoorde "’W 
dievanuwe Excellentie, ichieefikden fel ven ^,®n 

van de nieuwe tijdingen van deie Landen die my be- 
quaemfte dochten. Ik hebbe zeden’tldvc niet kon- noam 
nendoen, om dar ik abfent geweeft ben in den dien ft r,fn<|pc'' 
van de Eerwaerdige Apoftolne Kamer , waer v n moure 
daen ik eerft voor fes dagen wedei gekomen ben. jlBacua* 
Rechcevoorc heb ik niet konnen laten , mee d’oc- “u* 
cafie van defen regenwoordigen Bode, u hxcellen- 
tiereverentie te doen; gelij* ikdoe, en met eenen 
denlelven te verhalen ’t gene men rechcevcoit in dit 
Hof feyd. 

Gifteren quam’er tijdinge, dat Breft in Bretanje 
ingenomen zy van de Spanjaerts, en men zeyd dar 
die plaerze van zeer grote importantie is, door dien 
dat fijn Majefteyt daer uyt Spanjen binnen vier of vijf 
dagen zulken Vlote kan zenden als hy begeert , en 
en ook Engeland en de Landen van Hollanden Ze« 
land zeer grotelijks befebadigen , door dien men in 
eenen nacht uyt die plaerze in deze Landen kan ko¬ 
men, waerom de Konmginne van Engeland al ordre 
gegeven zoude hebben , dat’er eenige Forten ge- 
maekt werden , om fich te ftellen tegens d’aenval- 
len, dewelke zouden mogen gedaen woiden: Schij¬ 
nende als of den Koning van Spanjen , al haa hy 
fchoon anders niet gewonnen met d’Oorloge vau 
Vrankrijk dan deze plaerze , fijn geld zeer wei befte- 
digt zoude hebben, om de bequamigheyd die deze 
pLetze hem geven zal, van Zo veel Volks in Engeland 
en Vrankrijk te brengen, als hy begeeren zal, be¬ 
dwingende defelve eene vorderlijke Pays te maken, 
en deze Nederlanden geen byftand re doen, zonder 
’t welke zy bedwongen zouden zijn zich aen fijne Ma¬ 
jefteyt over te geven. Hier zijn zeer weymg Solda¬ 
ten, ende weynige die der zijn heeft fijn Hoogheyd 
belaft te marcheren na deFrontieren van Vranknjic, 
alwaer zy zullen bly ven leggen, ’c en zy dat’er andere 
forcen komen om in VranKruk te mogen trecken; 
want ly feggen,dat fijn Majefteytd’O orlogein Vrank¬ 
rijk meer vervolgen wilals oyt; maer ik twijfelt dar de 
quellingen ,dewelke G'aef Maurus dit Land aendoet, 
oorzake zijn zullen , dat’er zo grote forcen met heen 

gaen 



I 

|£g Het eenendartigfte Boek. 

gaen koiinen als men wel dachte ; behalven dat’er) Den Hertog van Mayne isnochdhier.aenhoude.il 
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noeh geen Generaei is, dewelke commanderen kan , j de by fijn Hoogheyd , om met den eerften ve-exne. 
zijnde fijn Hoogheyd fo gequelc met deGicht, dac 1 -J— ’ ' - • " 

hy niet te velde kan zijn ; en Graef Karei, dewelke 
in Vrankrijk commandeerde , is met fijn Vader na 
Luxenburg vertrocken, een weerfien hebbende aen 
defe Dienaers. 

De gemuytineerde Italianen en Spanjaerts zijn 
beraelt, en zijn al uyt haer Gamifoen. Daer re- 
fteert noch het Regiment van Don Gaftone, het 

dieert te worden, hoewel fy, nadat men giffen kan, 
mets te wel accordeeren können;nochtans om dtn gro¬ 
ten nood , waer in de voorfz Hertog lich vind , houd 
men dat hy eyndelijk fijn Hoogheyds wil fal doen , of 
dar hy met den Navarrois lal accorderen. Men leyd 
vorders, dat den Hertog van Mercureaen den voorfz 
Mayne gefchreven heeft, dat hy wil uytftaendefelve 
rortuyne mee fijn Excellentie, en dat hy van de Cacho- 

welk nochtans vertrocken is binnen Jich, en men lijken Koning een eer goed fecours foude fien rekni 
lïplooff Hof* iTPmnfpnfpprf -fa 1 twrvrH/^r» rron f_ . ■ r r\ « . * gelooft dat het haeft gecontenteert fal worden 

Pal.6.)) door dien daer alle dagen Soldaten in komen, en 
ft Land feer grote Ichade doen ,• het welke de 
Gemuytineerde volherdende in hare muytinaue, 
en fiende dat’er niet Soldaten genoeg zijn om den 
Vyand te wederftaen, feer t’onvreden zijn , en ten 
ware de Religie , ik gelove datfe revolteren Jou¬ 
den , gaende alle dagen fich opendijk daer van 
beklagen. 

Men verwacht alle daegs uyt Spanjen den Scalmee- 
fter van fijn Hoogheyd, houdende voor feker, dathy 
grote Provifie medebrengt voor fijn Hoogheyd , den 
welken fyfeggen dat hier nier blijven wil, fofijnMa- 
jefteyt hem met onderhoud een betrek Leger,ft welke 
beftand fy om den Vyand te wederftaen. 

Men twijfelt dat den Hertog van Guyfe veraccor¬ 
deert zy met den Navarrois, doch daer is geeneic- 
kerheyd van. Den Hertog van Aumale is binnen 
Han in Picardïen, zijnde weg gejaegt geworden van 

gen. Zijnde den Navarrois fofterk, datmennietin 
* r‘F)krijk komen kan dan met een feer goed Leger. 

Door een Poft uyt Spanjen gekomen verftaet men , 
dar fijn Majefteytgerefol veert is om d’Oorloge te ver¬ 
vagen, en dathy fijn Heyligheyd datgecommuniceerc 
eeft, opoacdelelve lijn Heyfigheyd hem helpeinal~ 

es t welke hem rnogelijk fal zijn, en men verwacht 
met Diecreftano, Opper-Scalmeefter van fijn Hoop- 
heyd, dewelke al wedei op de reyfe is uyt Spanjen he7- 
waerts,een leer grote provifiefto van Geld als van au- 
thonreyt, voor lijn Hoogheyd. 

GraveMauritZ vergadert ai fijn Vólk by een,en men 
meent dar hy noch voorden Winter een igen gewichti- 
gen aenllach maken lal, alfo hier niet veel Volks en is 
om hem wederftand te doen. 

De Edelen van het Land,mitsgaders al het Volk,zijn 
mei fo t’onvreden op lijn Majefteyt om dat hier geen 
Leger isom den Vyand te wederftacn,datiktvvijffcle, 
indien hun de Religie niette rugge hielt, datfy wel 

die van die van Amiens, dewelke fich eyndelijk met lichtelijk le/olteren fouden. ’F welk alleftgeneis,dat 
Accoord aen den Navarrois overgegeven hebben. 

Den Hertog van Mayne is noch alhier, aenhou- 
(ich recht evoort prelemeert om te fchryven. 

Ik lal niet laten ü E. wederom te bidden, dat het U 
dende om van fijn Hoogheyd te krijgen beftantefor- , E believe my te verwittigen van de faken vandei- 
een, om dtn Navarrois te mogen wederftaen , en jwaeusover, gelijk ik U E. dar fodikwilsgefchreven 
d’Oorloge aendoen , hoewel hy^van defe Dienaers, hebbe, dat rk daer door oneyndelijk feer verbonden 
niet anders krijgt dan woorden ’t Schijnt dat hy ze- 
dert weynig dagen herwaerts gekomen isin wantrou¬ 
wen van defe Spanjaerts, en dat hy dooi den nood, 
waer in hy fich vind, bedwongen zy in haren wil t’ac- 
corderen, of met den Navarrois te verdragen , door 
dien dat dele Dienaers hem geen Geld geven en wil¬ 
len , ’r en zy dat hy eerft vele Hoofden contenteert 
op ’t gene dat fy op hem begetren. ’T weikisalle 
ft gene dat ik rechtevoort uwe Excellentie wete tefeg- 
gen, den welken ik feer ootmedige reverentie doen¬ 
de , onfen Heerebiddellen fel ven te geven alle volko¬ 
men gelukialigheyd. 

Onderftont 

Uwer Doorluchtigfter Excellentie feer ootmoe-„ 
dige en geafïefhoneeide Dienaer. 

Ondertekent 

Mattheo Pino. 

Lizi;n aen U E den welken ik onfen Heere bidde te 
geven een volkomen voorfpoet. U E. fal gelieven mij¬ 
ne gewoonlijke recommandatien te doen aen Laura 
en ft geheele Huygefin. 

Uyt Bruflel denachtften September, £594.. 

Onderftont, U E. feer ootmoedige Neve. 

Ondertekent 

Mattez Pino. 

Opfchrift 

Aen den feer V oortreffel ij ken Heere, 
Jeron mu Pino , &c. teMylan. 

Mijn Heere 

15-94.. Uyt Bruffel den achtften September 

Opfchrift 

Aen den Doorhichtigften en Excellentften Heere, 
Mijn Heere den Hertog van Monte Martiano. 

Se er Voortreffelijke Heere, Mijn Oom: 

afnbcce 

ten öen 

’Occafie van defen tegenwoordigen Bode, afge- 
vaerdigt van defe Dienaers van fijn Majefteyt 

geeft my nieuwe oorlake om te fchrijven , behal- 

Wm” ^en de Pene ^ie ,c^ VOOI'Rden weke gefchreven 
+S?iV hebbe, defedrieof vier regulen van de nieuwe tijdin- 
^nio j gen die men rechtevooit verftaet. Uyt Bretanje is 
urn öen verfekert befcheyd gekomen, dat de Spanjaerts eynde- 
^jcrrfni» lijk ingekregen hebben de Stad van Sreft, zijnde een 
mo gh» feer importante plaetfe, om dat het een Zee-Haven is, 
!10" in dewelke een feer goed getal van Schepen in mach , 

van waer men in eene nacht in Engeland varen kan 
Men acht dat fijn Majefteyt met het innemen van defe 
plaetle de Koninginne en de Staten van Holland feer 
groten afbreuke kan doen , dewelke fy feggen dat uyt 
vrefe van dit alredc Forten maken om fich te weer te 
ftellen. ' 

k heb U E. al ve: wittigt met mijnen Brief van den 20?fcf 
vi|fden defes, van het verlies van Groeningen in ten örn 

Vriesland,en van Laon en Amiens in Vrankrijk, mits- 
gadeisdenquaden ftand daer fich de faken van ft Land entejs 
in vinden. Ik fal ft niet weder op mens verhalen, om aen 
U E. n^et moeyelijk te vallen roet verdrietelijke tij-dPrati» 

dil’^en- . Sao 
DenHerrogvan Mayne is hiérgeweeftzedertden ssragon 

lódefes, gelogeerr zijnde by mijn Heere den Ertz- ten ben 
Hertoge; en by my is gelogeert den Hertog van Feria, ^?CÖ(B 
den welken fijn Hoogheyd heeftontboden(den voorfz. usonfng 
Mayne gekomen zijnde) uyt de Stad van Bappalmes, te ©ene» 
alwaer hy ftil gebleven was. tien; ge. 

Men heeft vele raedflagen voorgeftelt op de faken 
van ft Koningrijk van Vrankrijk, en op het particulier 
van den Hertog van Mayne; maer men heeft tot noch 
toegeene refolune genomen; fo haeft als die genomen 
is fal ik niet laten U £, daer van te verwittigen. 

Den Biarnois bandek van tetten den 10 der toeko¬ 
menden Maendeene generale Vergaóennge te Mon- 
ftreul te houden : Men feyd dat men daer eenePays 
fal maken,ft welk een lok-aes is,om fo -alle die van deie 
party tot hem tetrecken;en ondertufTchen ishy in be- 
ftantmet den Hertog van Lórrayne voor dit geheele 
jaer, en met dien van Guyfe tot het eynde van Sep¬ 
tember toe. 

Zedert de Mey-Maend laetftleden , is*er fo groten 
fchijn geweeft, nopende den voorfz,Guyfe,dathy door 

toe- 
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toedoen van fijn Moeder > 
van den Biarnois. 

Daer is eenen Anthony van FriasSalazar, dewelke 
voor fijn Majefteyt uyt recht ’t gene hy opdefenhandel 
belaft, dewelke by hemgeweeftzijnde, feyd dat hy hem 
leer wel gefticht en gerelölveert heeft gelaten, om fich 
niet af te fcheyden van deCatholijke Religie en fake,God 
geve dat het fo zy; want wat my belangt,ik fal niets goed 
van yemandvan hun allen geloven. 

Den Hertog van Lorrayne heeft alreede inde Verga- 
deringe vanMonftreul eenen BalTompiere. een Mandie 
niet laten en fal te middelen alle’t gene deHoogheyd van 
den Biarnois betreft,’t zy met de Religie ol niet.Doemen 
van defe Vergaderinge handelde (’t welke was voor het 
verlies van G roeningen) en wilde de voorlz Biarnois den 
Hertog van Mayne niet ontfangen, met den Tijtel van 
Lieutenant Generael, denkende dat alfomen Volk in 
Vriefland vergaderen foude, het Leger, ’t welk op de 
grenfe van Vrankrijk was, niet foude connen vermeer¬ 
dert werden: maer zedert dien tijdgelooftmendathy 
hem met dien Tijtel ontfangen fal, en ik achte den 
Hertog van Feria ook aen fijn zijnde, met wat Tijtel dat 
ook zy. 

Men feyd dat den Hertog van Lorrayne fijn Dochter, 
Me-Vrouwe Antonette, huwelijken fal aen den Hertog 
van Montpenfier, en dat het eenpoinétis’twelkopte 
Vergaderinge van den Pays gehandelt word» En fijne 
jongfte Dochter fal trouwen met den outften Sone van 
den Hertog van Beyerenrwant de Grave van Elverfteyn, 
dewelke op ’t fiuytenvande Vergaderingegecomenis, 
heeft haer alreede ondertrout by procuratie. 

Seven Compangien Voetvolk van Don Auguftin de 
Mexia, dewelke lagen in de Voor-StadvanBeauvais 
in Piccardie, zijn in de Stad gecomen, tendeelemet 
geweld, ten deele met den wille der Inwoonders: de¬ 
welke hoewel fy goeden luft hebben te volgen de partye 
die fy fien hun bequaemft te zijn, nochtans durven fy 
’t niet ontdecken, ter oorfake van den quaden ftant,waer 
in fich alle dingen vinden om onle lankfaemheden en 
uytftellen, het welke fchijnttecomenuyteenen vloek, 
want anderfins foude het onmogelijk zijn,&c- Den $oe*»- 
Augufti i f94» 

Ondertekent 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
fich wil'werpen in d’armcn 

86 
geweeft, en comr wederom feer wel tevreden zijnde 
van de meeninge die hy toont te hebben, fo van te vol¬ 
harden in ’t gene hy aldeur tot noch toe gedaen heeft, als 
ook van herwaerts-over te comen, om te handelen van 
’t gene hem te doen foude ftaen in fijn regard; en foude 
derwaerts-over blij ven, indien de forcen fulx waren als 
het nodich is. 

Daer is noch beftant met den Biarnois voor deleMaent 
en de toecomende; en den Hertog van Lorrayne voor 
dit geheele jaer, diemen feyd, dat eene van fijne Doch¬ 
ters huwelijken fal aen den Hertog van Montpenfier, en 
datmen inde voorfz Vergaderinge refolveren fal op'tbe- 
lluyt van dat Huwelijk : dat van fijnejongfte Dochter is 
al gemaekt met den oudften Sone van den Hertog van 
Beyeren, alfo een Edelman fijn Nabuyr, dewelke uyt- 
druckelijk daerom comt, haer al ondertrout heeft by 
Procuratie, &c. Den ; oen. Augufti 1594. 

Ondertekent 

Den Gr ave van Fuentet„ 

atn ben 
«ffonnct 
Itabel 
tan Ca' 
ftilien/ 
$£(tog 
tor» ti 
tfrfaö 
<JBoubrt' 

Den Grave van Fuentet. 

tFol.65.) 
®^ief \Jf Yn Heere, den Hertog van Feria is herwaerts-over 
tan ^v-^gecomen,merfijnMajerteytswil, ontboden zijnde 
toeii<®?«» van mjjn pjeere den Ertz-Hertog, om te handelen van 
ifrmtcg de faken van’t Coninkrijk vanVrankrijk, en’tgenchet 

particulier van den Hertog van Mayne betreft, waer 
mede men alle defe voorleden dagen befich is geweeft, 
fonder datmen eenige refolutie genomen heeft; ik fal u 
verwittigen fohaeftalfler eene genomen fal zijn. 

Bearne heeft te Monftreul een vergaderinge doen be¬ 
roepen tegens den ic«". der toecomende Maend, in de 
meeninge van eene generale Pays te maken met alle die 

oenr ban van fijn Coninkrijk, dewelke aen onfc zijde zijn Met- 
JRftactt» ten eerften ? datmen van defe fake handelde, wilde de 

voorfz Biarnois den Hertog van Mayne niet inde Verga¬ 
deringe ontfangen met den tijtel vanLuytenant generael, 
door dien hy dacht dat wygeen middel gehad fouden 
hebben, het Leger te verfterken om hem te befchadigen, 
alfomen van fijn Majeft. Volk in Vriefland mofte fenden 
tot het ontfet van Groeningen; maer nu gelooftmen dat 
hy hem ontfangen fa!, en ik gelove, dat den Hertog aen 
fijn zijde dat ook aennemen fal: want hoewel hy hier 
handelt, nochtans bekennen fy alle, dat fy daer ook aen 
die zijde handelen. 

Den Hertog van Lorraine heeft Baftbmpiere alrede in 
de Vergaderinge gefonden: en d’andere fullen heur Ge¬ 
deputeerden daer ook fenden met vry-geleyde, ’t welk- 
men hun tot dieneynde gegeven heeft. 

Aengaende den Hertog van Guyfe; daer waren alree¬ 
de vele tekenen, dat fij n Moeder hem perfuaderen fou¬ 
de fich te werpen in de armen van de Biarnois, de welke 
niet ydel zijn geweeft. Antoine de Frias Salazar is by hem 

IV. 3M< 

L warender geene anderefwarighedenmeer, 23jfef 
die my verbinden van hier te willen vertrecken, bjjnAtt* 
en ’t felve met meerder ernft en refolutie te be- 
forgen, dan ik tot noch tóe gedaen hebbe: ik barra/ 

hadde evenwel oorlake genoeg om daer van daen te öfn 
gaen, ja 00c barvoets, al waer’t niet dan om u E. E. te ^ 
helpen uyt de dolinge daerfe in zijn, gelijk my fchrijven ff*! bo¬ 
nnet haren Brief van den elfden Julij; want behalven dat Djigo/ tn 
wy hier de faken fonder mom aenficht nader en fcherper 
bellen , gefchieden hier vele ongelucken, ’t welke der-^guia- 
waerts-over niet gefchied: en al gefchiede het fchoon, qu«? 
fo en wete ik niet wat den dienft van fijn Majefteyt meer ^*nt“a 
contraryzy, dan daer uyt te doen trecken den genen die ^nfö« 
hem verwittigen can van’t gene daer gefchied, en van «fBajeft. 
’t gene, ’t welk nodig is te verftaen en te weten in eenen 
Raed, waer in, indienmen noch groter getal van oogen 
en verftanden employeren conde, het foude tot fij n gro¬ 
ter dienft zijn. Te voren, eer dat fijn Hoogheyd in *C 
Gouvernement quam, quam ik in den Raed fo dikwils 
als den Grave van Manfvelt en d’andere van den Rade 
my daer toe riepen, ’t welkegemeenlijkbynaalle da¬ 
gen gefchiede, door dien dat fy in alle voorvallen die 
gehandelt werden , aldeur voor eene nootwendige fake 
houden, dat deFinantien, die fijn Majefteyt uyt Span- 
gien bcfchikt, daer tuflehen comen, diefy begeeren te 
verdoen, fonder te bekennen datter yet van de Staten 
is boven’t gene dat tot haer eygen profijt en oirbaer aen- 
gelegt word. Sy vergaderen noyt op faken , tot de¬ 
welke fy my niet van doen hebben. Maer zedert dat fijn 
Hoogheyt in’t Gouvernement is, beveelt hymy te co¬ 
men in alle de Raden, waer in fijn perfoon fich vind, 
ook om defelve oorfake, en om de depefchen te leien, 
en voor te ftellen ’t gene fijn Hoogheyd my belaft , en 
begin te geven tot de uytvoeringe van ’t gene daer gere- 
folveert is. In d’andere Vergaderingen, die of den voorfz 
Raed of de Finantien houden, in dewelke fijn Hoog¬ 
heyd fich niet en vind , daer en ga ik ook niet: want 
hoewel fijn Majeft. in eene van mijne inftruétien my be¬ 
laft fo veel te doen, dat fijn Hoogheyd my in allerhan¬ 
de Handelingen toelate, en dat 't felve ook feer nut, 
en grotelijx ten dienfte van fijn Majeft. foude fijn, noch¬ 
tans heb ik het achtergelaten,en late het achter, voorna¬ 
melijk, om my niet ambitieus in de faken te betonen, 
en om mijnen laft te verminderen fo veel als ik can, de¬ 
welke my alreede t’onderen brengt, en buytenadem 
houd: en felfs ook door dien datmen genoeg verftaet, 
dat alle de middelen, die ik hun foude weten voor tc 
ftellen, feer weynig helpen om te remedieren oneyntelij- 
ke abuyfen, dewelke claerfchijnlijk uyt haer eygen quade 
en dwersdrijvende wille comen. U E. E. geloven vrydat 
hengene,’twelk hier boven alle dingen noodwendig is,is 
dat deDienaers,die fij nMajeft.fend,in autoriteytgemain- 
teneert werden, fo fy hem wel menen.en datmen den 
geneü, die eenen anderen weg i ngaet, dadelij k het leven 

en 



Het een en dertigfte Boek 4. 
en d’autoriteyt bcneme.Ook ishetnodig.dat fijn Majeft. 
verfia, dat fo wie hem anders raden fal, grotelijx tegens 
fynen dienft doen fal. Ik heb fijn Hoogheyt niets te ken¬ 
nen gegeven van ’t gene men my hier op fchrijft, door 
dien dat ik voor feker houde, dat het genoeg foude zijn 
om hem te doen fchreyen, na dat fijn naturel is. Noch¬ 
tans fo lijn Majeft oordeelt nut te zijn, dathetgefchiede, 
fo fal hy gehoorfaemt worden als hy ’t belaft. En met de- 
fen laft foude feer wel te pas comen d’ordre en laftdie ik 
verwachte om my derwaerts-over te vinden, om hem 
van nader byte dienen, het welke noch beter foude co¬ 
men , indien ik mijn aficheyt te voren wech hadde, fo dat 
ik daer mochte comen eer dat d’inconvenienten (dewel¬ 
ke de gene, dewelke fijn Majeft, dat ingegeven hebben, 
hem voorgehouden moeten hebben) geichieden. Anders 
wete ik wel dat de grootftewelvaertengunfte, die ik 
ontfangen can,is te blijven daer ik ben. Onfen Heere be¬ 
ware, &c. Wt Bruflèl den 7en-September 15-94. 

Ondertekent 

Stepha.no d'Ivarra» 

!)an©!ê' 
B<> b’3h 
ba:rn 
acri ©on 
5üoan 
ö’ibfa* 
qaejï. 

At belangt alle ’t gene dat de faken van Staten 
aengaet, dat fult gy fien uyt de Brieven die 
aen lijn Majeft. gefchreven zijn,gelijk gy daer 
uyt ook fien fult hoe’t ons gaet, fo hier als in 
Vrankrijk. Want defe twee iieèten hebben 

eene felve curatie gebrek, te weten, van veerdige en wel- 
betaelde Forcen, en die langen tijd duren mogen, en van 
Mannen van commandemcnt en beleyd in de Wapenen, 
aen beyde de Oorden. 

Hier op foudemen mogen feggcn, dat Fuentes en Pa- 
ftrana daer toe zijn. Het is wel waer dat fy daer toe zijn, 
indien fy lich fchikten om dat te doen: maer aengaende 
den eerften, als ik het fie, fal ik het geloven: belangende 
den tweeden, d’ervarentheyt ontbreekt hem, hoewel 
hy aengaende de refte met alle vereylchte qualiteyten be- 
gaeft is.Nopendefijn Hoogh. hy heeft geene gefontheyd 
om dien arbeyd en moeyte te verdragen: en in de refte 
van de gene die hier zijn, is noch wille noch verfekett- 
heyd, om hun ’t fwaerd van fijn Majeft, in handen tege- 
ven, behalven dat fy weynich refolutie en ftouticheyd 
hebben om tcfprekenen te doen. 

Noyt fach ik de faken van herwaerts-over in fuiken 
ftantalsfynuzijn: en gelijk ik fijn Majeft. fchrijve, uE. 
gelove vryelijk, dat het ten hoochften nootwendich is,dat 
de foetigheyd, die fo feer gerecommandeert wrort om di t 
weder op eenen goeden weg te brengen, vergefelfchapt 
zy met grote ftrafficheyt, indienmen begeert datfe 
vrucht doe. 

Sijn Hoogheyd is een Engel, maer het is van node dat- 
tnen by hem laet comen de gene die goede intentie heb¬ 
ben, en datmen van hem doe de gene die eenequade 
hebben, en datmen hem fo verre can brengen, dat hy den 
genen geloofgeve, dewelke oprechte Dienaers van fijn 
Oom zijn, en voor hun niet achterhoudende zy: enfo 
wyluyden niet goed en getrou zijn, datmen ons van hier 
jage, en datmen andere in onfe plaetfe fende. Maer de 
Iqgeborenen van dit Lant, noch de Duytfen of Italianen 
moeten hem in geen miftrouwen brengen met de Die¬ 
naers van fijn Majeft.ja felfs geenfoegank hebben om dat 
teconnen doen. 

De faken van den Hertog vanMayne gaen gelijk als 
uE. wel denken can: enalfodelaetfte Adedichy doen 
fal, niet metter ooge geilen can werden voordat fyal- 
reede gedaen zy, en dat dan de fchade t’eenemael onver 

de voornaemfte van herwaert-over: ik denke niet dat fijn 
Hoogheyd daer toe verftaenwil; maer evenwel heb ik 
voldaen den fchuldigen plicht daer ik toe verbonden ben, 
hem feggende ’t gene my dunkt oirbaer tezijn. En ik 
foude my in mijn hert verblijden dathet ftuk welbeftiert 
wierd, door dien dat het van een ander fchij nt gedaen tc 
zijn. Enfo het u E. goed vint, fal my die faveur gelieven 
te doen , en feggen het tegens fijn Majeft. alfoikhem ' 
niets daer van geichreven hebbe. God beware, &c. Wt 
Bruflèl den lellen Septemb. 1 f94. 

Ondertekent 

Don Diego d’Ivarra» 

| Ier zijn twee Portugefen, d’een genoemt Ma- 
-- nuel Vaezend’andere Cofmo d’Abreo, beyde bankte* 

van ’t gevolg van Don Antonio, dien fy veria- 
ten hebben, en begeeren fich te veribenen ten raaen , 

dienfte van fijn Majefteyt, en pardon te vercrijgen, fich ©on 
te dien eynde prefenterende om eenigen dienft te doen, 
daer toe men hun fal willen employeren; ik heb hun ge- jmoma/ 
hoort, maer ik ben in geen groter particulariteyt mets oot 
hun getreden: De voorfz Manuel de VaeziseenMan 
van raedendatd; den anderen is Iofer, maer niet van ü*a-m* 
fuiken ftofFe. U E. ontbiede my hoe ik my met hun te cant-ira/ 
fchicken fal hebben; of dat ik hun opentlijk verclaren ]g"ögeiï 
fal daer toe niet te willen verftaen, tot datmen fie wat fy ban 
willen prefenteren, &c Deo J7en. September 1594. 

Ondertekent 

Stephano d’Ivarra. 

Doorluchtichjle Heere, 
JMajeit. 
enfrl« 

A dat ik aen uwe Doorl. in’t lang met eene an, 
deren gefchreven hadde, is de Graef vanFuen- ban Sn» 
tes by my gecomen, en na het vertrouwen - 
’twelk hy altijd feer groot t’mywaertsbetoont bafia 

heeft, heeft hy my eyndelijk gecommuniceert d’affèétie «en öw 
en couragic van den Conink tot de faken van V rankrijk, 
hoe datter met den Poft, die defe voorleden dagen quam, öobrats» 
in fubftantie gefchreven was, dat fijn Majeft. niet ver- tna. 
ftont datter yetwes in Vrankrijk op nieuws voorgevallen 
was, waerom men foude moeten veranderen de refolu¬ 
tie voorheen genomen, van de Religie en Catholijken 
van dat Coninkrijk te helpen, en datmen daerom her¬ 
waerts-over continueren rnoft om ten felven eynde voort 
te varen: Alfo fijn Majeft. aen fijn Heyligheyd afgeveer- 
dicht hadde , hem verwittigende van fijne ganfche inten¬ 
tie opte faken van Vrankrijk; en byaldiendatdefelve 
van fijn Heyligheyd goed gevonden en geapprobeert 
wierdt, dat in conformité van dien de noodwendige or- 
dren datclijk gefonden fouden werden : So dat uwe 
Doorl. de couragie en refolutie van den Conink haeft 
vernemen fal. Daerna voegde de Graef daer by, dat hy 
grotelijx twijfelde, dat defe nieuwe conferentie eene 
pradtijke was, eendrachtelijk van de Francoyfenopge- 
ftelt, om op eenen felven tijd aen des Navatrois zijde tc 
doen vallen, alle de gene die het noch met de Ligue hou¬ 
den. Op decijffers van uwe Doorl. van den 1 jcn. Julij, 
nopende den Treves,die hy verftaen hadde,dat in Vrank¬ 
rijk gehandelt wierd; fal tot antwoord e dienen ’t gene ik 
daer van alreede gefchreven hebbe» behalven ’t gene ik 
hem op dit propooft den 2 30». Julij gefchreven hebbe.Dc 
faken van herwaerts-over gaen alflegewoon zijn, ende 

winnelijkfalwrefen,fodochtmydatdevoorleden faken, difordren vermenichvuldigen alle dage: hetKrijgsvolk 
met de tegenwoordigediemen liet, genoechfaem waren I word feer qualijk betaelt, en is alreede t’eenemael ver- 
om alle dolinge wech te nemen, enuE. volcomcntlijk 
te verclaren (want aengaende de Duytfen van den Rade, 
dat can niet gefchieden.) Hierom ift dat ik tegens hem 
gefeyt hebbe, dat hy wel doen foude ende hem arrefte- 
ren of vaft houden, nadiender fo vele occafien zijn om 
dat te doen, en fulke grote teekenen, waer uyt men fiet, 
dat hy fuik een groot Vyand fal zijn van fijn Majeft. en 
felfs machtich om meer fchade tc doen dan d’andere, om 
dat hy als een Huy (genoot is, en dat hy kent d’extremi- 
tey ten in de welke wy zijn, en de willen en afFedien van 

dorven. In defen Adel en in alle dit Volk ontdekt fich 
hoe langer hoe meer de quadegenegentheyt tot deSpaen- 
fe Natie, tegen dewelke men ook noch vele dachten 
donrecht verneemt, fo dat fich eenige bequame gelegent- 
heyd prefenterende, men twijffëlen mach van eenige re° 
volte: en daer is anders niet, ’t welke vele Steden te rug» 
ge houd, dat fy met de Staten niet accorderen, dan de 
Religie, dewelke’s Hertogen-Bofch wederhoud, en 
Groeningen velejaren wederhouden heeft. En al wier« 
ter fchoon Volks en gelds genoech gefonden, noch» 

San?, 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
tans fieftoen dat dc faeken op fuiken quaden voet zijn, 
darmen evenwel in fuiken geval noch weynich hope van 
eenich goed fucces foude mogen hebben: waerom men 
vyeriger gebeden totGodrichten moet,om hem om fijne 
genadeaen te roepen. Ik hoopte dat ik met delen Poft aen 
U Doorl. foude hebben connen fenden het gefchdft van 
de Catholijke Dienaers, den Hertog van Mayne gege¬ 
ven , maer ik fal het met eene andere gelegentheyt fen¬ 
den,fo haeft alfmen de refolutie genomen fal hcbben.On- 
dertuffchen fal ik Hechts feggen, dat het voorfz fchrift al¬ 
leenlijk inhoud, dat fijn Majeft. den Hertog van Mayne 
en de CathoJijken inVrankrijk,meer als oyt by wil ftaen, 
en den voorfz Hertog den gewoonhjken onderhoud ge¬ 
ven van tien duyfent Cronen ter Maend,hem tot dragin- 
o-e van de coften gevende t’meefte, ’t welk hy tot noch 
toe o-ehad heeft, Maer hy begeert dat Soiflbn hem in han- 
dengegeven werde tot verfekertheyt, en dat alle de 
plaetfen, dewelke in Vrankrijk ingenomen fullen wer¬ 
den, voor fijn Majeft zijn, ter inftantie van dewelke de 
Catholijke Conink in Vrankrijkgecroont fal werden,op 
dat hy des teeer de gedane coften weder crijgen mach, 
en dat den Hertog van Mayne in het Leger commande¬ 
ren mach fonder yemant boven fich te hebben; maer dat 
de Generael, dievan fijne Majeft. gedeputeert foude wer¬ 
den,daer met gelijke authoriteyt commanderen foude. 
Voorts iflër anders geene fubftantie. De lefte heeft fich al 
voor langen tijd teSoiflön ontdekken heeft daer tamelijk 
feer toegenomen, en is noch niet geceflèert: en men ver- 
ftaet dat de Hertoginne vanMayne,dewelke feer fiek ge- 
weeft is, rechtevoort buyten perijkelzy. En defen avond 
U Doorl. anders niet te feggen hebbende, kufle ik oot- 
moedelijk uwe Doorluchticheyts heerl. handen, bidden¬ 
de God voor de gefontheyd en glorie van uwe Heerlijk- 
heyd, en volcomen contentement van uwe Doorluch- 
ticheyds begeerte.Wt Bruffel den leften Septemb. i f94. 
Onder ftond Uwe EerwaerdigeDoorluchticheyds feer 
ootmoedige en feerverobligeerde Dienaer. 

Ondertekent 

Innoiro Maha[ue. 

Opfchrift 

Aen den Doorl. Alder-Eerwaerdichften Heere, Mijn 
Heere den Cardinael van Aldobrandino, 

Mijn Heere, 

5* ■ f Ti ^TEt ^en ordinairen, het welk den tweeden defes 
I V I was ’ antwoor^e jk u op den uwen met groten 

«Tijarlea ’ -■’haeft, door dien ik eerft van buyten quam, heb- 
bende drie weken uyt ge weeft, ’twelk oorfakegeweeft 

ben ©té! ‘s?^at gy met den voorgaendeordinaris Bode geen fchrij- 
flöent *9 vens van my ontfangen hebt.Ik bevinde by my twee van 
.fiicolasi de uwe van den 18en. Junij en 16e“. Julij; waer op geene 

andere antwoorde valt, dan uE. feer hertelijk te bedan¬ 
ken van de gedachtenifïè die gy van my hebt, en van de 
nieuwe tijdingen die gy my mededeelt. Ik benbedroelt 
geweeft over het overlijden van den Hertog vanMedi- 
naceli, want boven mijn verbintenifièt’hemwaerts, en 
de vrundfehap die hy my toedroech, waft een goed Hee¬ 
re,en die de faken niet qualijk verftond. Hem verdroten 
dikwils de voornemens die wy nu fien tot niet gaen, en 
in rook verdwijnen, feggende, dat wy ons met nie- 
mants anders Huys becommeren moften dan met het 
onfe. Ik fie den nood groter van daer in te ftellen d’ordre 
die ’t behoorr, dan daer wel ingeftelt fal werden. Ik fie- 
derweynige die de continuatie goed vinden; maer men 
moet de wijfte laten begaen.De meefte zijn van de mee- 
ninge, datmen fich na den noodfchicke, feggende, als . 
Catullus tot fich felven, Houd op Catulle van uwe fot- 
ternije» en houdt voor verloren, ’t gene verloren gaet. 
Ik wete niet waer toe wy Vrankrijk langer willen op¬ 
houden , fiende den anderen bevefticht door ’t recht van 
de Succeflie en van de Poflèffie: eene generale Vrede 
foude allen nut zijn, of ten minften eene particulire > uyt 
dewelke eene generale foude mogen fpruyten. Na dat 
ik herwaerts-over de geftalteniffe van alles bekent en 
overfien hebbe, can ik van geen ander ad vijs zijn dan ik 
altijd daer geweeft ben; en fie apparentie dat het noch 

uyteomen fal op ’tgene ’t welk ik al voor langen tijd ge- 
fpelt hebbe. Het ftaet u Luyden toe, Mijn Heeren, daer 
in te voorfien, en God beware onfenMeefter. Het 
Volk op ’t Land en inde Steden zijn in wanhope, om 
dat fy fuiken overlaft lijden. De Vyanden vermeerde¬ 
ren heur contributien en confifcaten, en men belchermt 
de Onderlaten niet. Het verlies van Groeningen isook 
oorfakevan grote miftroofticheyd, hoewel de Vyan¬ 
den zedert niet merkelijksuytgericht hebben. Sy heb¬ 
ben een aenfiach op Ruremunde gehad, maer te vergeefs. 
Sy hebben eenich Vee wefen halen in Luxemborgerland, 
alwaerfy gerooft hebben wat fy gekoft hebben, Mijn 
Heere de Gravevan Manfveldis daer , en alle de fijne. 
Mijn Heeren den Hertog van Aerfchot, Prince van 
Chimay, Graven van Sorre en Barlaymont zijn hier, 
als ook den Hertog van Mayne, en vele Franfen, fo 
dat de Stad vol is, hoewel de Prefident Janin onlanx ver- 
trocken is. En die van Brulfel zijn niet feer wel te vre- 
den, dat fy fo vele Vreemdelingen in heur Stad fien, 
voornamelijk Francoyfen. Mijn Heere van Balagny 
heeft den Biarnois binnen Camerikgebracht, en hem 
den Eed gedaen, alwaermen de Ligue verbrand heeft 
in ’t Beeld van eene Juftfouwe. Men heeft fich gelaten 
datmen hem benauwen wilde: maer ’t ware beter ge¬ 
weeft datmen hem met vrede gelaten hadde, of datmen 
voortgevaren waer, waer toe die van Arthois en Hene¬ 
gouwen wel gemoetzynrmaergramfchap fonder cracht 
isydel. 

Die van Pont zijn van heur mutinatie afgeftaen en be- 
taelt, gelijk ook die van S. Pol, en de meefte van hun 
gaen deur. Men fegt dat de Eledtos omgebracht zij n van 
heur eygen Suppooften. SijnHoogheydisfeer gequelt (Fol.67.) 
geweeft met de Gicht, en heeft byna den geheelen So- 
mer geen Treves met de felve gehadt. Het is fchade dat 
dien goeden Prince in’tbeft van fijn leven fo feer gequelt 
wort, God geve hem volcomen gefontheyt. Hydoet 
alles wat hy can tot redreflèringe der faken, maer daer 
is werk aen. Dievan ’t Rijk deputeren Commilfarifen 
om herwaerts-over te fenden, ombeydedepartyentot 
vrede te nodigen : wy fullen fien wat daer van comen 
fal. Sijn Hoogheyd heeftfijnen goeden wille betoont, 
en heeft daer mede niet weynich gewonnen in dievan 
de Gemeente, felfs der Rebellen. Dc Prince d’Efpinoy 
is in Vrankrijk geftorven; en deGrave Lamoral d’Eg- 
mont begeeft fiqh t’eenemael tot den dienft van den Biar¬ 
nois, dragende de blanke Velt-teekcnen: menfcyddat 
hy hem het Graeffchapvan Clairmond gegeven heeft. 
D’andere Gravevan Egmont, dewelke hier is, falver- 
trecken , of fal nu vertrocken wefen na Denemarken; 
want hy is hier van fijn Hoogheyd afgeveerdicht, heb¬ 
bende affeheyt genomen, en was na huys gegaen om 
geld te halen, of om beter te feggen, om dat te munten, 
ahornen hem weynich geeft tot fijn reyfc,tc weten 4000. 
guldens. Ik fal defen eyndigen met u E. het penfioen van 
mijn Broeder te recommanderen: d’Abdije is rijk, en 
fo qualijk nietdaeraen, offy can wel dragen een cleyn 
penfioen, verdient door fulke grote dienftenvan de Va¬ 
der; en de Conink geeft niets van’t fijne. Soderher- 
waert-over yet is om u E. in te dienen, belaft my dat, 
en ik fal my daer toe van alfo goeder herten employeren, 
als ik God bidde, &c. Wt Brulfel den feften Septemb. 
If94, Onder ftont, uE. feergeaffe&ioneerde Dienaer. 

Ondertekent 

Charles de TifnacJ{. 

Opfchrift 

Aen Nicolas Damant, Prefident van Nederland, en 
van den Rade van State van fijn Catholijke Majeft. 35^ef 

ban -ju* 
Doorluchtig Heere, Jjggg® 

Rancifco CarchaniMilanois, heeft vercregen poh!” 
alle weke een ordinaris Bode te fchicke van niee/tcc 
hier op Romen, dewelke op Saterdag van de 
toecomende week, het welk fal zijn op den 

achtften Septemb. voor d’eerftemael van hier vertrecken <&pan* 
fal, fo dat gyluyden methem dikwils en in cleynen tijd 

2t Brie-jjjjjj, a 



&Ó4 
Het een endertigfteSoek 

Brieveu uy t Nederland fait hebben,en vanMylanen falfe 
dienBode tot Romen brengen",waerom ik met den felven 
Carchanogehandelthebbe, dachy hem molk fchicken 
acn uE. en nietaen Taffis, gelijk hy in lijn finhadde,alfo 
my dochte dat behalven eenig profijt,'t welku E.daer van 
fal crijgen,het uOfficie ook reputatie geven lal,en ftaende 
houden de Jurifdidie van de Camer, behalven ook een 
Groter bequamigheyt en lekerheyt die daervaucomen 
fal door de Brieven van Perone, cn door de Brieven van 
onfenHeere. Carchano heeft my belooft dat te doen, en 
met dat voornemen vertrok hy gifteren naMylanen, 
hebbende hier gelaten eenen lijnen Soon; enikjaegde 
hem noch eenige vreefe aen, feggende, dat hy anderlints 
verloren coften en moeyten gedaen foude hebben, door 
dien de Camer niet te vreden foude zijn, datter een ordi- 
naris Bode op Romen gefchikt foude werden, dewelke 
ach aen een ander addreflfeerde als aen haerGenerael van 
wegen lijn Heyligheyt, en de Brieven elders uytdeylde 
als aen heur Ampt.So u E. belieft my ergens in te gebruy- 
ken fal mvcewillich vinden om hem dienftte doen. On 
der ftond. Uwe E.Dienaer. 

Ondertekent 
Innocent io Malva 

WtBrufTel den tweeden Septemp. i f94. 
Opfchrift 

Aen den DoorluchtigenHeere,MijnHeereJulioGual- 
terio,Generael van depoften vanonlenHeereteRomen. 

«Dner 51)11 nocO berfcOepöcn meet anbere ^paenfe 
en^ftaltaetife Bjicben gcimcrripicert / alö eenen ban 
3Hmb?oflo Eanö?tano / gefc02Cben upt B2Uffd aen 
jranrtfco |Bo?cfmo / Capitepn ban een Compangie 
Eantfier# boo? ben Conink tot |Bab?ib / in bate ben 
berken gillij 1 y94* 

€en ban iïo&olpDo Bagüoniaen ben J^eere JBaulo 
Bagitoni fijnen B?ocber/tot tornen ban ben ttoeeben 
^eptemb. 

€ene ban ben <©?abe ban jruenteb / aen ben <©?abe 
ban Cbnncn/^ofinaftei* ban fijneiBa jefl. / € r efo?ier 
Weiterad ban öc Crone ban$apd0/en ban bentfaöe 
ban ^taliën upt Btoffcl ban ben ^luguft 1594* 

€ene ban ben jiBargutQ be (€rcbifo / aen ben feer 
^OD^ludjtigen enC-ptcUentcn ï^ccreuptB?uf* 
fel / flebaterunSüuftulto 5ünno boo^fj. 

3&oclj ccne ban ben 43?abe ban irtienteö/ upt B2tif 
fel ban ben joen. 3tuguftt / acn o32egorto !3Japta / ban 
ben 0abe ban ben Conink cn j&ecretartö. 

jfcotfj ttoeeB?icbcn ban ^uan ,iiBaitine0 beBera? 
fleguï / aen ben Ü^eere jprancifco 3|biaqueö / ban ben 
mbz ban fijne flBajeflept/en Secretaris banStaten 
te iBab’ib/ in bate ben berken Septemb2is 1594. 

g^en anberen aen 3^on IBartin b’SIbtaques / ban 
ben Habe ban fijne jBajefl. en fijn Secretaris ban 
State/ ban bate ben $ un. SCugufli 1594* 

$0 dj eene ban <©on 3t>iego b’^jbara ban benföabe 
ban fijne iBajcjt. tfi bate ben febenben September / 
aen ben CertoecröicDflen^eere/BjoebcrBonabentu* 
ra be Cailatagtrona/^enerad ban bc €>?b?e ban St- 
;5francopS* 

^ocO ccne ban «Don «Dominica be iBenboffa / aen 
3Don^an ö’gibtagues/ban bcnütabe banStatcn ban 
ben Conink tot jBabnö/mbate ben febenben^ugtiftt. 

$ocïj een ban «Don !JcOan Bapttfla be (€a|Tts/aen 
«Don iBartin b’^ptaqucsSetretanS banState ban 
fijn IBajefl. in bate ben feilen Scptcmb?iS 1 f94* 

3©cfenbc aï t’fatncn ban clcpnbcrimpo?tantien ais 
inljotib enbc mecfl al particuliere faken / rccommam 
batkii 0002 b’een cn b’anber ,• ook dacOten ban quabe 

Cett betalingen/ berfockenboo?benBaker53aulo,f!Bengd 
tangen f jlnnber/ ban be Cptpc ban gf jFranct fco/te mogen 
pbef té ©döe renfen/ en een anber tegen ben 5Pec{l-bag ban 

Catfjolijke Boomfe ïultgïe/ batbeComnk mftdleeen 
Bjelaetfcljap ban een Coninklyk <aa|l~ijupsi boo^be 
ilegecb ban fyne UBajefl. tot ia|ï ban be €>èe|tdnfc 
Dept ban ^pangien/en tot bcljoubemffe ban bevielen 
banbe Catljolyke ^oibatendjp beefjadt bat ïjp Sfinno 
i f fo. upt cèpaugien getcotken i?S / en bat kp baer 3es 
beet fdbemn 10 gdoeejlj batljp met^on gjorjan » 
no 1571. in^ltaüeu/ en jebert 23*jarenin bienfïge- 
bjeejl to/bat be^eetog ban^arma ïjem bijf jaren lang 
alle jaren na ^pangien beeft toillen fenben/ban battet 
telkeno boo? te ©döe tctrecken toerbeberbinbert/ en 
bat Op ten lefïen eer Op fmf B?ieben enbepefcOen 
Oabbe gereet gemaekt/en fjem gelebert/baer ban Op be 
Coppen oberfonb;0p fonb ook Btieben ban ben felbea 
l^ertog boo? fijn öoobgefeOjebenacnOemenaenben 
tcere ^ ^oijan ^bwque.0/ omaciifyn^ajdl.te 
bobberen beje nobtge fake j op fepö/bat.öeBeece ^ou 
3!o0an ijm fomtyfö belaft Oeeft be fake ban Oet Co^ 
ntnkkjk <0aftijupo/en bat na fijn boob tjp baer Oet be^ 
toint bolcomentlyk ban geOab/cn t felbe in perfone be* 
bient Oeeft meer ban 12. jaren / bat Op Oem gebonbeti 
Oeeft bp OdConguefleren ban alle Jtgene men getoon^ 
nen Oeeft / cn bat OP met routee gebodt’t gene Op fiet 
bcrloren gacn/ mitb batmen fo fïecötelgk te toerk gaet 

Sai’.n'h ben ïipoftd’ ^.BartOoIometi0/ een jubilee in fijne beckenficObatelijkb3atfpboo?bolk5ött/toatleere/e^ 
xoöma, BeGdjialeüiedie tn’t Wal ban <®quina/ gelegen onber empd en flicOtinge batmen ban befdbe berOopen Blödjialeüied 
ra / aen ^tab banCuubiia / en onber be<Btocefe banham 
•ÏBatt,n piona. 

^od) cenen feer groten cn langen B?ief/ ban eenen 
5Pcancifco b’Bmara acnjilartin b’^biaqueö/ban ben 
Babc ban <§tate ban ben Conink/ cn fijn ^ccretari^ 
b4U b’sBodcge/bmmtcnbe Ooe nobig battet ijs boo2 be 

b’aöifl' 
ques 
Vanö2 
ÜaDe 
Ö3II 

in bijf^teben feer ben e ban ben anberen gelegen / na 
bc geiegentOepttofi0berepfcOcnbc/ Ijebbenbeop eene 
njb meer bantbjeebupfent b^ie Oonbert gieken en ge^ 
quetflen gdjab / iljbenöete pofte met feer merkelijke 
perioden / ban b’eene plaetfe totte anbere/ om in alless 
te boo?ften en 0202e te (lellen. <Bit alleb berOadt Op in 
’t lange/ en bat baerboo?bitConinklp<6a|l0ups£ 
(5t Ipelk ben fjeuï en toeüludjt ban 3t Seger io) bp be 
berticO btipfem Bueaten fcOulbig io/batter 10. of 12. 

eerlyke en Bykeperfonen becbo?ben 3ijn/betoelke da¬ 
gen en kermen/ enniemanbneemtet ter Denen/ en 
baerom tomen onë / fepbOp/ bemeejleonOeplenen 
flratfen bic top lODeurfOniBajefl. Oeeft ober be ?o.ja^ 
ren in befe Eanben b’<Bo?loge geboert/en baer in ober 
DeioocmoojBtUoencnberbaen/met fuiken grote moo2t 
en kIoebt(l02tmge/fo ban fijne goebeen getroutoe <Qn* 
berfaten / a!0 ban fijne <©ea!lieerbe en kefoïbigbe/bat 
Oet ongdooffijii b’<©o?(oge te boeren/ foekt Op 
tot ©clö-€tocr|ïen en anbere BetoinbOekber^/ biebe 
boojnaemjte en bequaemjlejijn/en anbere nobige qua- 
ittepten Oebben/en öaermen be meejle Dope ban Oeeft; 
macr tot öcbiemnge ban Oct^cplige CatOolOkeaBe^ 
lobe/fenbmen bie ontoeerbig/onbequacm en incapabel 
omb’atöeröepïicOflGiacramenten ban onfe ^.jiBoes 
ber be CatDolpe feerke te bebienen en te ontfan- 
gen/ boo? Oare groutoden/afballigOeben/fcOanbdijk' 
Oeben/ ongcregdtOeben en fcOanöalen (fepb Op) bat be 
gene bie toijö/bectianütg/rrbaren en befrDepben bcOo= 
ren te toefen in karen btenfl / b’ontoij^Oepb /ontoeteit- 
Oepb/onboo?ftenigOepb/onrepnigOepb en Oet uptbaeg- 
fel ban beJBerdt jyn,bie geacOt/gerefpecteert en ent- 
ften beOoren te toerben/bie 30» bie Oet Bolk rntnfl eert 
en adjtibp fijnen tijb toaren meer ban joo.<2£>ee|ïeÏ!jke 
Pcrfonen Oectoacrto gecomenna bitEeger/maecboo^ 
be noob Oebbcn fp t met tonnen 0erben/en3ijn boo?ge- 
gacn/t iö gctotö/fepö Op/bat be gene bie tn^pangten 
niet meer ban een jBiffe tocet te [eggen / geeert en ge* 
refpectccrt tocrb / en b?eödyk en geiujlelijk leeft/beef 
meer ban Op niet alle becsagie en qualitepten bie Op 
Oeeft. fidtgieufen/bie in ber baeb 3ijn ’t gene Oun* 
nen naem met b?engt / bemerkenbe Oaer berberf/ e» 
bljjbcn niet / en be gene bie blijben en beugen meefien= 
bed niet; be gene bie op Oaer abontup?e tomen/ blie* 
benbe upt OareB?obintien om Oaer quabe fepten/ont* 

macO/toat fcOanbdijk epnbe batbdegenomen/entoat 
quacö fp beroo?faetkr OebbenbeOoeftnietgefepb/ fp 
3ijn boo2gegaen / en een fckere (Op meent Corawtë) 
binnenst onben een openbaerCalbini^fBiniflergetoo?* 
benBoo?toaer(fepb Opjeenfïdigicu.ö/bie uptgegaenisf 

om b2P0epb en ongebonbenOepb tefoeken/fal beitoacr* 
kik 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 8éq 
ïijh toeber in bebtoang hcercn.3fft Bebbeban Bet begin 
mijner uptlanbtgBcpb geften enberflacn(fepbBp)fo 
tsifiiwüsf als tdier om benb btnb’ tb mp befdjaemt/ be* 
b?oebe mp/ fudjtc cn dage ober ben groten onBcpl/btc 

(Foi.68.) ^|cpltge iiaoeber bcCatBolijfeïicr&e/en bcCB?i; 
fldijbc Rdigie boo? befen toeg omfangt/ enberBalben 
ïjeb ib3Cberttieniaren Bertoaertö albeur benjjertö' 
ge/ bie in glorie té/ baer ban gctoaerflBout/en bp Bent 
aengcBonben/bat Bp fijn befle fonbe boen/bat fun»; 
jefl. alfiter ftribe Cecfleïijlte foube fertben/ baer bit ge- 
rmiebteert foube mogen hjotéetéen ben ^ertoge toaS 
gerefolbeert / bat iït fijn Itëajefl. foube gaen rappo?t 
boen / en be remebie beneerfltgen / gelijb blijbt upt be 
^ieben en Crebenttcit mp gegeben aen fijne jiBaje* 
ftept/baer ban tb tt en ben J$eere ^joïjan ^biaques be 
Coppen neffenö befen oberfenbe. 3^et Remebtebat tb 
altrjb bootgeflngen Bebbe / en baer té oob geen anber) 
té bat fijn fllBajeft. Bier ecn^elaetfenbe/bie genoeg te 
berteeren Ijebbc / met beertrcB/ of ten mtnflen berticB 
Cteefldijbe/bte bebent/eerbaer en rebelijft gelcert 3fin/ 
en men falfe genoeg binben/ mitst B«n gebenbe 150, of 
200: <©ucatcn ’süfaers / B^n toefeggenbe ban boegen 
fijne iBajeft bat fp boel bienenbe/men Baer boo?tl)d-' 
pen fal / cn batmen Bun Bier in IjetXcger matdtjbe 
<öagte gebe. iBen fa! feggen (fepb Bp) ben p?elaet fal 
niet toilien romen/ batmen Bern Bet #?daetfcBapgebe 
op bieronbttte/ bat BP eentge /aren Bertoaerts-ober 
ficB ontBoube.BP flact boo? batmen benp?daet fal ge- 
ben 10. of 12.000 ^ucaten upt Bet ©tébombamCo- 
ïebo/ en notB 4* of 6000. boe? be <Dignitcpt/ ’t gene be 
C5eefldijBe gegeben foubetoo?ben tot jo. toe/ elrtot 
200. ^ucaten té^aeité/ ntaebt 6000, bat feubemen 
nemen ban D?teofbiec25isbommenJ- baer foube fijn 
IBajefl* geen roflen ban Bebben / en foube een nutttdj 
en Beroph toerfe toefen/en in be gagien ban ’t Pleger fal 
’t boepnicB bcrfcfiité toefen; toant cnlanr (fepb Bp)toa 
ren in een Regiment z > Compangien / en eifcc Ccm 
pangie pleeg metten cerflen Baer Capdlacn te Bebben/ 
tod) baer 3tjnbcr g en bier batelijb / en betoijle men 
Ben fo toepntg gaf / liepen toerB; bcrBaiben alffer o?? 
ïiinarté b2teRegtmenten 3iju/fo Beeft nu dbRegiment 
genoeg aen fes Capdianen met eenCpper-Capdlaen/ 
en be Cafledenban Umtocrpenen<0entelrtb)eeBo^ 
notabele perfonen / pberig boo? ben btenfl <0obe.ö en 
bes Comn&S/ en in anbere <0atntfoencn mebe cenige/ 
en met befe bertitfl <G5eefM£kc/ eneenige Rdigieufe / 
(fepb Bp) bat beel btenfl aenCJobenbenContnbge^ 
baen foube too?ben/ enbedonBeptébermijbet: ben 
p?daet bat bte bepenbere ban fijn ï^epïtgBepb en ban 
fijn 3iBaje|t. en bat Bp comt in ben Racb ban Jatate en 
Racb ban 5?tnanttc/en aen ftjn iRajeflept frfi?ijbe/en 
Bern ban alles bertoitttge/en bat Bp Cotéefponbentie 
Boubc mette iRimflets ban fijne jjBajefïcpt/ en aldus 
foube Bp bed uptricBten ƒ ben btenfl: ban mijn <t5od cn 
mijn Contng betoeegt mp (fepb BP)om bit boo? te d?a* 
gen.&J& begeere niet batmen ficB inbedbe/bat tB op Bet 
§jj?daetfcBap boo2 mp bcnbe/cm alBter tc toefen in bie 
gualttept/toant aifo ib nu geen jarennoeBtegefomfjepb 
Bebbe totten arbepb / fo fal ift (fepb Bp) tnp tod te 
ten Bouben met ccnig benefttie / Boe fïetfit Bet oob 3p/ 
bat fijne IBajefl. mp fal boen Bebben/ te pa3udo 2tra 
mijne geboo2te-pïaetfe / en albaer Capdlaen te toefen 
mtjn leben lanb: g|b berfeber bp be getroutoigBepb bie 
ib mijnen Coninben^eerefcBulbigben/ battnbien 
fijne tiBajefi. boo2 be Uerbdijbe ^tact en BetContnft; 
ïijbe<0afiBu?et afiïgneerbe upt bc<0ccfldi)lie goeberen 
banbertoaerté-ober foooo. karaten té^'aerö / bat 
niet bele foube toefen/ bat Bet be recBtberrbigfie / 00?; 
fiaerltjrfie en btenfidfibc oncofien toefen foube ban alle 
tPanöcce/ ban fo bele jBïütoenen/ bte in fijne Coninb- 
rtjben en ^eerfdiappijen berbaen toerben; tb toete 
(fcB?ijft BP) getoiffdijb Bier bele ban boo? be lange er-' 
barentbept/en ib bermaneen bdafie u €*op utoeCom 
fcientie/ bat gp ’t fdbe booté?aget enbe beneerfiiget/cn 
u C bie moepte niet toüontften/ entnbtenmengoeb 
bonb bat ib tot birectie ban bien ober come / tb fal mp 
baer roe empïopercn/en befelbe fabe Bdpen bebo?bcren 

be gctotcDtigOcpb ban be materie/ Bet todbc ib te ber£ 
beteren Bebbe met mp te bcbtccrcn tot u €. btenfl / en 
pcm tebtbben / batBp mp Bcube boo? fijnen Cuenacr/ 
cn fal mp ban nu aen emplopcren cm onfm$)eere te 
btbben bat Bp u C. betonre.3Bt25?ufiel ben 2 yfn. 3tu£ 
gufli i f94.3©asf onbertebem jprandfro be Bmara. 

1594. aen ben Cotmeflabd barCafitlten/ Conb. ban 
be^tab ban.ïBt!an/encapitcpnCenerad in ^taliën 
baer in Bp ftMft/ batBp aen fijne Crtell. genoeg fotii 
be te fd)2t)beu Bebben/ maer bat Bet in befe orcafte niet 
mcgdtjb toaoV boo? bien bat befen $ofl met groter 
Baefl bertrefet na ^pangten/ na bat Bp Bern berfebert 
Bceft/batter met eenen toeg en tébiemen beproeft Beeft/ 
bie fonber fo?ge té met ben o?timarté55obe/btebanbc- 
fen.^cmer tngcfldt té getoo?ben/fullen top/flB?ijft Bp/ 
geflabigcr co?refponbentie Bouben / en men fal ti er- 
rellent. particulierUjb abberteren ’t gene bat befioo?- 
lijb té / bat befelbe ban be faben ban Bertoaerttf-obcc 
toete / en fijn ^oegfiepb begeert batmen baer met fon£ 
berltnge fo?ge op letten fal / b?agenbe tot utoe Crcell. 
toaertbeene fonberltnge affectte.Ban be Etottfcrjj toe* 
ten top tot nocBtoe niet feberoy f c. 

J^ocB eene ban ben boo?f3 Cfleban be ^barra ban 
bate ben,.. ^eptent. 1 f94. upt B/uffd aen Conbö 
öobemüer/Sibberban ben<6ulbeBItefe/ banben^a- 
be ban bentóepf. en&uibaflfab.bp bcnCatfjol.Ccnmb. 

&otlj eenetr ban ï©on <üncgo trfibara / aen ^on 
$eb?o Cnrtguesf/Cbdman en ^?oeber ban fnnejfHa= 
jefl. ban ben acBtflen ^eptcmb-1594. 

JtécB bijf anbere^paenfc^jteben/baer onber eene 
toast Boubenbe Bet CpfcBitft aeniBiguclbcStpala tot 
Etébona ban ben ^ccn. atuguflo 1 ^94. JBt252ufTdy 
onbertebent 3jBion«É5o?an;bJanbcre conbcmen bcCn£ 
bertebemngennocBbJCpfcB2iften/nod) Bet btnnenfle 
berBeteben niet lefen/boo? bcquaetBcptDc£^efcB?tfté 
ofte lettere 

HorB een ban ^tebflt b'^barra tipt 25?ufifel/ aen 
ben ^ertoge ban.baer in Bp flpb/bat b5€rt3- banr 
i|ertoge Crnefluo-feer met bc^ücfite geqiielt té/bat be ^tebtiï 
gertoge ban .ïEapnealbaer bp fijn j^.té/ omteBamS®tJ 
bden ban ben todflanb ber Catlfolijltcn in ©?anbrjjb/ Den Sr* 
baer ’t fo jammerlijb mebe gefldt ist/batfe flBier bet; toaebaa 
loren gaet; <©ob gunne/flB?tjft Bp/ bat ben mibbel bte. 
genomen fal toerben / fobanig3p até nobiefi té om fuU 
ben groten quacb te beletten, ^et Hleget ’t toeilt OB?aef 
Carel in©?anbrijb geboertfiabbe/fieeft fuifeen goeben 
furreet niet gcfiab/alfi tod Babbe mogen Bebben:^? té 
met ftet felbe/feer fober gefldt 5finbe/toeber gebeertep 
be jprontieren/ bod) beflont fijnmeefleflapptgljepö 
baer in/öat Bp^annict ontfet Betft/maer een pber bif 
coureert altijD na fijn gocrbnnïïên banbtiöbantge fuc- 
reffen bte quaitjbgdurben.iSti fcBtKtmennietoefcjren 
te berfamden/maer bermtté b’Co?logen ban l^onga- 
rijen can baer met bedBoln upt<Oniptflanb Bertoaerté 
romen/ en bed toepnigcr upt ^taliën} fijn j^ajefl. flil 
baer in moeten berften / obermité Bgt noobfabdijhté/ 
bat fijn ifoogfiepb ficBbcBdptmet^pangiaerben/ 
en top bertoarBtenber b?te bttpfent ten minflen. Cüjocs 
ningen/ fcB^ijft Bp/ iö bedoren/ en met bie ^tab bpna 
geBeel©2tefianb/obermtto top in bte^obinttenu niet 
meer Bebben bat tebebupben Bggft/fp toilben Det<0ar- 
nifoen batmen Bon toilbe geben/ntet binnen Bobben/ett 
meenben Ben felben tod tc befenbcren/baer fp beb?o- 

igen mebe uptgeromen 3ijn/ en Bebben firBfeer Baefl: 
I opgegebert/fonber ons' fecotirs te bertoarBten: be Re¬ 
bellen 3fin feer opgcblafen getootben boo? befe fucrefien/ 
cn fullen ’t bagdijbönodjmeertoo?ben/ inbtenm.n 
Ben niet eentgen begclijlten afb?eufl boet / baer fijn 
l0oogBepb op upt is / cn op letten fal / en men fal baer 
alle mogdijben blijt toe boen. <0ob be ïgeere betoare 
utoe <©oo?lurBtid)epb / en bcrleene Bern fobanigen 
boo?fpoet até tb toenflBe. 3©t 25?ufiTel ben febenbeu 
^eptentb. 1594. toa# cmberteftctit Cfleban b’^ 
barra j liet «©pfcBttft toaö baer af gefneben. 

3BP fullen bp befe getntettipieerbe Bjicben rorfl 
m befcBidicn fo ’tbd)oo?t.^efctétóngeggbaliettmité/ bpboegen Bet (Cranflaet ban etnen getnterripteerben 
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Het een en dertigfte Boek 
2S2tef ban frebetlc <&pinola/ aen<gteppano b’3r 
torna / üïacö ban ben Contnb ban&pangten / en fijn 
^erretarté ban b’ €>o?loge / upt een toefnen 
men ftet pet boo?nemcn bat pp boe af gefjab 
beeft / om met Naliepen bc ^ec tuffcljen t^oUanb en 
geianb / en ben panbel met €ngclanb en ©oftJanb / 
onbepltcp en onb?ucljtbaec te manen/ ’t toelftmen op 
bte tnb alfjtec boo? onmogclpljtelt/ fofalmenbaer 
npt noeptanö *t boo?nemen ban ben fefben ^ptnola op 
bte tnb connen ftett en merfcen / poctoel fpn boo?nemen 
ceeft tn ^èeptemD?t tfs>8. in ’ttoerbgeltelttoerbe/ 
bat fjp alleen met 6. Naliepen qnam / enter&lupg 
inliep / en bebenboo? ’t 3lanb toel eenige fcljabe/ maer 
b’ongetooonte maebt meer fcp?tb / gelpb t fijnber tyb 
en piactfe toeeber berpaclt fal toerbot» «©en^jtef 
toasUupbenbealjSbolgt: 

Seer Doorluchtige Heere, 

f Engaende de particulariteit, hoeveel Gal¬ 

gen wifflêrÊÊ leYen ^et van noc^e louc*e ziJn 'n Vlaenderen 
jpjeöpc iff te honden. foudeik van meeningelijn,dat- 
<&ïtoola WÊnÊhVïter n'et m’nder mochten wefen als tien; of 
atn^tea iadiemder ,5-. of zo. waren, dat foude beter 

zijn, willende daer door vercrijgen de begeerde vrucht, 
ïd* dewelke is niet alleenlijk te Duynkerken te blij ven, en 

eenige verhinderinge te doen den Vyanden, dewelke 
handelende tutfehen Zeland ende Landen in Engeland, 
nootfakelijk comen te palieren tufichen de 40» en fo. 
Mijlen boven Nieupoort en Duynkerken, en ook niet 
van twee Forten te maken in ’t Eyland van Cadfant, een 
teNierhaven, en het ander teBresken, om den Vyan¬ 
den te verftoren den Pas van ’t Canael van Vliffingen 
(’t welk het principael Canael van Zeland is) met daer 
vier ofvijf Galleyen te houden ; welke twee faken hoe¬ 
wel fy van feer grote inportantie, en wel te effe&ueren 
zijn, befonderlijk het tweede, nadicnmenfichfienfou¬ 
de fo veel Meefterste zijn van ’t Canael, als de Vyand; 
te meer alfoin’tFort van Nierhaven fich löuden connen 
onthouden meer als 200.grote Schepen, enteVliflin- 
gen , ontftaende een onweder uyt Weden of Zuyd- 
Weden , moeten fy, of in de Haven van de Sted varen, 
dewelke heel cleyn is, of’t zeylgaen en varen na Ram- 
mekens: Maer nochtans fal hier door niet belet worden 
den Coophandel ter Zee tuffehen Zeland en Engeland ; 
want indien fy niet fullen mogen varen door het gat van 
Vlidingen, fo fullen fy varen door dat van Ter-Vere, 
’t welke hoewel ’t niet fo feker is als dat van Vlidingen, 
nochtans canmen daer door pafleren, en degene, die 
uyt Schotland comen, plegen het te gebruyken: Maer 
zijnde het wit en eynde van defe Galleyen, wech te ne¬ 
men den Zeehandel tufichen de Eylandeo , Holland en 
Zeland met Engeland , Ooftland en andere Provintien, 
den welken wechgenomen zijnde (het welke can gedaen 
worden in een jaer of een weynich meer, na dat de Gal¬ 
leyen hier lullen zijn) fo fullen’t buyten allen twijfel de 
Vyanden niet langer tegen connen houden, foomdat 
Holland en Zeland niet een zier wederfiants vermogen 
te doen van haerfelven; als ook,om dat ophoudende den 

(Tol.69) Handel, fonderling die van Ooft-Land, hun ook geld 
gebreken fal om het Volk te betalen, en de Legers t’on- 
derhouden. En om defen handel wech te nemen, ift 
nodich heen en weder te varen , en fomtijtsfich ftilte 
houden in vele plaetfen van Holland, Zeland en Vries¬ 
land , alwaer feer goede Havens zijn , en in dewelke 
een groot getal van Schepen can, in dewelke ganfeh 
geen Schanfen of Forten van de V yandt zij n, en een deel 
Van dien zijn onbewoont; en ook connen fy van het on¬ 
weder gejaegt worden in gelijkeHavenenvanVrankrijk 
en Engeland , in dewelke , indienmen met weynich 
Galleyen arriveert, gefiagen en ook genomen can wor¬ 
den een groot getal van Schepen die de Vyand heeft. 
Daerenrégens comende hier met 10. Galleyen , met 
200. of ten minften t yo. Man op elx, ’t welk fijn 2o®o. 
of 1 foo. Man, gelijk het nodich is noch eenige boven 
dit getal te houden, hebbende alle dagen met den Vyand 
te flaen, fo is daer ook geen gevaer in gelegen: en in- 
diender vijfden of 20. Galleyen waren, fo veel te min 
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gevaer falder zijn, door dien de cleyne Schepen, hoe¬ 
wel fy in groot getal zijn , lo veel Volks met voeren 
connen, en dien volgens lullen fy niet connen weder- 
ftaen de weltoegerufte Galleyen, en die wel met Volk 
verfienzijn; en indien fy in fuiken menichte waren, dat 
fy noch groter getal [van Volk] op hadden, foudenfy 
nochtans de Galleyen qualijk connen wederiken , ’t 
welk Schepen zijn die een weynich groter en wel met 
Soldaten toegerufi zijn ; en veel minder haer beletten 
wech te gaen , nochte fo ralch voortcomen willende 
haer volgen : en veel beter fouden fich vele Galleyen 
yerweerenalsweynige ; en de grote Schepen connen in 
fulke ondiepten niet comen , en willende van verre 
houden, fo dat fy die noch met het Gefchut befchieten 
connen, fo connen fy den Pas niet beletten, den genen 
die wech-varen willen, en ook can ’t Gefchut dan fo 
wel niet treffen; en wordende de Galleyen gefchoten, 
fo connen fy nochtans niet te gronde gaen , hoewel fy 
doorboort zijn; enfettende ten minften 1000, Man aen 
land, canmen fich fterk maken, en verfekert zijn van 
’t land geen aenftoot te fullen lijden, en metd’Artillerijc 
van de Galleyen den Vyand verbieden aen land, te co¬ 
men, of hen van’t land een groter getal van Volk over 
den hals comcnde, focan hen niet belet worden wech 
te varen. Voorts, tegens een cleyn getal Galleyen con¬ 
nen noch fo weynich van ’svyandsSchepcnfichbelcher- 
men, maer tegen vele niet. En willende een van defe 
Havens houden , ten profijt van fijn Majeft, met daer 
een Fort te maken, canmen fonderling opte impor- 
tantfte plaetfen met 10. Galleyen onvoorfiens tufichen de 
twee en drie duyfent Man brengen, zijnde de weg cort, 
en met hier een goet Fort temaken, de Havens gewin¬ 
nen voor fijn Majeft» dewelkemen daerna met de Gal¬ 
leyen altijd ontfetten can. En indien om den Vyanden 
te verftoren den Pas van ’t Canael van Vliffingen goed is 
vier Galleyen te houden in’t Fort van Nierhaven, fo ift 
openbaer, dat om gade te fiaen d’andere plaetfen, no~ 
dighisdatter ten minften noch fes Galleyen refteren, 
en eyndlijk, met weynich Galleyen canmen qualijck 
een inval doen. So dat ik fo om defe als andere redenen 
van meeninge foude wefen, dat fijn Majeft. in Vlaende¬ 
ren (of Nederland) nietminderals 10. Galleyen mach 
houden, enindiender if.ofzo. waren, het foude be- 
terzijn. En daer is niet te twijfelen datter geen Zee- 
Havens fouden zijn daer fo veel Galleyen in mogen, na¬ 
dien daer te Grevelingen feer wel $0 Galleyen fich con¬ 
nen onthouden, en te Duynkercken 20. en te Nieu¬ 
poort 40. teSluys meer als 1 fo. in de Schans Yfendijk 
eensfo veel, ’t welk alle Havens zijn van fijn Majeft. en 
aengaende de coften, dat is evenveel, alfofy niet meer 
noch minder in Spangien betaelt en worden. En ful- 
lende defen nergens andere toe dienen, kuffe ikU E. 
de handen. Wt Cafa den derden Augufti 1 f94. On¬ 
der ftont gefchreven, U feer Doorluchtige E.feerge- 
affèétioneerden Dienaer. 

Ondertekent 

F rederigo Sp insla* 

’t Opfchrift was 

Aen den feer Doorluchtigen Heere en mijnen Eer- 
waerdichften Patroon , den Heere Stephano d’Ivarra, 
Raed van fijn Majeft. en fijn Secretaris van Oorlog. 

W1 totllen mtö’tDojloge/ fobanjleberlanbaté 
ban ©?anf»rp/ toat laten ber uften/ en berpa? 

len poe bat be ^eberlanöfe Cooplttpöen/ ftenbe.be 
grote en ftoare paijcuienbtebagriftft£btelenopöcn 
Aanbel ban Coopmanfrfjap m^pangten/ betodhe 
feer toenamen beur be b?eefe ban b’3lrreften/tct groot 
nabeel ban be Cooplupben enbanbenHanbe/ bafï 
gebacpt en bagelp# gep?artrfeert ©ebben anbere nteu; 
toe en b?eemüe ©aerten te befoeben / en paren ïtatk 
bel te b?gben / geliftt top In ons* 25a*. Jöoelt eenpeetë 
berpaclt pebben/ nopenbe be ©aerte J2oo?btoacrt0 
op iBofcobten / en ban baer bo?ber opbe 3©itte-^ee/ 
beur fefcere ütbteren en ©aerten / öte be l$eere JBeL 
cptö2 |©ourperon pieten ^one ban imtoerpcn/ 
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gebonden Hadden na ^CrcDangeït ; nadcrHand Derft 
‘öaidjajar iBoucijeron/ coopman binnen jBtddel? 
tuirg/ met fijn Compangc groote neerfficDept gedaen 
om tnfo?matien te betomen / fo ban Ongetand / fiu 
flanö / (Cartarien als ban andere toegen/ daer fplte 
den Ijarcn Handel Deur Ijare factoren maren d’tjben 

wie be de / dat fp bolder üegonden te tractjtcn om cene ©aert 
om jön toan bp J$oo?den om t’onderfoeften / om te mogen be? 

baren dat fo feer bermaerde ïtijbe ban Ctjtna / Ca- 
»Mrt ba tlm»! ffc. 3Mt tooide feer bcljerticHt in beland deur 

de boo2|'3 JiBoucljeron / neffens den (Creforier $Bee? 
«“L5® frer üacob ©aib / en tot Cnhljttpfen deur <Docto? 
Sectft ƒrancopS IBaeifon/ ban melde tmee laetjïe ib ber^ 
Deüöen fthepden 25eleben Oaer toe ftreebenoe geften Debbe / en 
*“?«* onder andere beb tb eene gelefen / oaer tn <©octo? 

“ iBaeifon fclMft/ berftaen te Oebbcn tipt eene gcco? 
” men ban & JlBitHiel of mcljangeli / batttoeeda? 
** aen boo? fnn bertreb ban daer / een Eoetfge ban Col? 
” mogro aldaer gearrtbeert toas upt CUina / feggende/ 
”dat fpfieden met fes JLoefges ban Coimogro gebaren 
” maren doo? de 3©atgat3 na Cfima / en dat defe &oef? 
”qo alleen toederom doo? dc JBapgats gecomen toas / 
” en bat d’andere tojf bolcljöen / diefe alle daegsr maren 
” bermacljtende/en Ijet ^cljcepsbolb ban defeine £ocf? 
”ge/ berciaerden dat die Baert feer bequacm / ge? 
”macbelijb en excellent mast; en na tfeggenbanden 
” ^tup^man / fo foude daer geen beguamer ©aert toe? 
”fenin de JBerelt / fo mtn tempeeffcnenffo?menon? 
” Dertoo?pen / mant die ïoefges langs de Cuffen baren/ 
’’ ontrent bijf of fes boeten diep aen 1Stand / en font? 
^tijds mat meerder na de grote ban ’t Stand/ en de 
*» boo2(5 jToefge Hadde opgeljad 00. jannen/ $c. i^ier 
”deur en meer andere mftcljten Hebben fp gefocljt 

3S Stands 3Cntoritept te folltcitercn/ bewonende / fo 
aen de Hoeren Staten ais aen fnn Cjrcell. met nattig 
IjjbbetoijS redenen/ dat Het toaetdicH toas t’ondcr? 
foeben/ gemerebt Ijet groot boekdeel dat daer af te 
bertoacljtenffom/ fo t<6od geliefde / dat fulfts gs? 
effectueert tooide/ en Hebben epntlijb in den jare 15-95- 
fo bele te mege gcb?acbt / detoijte fplieden Ijet Ijare 
daer mede begeerden te magenyen de toeruffinge totl? 
den Helpen uptboeren / dat gerefolbeert en beffoten 
tS/ dat men foude toeruffen tmee ©iyebcots ban 
tuffefjen de 50. en 60. Staffen groot / gemonteert ban 
tCmunitie en ©ictuaite boo? den tijd ban acHt Itëaen? 
den / met ©olb na befjoren: defe tmee ©Irjeboots 

toc/jetuftfoudentocgcruff cn gecguipeert molden/ te meten/ 
omöe een binnen Zeeland / doo?jlBoutperon/ neffens den 

J|ecre «Cefourier jBr*2Sacob3©alb/ en d’Éldmira? 
litept aldaer jen t’ander binnen €nhlwpfen in ’t ^002? 
der-<©uartier/ doo? den l^eere ^octo? jprancops 
IRaclfon / neffens d Sldmiralitcpt ban ’t felbe <auar? 
tier / om de repfe tegens Ijetjaer 1594, methodes 

t’onaets tjulpe bp der Hand te uemen. 
foei?™. o3ndertuffc!)cn datmen Hier mede beftcl) maS / fo 
petrus 3ijn die ban 3Cmfferdam geinduceert doo? Petrum 
30ian= piantium ^?edicant aldaer/ een bermaert Cofmo? 
*'“^e9grap0us/ Oatfp mede Hebben beginnen te follicite? 
tot Him» ren een ander ^cijip op dtergeipbe Conditiën te mo« 
fiecbara gen toeruflen / ombangelijebenpet te onderfoetben / 

docHeencnganfcHandcrenmegH/ mant den megH die 
totgop d’andere tmee ^cïjcpen meenden t’onderfoeben (te 
iaoo?9 meten/ om te beften of fptuffcHen Nova Sembia, en 
fen“"j ’t baffe Eand ban Cartaiïen een doo?gaende Cngde 
„ai’ tonden ontdeeben/ om daer doo? den megna CHina 

te binden) docljt den boo?f5 pancio niet goetnocH 
doenlijb te toefen, itëaecom Hp Hem liet boo?ffaen 

botien ^at ^,0';,eb Nova Zembla, 'te toeten / onder den Polus 
#,ot»a Articusdoo?/ den recHtffett doenlijbffen toeg moffe 
^eraüia.5ijn / genoecl) met feberHepd bebeffigende/ dat den 

toegb doo? 3©apgatS / oftuffcHcn NovaZembia, en 
(Cartariendoo?/ ganfcHniettetoegc geb?acHt tonde 
toerden: macr dat den toeg onder den $olo / te toe? 
ten / boben Nova Zembla om / ganfcH feber / getois 

"f/mfonder ttoijfel goed toas. 3©aer doo? de boo?f5 
ti«t toojt ^eeren Staten en fijn Crcell. tot berfcHepden geboe? 
róirttt* lenbctoeccHt3ijngetoc?dcn/ cn Hebben dc boo?geffeP 

©aet 
lacOEa 
tmee 
23oot 8 

toeg na 
ïjet 
.13 002» 
Oen om 
Ooo: 
3©ap» 
gats 

tn bertoillicHt/ful]C dat ’t felbe berfocHte ^tijip tnfge? 
Ipbs bebolen is toe te ruften / ’t toelbe terffont ban de 
Cooplicden en d’Umiralitept tot ‘JlmfrcrOam / feer 
mildelijb en met groter gcnegentHcpd en affectie te 
toegegeb?acHt toerde.’ 

<©cfc d?te «^cljepen gereet 3ijndc / 3ijn in Ccjrcl bp 
den anderen gecomcn/ als nameutlyb 'tJBoot/ ge? 
naemtdc^toancban der ©eer in Zeeland / daer 
^tHipper Dpmas€o?neiis Co?nelif3<j5aep/ die ec? 
wgentijO ban denboo?noemden jtBoucljeron op |Bof? 
cobienalSs$tup?-mangeb?upbt toas getoeeftj defe 
toas Stdmirael / Hebbende neffens Hem als mede 
^tup?man/ eenen peter ^irbf5 ^tricbbolle / bep? 
de 25o?gerS ban Cnbtjupfen s Hebbende 00b bp Hacc 
eenen jfrantopS de la <©ulo / om(bel)alben ’t bed2i)f 
ban CoopmanfcHap toaerte nemer) te dienen ais 
(Colb in de ïïuffe (Cale/ als eender die (doo? lange 
Hanteringe in Buffand) feer bond en erbaren daer m 
toas,- en nocH ceneniBeeffer€H?i|toffel^plinder/ 
^labon ban geboo?te / die in de ©niberfitept tot 3lep? 
den te Studiën ïacfj / om dies nodttlj lijnde Ijcnlup? 
den mette ^laboenfe Cale eenicHfints beHulpicH te 
mogen toefen aen de Cuffen ban (Cartarpen/ ét. Op 
’t ^cfjip ban CnhHupfen toxis^cHippec 2ö2amlf? 
b?amf3/ alias 23?ant (Cergalen/ een feer condicbm 
oud bed?eben Eeeman/Hebbende tot een onder-^tup?? 
manClacs Co?nelif3/ bepdebanCnbHupfen/ daer 
bp geboeefit toerde dentoel-crbaren cn becl-btrfccH^ 
ten ^an ^upgen ban HlinftHotcn/ die lange in ^n? 
dien berbeert Hadde / en een groot 2$oeb ban fijne 
^cHipbaert na coft-^ndien / met beftH?i)btnge 
der felber Standen / ^ee-Culten en ^abens/ t\U 
bieren / Hoeben en plaetfen / befcfi?ebcn ïjeeft / ais 
Ccmmijs. 

<©P ’t <&cHip ban 2Cm|terdam toas ^cHipper en 
^tup?man 3©iilem 25arentf5 ban der ^cljcllmb/ 
2£>o?gerban 3Cmfterdam/ een feer bed?ebcn en erba? 
ren t*Ban inde Conff ban de^ee-Baert s Hebbende 
bp Hemeen^cHellinacr-BiffcHers-SlacHt/ omljem 
in fijn boo?genomcn iïepfe/ ais Hpban d andere ttoce 
foude afgeftHepden 3ijn/ om fijnBepfetebo?dcrcn/ 
gefelfcHap te Houden. 

ms nu defe d?ie ^cljepen en ’t ^acljt gereet lagen/ 
toatHtende na den tomd/fo Hebben fp den toerden ^unij 
een SUdmiraelftHap en berbend met den anderen ge? 
macht ban in defe repfe bp-een te blijben / fo bele mc? 
gelyb en doenlijb toas/ tot onder t Cpland ban 3ail? 
dupn in lapland j en fo ’t gebeurde datfe doo? ,UBi|t / , . . 
ontoeder of anderfints quanten teberffebenen ban een 
te fcHepden/ fouden toederom bergaderen op de boo?f5 
plaets ban ïiüdupn:des anderen daegs/ de toindgoed 
too?dende / is den SCömirael t’3cpl gegaen / bebelende 
’t CnbHupfer ^cljip Hom te beigen / detoelbe fepden/ 
dat om Haer herbond na te tomen / fp na fiet 3lmfter? 
dammers-^cHip begeerden tetoacljten ,• dan die ban 
t’213mfterdammcc ^cHtp fepden/ datfpnocHecnitlj 
goed en CoopmanfcHap berbcpdenOe toaren/ daer fp 
na toeben moffen s Oerijalben belaffen den 3Cdmirael/ 
datd’CnbHupfer Hem bolgen foude/ Hp namt op Ijent/ 
om boo? Haer bepdenteberamtooo?den/ toaeropfp 
bepdein Eee liepen den bijfben ^uny / toefende ^on? 
dag ontrent den middag/ latende Ijet Sfmfferdamfe 
nocH in ’t (Cerel leggen/ docDfclnjnt dat ’t felbe 00b 
nocH ben felben bag mebe rjcpl gingen: ben 21^. 
2Junij toefenbe ^rjuSbag tegen abonb/ quant ’t Cnb? 
Hupfcr-^cHip op beBeebco?Silbupn/ denSCbmt?™, 
rael quant sanöcren baegs alöacr/cn ben zs«n. quant 
bacr 00b ben SCmfferbammer met fijn SlacHt / fpp:nc0s 
bonben baer een <©eens fcljip/ en bacr quant cob nocH 
een <©ecns Craepcr/ fo batfe baer fes ^cHcpcn br nc ba» 
ben anberen toaren; bes ©?pbaegs ben 24tn.pepldcn mieupn 
fp de <§on metten SCffrolabie opte üeede daer fpla? 
gen / en oob’tSland/ enbcndendeHoocHtebané9. 1 n‘ 
<a?aden en 40. fBtnutcn ffHacrS. 

3^et Cplandban öildtipn Heeft ontrem ttoee JiBijlcti €omcn 
in de lengdc/en ontrent een flötjle in dc b?eete/Heeft een 2ff JL 
CanaeltuffcHen ’tbaffeland/ enljct Cplandontrentban'ti> 

forhen. de repfe en onderfoebinge pancij mede getonfenteert eenHalbeiBijltoeegs/ is ober-al feer diep en fclpon/ 
^>dbd4 ebDut,n 
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%&> en pebbenöie Em ttaeft te mtööetocgen een feer fepone 
beffoten Kecöe / tuffrpen ttoee upttMtenöepotncten 

ba-i3 lanö# / en men lepö oen De 3tjöe ban ’t Cplanö / Dirpt 
’t i?p. aen öe 3®a!/ onöer öe pottsrt ban ’t Boffen op 14. 

en ïf. jDnem ötepten janö-gtonö / altoaermenban 
aüe tomben üefeput Icpöt/ gdijftofmenmeenbefïo; 
ten 3§aben ban een ^taö iacfj: ontrent een palf iBgle 
ban ’t 3Bed-epnöc ban 't Cptobö lepöt öe Kibiere 

fot* Cola / ’t baff-lanö 18 een feer poog / ClippitP cn 
Sfcceïit ftad-gerompdt lanö/ fonöer eentge geboomte of groe* 
Kap, ‘ nrtpepö / öatmen ban bupten fïen can. €n ’t Cp* 
’asiïi, {gnö ban titlöupn to feer poocü en ftepl / 5pnöc aen öe 

buptftHpöe ban DeEec-cant een afgebiftt lanö / beeft 
ganftp geen geboomte of toilöerniffe/ tö pedftad / 
tse ^tranöen en ’tmceffcöedban’tCplanö/ fotoel 
boben a!ë öencöen/ i8 altemael fteefd-ffeen/ ronöe 
en fraepc Itcnftenö ban alöerpanöe toieur / aloge* 
mar belt / tokop’tpoöcpdeban’tBplanö/ todfttod 
een up2e gaetrs i8 op te dimmen; Dit Cplanö peeft 
fonöerltnge geen deötcrten / öaer 3jn beel Keen of 
Kangicffeccn met poomcnbpnaatë Darten/ en3Pn 
aio grote Kammen / Dorp poger ban beenen en lainft* 
toerpenöcr ban iBuplen / pcööcn ganftp geen deer* 
ten/ en Dienen öe lappen en Kuffcljen om een |Ban 
in een depn ffeetgen gebonöen fimnöe boo?t te tree* 
ben. Bp ’t Cplanö tooont ganfep geen ©olft / öan 
alleen ^omcröaegö. gjnöe maenöen toangfitnto/ Sl<; 
Ito en 3liigufïo / fo romen öaer fommige lappen bon 
bp Cola bon öaeu / en maften öaer ^upssftem* ban 
dorften en ffaben aen ben anöeren gepetpt/ en met 
aeröe 5oöen beöeftt / in öe pooepte öatmen öaer paffe* 
lijft in fitten can / altoaer fp tn cruppcn / en oberpoop 
leggen altf Berftenö / generen paer met Biffcpcn/ 

wat te toelfte ©i« paer öe Kliffen aftopen of bcrmangelen; 
bo%m fefe Paer te Dier ooffaften öen boo?f3 tpö ontponöen / 
m:n tó. pebben öefeibe mantere ban jutten / cn öaogen öe 

M8 / öiefe öaer tocöer bcrcopcn / foöaerpemantna 
tornt berepfrpen j öe lappen t$ een arm / beropt en 
mtfmaeftt ©olft/ fo ffëansi al$f B^outoep / depne en 
rotte beenen / en in öe gronö bupl en moffiep ban na* 
turen/ leben een arm en ellenötcp leben / eten meed 

tot Bits / uptgenomen ’t 25?ooö öatfe ban öe 
Kufftpen bermangelen ; paer beden ötanft ts fnee 
toater/ ’t todft öaer ban’t gebergte af comt lopen/ 
bat feer frpoon en cïaer iö. ëDeö dEPmcrö bcrrcec; 
hm öefe lappen bn Cola/ öaer fppaerontpouöen 
tn een Bofftpagte/ öaerfe oberblocö ban l^out pebben 
om tebjanöen/ tot öat öe^omectoeöeraencomt. 
<& ? Kuffen treeften ooft na öe dBute-^ee toe / öaerfe 
ban öaen aeeomen 3pn; ’t Cplanö peeft pier en öaer 
fommige larften of dd-daenöe JBotcren / romenöe 

' ban afgelopen 3© o teren in öe <©alcn en Balepen/ Defe 
lagen aio fpöaerquamennorpbol!?öcnfnee/ öaer 
5jn ooft fommige ©open / Berg-Cnöen/ danfen 
en öicrgelpfte 3©ater-©og?lö. ^ier maeftten üefe 
^cftepen toeöcrom metten anöeren een berbonö / öat 
fofe maicanöeren met gnomen t’ontmoeten / of bp öen 
anöeren quanten / öatfe öen anöeren öe Kepfe geöaen 
pebbenöe / tot öen leden ^eptcmtotó onöer ’t Cplanö 
^tïöupn fouöen bcrtoacpten/ om alfo gelpfteltjft in 
Compangtc tocöer na ftupö te 5Cplen / cn fo fp Dan niet 
bp öen anöeren quanten/ fouöe een peöer fpn bed mo? 

~ gen öGcn om na liupö te romen, 
jijröora, <©’3Cmdecöammcr jcniöe öen 29W. ^unp öaer 
nïErs ban Daen/ Dcö na-nocno te 4. upren; toatpen boo?tö 
bojöhe' .pier na op öefc Keofe toeöerbareit tö / fullen top pier 
t cS;r na in ’t mtc berpalen. 
M>oimn ^Ben ttoecöcn Sluit) 3ftn öe ttoee anöere ooft ban 

littïmnn t’3cpï gegaen / enöenöcröcntoefenöe^om 
ffl en öaegö tegen öen abonö / maerfttenfe gifftngc te toefen 
«Bnkbor» ontrem 20. jBufen toecgö ban Éiiöupn / toojpen 

Eooö/ en bonöen 60. ©aöemöiepte/ fagenbele 
a«lSöff 3®dbifftpcn pier cn öaer fpelen in ’t toater 
öeti'juip t^eït bijföenfagen fp öe Eee boo? upt met beöeftt/ 
»c Zee namen öe poogte en bonöen 7i.<©?aöeneneenöer^ 

öenöcel ban een v©?acö; Diept aen ’t romenöe / 
c> bonöen fp ’t op bed plaetfen Driftig en gefrpcurt / fa= 

nen &cpoflfcn ö?jbcn öie m ’t frppnfd ö’ie ofbier 

rtigftcBoek 55^4» 

©aöem Diftte paööenbobeu ttoater/ fpptdöenpai 
ren Ceur.ö en 3eplöen öaer peen Doo?/ fo öatfe paer 
miööcnin ’t gsf bebonöen ban allen ftanten omringe / 
fonöer eentep cpnöe aen tefien aen eentge3pöen/ am 
öcrö öan öen toeg öaer fpöer tn geromen toaren / niet 
tegendacnöc fogen tod ober’t |f $ penen / pier en öaer 
open 3©ater / tttacr en conöcn norp tlaerpepö norp 
fcfterpepö ban lanö ften/ öan pier en öaer Dampen 
öie pen bcrtoonöen/ en op-öeöen alö lanö / fagen 
ober-al bp ’t "§$ grote menirpte bon Kobben ofEee- 
ï^onDen ftoemmen / en op öe ^rpoden fp?tngen / fa* 
gen ooft bedCanfrn bp-eenbltegen na ’t§ötoejepnöe* 
lijft fienöe geen boojöed te Doen/ pebbent tocöerom 
upt pet getocnö op Den anöeren boeep/ paööen öen 
toutt ^npö-Cod / en seplöen <0ofl> Jlooftö-<©od aen / 
paööen fo derpt a©ater / öatfe pen bcrtoonöeröcn / 
en liepen teeöer tsü.ce-toaertö in ban ’t $8 af/3Bed- 
ZupD-3©cd aen. i©en 7*». fagen lanö/ ’t todft 
na paer giffinge toa^ CanDenoes / en naöer romenöe/ 
fagen op een afgebiftt 25terg0ften een CrupOJet lanö 
toasS een fraep groen lanöeften / niet jegendaenöe pet 
op fommige plaetfen met fneeu beöeftt lag/ öan toast 
al ftad fonöer CJeboomtt of 3Btlöerni|fe s öenm* 
mtrad öie toat öirpter bp öe 3©al toagi fepöe ttoee 
Crupccn en öaer bn een ïjcrrften na pent öerpt geften 
te pebben/ öirpt bp ’t lanö romenöe/ guampenfo 
toarmen lurpt in ’tacnficpt offe boo? een toarmen C* 
ben gedaen paööcn/toenöen tocöer ban ’t lanöt af/ett 
bonöen bdc grote öiefte ^epopen f?e>/ eentge fo groot 
alö Clippen/^teentot5cn en Cpïanöen/paööen al een 
flerpte Ece en d*l 3Bater / ntoden altcmeuo pet ?Cn* 
fter upttoerpen. Wf:> jeplenöe geped bRpten ftenntffe / 
toeröen fp ren fiuffe icötnge fienöe / öetodftena#it* geötc 
fo?a toilöe / en quant upt öe' witte-^ee / öefc quanten «p«e 
bp öen anöeren/cn betoefen ntalcaidtcrctt grote betmö* *g'ette 
fepap / en cregen ban paer iupöen onöernrptingeban quam/en 
öe gelegentpept ban DcCudtn/en bebonöen pareCaec* «j*» Ba 
ten en Slnfcumatien ganftp niet t’arrojöerett / en bc* 
bonöen öat fp bupten petCplanö banCoïgopen om ge* 
5eplt paööen/öaer fp ntecnöen binnen öooj geromen te 
toefen; öie loöing paööe geen geften / öe «^tter* 
man maeftte penlieöen een upttoo?p ban ’t lanö / op 
fijn manicre / ban öe 3©itte~2ee tot ptf02a toe s fp p«n u«* 
toaren pier geanftert ineen labeti in ’t Oofrergat ban JLgJt 
’t Cplanö Corar / te boren bp geen ban onfe^atietian 
beftent norp öcsepït, öctople fp pier ragen/ fagen en 
fp?aften fp berfcpepöen anöere loöingen / öetodfte ^^7/ 
penlupöer öe i^afTaaiebön 3©apgat0 onöoenlyft fep* seoui 
Den te toefen/ öoo/ öe grote memdjteban3Baibtf* 
fepen en Eee-^aecöen / öte öe ^cpepenbcrnidöen / “fn^ 
en ooft ban ’t §8 / öan fp ftidöen pet boot ber5iertngc 
en fabuien / of öat fo niet beter toiften; fagen ooft op 
’t lanö ttoee Kuffe Sager.0 / Die fp fpjaften / en toa* 
ren ö’ectfte menfepen Die fp op ’t lanö geften paööen/ 
Defe fepöen öatfe paer ontrent öeKibiereCoIcocoba 
alle öett Corner meenöen te pouöen/ om paer profijt 
te Doen met jagen en met biffeti / toant na paer feggen 
toao ober-al goeöe Sarpt / fo ban 25ep2en / ^abdis/ 
iKaterjS/ Boffen en alle anöere öievgdpfte Cftöier* 
ten,- fp b?aegöen paer offer geen Boift op ’tlanö 
tooonöe / fp fepöen / Darter fommige Sager.o öest 
hornetst ban binnen upt pet lanö guamen / om ^el* 
terpe te bergaöeren/ maer öatfe ban pen iupöen be* 
b?eeft fouöen toefen / en boo? pen blurpten fouöe; fp 
fepöen ooft öatfe geen Kuffen toaren / maer paööen 
een <Cad op paer feiben/ Dan ronöenooftgoeöKuo 
fp?eftcn: fplupöen fepöen penlieöen/ DatfpD’anöere 
fouöen toaerfrpoutoen / geen b?cefe booj paer te peb* 
ben / fouöcnfe niet öan alle bjunöfrpap betopfen/toaer 
meöe fp tod te b?eöcn ban paer fcpepöen / baöcn ooft 
öatmen penlieöen in öe Ktbiere ban Colcoba toilöe 
romen befoeften / pjefemeeröen paer b?ptoiïltrp te^^.^ 
booifien en gerieben met pet gene öatfe tongen. oinge 

«Dit Cplanö (Corar en ’t ©afte lanö öaer omrent/ ban 
to altemad fo berre men beoegen can blaft lanö / enffijfj1* 
meed ganö-ffratiö / öetodfte tot ober öe ttoee |Kpienen 0m<» 
te lanöetoaert0 in dreftt/ 3Önöe fo blaft en effen/nsgfnoe 
öatfe mettet Eee-3©ater pa0 en gelpftober-een comt^JJ*1 

öat r ’ 
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ten 
110 aN 
bifrJJ. 

Dat gen toonder om fien en aenmerhens toaert is 9 aen 
De Bofl-sijDe te 5lanbe-toaertS in/ peeft een lange 
ftrechem en blaf* Bebergte / Dan niet te poog / aepter 
Dit Bebccgte: en beooflen lept De Hebiere Dan Colco? 
coüa fomen pacr fepDe / en Daer fagen fp altemets 00 i 
rood op-gacn / aïïc Defeplatte Èamsöotoe peeft Deel 
lachen en flaenDe JBatccen / p20ceDecenDc Deur De 
obcrbloeDicpept ban ’t «^neeu. iiBen fiet Daer obec- 
al Deel boetflappen ban toilbe Bcp?en en ban beelDer 
lep anöec foo?te ban toilbt Bebierten: <^p bonDen 
Daer oohobecbloeDigpepDbaniBeeutoen/ Hotgan? 
fen / Bercp-enDen en Diergdphe SBatec-Bogelen / in 
fuiher boegen / Dattet OenlieDcn een bertoonDeringe 
om fien toas/ en aio pet Da et pet flil fonöec toinD is / 
fjeeftmen Daer fulften guellinge ban De jBuggen / Dat 
men pen Daet* boo? geenfims bergen tan. 

iBanstn <©cn i^en. ^julij BonDecbaegS fagen fp bed 3©al 
bifftpen / Dacr ban fp eenen jongen Dingen / b?ocpten 
pem acn ’tlanD/ picutoenpeminfltichen/ toas m* 
Boeten lang / De fleert nept Boeten b?eet / cregen Daer 
20. bonnen <§per af; DeS Zaterdags Den j 6en. fien 
De Dat pet ffs minDerDe / 3pnfe toeDec t’jepl gegaen / 
en boeren na Bitfo?a toe / en reepten eerjl een CrunS 
op een poge Bupn/ in De ^abenbanfCorar/ niet 
eenige ban pare iBechcn tot een teehen Datfe Daer ge* 
toeefl toaren / en met een flappen en bariabelen toinD 
guamen al laberenDe ban Den eenen poep tot D’anDc 
ren boot De föibiere ban Colcocoba / Daer fp een 
Dinge bonDen/ Die paer beteerde met een 50de berfepe 
Bis / hlepnDcc Dan <^alm / maer DiergelpPe goeD 
ban fmahe. 

Ben I?*». BijnSDags guamen fp pet 3tanDban 
$it50?a te Pennen / altoaer fp een EoDing in De ïtibie? 
re fagen leggen; 'fanDerendacgs namen DepoocpDe 

fFoi 7i 'i en bonden 70. B?aDenjupfl / ficn meniepte baniBac? 
v 7'' Pen en «^trupPen ban tornen in ^ee D?pben/ Daer 

npt fp giflen niet berre ban’tlanD te moeten toefen/ 
en pabDen De Diepte ban 14. baem / en een up?c of an? 
Derpalf Daerna ban 20. babem / met Dun elpen 5anD 
op De gronD. 

«Trfjgen Ben zien. BonDetdaegpS in DenDageraetfagen 
’riirinij 13£anü/en toas na pare gifTinge ’t CpIanD banïBap? 

gats / lag Boft en Boft ten ^tipDen ban paer/ ’t 3Ba? 
sats in ter toas pier fo ftoart ais in bcle floten ban Rolland; 
,£ oe' Daer langs penen jeplcnDe / toas pet EanD aen te fien 

als een groeneEantSDoutoe/ een toepniep opgaenbe/ 
Dorp Pael fonDer Bcboomte / jpnDe acn De^eecant 
ruDficp en Blippicp / op plaetfen altemael banB?am 
toe fleenen aen te fien/ met afgaenDe Stranden; en 
comenDe aen DeneerflenpocP/ fagen Daer bp De 3©a? 
tercant ttoee Crupten flaen / en boeren Daer mette 
gjaept na toe / en bebonDen Dattet Kuffe Crupten 
toaren / en fagen Daer een üBan/ Dan toilDe paer niet 
ter fp?aeh flaen/ lieg boo? paer toeep/ ’t toas een 
fepoone l.anDSDoutoe aen te fien / meeft blali / peeft 
ober-al beel BelD-BloemPenS/ eenige ban feeree 
tellentcn reuö / en ban alDerlep bertoeen coleur / pier 
en Daet 00P fepoon <0?aS / maer mceftenDeel een ber- 
femt groen CrupD / ban geenDer fubflamie; fagen 
baer ganfep gem BeDierte/ Dan alleen ttoee meen/ 
bonDen pier en Dacr tod gebeente ban BeDterten leg¬ 
gen, boctflappen ban menfepen fagen fp Daer niet/ 
bonDen oacr ftucPen ban een geb?oPen ÉoDinge Die 
Daer toas bergaen/ lacpobcr-albolD?ifpout/ inful^ 
feer meniepte Dattet eenbertoonDeringe toas/ jano¬ 
men met a©o?tclcn met al / Dacrmen toel iBaflen en 
ïtaDen af maöen fouDe tonnen bp tpDe ban nooD / en 
niet anberS bpfonDcrs binDenDe / liepen mette üacpte 
toeDerom na boo?t toe / tromDen Den terpen i^oeP 
om/ Daer De Crupten flonDen/ De IBal langs / een 
bierenDeel iBpls ban Defen eerflcn poeh boo?t 
aen / bonDen eenen groeten 3Jntoph of Bap/ toelhe 
op De 5Soo?t-5Befï tam lag op eenen pogen poeh bom 
Den fp een ütus Crups flaen / Defe 23ap toas beguaem 
om «ètpepen in te bergen; ban pier 3eplDen fp / en fa ? 
gen ttoee CplanDen / Daec flonDen toeDec ttoee Crup* 
ten / en comenDe ontrent De <§on in ’t sSoojben / gua¬ 
men fp retpt boo? een open ban een |Bpl b?eeD / peb- \ 

t ge 

Cufi/fobat pet ttoee openen maehte / toefenbe ’t Bat 
ban De §£upb-3pDc b?eeDeren topDer tn ’t geficptruals 
ban De Boo?D-5pbe / en ban ’t ^upDer-Bat af fepeen 
De Cufle toeDec te flrechen ^upD-^upD-Bofe aen: 
Dit open toasnaD'opinieban3ian^upaenban3lin' tce0fn33 
fepoten/bestrate of Cngte bant CplanDbanïBap^ ^trare 
gatS/ en petBafleilanD; pier fonDén fp een ^aept 
toeDer upt/ en ö?ccpt tpDinge ban pope ban een ge? ztïT 
toiffe Doo?ganh. B * * 

Ben 2 óen- BpnSDagS toas pet toeDer taemüjh 
claer/ Dotp feer tout/ met ecnparDchoeltebaiuipt 
Den Boften en Bofl-BDo?D'Bofl; toacr ntcDe een 
toonDerlphen engctoclDigen proom ginh/ en guamen 
obcrbloeDicpepD ban ^epoffen ^3 o D?pbcn / Die pacr 
niet toepniep hl b?eefe flelDen / toant guamen reept 
boo2 De Jöoecp/ in boegen Dattet paer nictmogelph 
toaSt’onttopPen / cregen een ^epoffe m toel ban een 
.ïiBergen tónDS groot / en tenminflenb?ieBaem Dih paijcfeei 
onDer ’t toater / fo Dat pare papeen te bergen ft onben/ j»«» üct 
maehte fpnen D?ifeenfluhtoeegsaenDe<Boo?D-3pDe 
boo?bp paer peen: IBaer obermitS Dat Die oberDaDi? 
gegrote en Dihte ban pet ^s bcel begrips nam/ guam 
bp De 3BaI aen De gronD/ toaer Doo? pem fpn reepte 
Cours berpinDerDc/ en met pet atpterpe cpnDc toe? 
Der na paer toeftoerfDe/ fo Datfe miDDel fagen om Dat 
t’ontlopen / toant paDDen geenfpatieomt’Slnhecop 
te trijgcn/ en bot gebenDe/ D?cef pen DegetoelDige 
Iroom tegcnS Pet fasaen/ en pebbenDc een poos ge? 

bpert / pielDen fp pet (Cou met gemeenDer panD baft/ 
mepnenbe alfo Dat pen pet |?S fouDe ban pem fepup* 
ben / om fpnen ganh te gaen; maer pet dipten b?ah 
of een ftoabelfloh getoecfl toare/ en poetoel fppaec 
5pcch5epl lieten ballen / toaec Deur fp een toennitp 

Pt pet ff s raehten / maec Dup?De niet lang of tóarcn 
toeDer ban alle hamen befet/ ban oberDaDige grote 
epoffen / Die paer ban alle hamen toeDer reept op Den 

2$occp aenguamen / en tegen paec <^kpip aenbons? 
Den / als of pet tegen een fleenrotje gctoeefl toare/ 
Dat paer genoetp in beroerte fleiDe/ en D002 De grote 
Dicteraehtepet aenpae? ïaabd baft/ entroch pacr 

fo met getoelD Doo? De flrocm neDertoaertS aen/ 
fo Dat pet Dageiphs Sinher fijn cratpt beriiefenDe 
aen De fepaft bp’t mips ontfluchen b?ah/ blpben?,. . 
De bepDe D’armcn en ’t pont in De gronD / en De 
fepaft alleen aen De üabd pangen / Daeben alfo 
met pet ffS peen / fcpihte al pen 5eplen op te rij? 
gen/ seplenDe alfo Deur pet ffS/ ’t Bat tint labe? 
renDe / tot hupten Diept om Den Boo?öer-poeh/ ’t todh te 
eenpoocp afgebihtfleenicplanDis/ fo Datfe Dacr een eann t>e 
gseDe KeeDe en befeputfd bonDen hupten Deflroom 
en Hfganh / fettent op 8. oft 9. BaDem fleeh-gronD / uptgr* 
leggende een Boteling-gefcput of toat meer ban De tutoca 
3Bal af / en fonDenterflonDpet^Jacptuptomtefïe»^0' 
of fp pet (Cup-Sinher tonden toeDer betomen; alpicr in ca. 
leggende / namen De pooeptebande ^on op <59. B?a? b£i? a«ti 
Den 4f. iBinuten / toefende ontrent een Botding-Juff^“ 
fepeuts ban ’t gat of ^trate banJBapgats/ öie fp §cu 0a 
ban Doe aengaben Dennaem ban De «^trate ban |^af? 
fau; tegen Den abonD guam pet 3Jaept toeDerom acn 
25oo?t / en paDDen pet (€up-Slnher met pet fluh Ha? 
beis Daer aen met groter moepten toeDer opgebifept. 

Ben 29*0. gillij B?pDaegsinden Dag raed giiam f 
Daec een fo greoten «^cPots §S uptD?pben / Datfe 
meer Dan een palbe j]Bpl toeegs in ’t gefiepte lang een tjai« 
fepeen / en b?eeD / en Dihna adbenam / en guam ober? J* j®«ï 
langs uptD?pben / toant fo fp oberdtoars geccmcn Kneb* 
toaren/ fouDe pet onmogdijh gctoeefl 3pn cm Doc?©£n2tt>c 
’t Bat te tomen; Den Slbmirael Die pem tot noep toe |l!‘r,örcn‘ 
binnen gepouden paDDe / mofl mede te ^trate npt / ö^ngcB 
en guam leggen bp D’anDere: &p tonden pen niet ge- oa» net 
noeep bertoonderen ban toaer fo grote meniepte enS®0® 
uptncmenDe grote ^epeffen moepten ban Daen ec? 
men/ toant baer toaren «^epoffen fo Dih Datfe op bier men. 
BaDem Diepte aen De gronDbletoenfitten/ fcnDerte 
tonnen bloten. 

Ben laetflen ^ulp metten Dageraet / fienöe Dat 
pet 



Het een en dertigfte Boek 
bet fïiïdaer toeDer to&S / ruiten fp bet 1acfjt toe om 

JSfJ?? t’onDerfoeken D’uptcomfteban Defe ^traet of ©ngte/ 
fcyoeen en 3]an ïjupgen ban Einfcbotcn boer meDe mette 
öaevt gjaciit neffens eenige anDere om Dit onDerfoek te Doen/ 
ÖtC dorren langs De $oo?Dec-3©al fjenen / omtrent ttoee 
omwfeHaijfen toeegs tot een uptficlicnDcn boek Daer een 
rorn/te 0us-©rup$ op (tont / Dit noemDen fp Den ©rups- 

S£oek i boo?tS ban Den ©rups-tqoek af / omtrent D?ie 
fontocc* .ïBijlen toeegs / toas eenen anöeren ï^oefc Die fp Den 
ften. €toift-loefc noemDen / oüermiDS Dat Daer te boren 

bcel om gettoift toas/ ofDe^traet alDaer bolepn 
5jeh De Dan niet; ban Defen ©totft-i^ock af begint De 
«ttoiit- ©u?te tocDer J5oo?D aentc firecken / en miDDen in De 

^traet is gelegen een ©planDeken/ Daer een D^oodjtc 
lanöehenban afloopt/ ffretkenDe bpnaefi mitStoatcr: ©a= 
Bergen rcnDe alDus langs De j|oo?Der-3©al / too?Den beel 
lieden ©olbogetoaer aen De^upDer-ïBal/ Dan bobberen 
Strate be Daer bootgenomen ©oebt/ quamen öp Den ©rups- 

’ ïfoek Dacrfe on ’t 31 anD liepen / omDattetmifticfjge- 
tooien toas / befto&gtenDe eenige clacrbepD. <©e; 
feit toas Daer in Defen ©odjtfecrïjmDerlp/ 
om alle Diligente Degen te bemerken/ boeren Daerna 
Den ïgoek om langs De ©uft boen tot Den upteiften 
^oebtoe/ cnfïenDe/ Dat bem ’tEanb alffiertocbcr 
jlootötoaerts aen begon te firecken / als oob Dat bet 
toater ban De ©ruuS-ltoek af/ daer ban eenblautoc 
tolenr en JMfel-jout bcgofl te too?Den / feer Different 
ban ’t boo?gaenDe / fo beten fp baer beöunlien / Dat fp 
ban Daer af een openbare STee ban ©ceanobabben/ 
en fomcnDc aen Den f©toiflljock en 5tjnbc Deur Den 
.ïBijt bebtooitaen alDaer te bertoeben / rechten fp al; 
Daer een iRaftboom op ban ’tD?ijfbout/ Dat alDaer 
feer abonDant ban De Ecc opgefmeten lacb / tot een 
^enteben. Alhier 3ijnDe / fagen bjeDer De gdjeelc 
gTcc ban upt Den ,|2ao?D-©off cn en M. ©>oft afco; 
menDe/ ganfeb met ff s beDebt / Dat metten ©oflen 
3©inD ecnsDeelsaen bc3©al quam fetten/ encenS- 
Deels niette flromen ’t ©at intoacrts aen D?ecf/ te? 
gens Den abonkflonDt boeren fp toeDer met bet Slacbt 
ban Den ©toiltbodi af / baren ©ours nemenDcDtoers 
ober na D’©oflcr-3©al toe/ en bp ’t EanD comcnöe 

ct-ögen a*cg?n Bolfuit ’t gefïdjt / Daer fp epntelqk meDe ter 
?«SS.fpiaeb quamen/ en cregcn informatie ban De gele? 
u/en üoegcatliept Urm De ^traet en ©artarife ^ee; toant 
ipijaïc fcagcnDe na De gclegentbepDbanDe^trate/ fepDen 
i'uSaLn tot Dit een depne Eee toas: macr Daer Deur toefenDc 

' baD men een grote toijöe Eec / en benlupDen bjagem 
DcnaDegdegembepD ban't^S/ en Den tijDt ban De 
Corner alDaer/ fepDe Dattcr ober tien of ttoaelf Dagen 
geen J3S met allen fouDe toefen / en Datmen noef) fes 
toeben föiiöe toefen fonDer ban bojft te toeten/ en Dien 
tijDberlopentoefenDe/ begon bet tocDer te rijpen en 
briefen s braegDcnbanmeer nhDere faben/ Die Defe 
©acrtfonDerlmg niet beroerDen/Dietop Daerom boo^ 
bp gacn / en namen Daerna ban malcanDeren oorlof / 
en gingen toeDcrcm in bet 5ïad)t / en lieten in ’taffie? 
ben De («Trompet blafen / toaer banfpin’teerfifcbe^ 
nen te berfebrieben en op een lopen toilDe (tellen: maec 
bcrfiacriDe Dat hctbrienDIijbaffdjepttoas/ quamen 
al t’famen op Den ©eber lopen / frnjbenDe De ©aproe^ 
nen ban ’t booft / ncpgenDen en boogDen baer met een 
gecrijS en [mijten Der ijanDen / ais tot een 3IDieu / en 
frijepDen fo ban malcanDeren / en quamen met fuiben 
informatie ontrent miDDernacbt aen boort/b?engenDe 
een blijbc booDfcban en goeDe tijDinge. 

^en eerften ^ugufti Des HDaenDaegs cregen fp 
eenen ^upDen toinö/ metgoeD3©eDer/ toaer meDe 

^.ïöcpenfp De 2®nbers oplicbten/ en namen baren cours na 
?e^.ïlas binnen toe/ scnlenDe alfo totten mtDDag / tot ontrent 
Mams een mijl beorbp Den CrupSboeb ,• altoaer comenDe 

ï$94. 
aen op feben ©aDem Diepte/ en bebonben Dat Defen 
Docb bem ban ’t batte lanö affdjepDe / mabenDe alfo 
een CplanDebcn Dat omrent een ©ctelings-fcboots 
ban De ïBal berfdjepDen lepD/ fonDcn bare ^acljt 
Daer na toe / en DeDcn Daer een ©aep met een ©on sTef&ten 
opredjten/ en bonDen ronDS om’t ©plant De Diepte^on 
ten minfïen ttoec ©aDcm fljjf ^ in boegen/ Dat bet 
Des noDig $i)uDe / feer bequacm toas alDaer boor alle fckn * 
fBinDen befdjut te leggen/ en cm enomtetojjbcn/oï*/ en 
toant bet ©planD is boog / Docb boben een bicrenbcel 
IBijls niet groot j Dit CplanDt noemDen fp jjBadfons ®0n» 
©planD / ter eeren ban D. Fran^oys Maeifon, Die Defe 
uptrufïinge feer beneerfügt IjaDDe. (€on opge= 
reebt $ijnDe/ DeDen bami cours De ©ufte langs ©ofl 
aen / bobbende eenen EupDtocftcn en aBefteljjben 
fBinD/ met fdjoon en toarmaebtig 3©cDer / enficcbt 
toater/ en comenDe bupten De ^traet ban kaffan in 
De rtmme ©artarsfé 2:ee ('Dip fn m?eu' De mpme ©artartfe ^ee (Die fp Demeutoe^oorD-?cStra* 
^ee noemDen) Die in eoleur/ toater / toijte en fcbüm teint» 
fel De iSpaenfe ^ee gdijb toas/ fo Dat öefelbe / na®ar|a' 
bare meeninge/ ts ftrecbenDe tot na ©bina / ^aponfa„S2 
en D’omleggenDe ©omrepen been/ jeplDen langs De genome 
©ufte ©ofitoaerts acn / te toeten / een bierenbeel^nfcu» 
IKijlS ban ’t 3lanD af / op feben / adjt / negen en tbienj® ^ 
©aöem Diepte, ontrent bier mijlen gebaren bebbenDe/jtc. 
fagen bet SanD een ftuditoeegs tocDer EupDtoaerDts 
injïredien / met een groten intoijfe ofte 53ap/ Die Daer; fV . 
na tocDer aen D’anDere3ijöe fdjeen upt te comen / ma^toI,72‘' 
bcnDe ’t febijnfd ban een €planD / nocb conDenDe ge; 
toiSbcpD met toeten/ om Datfe ban De ©ufte moften^^, 
af tobben Door Des toinDS bDlben- 5tlDus 3fplenDeS;S 

&Z3 

fonöcc 
Iu. 

Sücpïett 
snecöe 

■asn. cregcn een Donkeren «ffêift / fo Datfe niet Dorfïenber 
Der lopen/ toorpen ïjet 20nker upt om claerte te ber; 
toacbten ; toant namiDDagS claecDcn ’t toeDer op/ 
en gingen toeDerom t’3cpl / en quamen bp Den ©toift; 
bock/ altoaer nocb feer beel §?S ober-al bol en Dik 
iag / liepen Daerom ban Den ©toiftljorfe af/ ©ofï 
ober na Den upterften boek banD’©oflertoal toe/ al; 
toaer fpltcDen öp quamen tot op een btecenDeeJUSö^ 

fagen toeDerom ban alle toegen / fo toel bp ’t Sanb ais om 
Ecetoaertsm/ grote menigte ban f s Drijben / Dat ""ff' 
bet baer een afgrqfen om fien toas / toaer cnDer febof; 
fen toaren als gebeelc ©plannen met Meubelen en 25er; “ 
gen/ Die bonDert jaerfcbencnouDtetoefen/ entoa; 
ren aen te fien / ais Dat bet ónmogelijk toas inDec 
eeutotgbepD te mogen fmelten: ©regen albier toe; 
Der eenen ©ofielijken toinD / fo Datfe ban De ©ufte 
mofïen aftopen ’t^eetoacrtsin/ en ontrent anDer; 
balf napl toeegs ban ’t EanD afge3eplt toefenDe/too?; 
penDe ’t HLoot upt / en bonDen 8a. ©aDcm Diepte met 
een oprecht bïau lafuertoater/ toaerbpijctfekeren 
^etois blbft een openbaec ^ee©cean te toefen : 
s>ier cregen fp toeDer snift / fo Dat Dit baer meefte^i? 
queüinge en pcnjlid is Diefe op Defe ©ooagte mocb; »an ot 
ten bebben/ Datmen alle ogenblikberbinDert toerDt^*^ 
(fo ban snift/ jncbcl / Döfinge en andere dampen 
en ©apeuren Die De <^on t’elken opbeft) om ban bem 
te mogen fien. ©egen Den abonD liep De toinD toeDer 
^upDelgk en ^upDtoeft / Docb 5eplDen met flappe 
koelte langs bet HlanD been / EupD-EupD-©often 
^upD-©oft aen / aiboetoel fp ijet 2lank fo perfect * 
niet conDcn fien/ Datfe Daer eenige Sibieren of ope; 
nen fouDen bebben tonnen onDcrfcbepDen / om Dat 
fjaer De <©ijs en Dampen fo fareerDen j bet EanD 
toas nocb altemael aen te fien te toefen een blacke 
EanDSDoutoe / niet te boog / baDDe bier en Daer bin¬ 
nen in Jt EanD eenige ©cbeccbten / Diemen boben 
bet anDer EanD been fiet/ maer ebcntoel ook niet te 
boog j seplDcn nocb alle Dien Dag en naboIgenDen 
Dag Deur bet gS been/ Dat ober De gebede ^ee bol 
en Dik Djeef/ ’ttoelk pfelijk genoeg om fien toas: <©e; <trr$3t0 
fen nacbt cregen fp toeDer in ’t gefidjte een^terre in^EOtr 
’t EupD-gupD-3©eft/ en toas D’ecrfte Diefe gefien^" 
baDDcn/ na Dat fp De ^oo?t-©aep gepafeert toa; 
ren/ maer conDen De iKacn nocb metbeenemen / niet ftfijte. 
tegenftaenDe bet inDe conjunctie ban een bolle IBaen 
toas. 

©en ttoeeDen lugufti ’f©ijnSDaegS geDurenDe^1*" 
nocb ben fdfDcn toinD/ en febc-on JScDcr / baDDenDeur fit 
nocb al ebenbed gs/ De gebede Eeeober-3epIDenls/t« 
boben een biercnDeel Mijl toeegs niet ban De 3©al af/5?2£* 
©oft-^npD-©oft Daer langes been/ liepen op feS/ Ka 
feben ©amen Diepte 5anD grcnD / altcmad een febone tatc 
©uft maer ganfdj toe of beficten/ fonDer eenige ©pe;3*p,f» 
nep of Sibiercn te bebben/ bet toater toaSfoclaer/K[“ 
bat fp op feben on actjt ®abem Diepte / perfectelpk 
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De grond tonden fien/ ja Dat meer &/ DcCrabben 
Daer op tonoen fien lopen/ gdijP 3au©upgenbe? 
tupgt/ ’t (elbe Doo? een fonöerlingecurteuSpepD on? 
Derfocpt en neergdtjcP bebonDen te pebben. depten? 
De aldus tot cUer miDDag / tregen Doe langer Doe 
meet gs/ fo Datfe ten ïactftcn geen openfagencm 
Doo? te raten / Dan alleen Dcfcibe Doeg / Daer Deur fp? 
Der fo Diep tngecomen toaren / 5önöe nooDSpalben 
geD? ongen toeDer te ruggc te Peeren / toaerom fp boo? 
paer namen eens te onDerfoePen of fp met t-x>tt 
toaects in lopen geen beter Pans / om Deur te gera 
ten fouöcn tonnen crygen; toant langs De 3©ai peen 
te lopen / toas fon&cr Doop / fp namen pier De Ijoogte 
ban De ^onne op 7°. <©?aDen 

©an piet freecöen fp toeDerom te ruggc met eenen 
OogeïijPen gappen 3©inD/ pebüenDe meefiert tpb ful? 
ten mm/ öat fpqualijPeenfcpipS-lengteboo?-upt 
tonden fien / pet toeiPc oo?faPe genoecp të om een 
bcrfcljzicten acn te jagen / pjinnpalijP fo Daer een 
baer-toeer onöer quam / Daer niemand te ^ee een 
upre af becfcPert ts: jeplöen alfo Den gepeelen Dag 
D002 ’t gs/ fonDer eentge openinge tecrpgen/ om 
’t ^eetoaetts tn te mogen lopen/ en Doe fp meet ’t $ee? 
toaects in liepen / poefp 00P meer en meer gs bonden/ 
en oberbalïenDe Daer Den flöig/ in fulPec boegen/ 
Datfe Doo? faute ban ’t geftcfjte alle ogenbltP op ’t gs 
5eplDen/ bat pet al fcpuDDe en beefde Dat m’t^cljip 
toas / D’toeiPe Doo? De beelpept niet mogelijc toas om 

&tr», fcDoutoen / ftrePen Dcrpaiben pare scplen neer / en 
fceitöaieOaDDcn liebcr onDer en met pet §0 penen te D?ijben / 
Bepleit öan Daer met pergPel enfcpaDedcuttesepIen: 00b 
n*ö«i irteDe fb toas De gilte paer eenen tcoog en groot be? 
hen aifo pulp/ toant fo paer eenen go?m obercomcn toare / 
<n &>et fouöen in een genoecpfame nooD en pcrpPel getoeeg 
ml? hVr" PoDDen; aldus eenen fePecen työ fonDer jcplen geD?c? 
SÏS; benpeböenDe/ too?Den ’t eens daer toeDer / en fagen 
«en. nocp aen allecanten ober-al bol gs leggen / fo Dat pet 

altemael een bjitte ^ee fcpeen te toefen / fo Dat fp ge? 
Dtoongen toaren Den toeg na 3©apgats te Piefen / Daer 
pet tttiniie gs fcpeen te leggen/ pet toelP toas Den 
tocg Daer fp ban Dacngecomentoaren/ alDuSsepl? 
ben fp mette 3poP alleen om minDerbaert te maten; 
na miDDernacptS tregen een grooten regen met 3©e? 
ftelpPe JBinDen / geDurenbe aldus tot Des anDeren 
Daegs. 

2MDuS Deur ’t gs jeplenDe / fagen fommige Mo?' 
niet tjacr fcn of ^ce-^aerDen op De fcpoffeii leggen / toaer ban 
feffentc» öes 2tömirads ©olft een afftpoten met een Koer / fo 
een een Dattet getoonD bleef / en meenenbe Datfe pem genoecp 

getteftpaDDenomtettijgen/ fetten’tgjacptupt/ en 
pebben Pem berbolcpt/ pebbcn ’t nocp Daerenboben 
met een ^arpoen-^fer in’t Eijf gejaegt / pem eenen 
tpD lanb met genoecp bots na gepenDe / niettemin 
conDen ’t nopt obertoinnen; toant pet toeerbe pem 
foo Dapperlpb/ Dat pp bpf of fes iBannen Die in’t 
Sacpt toaren / genoecp te Doen gaf / ja fp?onger nocp 
tegens aen / alpoetod fp ’t met 23plen/ ©aften en 
Sternen Dapper te teer gingen/ pet greep De ©aten 
tn fyn booten / en beetfe mette ffèonDe fo erom oft 
^odDert getoeeg paDDen/ en fp?ong tegens pet 3facpt 
du/ gaenbe fijn (€anben ober pet 25oo2t penen om 
bie om te palen/ fo Datfe pem met grote moepten en 
perijtel ban ’t ©002t getoeert pcbbenDe / blijDc toaren 
batfe pet toeerberlieten; na Datfe tod anDerpalfupj 
met alle Daer tegen geboepten paDDen / 5ijnDe 
baer toe nocp fo Dapperlijb getoonD / Dat pet niet Dan 
filoeD tipt blaefDe / en pet ïDater rooD maeltte/ al 
’t todb penlupDen ongdoogpb fouDe pebben gefepenen/ 
fo fp pet niet met paren oogen paDDen gefien. 3tefe 
beeften 5ijn banmaebfd en gebacntcals De üobben of 

«êiiaen. ^ec-©onDen / Docp ongdpb groter en lijbiger / toant 
te uao pebben een lijf aen te fien als fp op pet jfs leggen en 

bateren gdijft of pet een 3©oIfali toare / ja groter ais 
een groot ©?ies ©aetD / pebben ttoee groote ®anDen 
tipt Den ifëonDcneDertoaertsgepen/ Dieganfep3pn 
ais fïboren-been / fo Datmenfe met reept eer ^ee- 
<©lippanten ais ^ee#aerDen fouDe mogen noemen. 
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- abunDant / fonDerlinge bp pet ^lanö ban Nova Zem- 
bia, en Defer 25eegai ®anDen tocrDcn tn JaiigauD 
toeerDiger gcpouDen ais überen-bcen. 

«Ben DerDen SHugufii bcgonDen toatminDer^Ste 
ctpgen/ enclaevDer3©atcr/ met JBegelpte totnDen qtia^/ 
en DonPer mipicp 3BeDer / geDurcnDealfo Den gepee? 
Jen Dag/ ontDccPenfeermiraculeufdüPeenbcguame 
en todgelcgen ©abc Daerfe paer boo?’t §S in berep? 15{/ypJ» 
Den/ en apö labcrenDe Daer na toe epao. 18.16.cn turgü»' 
10. ©ademen Diepte / altemael geep gronD tot eenï)tn* 

■fBufguet-fcpoot na acn De »l: Daer Ditpt bp co? 
mcnDe DeDe pem op als een €pland / gelpp ais fp 
’t 00P onDerbonDcn j Dit €planD toaren fp te boren 
boo?bp gelopen ais fp langs De Cug penen guamen/ ^ 
Dit <ÊplanD noemden fp Staten €planD/ lepbbanbe 
^trate ban ^affau/ bp #ogen-|I5aeIfons-€planD/ F 
gpf bier Itëplen toeegs/ is ontrem ttoee HQijlen groot 
in’tomgaen; op Dit Opland / ais 00P op .fjlaepons 
Opland / bonden fp tuffepen De geenrot5en in een foo?? 
te ban 2öerg-Cngal/of Crigal DeiBontange/D’todPe 
De <©agen met meniepte opcrabbelden / bp tpDen 
clepne gurPenS / feppnende gegepen diamanten te 
3pn/ etlpPe ais f€afds / andere als puntten gelpp 5^®* 
offp berepb ofgepollpg toaren getoeeg/ Dan toaren |jep“„ 
b?cos in ’t b?ePen ,• Dit opland is eenen goeden topp ®<a. 
en troog om pem te mogen bergen/ metde^epepen n,anten‘ 
boo? alle 3©inDen ronts-om te toppen/ enalpoetoel 
fp Daer fomtpts grote fepoffen gs bonden / per? 
toaerts D?pbenDe met Den malende groom/ Diept bp 
’t d^epip penen / b?acpten geen cracpt aen /fo Datmen 
Daer tod berfePertis. 

^en toerden ?Cugugï3pnDe donderdag / paDDen 
mep al pet felbemigicp/ DonPer/ boeptiepentout 
3©eDer met j$oo?öelpPe 3©inDen / na miDöag boeren 
eens aen EanD bp een EanD-25ap / leggende omrent 
De midden ban Dit Canael / maer fagen Daer ganfep 
geen fcppnfel ban©upfen of©olP/ Docp bonden Daer 
ttoee ponten Afgoden / getoent mettet acnficpt tegen 
’t <©ogen / met een binnen poo?n of ttoee/ Die Daer / 
fo ’t fcpeen/ boo? geoffert lagen/ fagen 00P pieren 
Daer gecloben pout/ en fpoo? ban geden gereden te 
pebben / 00P palf berb?and pout / toaer bp te bergaen 
iS Datter fomtpDS menfepen tomen; aen De Strand 
ban De boo?f3 EanD-2öap too?Den bele 23omen en 
3£?iftpout gebonDen / Dat pet te bertoonDeren is toaer 
al bat pout ban Daen tornt / Detoplemen nergens geen 
©omen op ’t $anD bint; bonDe Daer jnotgattfenen 
25erg-€pnDen Die Daer pare €perenuptb?oeDen / en*,, v 
op ’t EanD binDmcn fommige ©elD-©inj:Pens ban 
bonte coleur/ ©erg Cngal/ ijeutels ban ©ogen/ renK 
jlBarteis en dabeis. 31 an©upgennam eenbanDe •öpt'öen/ 
©outen Sllföoöen meDein’t^cïjip/ D toelppp^oc? 
to? paluDanusboo? een b?eemDicpepD bereerDe. <©n? S. 
Der Dit ^taten-cgplanD lagen fp bpf Dagen gil/ toas Waf. 
fomtpDS-toat fepoon 3©eDcr / Dan toeDer DonPer en 
migiep/ en DeurgaenS Pout/en fagen boo? paer ogen ë?booi 
petgsdat D?ie/bier/bpf en fes baDemcn DiP toasmo?? öatr "0a 
felenenberDtopnen/fo Datfe toeDerom moeö tregen 
nocp eens öe^te te befotPen / en paer berfienpebbenDe uceinei 
banberS3©ater/ Datpierop’t^taten-^planDgoeD SLetc0Ut 
gerief of toas / gingen toeDer t’jepl ^eetoaerts in 
T^pnSDaegS DennegenDen 5Cugu|ïi/ engelDenpa? 
ren Cours ^oo?D-©og en Hoo?D-Cogen tencogen 
aen/ en hernomen poelanr poe meer minDergs/ en 
tegen Den abonD ganfep geen gs met allen / en poe? 
toel pet nebelacpticp en migiep toas / fo toas pen Dat 
nu geen pertfeer/ Detople fp een tlare ^eeen b?pe 
jdafagie bonDen/ en bonDen De Diepten ban ponDert 
32. ©aDemen met fepoon tlep-gronD/ toaer Doo?fn 
toeDerom een goeDe pope begogen te trpgen ban een 
onberpmDerDe ©aert na Cpina; en alfo pet toeDer 
toat clacrDe/ fagen toeDer eenen regel ban fepoffen 
gS fo beer ais fp beogen tonDen /Dan toaren al geb?o ? 
Pen fepoffen en jBo?felen/ Die ganfep cracpteloos 
toaren/ en raePten Daer metter paegDeur/ en qua? 
men Daerna in een open rupme^ee en daer 3©ater/ 
begonDen 00P een polle ^ee metoppegenDe ©aren te 

T©efe ©eegen binömen ober-al Defe Comrepenfeer/trpgen/ Die fp ban te boren tn Defe Contrepenopt 
paDDeu 



S72 Het een en dertigfte Boek 
en ïjaööen gehad / toant baööcn taan te taoren altijd 
een effen glee en fïecbt 3©ater / om diestoi! dat fjet ||S 
de Slee tnötoanft bóut/ en bonden doen toaeracfmcb 
öat de ^amopeden in öe ^ttaet taan jiaffau baer 
badden gefept/ öat fjet tas alle blaren ontrent deeS 
tndtaergaet en toccö raeïtt/ d’toelb (p te boten niet 
tonden geloben / fienöe fuibe grote en diefje ^ebeffen/ 
als i»p taerbaelt hebben/ öte fpgcmeentljaööcnöat 
onmogclijb toas om immermeer te fmelten; öc boo?f5 
^amopcöen / Xappcn of (Carters hadden ijen gefepd 

(F0L73) cn berfebert/ öat l)ct ffs in roeten öagenfmdtcnen 
crjiine* bergaeit fouöen/ cn öat fjet dan nocb taijfoft fes 3©e 
3 De ï5cn fDui!C toefen fonöer ©o?d en daer na fot toet toe 
aftbec» öerom beginnen te tointeren/ toelben tpd fouöeto 
«enne Die men te toefen banden 20«n. ^eptcntö. boo?taen / ais 

mofelm^ nCH Öe tïcniup. ttael comt / g _ .. _ _ 
ï>8ii in De taermoeöen is; aldus jeplöen nu in öe rupmetlare 
^tcat» met oplieffenöe ©aren/ met een afgronötaan 
^"fTau öteüten / fonöer ’t Sloot toerpende eenige grond te 
twööert connen beraben/ binden nergens geen jss/ foöatfe 

badden taolcomen tebenen taan een toacracbtigeCcc 
ijctiSS aenfe ^ee/ en toenfebten al ’t famen öatfeöaerop 

? toaren taoorfiengetoeeft/om de ©aert na China te 
mogen boïbrengcn / ais baer boojfebert houdende 
taan een ontacrbinderdepafTagie; boeren öan ’t glee 
toaertS in/ öan houdende toeöer na ’tïïand/ ont: 
öetïitcn öe Bibicre ©bp en anöere clepnöer Bibieren/ 
om alies t’onbcrfoeben ennabaergiflïnge/ en refter 
ttinge öeur öe ^trate in öefe glee gejeplt Ijebbenöe on 
trent tatjftidi iBijlen taan 3©apgats of ^trate taan 
iWau / taonöen geen memorie ban cenicb J3S meer/ 
lieten Den ooit öunlien öat fp in ’t toederbeeren 00b geen 

meer fouöen tainöen/ na öat fpinfocortefpatie 
Uien getoeldigcntf S hadden fien fmeltcn enberdtoij; 

neti; fp noemden de laetfte omdebte Bebieren na de 
namen taan bare ^cljepcn / d’ccne iBercurius en 
ö’ander de ^toaen / tot een iBemorie om datfe 
ö’ecrfic toaren die tot daer toe gecomcn toaren. $u 
alle Ocfc gemelde teellenen gcconfidereert hebbende / 
en 00b fiende datfe niet meer baddetu’onderfoeben / fo 
te gleetoaert ais aen de Cufte/ en datbaecganfcb 
geenen ttoijfeï meer bleef/ of ten toas ban bier of boot- 
tacn een rupmeopen Slee/ en tatije paffagie / fonder 
eenige beletfelen te taermoeden (namcnfcljentaernuft 
fp?ebende) en dat ben defe Cufte indejjloort-Cofte 
ftrerbmge uptb,oepdende is tot den ©oeb taan Cabijn / 
en taan öaer toederom trommende na Cbina toe / als 
mede hebbende eenen gcftaöigen UBindencoeltetaan 
upt den J&oo?d-<©often cn gooiden / reebtcontrarie 
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aüe ja* 
renbte» 
gast en 
toecip 
taêhtt 

.Stem* 
men te 
famen 
cmïue* 
Der na 
il«ï>* te 
aKare om barcstCourS taojder aen te bcrtao?deren entaertaol> 
oncDec* gen / cn dat den tijd taaftbcgonfttetaerlopen/ en de 
hnofnoT isac‘5tcu ben t’oberbalien / niet toetende toat baer fom 
ftjortjt de mogen bejegenen in ’t toederom tomen / ais de ge; 
fouöen' ne die nocb de retbteertaarentbepd taan de getijden en 
öe- tonjuncten taan defe Comrepen niet badden / om toe; 

öerom te mogen bceren / 5tjn met een gemeen 3flccoo?t 
geftemt / den Cours toederom na ’t ©adcrland te 
ftellen/ om aidaer met C5odS Ijulpe defe toclgelubte 
begonnen ©aert met blijfcljap te communiceren/ fjo; 
pende dat ïjetfeltae nocb foude toefen tot een fcgcmnge 
entoeitaaert des gemcenen ©aderlands / fomenfulbs 
met danbbaerbepd tocct te erbennen aen onfen Sfeere 
<6ota: bent biddende / dat nademael bet bem belieft 
badde ben tot daer toe te bicngcn / dat bp t feltae toil; 

^f,,.ewde taolepndigen tot fijns bepltgen g^aernSeere/ toien 
haceu 3 alleen IS de toille en 'tbolb^engcn taootnu en altoos* 
‘jiou.m Hlöiis gegoten toefende/ flddcn baren Cours toe; 
tncöcrom öcrom na Jjujjg toe. 

vDat i2*n. fCugufïi toefende ©?pdag jeplende tot 
öen middag / namen de booebte ban de^on (om dat 
bet daer beldcra©ccrgetoo?dentoaS)entaonden7i. 
<©?aden 10. iBinuten/ jepldenalfo benen/ dan toat 
t35cetoacrts in / dan langs de Cufle fonder eenige 
taerbinderinge taan fas/ ?a fagen geen §Ster plaetfe 
öaer bet fo bed getoeeft toas / datfe daer niet deur 
modjte / aiicenlijc dat fp ccns nocb een deel fcboffeit 
fagen te Hijtoaert taan ben / inaer toaren al enbd cn, 

taan den anderen geflapt/fagen 00b bed Baitaiffcïjen 
in de (Cartanfe ^ee / taan den gene öieljec JBater 
boocb ölafen/ begonden ocb bp nacbtedeclaerteen 
fcfjïjn ban de JlBane / en fommtge «Sterren te fien/ 
die fpfint datfe d’Cplanden taan Slof-©oet gepaffeert 
toaren/ nopt meer gefien badden: comenden i4«i.<£omei» 
bondag toefende aen öe <©ojï-Cnfïe taan 3Bapgats/S* 
en tomen meeft al bp donder / öeur betfecr mitficbSs 
JBeöer/ öat bcnfeergequeltbadöe/ enfettenbpöenb«n 
CrupS'bocb / maer crijgenöe een toepnieb claerte/ïfA9* 
conöen ’t %anöaen toeerjböenbetomen/ öoebtoer; ** 
öen terjont toeöerom taan öe j]Bift otaertaallen / öocb 

repiej Jd’löen toeöer upt öe ^traet ®ntD»c. 
ban jsaffau / om bet Cpianö taan Coigopen 

£neSSnSi'/*frt€plan2-en onïrcnt ii |BÖlcnianöeaP' bp toeflen JBapgats / Jopen tuffeijen ö’Cplanöen öeur öa5 fp 
niet fonöer perpbel: fien ttoee 3eplen na baer toeco; 

f? Tl ^ Eoöli1öc Suaaten:te toefen / {S/Sm 
maer öaer na toat naöer genabenöe / toieröen getoaer 
öatfe topjeplen Ijaööen/ taermoeöen öat bet iBillem pti?keI- 
Barentfj met fijn ^adjt moften toefen / gclgbfp öaer tièe" 
na betaonöen/ ’t todft onöer Ijenlicöenalle een groot 2cPr«n 
rumoer ban eene gemeene blijöfdjap en berbeugingeBa öa« 
taeroojfaebte / öocb foute baefl bier gualöft te» SS' 
bebben/ öeur öien fp naöenanöerentoetaoeren/ elirttoein 
meenenöe öat ö’anöerebenniffe taan öcöieptebaööenjb>3Cm* 
öan <6oö öie benlteöcn op alle öefe repfetoonöerbaer; nut”* 
lp& fipgeflaen enbetoacrtljadöe/ beeftfebieroobbe;^c8epn 
toaert en tipt bet perijbd taerlofl; toant fofp baren 
Cours doende / bier bp nacbt / ontijde ofbpiBifï op; 5®?* 0‘‘ 
gecomen badden / fouden geen raed getoeten bebben / ftuept*» 
toant badden maer ö?ie en derdehalf ©adem diepte /een 8fs«* 
duprende alfo bp een bierendeel |BpIS / ’t toelft fp met Ee 
een fjaclielende jepï otaerfireeben. <©taer de boo?f3 rcöap » 
bochten en diepten taan öe taoojf? cplanöen geco; 
men sijnöe / bedden öen anderen met een tatolpb febie^ & 
ten en toelcoom taereert/ doende öenmmirael ter; % pet^ 
flont öe &cl)upt upt fetten/cn beeft 3©ï!lem©acentf5/ fcei/maer 
gjan ^upgen en ö’anöer Cnbbupfer-^tup?man aen Sea 
25oo?t doen balen / altoaec fp öen anderen met groter <bo& 
ilpfcbap ontfingen/ met een öifcours cn taerteilinge toonötw 
taan baerlieöec ©opagien en toonöerlybe gefcbieöc; SJSSf1 
niffen / en accorderen t'famen toeöer na bups te 3ep; 1 
len/öan öeur öen baröen couöen toinö upt öen iSoo?ö- «‘“'ff* 
3©cften / mofïen toeöerom fteeren/ om te fien offe,ne„ toiI 
onöer öe taoo?f3 Cplanöen eenige sfteeöen conöen crij;t>«Ma 
gen/ om beter JBeer en 3©tnö te taertoacbten/ al;fc3*1 
toaer fp ontrent öen abonöftonö bp guam / lopende 
alle Cplanöcn bupten om tot aen öe <©oft-3ijöe ban 
’t 3&oo?öeenupttecfïc Cplanö/ altoaer tomende fet; hjeö« 
ten ’t een jBufquet-fcljeut taan öe 3©al af op 7.8. ©a; tomrau« 
öem diepte/ harde hlep-gconö/ hebbende een goede J®in& 
ïlecöe en befcbutfel met een Cpper-3©al/ dit toas S* 
den i6tn. $|ugu{ïii den 17*». toefende ’t 3©eer een «eptau. 
toepnig beöaert/ gedurende ebentoel den felben 3©ind llen,Io* 
taan upt den 3©ejïemeteen miflicb regenacbttg 3©e; *ffg* 
der/ boeren des morgens eens aen land aen bet $oo?; t>$ te fat* 
derfle Cpland om dat te befiebtigen: 3lan Rupsen **«• 
gaet bet taoo?f3 Cpland ronts-om (om dat na ’t letacn ©a««1 
upt tetoerpen j binden op dit Cpland taeel Crupcen / 5|“ ’* 
en eenCrups dat fonderïinge uptnemende toas/d’toelb Derft/' 
bp San ï|upgcn toerde uptgetebent mette Caracia; cpiauo 
ren die daer op gefneden toaren i bonden daer oo&.°™ö®< 
taeel <©?ifbouts/ en daer onder 00b eenige $ianfientigen"v 
taan een Buffe 3lodtnge / diealdaertaerlorcnoftaer; 
laten moft toefen taonöen bier taeel ^toanen/ ©erg- 
Cpnden/ Botganfen en ©alben/ Daer af fp een ^ed 
doorden / en toacljtender ttoee mede hl beland/ die^^, 
daerna aen fijn Crceïl. toerden taereert/ fp noemdentiu»<gp. 
dit Cnland iBauritiuS Cpland/ ter eeren taan fijn**™. 
Crcell. bet middelde Cplandgaden fp dennaem taan’t«p* 
©rangien/ cn bet öerde Cpland ofbet^upderde/1!"?^® 
dat fp niet en tolden o ft een Cpland toas of bad land/8,en. 
noemden fp bet ,$ieu SBalcberen/ ter memorie taan m a 
die taan beland/ ais raede-bulperS en genoten taan n^airji** 
defe ontdeebinge/ griijb fp 00b totgebeugeniffeban«n. 
baer ©adcriand bet land bp gupden de^traettaan^fen 
kaffan rot öen ontoëb taan / geltjb fp öat betaa; «0ll8n& 

ren 
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^feiiw ren pebbcn/gcttoemt pebben $ieuï|oIlanb;en bat ban 
Jiaeii- öocnbp ben §Intopft/’t todft fp opten lactffcCocpt om* 
J5S?' beftten iSieu ïDeft B?ieffanb/ ald ooft pet Eanb ban 
»i 4Snfti JBaogatd / ’t ©nftftuufer ©planb. 
gtipfir i8£n.miguffibed©onöerbacgd gingen toeber 
<tf0ian&. t^epl tmn|Baiintu(0€pIanD/cn namen beef mtböacgd 

be pooepte ban öe^on op 69.<©^$441Iïin.5eplbenal* 
fo na pupdtoc/ en quanten ban metrgoeben altemet 
tnet Qiiaeb 3©eer en JBtnb ben i4en* ^eptemb. op t 
^oggcrd-5ant;altoacc ben3tbmirfld€o^ndtMo?na 
lif3 fyn affepept nam/fettenbe fpnen ©ouro nageianb 
toe/cn b’anbere namen paerCourd na(€e.rd/altoaer fn 
ben i 6e».^eptemb.quamen/pebüenbe upt getoeeff b?w 
maenben en tien bagen/ bat fp baec uptgc3eplt toaren. 

Cedeert nu noep m/tco?tetc berpalcn toatpetsim* 
fferbammer-^cpipen^iacpt toeberbaren td/na batfe 
ban ttiibunn in iBufcobten ben 29e». ftepl 0C' 
gaen *ijn bed na 5£oend tc biet* un?en/ 3epienbe eerff 
J2. ©off aen 13. of f 4- mijlen/ en toad Dupficp3Bebet\ 

eail>t ©enttoeeben^juipbja^Dctclaectoeber/enJBiUcm 
sem m 25arentf5 nam bc poogte baronnen op 37©gaben en 
amffee» fctfjRinutcn/en too?pen’tSoot op 13o.Baöemftoart: 
^','n'2C ffpft/cn gingen al boo?t5epl/cn boeren na €apo 23aro/ 
cTiiacijt en ban baer tot be3©efferftoeft baiiEomdbap/aifo ge; 
up oere noemt ban ecnbcrlep aert ban Bogdcn / bic pier met 

grote meniepte toerben gebonben s be Somdbacpicpt 
t». op 74- «5?abcn 20. jRtmrtem ban be Soittdbacp 3cpi> 

benfe na beo’ aibtmralitcptd ©nlsnb / en ban baec tot 
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atffit* 
ttnes- 
nEiitait 
tza 
SMpr. 

©apo be J^egro of ben ^toarten Igoeft/ en fo na 3©il* 
pernd €planb.<©en 9cn‘ Sulij ftcpenfe m25ecen-dfo?t 
enbee 3©ifpemd ©planb/altoaer fn eenen gcotcnïEjir* 
tenBepibonben/bie fp D002 fpnSpf fepoten/maer ben 
23en? betoeedfulftcncracpt battet toonbet toad j toant 

’ na bat Op gefrijoten toad fp^onft Op in ’t 3Bater/en pet 
Bolft bet in be 25oot toaren roepben na pent toe / en 
Jappen pem een ^tcift om ben^aio/en palmben pent 
alfo na ’t^epip/meenben pem lebenbtep in ’t^epip en 
in^oiianb te brengen/ ban ben 25ep?beb?eef fuift ge 
todb/ bat pp met pet palbe Ipfal in ’t 25oot toad/baet 
boo? ’t ©om fo berbareff toaren / batfe bluepten ban 
ötpteren totboo?in’t25oot/ en meenben fepier batfe 
iijbdood toaren; maer boo? een fonberlmg abomunj 
toerben fp berloff/toant pet (€ou bat om fpn^ald toao 
bic peepte acn ’t Bingerlinft ban ’t Koer/ batppmct 
boojt moept/en toerb alfo te rugge gepoubeii; boe ber 
ntanbe pem een ban ’t©olft/en tïacft pem met een pal 
be ïïancpe boo^ ’t 3lpf / bat pp ban ’t 25oot neber in ’t 
toater biel/ en roepben fo te met na ’t <&cpip/ en fïeep- 
ten pem na / tot pp cracptcloobtoasf/ boenfïoegenfp 
pem boo?t booö/enbilbenpem/b?acptcn’t©dtot1ïm 
flerbnm.JOt 25ercn-3f02t bana©ilpcmg?<Cplanb gua 
men fp aen ’t €planb metten Crupccn/cn lepb omrent 
ttoce grotefiaplcn ban’t©ad-3tanb/en onber pet€)ofl- 
cpnbc to goebe Heebe op 2ó.j0abcm fteeft-gronb^ban 
baer tepibcn fp tot ben Snoeft ban ^aiTautoen/ en lepb 
op 76. <G5?aben en een palbe: ©mi ben J|oeftban j^afs 

©:ip>en fau 5eplbci?feal>ofï tcn^upbenen<öofl-^upb-#oftbpf 
Srauö *ïB0len/ctt boen boept pen batfeHlanb fagen/en jeplbert 
'S^-n. * öaer na toe/om bat te berftennen/macr pet begon fo tc 
Btrnu toaepen upt bcn3©e|len/batfe pacrlfBarb-3eptó mofïen 
«oeïaet In nc-ïlcn /öen 3©tnb berpief fo fcpidpft / batfe alle 
Saciit. ^aei' ^d’len mofien in nemen / en be See ging fo pol / 
«romen batfe i ^ uprctt bjebeii fonber ^epl: ^enii««.3lulp 

toerb boo> een grote szee-toaterpaer Cioep-^acpt tn 
ban jDo öc gronb gefmeten/fo bat fp ’t berloren/en bjeben norp 
ba2cai=top lang fonber Eepl. '<©cn uen. quanten fp biept aen 

,t^anö öan NovaZembia.^cn i j.quamen fp bp gro' 
men ' tc menicptc ban |30/fo bed alfmen upt be.par.ö ober^ 
iroote fien rttoept een effen BcIb^O/en fp toenbent3©efï ober 
“f’f ban 't§o/en poetoel fp ’ttoenben/quanten ai toeberom 

pg, in ’tf $j/en seplenbe en toenbenbe ban buö ban fo/qua; 
(Foi.74) nten al toeberom in ’t |to / pabben niceft ai bonftcr en 

midig toeber/enscpibenal mecfïboo?’t || 0.^01129*0. 
<3juld namen toeberom be poogte ban be^on/cn bon^ 

-.nT,,n ben 77. <0?aben/en boen lacp ben^oo2belprffen^oeft 
Se» battNovaZcmbia,geiiaemt ben§0pocft/recpt<©off ban 
cetiöe paerjbaer bonben fp eenige^teenfteno bie glinfterben 

<öout/cn noembenfe <0outffcenftenO/en baer toajS 
C. ooft een fepone 25aep met 5anb-gronb: <Bp ben felben 

iv.v5>eel. 

bag toenben fp’ttocber ober/en jcplöen tufrepen’tSanb 
en §0 / en quanten aen b’<£pJanbcn ban <B2angtcn/ en 
bonben baer tod 200.3©al-Huffcpen/paer felben öa^ 
fterenbe in ’t 3anb in be ^onjbit 5pn toonberbaerliiifte 
jlerfte ^ee-jBonfier.O/ bed groter aio’ een <£>£/en pou? ïdsï. 
ben pacr in be ^ee/pebben^upben gflpftEee-nobben 
met feer co?t ^ap?/paer »pl iö ber Eeeutoenpupl4 
gelpft/pouben paer ooft bed op’t^sf/men macpfequa^ 
lijft boben/ten 3P batmenfe ffact in ’tflacpban’t^oofr/ 
fp pebben bier Boeten / maer geen ©oren / fp b2engen 
een of ttoce jongend boo?t/fp pebben ttoce grotèfCam 
ben op dfte3pbe ban beiBonb uptffeftenbe/lang ontrent 
een palbe €lfe/ en toerben fo toaert gcacpt aio Öboo? 
ofBlpppantbCanben/fonbcrlinge injBofcobia/€ar # 
tarta en baer ontrent baerfe beftent 3ijn/toant fn 31311 fo 
parb/toit en effen alöjtbüoj.gjh meehe bat bit beföee^ 
|ïcii3önbielaiH|upgcn noemtjB02fen of^eepaerben. 

ïBefen poopJBalruffrpenbie op ’tïïanb lagen en ba* 
fterben/meenben’t^cpeepobolft bat paer tc lanbe niet *fn «• 
bertoeeren conben/ baerom gingen fp paer befpffngcn / KV 
en boepten tegen paer om bcfêanben tc crijgcn/maec fp ft jjen. 
{Toegen alle paerBplcn/Cottelaffen cn^pieffen in fluc* 
ften/ en conben baer niet een boobffaen/ ban fïoegenbcc 
een eenen @anbt upt/biefe mebe namen. Stlffe nu met 
beepten op paer niet conben toitmen / meenben fp grof 
eefeput upt ’t ^epip te palen/ om paer baer nïebe te 
befepieten/ maer Pet befronö fo fcer te toaepen / en pet 
f O in ftueften te fepeuren/fo bat fn ’t nalaten moffen. 

©p bie tpb bonbenfc een gcoten3Bitmi55eP2 ff apen/ 
fepoten pem infpn pupb/ maer pp liep noep toeep/ bc* K" 
gaf pem in’tïBatet; maer ff> roepben pem rnettegjarpt %eyt / 
na/en ffoegen pem boojtboob/ffeepten pem op’tpo/eiten dato 
ffaften een palbe Sanne m ’t fo/ en bonben pem baer 
baff aest/en tneenben pem toeber te palen aio fp fouben 000». 
tomen om bea©alruffepen met grofêSefcput te befepte* 
ten / ban boo? pet poe langer poe meer begon tc toae* 
pen/en pet go te fepeuren/fo iO baer niet ban gebalien. 

M bat mi3E>iliem25arentf5 tot ten ccrffen ug.tot* 
tct€p(anö ban©2angiengecoittcn toco/ettbat pp baer S’’ 
metbootcomcnconbe/ en pet Bolft niet berber baren tomn / 
toilbe/enbebegonnen reponietbolcomen noep bolboe* ntmen 
ren conüen fo toetbe boo? goeb aengefien batfe toeber* 
om ftcercn fouben/om alfo bp be anbere^epepente co* Te rngse 
men/ bie na JBapgato of^Strate ban kaffan paren nanucpf» 
©ouro genomen pabben/om tebernenten toat openin* 
ge bie albaec gebonben pabben ,• en alfo fetten fp paren 
©ouro toeber na beiLgo poeft/en ban baer totteCape 
bed®rooffd/ban baer 3eplben fp na bc©ape banj^af* 
fautoen/ en na bed toenbeno en fteereno/ ban met mi* 
fftep toeber/banboo? petgd/en ban inclaerJBater/tot 
batfe ten laetffen quanten bp b’anöere ttoce «^epepen / 
ban Eelanb en ©nftpupfen/ toonben blpfcpapmct eer- 
fepoten/ enbertelöenmalcanöcrenpaerabontup? cn 
Bopagie/en namen gelpftdpft beHepfe na pupo toe/en 
bleben bp ben anberen tot boo^erep boeit 5eplben pet 
«^epip ban ^elanb bootbp/ en3Btliem Barentf3 met 
fijn 5Jacpt quanten ben 16. ^ept toCffnt,e ^ermio- 
bag/ b0023tmfferb. en ben ©nftptipfec tot €nftpupfen. 

m Pat be^epepen ban parcKepfe t’pupogecomen 
toaren/pebben fp paeeSappcgt gebaen acn fpn©jccdl. ©ofM 

ndijft alle penlupber toeberbaren monbdinge / fo aen Kat' 
fpn ©ircell. aio aen ben ïjeerc 3|opan ban ©ibenbar* öo« op 
nebelt / berclaert / en baer beneffend aen füne boo;* HL 
noembe <grcdl. nbergdebert ’t Berpad mette upt* u 
too?pfdO en figuren bp pem baer ban gepouben/ber* 
ciarenbe battet pem (boo? een fo goeben en tod geluft* 
ten begtnfd) een geraebfamen cn beenftjften Baert en 
getoiffe^affagie boept te toefen. faftc bacrna in be* 
liberatie gdepb 3pnbe/iO goeb gebonben batmen tegen 
ben naeffen iare toeberom eenige ^epepen toeruffen 
foube/om bie ontbefttel&affagie tot boicomcn effect tc 
mogen b2engen;en 3pnbaer toegeo?bonnccrt batterfe* 
ben ^epepen/ tc toeten/ ttoce upt ^edanb/ ttoce ban 
©nftpupfen/ ttoce ban 3fmfferbam/ cn een 2|acpt bon 
Kottcrbam / elft in paer ©uartier / toe-aeruft fouben 
toerben tegen ben acnffaenbegarejgeUjft ton baer ban 
t’fgnber tpb en plaetfe b?ecber berpaien fullen. 
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©e Efee* 
re ban 
■2Cföe^ 
gonoe 
ïoou 
acnge» 
nomen 
om Den 
ïBybet 
upt öcc 
&e> 
fyetust 

ia J8e: 
bei- 
©upt.ï. 

:!» 15 e». ^>cptemlmö tö Polgcnöeöe 25efc0?p* 
önujc Dan öc H- Staten <öcnerad/in öcBergaöc? 

nngc öerfelPct gecompaimt ^caxpjtlips?|Barmx/ 
Hea-ePan llbegonöc/ en pent aengcfocpt/öetops 
lemen laebfaem gcPonbcn paööe Den 23pfiel upt öcn 
Hcfgecufcn Cejtt te öocntranflatemi tnöe^eöeröup? 
fe fpiafte / öattncn Ijern öaer toe (aio een peefoon met 
gaPen Pan o3oö 2Wmacprig genocgfacm öegaeft) toel 
toilöe Perfocpt pebPcn te laten empioperen / toaet met 

«trans» pp tüct alleen te &ecPe <0oöcö/maer öcnEanöe meöe 
Interen fonöerlingeöienft foute öoen / ’t toelft öcn poo?nomt? 

ben Heere na peufepe excufen Ijceft acugenomcn: boel) 
alfo ijp Pan ’t toerft aen te Paerbeti tpöelgïi moft 3U» 
Per feïtert / tnbtenmen pem Pooz ben aeniïaenben ïBin? 
ter toilöe emplopecen/op bat pp op fijn particulicrcif a? 
rntlte o^b^e jïcllen mocpte/öetople üegclcgempepö om 
beOite te Pefoigneren pem requumbetotSepbente 
moeten toonen s tö Pp mijn l^eetcn Staten «©cnerael 
gcrepliccect/öat/öctople beöï|eeren gelegempepöPer; 
epfcljte te moeten na gSclanb Pettccclien / bat pem ge? 
!icPcn foube metten eetjïen Ijern toeber pcrtoaertö te 
tranfpo?tecen/bat mijn Heeren niet fouben alööan na? 
laten eentge te öeputeren / bie met pent fouben trcöeit 
in communicatie / om fo op fijn tootunge / alö traicte? 
ment te panöelemCn tö baecnagoebgePonben/batbte 
Pan <0elöerlanö / ©treept en £>Per-f (fel / tot paren 
cojïen upt bc <*5cc|ïelpPe «öoeöeren ben Heere pan2Cl? 
begonbe fouben bpPocgencenen/ oetoelPePantgötot 
tpb foube oPerfien / tont Pp ben Heere Pan Stlbcgonbe 
oPergefet foube 3ijtv bacr tocPoo^gefïagen toeröe Ca? 
roluö dalluö Pan Sïrnpem/eerttjbö Eeeraer tot <Dc? 
Penter / en Polgenö ©jofeffo? Cpcolögtc tot jHepöcn. 
^enï^eere Pan Hllbegonbe iö jaerlpPö toegelepö Poo? 
fpn Craictement ttoee Dupfent Pier ponbertCulbenö/ 
en b?te ponbert «©ulöetiö jaerlpr tot fpn Hnpöpnp?e. 

<De B?ouP3ej3alt5-<0?aPtnne Perloft 3pnbe Pan een 
jonge ^tnceffe / tö ben 11 **». SHtiguflt tot Hepöelberg 
gehoopt / mpn Heere ben i^ertoge Pan ^pjepp^uggen 

"et ban en öen Prince Pan ICenpolt 3i)n ©eterö en <0erupgen 
öenpjttts getocefï:|Be-©?ontoe be&eur-5po?ftinne<©ouagtere/ 
u ban be3lanb-C>2aPinne Pan ffêarpurg/be^ufter Pan fpne 

^eur-5purfteipPe <©enabe/ en tffêe-B?ouPjebe <©?a^ 
Ptnne Pan^affau/ ^emalePanmpn^eereCja^e 
■üppan pan j^affau/jjlöeterö i bacr tö meer magntft^ 
centte PebjePen getoeeft / ban op be 25?upIofte Pan ge-' 
Pecptcnen tournopen te Poet en te paerbe. 

<©e Ijeere ,UDr. 3©tUcm iKartinp eertpbö C»?tfTter 
binnen ainttnerpen/en bactna25urgemeejïcr ban25?e? 
ba/iö tn^eptemP. befeöjaerögetoo^benülaeb Pan ben 

©e dee» Habe/en JfeenpoPc Pan 25?aPanb/ in plaetfe Pan öen 
jJP1* ilacbö-^eere ^pl/ betoeiPe op fpn Pcrfoelt ontjlagen/ 

jBaS cn Pan fijnen gebanen öienit iö bebanPt. 
ji»j toon I.Be-^oupjc be f^tneeffe <S>ouagtere Pan 
«aeö gien / JiBoeber Pan fpn Cjcceil. JDpncc jpreberili l^en- 
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tettoefen ter femme ban een ftonbctt bier iup^nt/bfir accoj* 
ponbert negentien ^onben Pan Pcerttcp <8?oten ’tBEÉrt „ 
#onb/ te mogen executeren met Eont-recpt / optefXfw 
•iSuarticren onber petX’tööcmPanCeulen/ metten onst* 
appenbentien Pan bten. ’t 2sis» 

den i4en. ^eptemönö 5pn Pp ben Habe Pan^ta-' jSfi" 
ten gecommttteert be l|eeren l^elle en pauli / en peb-' met 
Pen aen be Jfecren Staten <aenerael Perfocpt te beii-' ®°"f- 
bereren niette fjeeren Staten <£5encracl enfpnCrcelf E'«CK 
collegialiter en conjunctim/ of bp Ccbeputeerbe/ op ««. , 
t gene men ten bienfte Pan ben Eanbe/tn ’t refïerenbe 

lapfoen noep foube mogen aengrppen;baer op pen P002 
nïïSfS öWen ^{?af öll> benaabePan&tai 
ï f ?50e?cten 1 overleggen ben ftaet ban beCom 
J51wL<^SrnIUÏSStl$”cn re*tcn öcr fdVer / en mebe te 
fonberen of be Jp?oPtntten / ’t gene fp moepten noep 
jcpulbtg 3pn/fonben brillen fourneren tn gcreebe ©en- 
ntngen/m caö bat ja/ bat na be mtbbelen pet toerbe be- 

Vo?bere Confenten Pan nobe 
3i)n/cn t felPe bp Ccbcpntccrben Pan ben ïiabe of ben 
tïabe gepeelplf/ met fpn €rc. in communicatie gelegt 
pebbenbe Pan puimen gebcfoingccrbefiappoit te boen/ 
om fmalpp ten bienfte Pan ben Eanbe gerefolbeert te 
toojben na beporen; ban be fabe tocrb fo bePonben/ en 
ooit / Permitö onfe ïtupterpe noep niet toeberom geco= 
men toaren upt ©mnltrpb / bat pet niet raetfaem toaö 
pet bpfoiiberö Pan importantie aen te Pangen: 

<©.5.aurentiuö,ïlSpller2llgent Pan befêeeren^taten 
Ceueracl iniDuptganb/peeft ontrent befen tpb aen ben 
Jccre PandbenbarnePeit/ïiaeb en3CbPocaet Pan ben 
Hanbc Panilollant/gefcprePen be naPolgenbe|©iffiPe. 

Mijn Hecre, 

En is niet te vergeefs geweeft, dat ik fo feer 1 
| om mijn affeheyt by deHceren Staten aen- ®o(to, 
- gehouden hebbe: want te Hamburg geco- Sturen» 

men ïijnde , heb ik verftaen uyt Doöor 

oan öcn ^an J5affa«/tn be^omer befeö3Iaerö gerepft 3pn? 
’föclDC £11 
Secniio» be in ©ranPrplt / peeft in paer gefeifcpap mebe geno= 
te ban men be ©rinceffe Cli3abetp Pan lèaffau 25ourbon/ 

ZDocpter Pan ben©rmcePanCrangien/en^u|ïer Pan 
be ©alt5-C5?aPinne Poornocmtfenalfo be Hertog Pan 
Sdoutllion IBebutoenaer geto02ben toaö/ peeft befelPe 
aen paer Crcellentie ten Houtoelplte Perfocpt / eniö 
epntclijlt befelPe boo2 tuffcpciifprePen Pan eenigeHee^ 
ren en P?tniDcn/cn oPerfcprpPinge aen ben©alt3-C*ra^ 
Pe en fpn Crcelh ©?nice iHauritiuö Pan «©affati/ een 
Houtoelph en Alliantie gemaebt/ tot groot contente? 
ment Pan alle be ©?unben bie paer beftonben / en oofe 
Pan be Heeren Staten PanHollanb cn^eelanb/bïebe 

öetö'ban 252U3’b met ccnige peedpUc ^utoeelcn Pereert/enPo?? 
i^aiTau öerö befeponpenpebben met 20000. Criilben aen <6el? 

be. iDe troutoinge iö ben 6m. ipebruarp in ben naPoI? 
©oefiter gcitbe jare gefepieb. 
aan oen c>c <0?aPtnne Pan|©ctirö peeft ontrent befe tpb bp 
Sn"® ^cquefte aen be Hecrcn Staten <0enerael / te Pennen 
ranwn. gegcPcn alö bataten paer toepgerbe betalinge Pan 
©cèia» paer beucpbclppperfcpcncn acptertoefen/paer compe? 
tinne tcrenbc in be <©uartteren onber pet 25tfbom PanCeu? 
5Sur« len/PerfoePenbe om paer aeptertoefen mctEont recpt 
4bc« ge» te mogen ejcccutcren jcn tö Paer geacco?bem pact acp 
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Winfcm, van den fccreetften Raed van den 
Coninkvan Denemarken, dat den Hecre Adminiftra- ^e«e 
teur van het Ertz-Bifichop van Maegdenburg,denDoorl. ban <®i- 
Princejoachim Frederik ,met GeorgeFrederik,Mark- 
grave van Anfpach, na Pruyflen ter Bruyloft reyfden; (F01.7*5j 
waerom ik mijne reyfe gefpoedicht hebbe, en ben ter' ' 
felver tijt te Hal gecomen, doe fy drie Weken daer na 
fich opte reyfe geven fouden. Maer fohaeftalsikden 
Heere CancelierMegabach met een briefken mijne com- 
fle hebbe laten weten , heeft hy my in dier voegen we¬ 
derom gefchreven, dat ik daer uyt lichtelijk conde ver¬ 
ftaen , dat hem defelve feer aengenaem was. Hebbende 
de gewoonlijke audiëntie gehad, ben ik ook na gewoon¬ 
te te gaft gebleven by den Prince, alwaer niemand meer 
was als de Cancelier en twee jonge Princen, en niemant 
diende ter Tafelen als de Pagien, alle ftatie aen d’een 
zijde gedaen hebbende, fo dat wy te beter gelegentheyd 
hadden om vryelijk te difcoureren. Voorts hoe aenge¬ 
naem den Prince mijn affeheyt geweeft zy, en hoe fijn 
Excell. dat Verbond ter herten gaet, dat fal blijken uyt 
mijn relaes, ja felfs daer uyt, dat hy de Soonvanden 
Cancelier Megabach heymelijk aen de Heeren Staten 
fendet, om ofter yet voorvallen mochte terwijlen dat 
ik aen den Paltz-Graef, en de Vorften vanHeflèn, Wir- 
tenberg,en den Mark-Grave van Anfpach reyfe.En voor- 
namejijc daer uyt, dat hy de Pruyflchc reyfe verandert 
heeft, en fijn Sonen in fijn plaetfe daer henen ge ftuyrt, 
en den Mark-Grave ook beweecht, eenen expreflen aen 
hem afgefönden hebbende,dat hyt’huys blijven fal. De¬ 
le geheclc fake beftuyrt de Vader van den gene dienu 
aen u E E.gefonden wordt, Willem Rudolph vanMeck- 
lenburg ofte Megabach,Cancelier vanden Heere Admi- 
niftrateur, en Raed van de Vorften van Heften , en van 
den Hertog van Wirtenberg, en van den Mark-Graef 
en Ij) n Sone; den Brenger defes is Raed van den felven 
Heere Adminiftrateur, en fijn Gouverneur in ’t Graef- 
fchap vanManfvelt,dewelke fo onbekent en fonder eeni- 
ge ftatie tot u E. E.afcomt;maer fou E. E.mijnen raed lal 
gelieven te volgen,ten fal de Heeren Staten niet fchaden, 
indien fy hem met een Keten om fijn hals wederom ftuy- 
ren:ja het waer goed dat fy ook aen fijn Vader fchreven,en 

hem 
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hem baden (ofny bclaftedcn dat te doen) dat hy de fake 
der Heeren Staten op de Vergaderingen der Gedepu¬ 
teerden en Creitfen,met lijn fctiraic bevordere en helpe: 
mijn aenhouden fal altoos niet ontbreken, fo ik het leve, 
maer daer is ook veel aen gelegen, datmen 1'ekere (tem¬ 
men heeft, en ik heb voor waer op defen middel gedacht, 
dat de Heeren Staten ten minden twee fulke Perfonen 
hebben in het Rijk, dewelke altijd op alle Landsdagen 
en Rijxdagen het profijt der Heeren Staten bevor- 
deren. 

Van wegen het Huys van Brandenburg en Henen fou- 
dc defen Megabach feer bequaem zijn, den welken in¬ 
dien vijf of zes hondert gulden ’sjaers belooft wierden, 
fy (ouden niet qualijk befteet worden: gelijk het ook 
goed foudezijn, dat de Heeren Staten Winshem, den 
innerden Raed van den Conink van Denemarken, (on¬ 
der wiens raed de Conink in gewichtige faken niet lich¬ 
telijk yet fekers befluyt, ook aen heur fnoer hadden; 
den welke ik te Hamburg gefproken hebbe, en bevon¬ 
den dat hynoch, gelijk altijd voor henen, eenfeerge- 
affeétioneert Voorftander is van uwe E. E.fake, en de- 
felve feer gundich. 

Voorts wat belangt mijne Propodtie aen hetHuysvan 
Brandenburg gedaen, die heb ik in twee Hooft-poinSen 
afgedeylt ,• eerd heb ik generalijk de fake der Heeren 
Staten gerecommandeert; daerna belangende deGu- 
likfefake, heb ik particulier lijk de praktijken derSpan- 

iaerts ontdekt, engevraegt, of het Huys van Branden- 
urg, en d’andere Princen den welken daer aen gelegen 

is, gedenken met de Spaenfe aenflagen langer fo door 
de vingeren te den, en die Hertogdommen te verlaten; 
indien de Spangiaerts door haer praélijken die Quartic- 
ren inkrijgen, dat in dien gevalle de Heeren Staten ge- 
cxcufeert wilden zijn, fo fy heur Vyanden in defelve 
wederftonden, &c. 

Om dit laetde poinft fo daer bytevoegen, hadmy 
beweegt, dat de Cancelier tegens my gefeyt hadde, dat 
ik daer feer wel aen doen foude ; gelijk mijn Heeren 
de Staten wel geloven mogen, dat ik wel wete met 
wat motiven ik fo defen aïs een ander Prince bewegen 
fal. 

Den Heere Adminiftrateur is feer vrolijk geweeft, 
en heeft fich verclaert gelijk als uyt mijn relaes > cnuyt 
de propofitie en Brieven blijken fal: en heeft terftont 
belaft dat ik felfs ook by den Keur-Vorft fijn Vader (oude 
gaen, dewelke opte Grenfen van Polen met jagen be- 
Tich was, en den Heere Adminiftrateur heeftgefchre- 
ven, fo aen fijn Vader felfs, alsaen ChriftoffelDiftel- 
meyer Cancelier van fijn Excell. Ik ben in die wilde en 
woefte plaetfen getrocken, en heb daer ook goedbe- 
fcheyt gecregen, en hy heeft de geheele (ake aen fijnen 
Soon den Heere A dminiftrateur geftelt. 

Maer op dit poinét ftaet te bemerken, ’t gene ’t welk 
ik aengeroert hebbe in mijn Relaes van’t Accoordder 
Keur-Vorften roet den Keyfer, te weten, dat den Keur- 
Vorft niet opentlijk in dit Verbond treden fal, om des 
voorfz Accoords wil; maer men fal indire&elijk en ge¬ 
neralijk hetHuysvan Brandenburg noemen, enniette- 
min fal den Keur-Vorft daer toe helpen, fo veel als hem 
mogelijk fal zijn. 

Èn hoewel de Keyfer jniflehien den Keur-Vorft ver¬ 
manen fal, dat hy fijn Soon en Neve van dit voornemen 
afraden fal, nochtans fal hy fich connen excuferen, dat hy 
voor fijn perfoon niet tegens het accoord doet; maer dat 
hy evenwel den fijnen niet can raden dat (y verlaten fou- 
den, ’t gene hun na het goddelijke en natuyrlijke, en be- 
fchreven recht toecomt, gelijk van het recht der eerft- 
geboorte, en van de natuyre der Leecen van Gulik, Cle- 
ve en Berge alle de werelt wel wifte. 

So mogen dan nu de Heeren Staten wel verfekert zijn, 
dat het Huys van Brandenburg, endePaltz, cnmetter 
tijddeVorftenvanWittenburg, Deurlach, Heffen en 
Brunswijk, en ook geheel Pruyfièn , tot het Verbond 
metuE.E. genegen zijn. Van de VorftenvanMecklen- 
burg, Holfteyn en Pomeren, twijfel ik ook niet, en 
den Heere Adminiftrateur fal die geheele fakebefchic- 
Iten; en het wordt de Heeren Staten geraden, dat fy 
vaftelijk volherden in dat heur voornemen, te wete, van 
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de Spangiaerts te vervolgen, en uyt geheel Nederland te 
verdrijven. 

So den Keur-Vorft, als den Heere Adminiftrateur, 
hebben tegens my gefeyt, dat de Keyfer aengehouden 
heeft op eenen Vrede-handel met de Heeren Staten, en 
dat voornamelijk daerom, fo’tfchijnt, qpdat Erncftus 
daer in de Ichande niet blijve (teken. En voornamelijk 
zijnder van de Geeftelijke, de Bifichoppen van Trier, 
Ceulen , Saltz-burg en Wurtsberg(datisdiegene, die 
de flimlte PapTftenzijn.) Van de Werelt-lijke, den Ad¬ 
miniftrateur van Saxen , en Philips Lodewijk , Paltz- 
Graef (te weten die gene, die dikwils metproteftatie 
verclaert hebben, dat de Calviniften onder de Religions- 
Vrede niet behoren begrepen te zijn) van de Steden 
Ceulen en Nurenberg ; de eerfte van dewelke altijd het 
geluk, en de macht van u E. E. verhaet en fufpeè is ge¬ 
weeft, en dewelke felve de Chrift-gelovige verjaegt; 
en d’andere om haer profijt het Paufdom noch meer toe- 
gedaenis. Siet, dit zijn u E. E. Vredemakers, van de¬ 
welke (op dat icker dit noch by voege) de Bifichop van 
Trier den Keyfer op defen Rijkfdagen in fijn aenficht ge- 
feyd heeft, dat fijn Vader noch in’tVagevyer foude zijn, 
om dat hy de Ketters fo veel toegelaten hadde, en met 
defelve fo familiaer geweeft was. 

Voorts alfo het Brandenburgfe Huys goed gevonden 
heeft, dat ik felfs by den Mark-Grave van Onoxbadén 
trecken foude uyt d'autoriteyt, fo der Staten als der fake, 
en uyt cracht mijner Commiftie: in fomma datdege- 
wichtichey t der fake dat fo vereylchte; en dat den Hee¬ 
re Adminiftrateur my fijne brieven aen die Princen mede 
geven (oude, en daer in verclaringe doen van fijn voor¬ 
nemen, en hun tot het felve aenporren. Ik heb den Prin¬ 
ce dat niet connen ontfeggen, op dat doordefe mijüe 
weygerachtichcyt niet yetwes verfuymt (oude wer¬ 
den. 

Daerom hoewel mijne inftru&ie mede brengt, dat ik 
(lechsbyhet BrandenburgfeHoffoude blijven;nochtans 
om dat defelve my belaft, dat ik voornamelijk op het 
Brandenburgfe Huys foude fien, het welke my dat be¬ 
volen heeft, en ik bemerkt hebbe datter feer veel gele¬ 
gen is aen de continuatie van d’andere Princen aen tc 
fpreken, fo heb ik het bevel van de Heere Admiftrateur 
nagecomen, en trecke nu na den Mark-Grave van An- 
fpach , Keur-Vorft van Heydelberg, en Hertog van 
Sweybruggen. Maer in wat voegen dat ik den Hertog 
Philips Lodowijk aen fpreken fal, daer van heb ik laf? 
met den Mark-Grave van Anfpach , Keur-Vorft en. 
Hertog Jan eerft te beraetflagen. Hy pluymftrijktden 
Keyfer, en meent dat hy foapartfijn gerechticheyd in 
die plaetfen van de Keyfer vcrcrijgen fal, en is een feer 
bitter vyand van de Gereformeerde Religie. Ik can hem 
belangende nu noch niet fekers v/eten, maer uyt de Paltz 
fal ik aen de Staten breeder daer van fchrijven. 

Den Heere Adminiftrateur fal corts eenen Landdag (jr0i 76> 
der Creitfen uytfchrijven, en fal felve den Hertog van ' * 
Brunfwijk aenfpreken (aen dewelken het goed ware 
dat ik een Credents-brief hadde , om by hem ook te 
gaen:) Ik heb derhalveneencleyndifeoursgemaekt, 
en ’t felve by den Keur-Vorft en Adminiftrateur gela¬ 
ten , het welke ik getrocken heb uyt d'Apologic van de 
Prince van Orangien, vervatende de beginfelen, oc- 

cafien en oorfake van de continuatie van den Krijg der 
Heeren Staten, op dat dat difcours altijd zy opte Lands¬ 
dagen der Creitfen en Gedeputeerden, en op dat ecu 
yeder daer uyt de rechtveerdicheyd van u E. E.fake, 
en de trouloosheyt der Spangiaerts mach bekennen: 
want de kenniflè van u E- E.fake comt tot hun niet, ten 
zy dat fodanige (chriften in ’t Duyts uytgegevcn wer¬ 
den. 

Doch op dat mijn brief niet al te groot worde, uE- 
weet wel dat ik tot defe reyfe niet eenen duyt van de 
Heeren Staten ontfangenhebbe.Ikheb uyt eenen recht- 
veerdigen ijver en goede affe&ie, waer mede ik defe 
fake eens op my genomen hebbe, alles van het mijne 
uytgeleyt. En voorvraer uyt Holland totby den Heere 
Adminiftrateur zijn izo.Mijlen, van daer by den Keur- 
Vorft op de Grenfen vanPolen yo. en wederom fo veel 
van daer bv den Adminiftrateurük heb altijd een eygen 
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Het een en dertigfte Boek 
Wagen moeten hebben;ik neme God tot getuyge,dat ik 

al over de 100. Duytfe guldens verteert hebbe. Want 
ik moet den Voerman voor lijn Loon alle dage een halven 
Daelder geven: nu ik met mijn Knecht ende Voerman 
comen voor onfe-coften, en voorde Paerdenmet twee 
guldens daegsqualijk toe,ik 1'wijge noch,’t gene fomtijts 
aen de Wagen-en gereetfehap der Paerden verdek moet 
werden. Nu tot die reylè, dewelke ik door aenraden en 
bevel van denHeereAdminiftrateur,en om het begin van 
het Verbond te befluyten,gedwongen ben verder te doen, 
geloofik dat ik qualijk aen andere z oo.Guldens gcnoech 
lal hebben; want hoe ik hoger com, hoe alles duyrder 
wort.Nu alfo ik niet hope dat deHeerenStaten begeeren, 
dat behalven mijne moeyte en neerfticheyt ik ook voor 
decoder* beförcht foude moeten zijn, 1b bid ik u E.fovee! 
voor my te doen,dat my met defenLegaet van denHeere 
Adminidrateur zoo. of 300. Cronen inGoudin mijnen 
Brief gefloten,en my gefonden werden, op goede reke- 
ninge,fo in de verclaringe der coden,als van mijneGagie 
(indien de Staten twijfelen dat ik fo vele coften gedaen 
hebbe:) Voorwaer het fondament van defen feer gewich- 
tigen handel is fo getrouwelijk geleyd, datdeHeeren 
Staten fich de coften,by fonder lo weynige,niet behoeven 
te laten berouwen, daer doch anders vele duyfenden 
’s jaers fonder vrucht verquid worden, en dit niet fonder 
vrucht zijn fal 

Iktwijfeleniet, ofraijneGagiefa!dooruE.toedoen 
voortaen vergroot worden; want 600. Nccrlandfe gul¬ 
dens zijn maer 300. Duytfe,en (b'vele pleeg vad te heb¬ 
ben eenen Quidam, dewelke, met verlofgefproken,der 
jongens ruggen fchuyrt (hy meent eenPedagoogjwy die 
Coningen en Princen moeten onderrichten van recht 

en gerechticheyt, en hun aen onlè zijde locken, dagen 
nachtreyfen metLijfs-gevaer, behoren niet van gelijker 
conditie gehouden te werden als de voorgaende.Ik,als ik 
noch daer by uE.E.onbekent was,heb op alles dilgefwe 
gen:want ik verhoopte dat ik de Heeren Staten mij ne ge 
trouwicheyt, fo metter daed als door ’t getuygeniflè van 
andere Princen , fo bewijfen foude, dat ly voortaen mil¬ 
der gedachten van my hebben fouden.Énfelfsdefe da¬ 
gen in defe plaetfen gevraegt zijnde na mijne Gagie, heb 
ik de liberaelheyd derHeerenS.taten feer groot gemaekt, 
en heb met eene eerlijke leugen voor Keur autoriteyt 
gefeyd dat ik wel driemael groter traótemcnt van hun 
hadde. 

Het had goed geweeft dat ik Cfedents-brïeven aen 
meer Princen gehad hadde, maer om dat ik u E. E. felfs 
onbekent was, heb ik daer op niet willen aenhouden, op 
dathet niet fchijnen foude, dat ik yet anders fochte: en 
daerom ten ware dat ik dePrincen bekent waer,fy fouden 
op de blote Commiffie der Heeren Staten fich weynich 
verclaren, alfomen fuiken gewichtigen faekc op fulker 
voegen niet moet aenvangen. Maer allo nu den Heere 
Adminidrateur fonder twijffel fchrijven fal, hoe getrou¬ 
welijk ik de fake ontgonnen hebbe, fo verfoek ik nu met 
defen Legaet een Credents-brief aen den Hertog van 
Brunfwijk,endenodigecoften.MaeraendenMarkgracf 
van Anfpach, Keur-Vorft, Hertogen van Sweybruggcn 
en Wittenberg, en aen den Landgraef van Heffen, ver¬ 
foek ik dat my met de Poft Credents-brieven op Heydel- 
berg gefonden werden,dewelke hoewel ik nu in ’t begin- 
fel datikfeaenfpreken fal niethebhe, ik fal nochtans feg- 
gen datfe volgen fullen f ondertuflehen fullen my meer 
geloofs doen hebben de Brieven van de Heere Admini- 
nrateur, die hy my aen die Princen met-gegeven heeft: 1 
maer als ik uyt die plaetfen weder in ’t Hof van denHee¬ 
re Adminiftrateur gecomen fal zijn,fal ik voorts aen den 
Hertog van Brunfwijk reyfen, alwaert goet waer dat ik 
Credents-brieven hadde;want ik wete voorfeker,dat de-1 
fen Princc van felfs in u E. E. 'Verbond comen fal, enhy j 
heeft alrcedc querel met den Keur-Vorft vanMentzop [ 
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naderhand groter onderling gehouden fal.-werden.Daer* 
om indein ik met Godes hulp dit fondament van fuik 
eene grote fake fowijt geleyd fal hebben, dat icker niet 
meer toedoen can, fb wil ik my aen u E. gerecomman- 
deert hebben, dat my dat officie van de H, Staten tegens 
alfdan toegeleyd mach werden: want ik hope dat ik met 
eenen goeden en welgeoeffendenClerk,-en met een Jon¬ 
gen dat officie wel voldoen can. Ondertuflehen dat ick 
de plaetfe van Agent in Duytlland bediene, hope ik dat 
de Heeren Staten mijne getrouwicheyd enarbeyd met 
meerder Gagie en gunfte vergelden fullen,dan dat fy dat 
binnen 300. Duytfe guldens bepalen fouden: want alles 
is duyr, en ik mach my nergens anders mede bemoeyen 
als met de fake der Heeren Staten, alfb den laft van defe 
affaire een eygen perfbnc vereyfcht. 

Ik wil hier mede eyndigen, en u E. bidden my in uw'e 
goede gratie te houden, gelijkuE. voorhenengedaen 
hebt, en by de Staten te wegc te brengen, dat my Teer¬ 
geld gefonden werdejwant ik heb my in ’t Brandenburg- 
feHofen over-alniet anders gehouden, danalsoffy my 
t felve rijkelijk beichikcen, want anders fouden fy ge¬ 

dacht hebben,dat de fake den Heeren Staten niet ter her- 
ten ging; en ik fal voor waer die coftcn in’teynde niet 
connen continueren, daeranderfinsnauwelijx een ander 
dat gedaen foude hebben. Maer ik hope datdeHeeren 
Staten , die tegens andere liberaelzijn, tegens my alleen 
niet carich fullen zijn, byfonder daer fy mijnen wil en ef¬ 
fecten fien: Waer in ik uE.bidde my te helpen en byte 
ftaemenuE. fal my feer dankbaer bevinden. Telcleb,al- 
waerikom de Straetsbur^fe en Wirtenburgfe Gefanten 
gedwongen ben ge weeft den CancelierMegabach te vol¬ 
gen, den 5 9 en. September 1^94. Onder ftont, u E. feer 
dienftwiUige Dienaer. 

Ondertekent 

Laitrentius Mij lier D. M. 
Opfchrift 

Aen Mijn Heète, Heere van Oldenbarneveld, &c. 

d?ab2 €ardban»ngbdt/^oneban<0?abepi^ ^l.aBÉ 
ttt Crnfï ban iBahObdt / Coubernenc ban 3lur<?m carei 
burg/tocrb ban DtnÉepfer berfoefjtom tetoefen^Lieii; &an 
tcnantCten. ban fijnen jjfèatïjiag/om S?** 
in ülongarijentegews ben (Cutfi teöienen ,* be Ccninö too^t 
ban ^pangten bertotUigben baecin/en <0?abe Carei/ bea 
fienbe öemutinatïebec^pangiaetben/enbatDï* ober 
befelbegeenCommanöememmeeröabbe/batoobben omte 
Crts-ltertogeCrmfïiis? fo fjoobaerbigengrootObjao/ to£f£I« 
en ö’^Manüfe Jgeeren toepnig refpecto toeb?oeeD / bat 
be <©?abe banjfnenteg alle Ijet üctomö aen ftcf) trofe/fo tm&a 
nam fjp befe eere ban CSeneraelEtelitenant goebbJtL banfg* 
iicD aen/om be fïotmge te berfjoeben / toant Ijp feer tot J!*n s 
toojn genepgtbjajS/gelijb pn ooft getoont fjabbetegen S:cc 
^teppano b’^Hbarra/Creforier €>ener. banb’Co^Iö* mlm 
ge / bctoelfec gefept babbe / bat be (Cratttementen ban 
Ci?abeCarel/bjeferibeaïOöoen€ieneraelBeItbeer/beeIr 

het vervallen Leen, van de Graven van Hohenfteyn, 
\ welk fy beyde pretenderen,maer den Vorft van Bruns¬ 
wick heeft het ingenomen, &c. 

Om dit op’t ïaetfte, en als een byroegfel hier by te fet- 
ten; ik fie dat de Duytfe Vorften, dit Verbondbcfloten 
zijnde,de Heeren Staten fullenraden.dat fy eene Duytfe 
Gancelarije inftellen, om de correfpondentie, dewelke 

te gcoct marenj bat befelbe b’^barra/frö?tjbenbe aen ia*uj* 
üBanobdt/Jjem benCijtd banC5eneraeI©eIbï)eer niet £Eaen 
toüöe geben / noemenbe tjen alleen Ctenerae? ober fjet Jf, 
ferijgobolb} ’t toelb C?aef Carei gualijb nemenbe / 
quam met eenen pebigen toom aen ^barraO^upO/tn 
meeninge bem tebeurffe&en/ maer Ijp ontgttamtboo? 
een aebter-beure uptrtoelfon ttoifï/tnffc DeniBanObelc 
en 3barra/beroo?fae6te bat be^paenfe^atte begoot/ 
oodiiDanobefb norfi eenigc anbere^atie te gef)oo?fa* 
men: «^o bat be Jjfèargut3ban ©atration/toefenbeem 
J|ootb-®oergoïngnon en Couberneur ban StrtDopsf/ 
comenbe öp Camerilt/ om in plaetfe banfBanObelt te 
commanberenalO©elb-^eer/^on2ïugufïtjnjiBeria/ 
^paeno Colonel/ljem befeanttooo?begaf:Dat hoewel (f0i.77j 
ik u kenne voor eenen trouwen Dienaer des Coninks,en ’ * 
van grotenHuyfc,en ervarenKrijgsman,deSpaenfeNatie 
nochtans onder niemands Commandement wilde ftaen, 
noch niemand gehoorfamen,dan onder eenenSpangiaert. 
fp boegen/bat <0?aef Carei ban.flanObdb 
re goeb Ciarnifoen gelaten / en lm Hegcr met fo grote 
guantitent ban Müftodjtc berbcrfcljt en bootten Iidi= 
öenbe/ aljs licm mogeijjb toasi /10 ober <Bupfc na 

San* 
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pet 
np 

inanöe» 
uient 
ban ’t 
ïïcget. 

SSalttfttfj 

23oip 
tijatn. 

3inaö’ccop gettoeften / pafferende ban Daer / met 
Mof Dan Den ©tt5-^ertoge ©cne|ïusf / na puffel: 

fconamdt toerd pet Commandemcnt ban pet Eegetco?tö 
gufirjn Daerna gegeben aen Den boomoemden <Don SJluguftpn 
SSm- SfëMte' Mon&ttlt Ijccft ij cm gereed gemaeftt om 
getiïn " na ïfouganjen te treeften / maer troft eerft na %upens 

burg / oo’Jof nemenöe Dan fijne ©ader Den ©uden Ïmlnh*. <0?abe ban joanMt: |©et ijem togen na l^onga* 
ment rijen De ©eere ban 2Effmcourt/ 2>joeDer ban Den ober* 

leDen d^abe ban^oogftraten/ Den Colonne! <©an- 
3ift/ en Den ©ecce ban ©ontliet enanDere/ cnbeto 
troeften Daerna na ©jaga Dn Den ïsepfer / Daer topfe 
fullen laten Oenen repfen / tot Dat bet trjD en gelegen 
fal toefen toederom banjBattobrttte betmanen. 

„<©on SCugufïpn Jfêeria peeft Oet pleger toijd ban 
beefden Den anderen Doen leggen / op Dele jiBijle na bp Came* 
aenHato clft/om pet (tropen en uptbaïlenbaude itupterpe ban 
Xttöe. ©altgmj te beletten / toant De ïlupteren ban 2öalfgny 
**» oan btelm dageipftsf unt in De naburige f^obintien ban 

ffirtpopsf en ©enegoutoen: SJn een ban toelfte upt- 
tocóten / eer Oet Comnftsf Eeger Daer nocO gecomen 
toaef/ Ijeeft Op een ?üenf[ag gepaD op Ijet ^tedefien 
ban ©oucpatn/ Daer douberneur toa£ ©aul$ de€a? 
ronDclesf / ©eere ban |©onbe / een ouD en tloeft «Sol* 
Daet / en m :t ©etardsf OebbenDe Doen beften De ©al- 
b’itgge en ©oo?te / 5ünfe tot op De «fBarftt getomen / 
roepende: Btctorte/ ©tcrorie/ enaffepietendettoee 
ftutften defcputtf/fïaende binne©outpain op DcJBup; 
re/ d toelft toasf pet ^ignaelDatfcmet©altgnftbe^ 
(temt padden/ toasf Balignp feer berblijD/ niet anDersf 
toetende Dan Datfe bolcomenjBeefrer toaren ban©Oto 
tpatn/ Dat tuffepen Deie en bier flKijlen ban Camerift 
toasf liggende / een (ïeeft ^tedeften / OebbenDe een feer 
fterft Cafieelj maer De douberneur ban©Oiicftatn/pOï 
rende Oet gerucOte ban pet fppngenbanbe^etartjS/ 
OebbenDe fiep begeben met ontrent OonDectJBal^oI? 
baten ban ’t daunifoen in De ©erfte en op ’t&erft-Jgof/ 
en crijgenDe petfecoursfban joo. cft 4oo.t©uptfe^ol* 
baten/ leggende in De ©oo?-^taD/ té OP in fttïfter boe; 
gen op De gjnnemersf aengeballen / Dat OP henlieden/ 
Die pp met toepntep o?D?e bont / Daer toeDer uptgefïa^ 
gen geeft / crijgenDe een Deel gehangenen / en Dood 
gaende toel ontrent (jondert bpfttcp t©an / De gcguct 
(ten niette andere gefonden / guamen toeDerom tot 
Camerift/ en gaben te ftennen poe pet aidaer afgcio 
pen toasf. 

<©e Crt5-^ertcg CtnefiujS nu al een toijle De tij 
dinge gepaD pebbende ban ’t berlioobanc^oeniitgen/ 
en berpaen pebbende / Dat De Coninft ban ©?anftrijft 
25alignij bebefïigt paDDe in pet <©oubcrneimnt ban 
Camerift / en pebbende pem ooft gegeben Den ^§taet 
ban Jfêarcfcpa! ban ©?anftrijft/pceft lap gegeben Ca= 
merift met ernft te bclegeren/toaerom <©on 2Cugu(tpn 

Ïïmttï öe .ïBeria tsf gacn leggen in ’t ©leftban ^opp:c met 
fpn iSegiment / en met De pelfte ban ’t ©octboift ban 
Debatten; pet inegimcntban<Don^lonfoDe^©e 

tfrfj- 
flettoa 
<trnt» 
flus 
Set ft 
iaficm 
4Eame< 
rilt te fre* 

tien 'en pet ït egt ment ban26arlctte/met toepnicpKup 
terije / Dorp Daer toerDe in boojften Deur De betalitige 
geDaen aen De getmitmecrDe ^pangiaerD en/ban Jpont 
cn ^.©ol/’t toelft geDaen toerDe in ’t lep ban?Cugufïo; 
b’toelft gedaen lijnde/ peeft pp Deboo?f5Ccmupti* 
«eerde /fo toel pet ©octboift aio’ ^aerdebolft mede na 
Camerift gefonden. ^on Carloo De Calomma/com^ 
tnanderende ober febenCompangienBuptercn/tó ge- 
romen na t§opp?c/altoaer<©on2tuguppn|Bcjrta lacp/ 
bie pem met bier anderc/en ê^onjfranafco De^aDillo 
met andere D?icalt’famen gclcpD peeft aen petÉlibter? 
feen De ^elle/’t toelft mDc gepelde balt/tu(fcpen25ou^ 
tpain en©alencpieneiO;cnDeituffcpen iö petCoojn rijp 
getoo?Den/en <©on 2£uguflpn troft DjiemacI ter 3©efte 
upt met ttoeedupfcnt|©an te boet enalieDeSiipterije/ 
rn fiep in fïacp-o?D?e (ïellende/fo Diept onderCamecift 
«tó mogcUjft toaö/ en onder Der felber befeputtinge 
b2be Pp De ©oecagie-paeiDerg pet Coopi afmaepen en 
jjojfiirpen/ctt ladende Daerna met JBagenö en tftarren/ 
SeerDen toeDer na pet (Quartter/pebbenDe Coo?n^ge? 

IV. vDeel. 

uoeep om te eten/en boben Dien om te bercopcn/cn 
men Die 2öocren ban ’t 3lanD nlDaer om De goede coop 
Die fp gaben pet Coren copcn / Docp Dit gefcpteDe toet 
tonder Dageiijftfe fcpernuitfïnge met De aunterne ban 
Camerift / Cpafïelet/ ©eronne en &. «©uinten. ^n 
t laetfie ban September ib De Capitepn ConraDiju 
gecomen metnoep 8oo.©aerDcn/DctoelftemcDene{epD 
3pn ontrent pet felbe fötbierften de ^elle / in de 
% Clt ^Jton 1 cn öa*rna 3ijn de 

h^°.rlc.iy V ^,n oarnleggen te ijarïn en 
dfreip / fo dat Camerift in dejer boegen ban berre be^ 

»1^ Öctoo?den lango de <©?enfen ban Pet gcpccle 
Eand ban fèenegou en SCctpopss / met een leger ban 
negen of tien dupfent JiKan te boet en ttoce Dupfcnt 
^aerden / detoelfte alle pet Coojn afgedo/fept pebben 
öatdaerontcent toa» • aen D’anDcre 3pde/ tïreeftende Wcp 
na©?anftrpft daer fp ’tmetpebbenconnen toeep Palen/ 
pebbenfp t bemiclt en berb?anD/fo Dat die banCaiu^' ^pans 
rtft daer geen genut af pebben betomen/ en aïfo bleben IS 
fP pier leggen tn De Cmarttcren ban Camerift tot in »p 
’t epnDc ban Bobembcr/battc toeDer begonnen getoeft SS* ^ 
te crpgen ban leeftorpten/en De reflc ban ’t jaer gingen ?«ï%a, 
fp leggen ontrent <©outoaep/eu aidaer mceft obertoin^iiiEr^- 
terende/ met feer toepmep gemaeftf. ^on lugtiflnn ©en 
optrecftenDe upt pet land ban Camerift/bondgoeD pet 
Capeel ban ^aufp te gacn belegeren / op dat pp daer 28“ 
m foude laten eemep darntfoen om de iiiupterpe ban SS%£t 
©alignij toat mdenb^cpdcltepouden/ endaerboo? ««* 
comendemet d?ie palbe Cartoutoen/ peeft pp ’t in den ffd,ban 
mo?gen(tond beginnen te befepieten/ en opten middag ftaufp’ 
dede pp Den Beer-i^of befp jmgai; De belegerden rett^ 
leerden op pet biimenpe ban pet Cafteel / toaren t’fa^ 
men (lerft ontrent bpfticp^oidaten.iDetia debet opcp= 
fepen/en liet pun toeten/Dat bp aidten fp bertoacPtedeit 
tot dat pp pet Caflcel befepoot / ppfeait famarfoude 
doen oppaugen; toaer op fp fpijtelijft anttoooiDen/ en 
bertoeerden pen pcrtnecftelpft/macr petdefeput mv- 
de tegen eenen (€o?en/ en daer op gedaen pebbende on¬ 
trem 3 o- fepoten/ pebben fp pen met pet ballen ban Den 
nacpt opgegeben op fpn genade. <©on anugupijnpier^ 
om gepoo’t3pnde/al.o ooft om ’t bedien ban Capticpn ©o» 
Frederiquc de VilleScqua, geboejhcft ban ©erpignau/ *«80* 
Dtc Dood gebleben toao ban een iBufguetfcpotc / peeft S" 
pp paer al f famen Doen pangen / gelpftpppaertebo^ imbè 
ren paD Doen feggen. ©p pet CaflecI peeft pp in dar- g*L*e/öie 
mfoen gelepö j o. jannen te boet 3© alen / en een Deel 
ban De Compangie paerden ban Den ©ertog ban ©a- 
ftrana / met fpn Cornet 5prancifco De la -Pucnte. oueige» 

a©P pebben boo? berpaelt/ Dat pet Eeger ban ©er- R», 
Dugo / na pet innemen ban doeningen / meel? tegen 5S2, 
fun Danft berltep en toeep toocp / toant pp geen mibbei b«* 
paDDe om Defelbe te betalen s onDer Dcfc Die alfo Half 
met toillecn palf metontoille ban ©erDugo hertogen / 
toa0 pet Regiment Italianen ban ^on daffon^pi- ©eit*» 
nolajDit Hegtment paDDe in eentgejaren paren Colo* 
ndmetgefien/en toierden getegeert Doo? cen^ergeant 
l©a(eur/D toeifte toeleen goed ^oldaet/maer gapper K? 
Dan ’t toel ban node toasf om dat ©olft ingepoo2facm= bun©o« 
pept engoede difciplnie t’onderpouden / en padden pet f & 
ooge op de demutineerde ban ’töegimem banCapi; iznmt. 
3ura/gemutmeertte ©om/die ban pare Batie toaren/ 
daer boo? deld gefoept toerde op grote fjntcrefte/cm f,”ne“ 
paer te contenteren / fulr dat pet Kegiment ban ^ott SScbci» 
dapon / dat ftonft toasf en feer berlopen / in 23:abanö «»• 
gecomen 5pnde/ peeftmenfe onbetaelt gelaten/en gclo- 
geert toefende tot lerfcpot/met minder gemaft dan ft» 
paer lieten boojjïaen/ dat toel bepoo?de/ om pet groot 
ongemaft bp penlieden in©mgandgeleden; fopeb- 
ben fp pare 3Bapenen genomen tegen pare ©fficiersf / 
defelbe ban paer berjagende / pebben fp fiep altemaeï 
begeben na pet^tedeften ban^iepem of^iepenen/ 
gelegen opte öibiere^cmcr/ een mplc toeecpb ban 
^ieft/d’toeift fp ingenomen pebben/doo? pulpe en ber- 
ftand ban ttoee andere Coinpangien ban’t felbe ïïe? 
giment/ daer in te boren leggende; en pebben terfxcnd 
pet gcpeele platte land ban 25jaband Contributies 
cpgelcpd / 3ijnde pen daer toe niet genoeep pet gepeefe 
Eandbande^empe/en alle ’tgene de^ibitre dui affe 

€eee 3 
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öcógo’getoijfb omringt / Ban Hamen of tor ’$5|erto; befedemuptineeröe met getodb te bebtotngm; maerömffiaêfc 
genbofcö toe/ nier toiUenöe Bcrliefen een Boet» EanD$/ Bp fjeeft ftcD baer Ban met beleefthept geertufeeit / en «roit». 
nenoemr maï$-25?aöanb/ ’t todfurt gene Dat be 
Il002t onöcr bc ^teben Ban ^ouboigne / ©cmbïouc$ 
en èiBdlc/ en tor on$ XtcBe ©|outoe Banaal toe 3 
toant tjoctocl fn eerfl niet ftecfeec toaren Dan ontrent 
B’te Bonbert en Bijfttclj ©etfonen/ toaren fp binnen 
Beerden of Bijfticn hagen baecna noch toei eooo.te 
Boet en 8oo. paerben mecc flerbet Banbe compan 
gim bie onbet Jjct Commanöemcnt Ban '©on 3Cm 
toofio Xanbiiano ödjooiben/ en Ban bie Hatietoa 
ten ; fdfef hebben eentge ©aenb?agcc$ en gerefo? 
meerbe Xuptenanten en anbere ©ffictet$ / ficB mebe 
in öe JiBuptinatie gaen begeben / bte oob acn anbere 

bctoijle De Jgecce la pestte fulr meöe niet goeb Bonömiöe 
5t feiBc aen te nemen / fo toerbe ©on Eoupo be Wei of? gjgf. 
co ben lafïgegeben met Bet Jspaenfe ©octbolb tegen te bom 
Benlupben te treeben/ en befdBe te bebtoingen/ en tn ftwffö»» 
’t Boc?f5.<&tebeïien te öefïupten. 

©e #|ince SStffcBopBan Suub Ijabbc tot DcftBec;©esea 
mingc Ban fijn epgen ^.anbaengenomen een gceb ge- nmptf* 
tal &up&ftf)c malen / en aïfo bie Ban bc platte San? ”eer£e 
ben Ban Èuph toepgerben be Contributie / bie be <©e; tegen1li 
muptineecöe BanJitcBem Banben epfcljten/opte toen- öe.s2Sff® 
gen / meenenbe mette aengenomene polbaren öenGj0,?* 

__ „ „ felBentodtebcfcljecmen; foBcbbcn bieBan^icfiemban 
ödtcnbe peefonett Ban grote <©agte aentjidben / bat baer tegen gefonben b?ie ofBiccIjonbectHaerben/ enawgse 
fp Ban gelijken foubenboen/ gdgïi Bele gebaen Beb; I fo bele ©oetBolö onbec <Jj3eo?gio malagna en C5toBan 
Ben / mabenbe ober fulje be toonüe te ongenefelijfter /123apttfïa ïfioffo / befe hebben be Eupïienaeqs tn be 
en IjtelDen Baer be$ te langer in bat moettoilligeen on-' blucBt gcb?eBcn / en ontrent fo. of 6o, boobgeftogen/ 
gebonben leben/ en be ïïupterijc bat bpnaefi altemad en Bele geguctfl/ fo bat ben 2&ifTcBop beft bocïjt mette 
entretenidos (bat 3ijn be gene bic onber&oub hebben j felbe t’atcoiöeren/ en gafBaer Bhftijien bupfent <0ul; 
öoben Baer o|öinaet$ ©agie / fommige ban bijftten j benb/ en banbte fijn aengenomen Hoibtoebercm af. 
tot 30. Cronen ter USaenb / en ten minfien buböelbe iBibbelertijb maebte ©on Eounö be ©elafco ftcfj ©e se- 
Aagten) toaren; bit 3Mb bofen tot paren €lecto een I gerecb/ en ïjabbeftcli tot 3Cerfdjot ternebecgegegen mnM‘ 
jHilanopsi / genoemt ^tepljano Capdano / Boo? I be <0emupttneeibetoeröen Ijtcr Ban tcitfonb ban tjace Semek 
OouBenieur Sleronimo ^pabino/ Booj Sergeant toegebane(toant fpoBcr-alCo?cefponbentte met Baecsifit» 
jHajo? ^djaramuffa / Boo? tJffijlenten Btotti en geltjbe bielben) Bertoitticïjt / Ban ben laft bie ©on &aEK» 

Eotsp^ be ©dafco Dabbe / en Ban fpn Boo?nrmen; 
berBaïben fo met groter Baef! fiegonöen te fo^ifices 
ren / en Bobben een flerb 3po?t Ban aeebe en npjei ops 
getoo^pen beneben aen be fötutere/ baer aen batnacBt 
en bag o?binaerlpb toerbten fess Bonbert iBannen/ 
baer onbergerebent 3 oo* poeren Ban’t^anb/ biefp 
baer toe bebtoongementot meerber BerfebertBepb Bast 
’t 5po.H Bebben fp nocB een ïïebupte gemaebt / toel Ban 
Bonbert fcB?eben lang baer Banbaen/ enBidbentot 
betoaringe Ban bie bepbe fco Bonbert jannen te Boet 
en Bonbert paerben. ©on %mw$/ al Boren Bp eentge 
fo?fe tegen B»n toilöegeb?upben/ Beeft aen BenUsp- 
ben gefonben en met BjuntfcDap boen Betmanen/batfe 
tn bc <^taö toijben fouben/ aïfo ’t Boogtenten Ban Den rena 
€«5-%rtog niet toas’ Bun te BerberBen/ nocBce Bun öe ee> 
te toepgeren Bare <©agte btefe recBtBeerbdtjb met uSL 
Beur ftoeet en bloeb Becbient Babben: maer Bun te 
boen tcecben ter plaetfe baer fp Baer betaltnge mocB^ 

anbere/ tot ©Berfte Ban ’t HaerbeBolb Bertoren fp 
40co?gio iBalagno: bp Baer Btden 00b Berfcfjepben 
anbere/ alOHMen/ 5ilibanopfen/ Heerlanber^/en 
ontrent 200. |i?en / Ban BetHegiment Banjir (€Bo 
ma.ö Stanley / en toaren ai oub ^cggöBolb / t’fa 
men oBcr be ttoee bnpfent tlecb/ ban toilbengcene 
^pangiaerben bp Baer Bebben/ anbcrsf ontfingen fp 
Ban alle Hattcn bp Baer. 311$ fp nu flerb genoecB 
toaren / sta Bun bebunbett/ flotenfpbeHoogten/ 
tobben nientanb meer bp Ben Bebben/ taant fp flerb 
genoeg toaren / en baer toerben Ban ben ©rtj-^ectog 
bp Ben gefonben ©ioBan ^lacobo 25elgiofo een Sta- 
!taert$ «0?aBe/ betodbe Ben p?efenteerbe Bede goebe 
tonbttten/ batfe Baer toeber begcBen fouben tot ge; 

«9a* hk Boo?faetnBept; fp pjefenteerben tod Dat fp niemanö 
<&müu hteer bp Baer fouben nemen / maer Berfodjten bèta; 
«incccoB ünge Ban Bun Bol acBtcrtoefen Ban 14. iBaenben ; 

j3o?ber$ nocB gencrad Hotbon Boo? Bun allen / paf 

Ï8ft 

, w , . .» . ^ - __ _ . _ . . _ _ ^ 

pooit Boe? f o. Herfonen bie fp tot ©fftcter.o Berboren ten BertoacBten / fonber öe ganfcBe BerberBtnge Ban 
Babben / en B?p gelepbe om upt Bet Eanb te mogen ’t Eanb / en be publijbe fabe. ^p Bebben met grote ®nt* 
Bertcecben / een Bcrtreb-plactfe Boo? Bare branben trotficBepb baer op geanttoood / bat fp niet Berfïom tfaiv 
sn gequetfïctt; bat be (Ceflamenten en Hlegaten Ban ben be plaetfe te Berlaten/nocBte pet te boen bat op Ben gcraup* 
bic gene bie gdïo?Ben toaren / Bet adjtertoefen Bol; j Berfoc[|t toierbe mette gapenen in bc Banb/ en batfe nnesroc. 
bacn foube tooiben aen Bare erfgenamen/ bat Bern maer nietontften fouben Bare 3©apenen teemploperen 
ïupben bc mutinatie nimmermeer foube toerben bet; tot Baer epgen befcBerminge / gelijb fp bie Beel anbere 
toeten op Sajf-fïcaffe/ en meer anbereftoace faben / repfen geemplopeect Babben/ tn ben©ienflBanbett 

(F0I.7S) bie ben ©rt5 hertog en ben ^paenfen ïiaeb niet öe; genen bie Ben nu toilbenbetalen met fobanigen guabe 
Bacgben/ est baerom Boo? Baer namen befdBe tod munte/ en met fulbe grote onbanbbacrBepb* 
flrengdijb te ftraffen / tot een fcB?ib en erempel Ban ©on 3loup$be©dafco/ befe anttooo?be Berftaen ?p0}» 
anbere* ©ocB be #duce ©amillo Caracciolo/ j Bebbenbc/ miftroube pet te Bcrcrijgen boo? befen toeg/ a oapu 
te Ban 3üBdüno/ en anbere ^italiaenfe^eeren fp?a; len öefluptcnbe be$ anberen baeg$ Bd grote ^o?t te 

1 

ben in befe fabe tenbeflcn/ fulje bat BP ïafi creeg om 
te ften ofBp Baer tot rebdijbBepb foube connen betoe; 
gen, maer bp Benlupben getogen 3önbe/Beeft Bp Benlie 
Den booi geenc mibbelen connen betoegen / om tot 
eentge rcbdpBcpt te Becftaen j toant boben be boo|; 

«cgaenbe epfcBen/ Bocgben fp baer nocBöp: ©atbe 
«e gene bie ficB onbec befe ïïcpublijbe (fo noemben fp 
u BaerfdBen) Bonben / en bcBonbett mochten tooiben 
« niet ten achteren te toefen acn ben Coninb/ men be; 
afelBc eBentod geBen foube fe$ papementen / Boo? be 
« getroutoe bienfïen acnbe föcpublijbe gebaen; bat Ban 
«alle be munitiën/ ©iB?e$/ bie binnen «gichem ge; 
«i Bonben foube too?ben / a($ fp fouben betadt 3ijn/ 
« men Benlupbest öe Bolle toaerbe Ban öien Bolboen 
«foube/ en bat ten Bollen betadt fouben tooiben alle 
« ©fftcier$ en ^olöaten / bie ficB öupten öe mupttna; 
«t tic Bonben, 

mm ^l't3-lcitogc €rneflu$ / en fijnen ^paenfen 
«ets* Kaeb / befe en anbere meer epfcBen gehoo?t Beöbenbe/ SEKtoge Bonben befdBe fo onbiUijit en onrebdijb / bat ben 

nie* ban ^SVjoïIinn Wu»vti j nmmo 

befchieten / Beeft ficB eerfl toillen ontgaen ban tjetS«?L 
cfepnc; berhaïBen BP bdajt Beeft ben 1 ©ecem; etmup, 
b|i$be ïScbupten aen te Ballen/ Bp toa$ flerb om uamöf, 
trent 4000. man / fo ^pangiaeröen al$ anbere 
Hatien/ BP oibonneeröe foo. mannen al <§paen$ 
©oetbolb totten BooitocBt/ öie ben Capttepn ©on 
pebio Ho^o Carero aenBoeröe/ fp moflen fonber 
eenige S5oifitoeringe / altemad bloot tegen ö’anöere / 
bie in öe fCcencBee of ïleöupt rebelgb Berfebert toa-' _ 
ren / aen. ©on Heb?o $o?to Carero öebe eenen 
Bieefelpben SCenBal/ maer toepnig trebert Booito ge? t0 * 
gaen 3ijuöe/ i$ BP boob ter aeröen geBallen Ban een eo <ca- 
mufguet-fcBeute in ’t i^ooft ,• en Boetoel ben aentoal 
fel toa$ / bleBen in min ban een BalBe ttpie tijbjJ / tuf ÖOob 
fchen ttoee en b|ie Bonbert / meeflal^pangiaerben/floten/ 
boob/ baer onber Bele Capitepnenen©fficier$Ban”,*t J*** 
gualitept toaren 1 baer tegen leben be ©emuptineeröe 
toepnidj fchabe/ alleen bleBen baer ontrent f o. man; 
ncn/ fo boob al$ geguetfle,- baer tooiöc gefept bat 
öe ^pangiaeröen eerfl maer met looö Crupt fonber 

H?iuteBan ?IBdKno ben iaff opgdepb toerb / ommei^oot fclioten / al$ toefenbe be ^emuptineerbe gum 
PM 
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rauprt, 
neeröe 
gjtalta. 
ttttt t)(C' 
laten 
^icöeta 
en fats 
toetten 
«en op 

etibo' 
bent bao 
bt ©et* 
«nlijöe 
30?<tóUW> 
ttto. 

fficD/ ö0£[) tS met gdoofïpb / alfo fp tod toifïen Dat 
Defe <0emuptincerDe tegen paer berbittert toaren / 
Deur Dien De ^paenfen / Die te Pont fur Chainbre ge* 
muptmcew toaren/ éooooo. <0ulbens omfangen paD* 
Den tot Bare bctalinge/ en Datmen ijcnlupöen totlöe 
berniden / in piaetfe ban betaunge te Doen; pet toas 
op Defen Dag fo couD en patDgdworen/ Datfepaer 
«iSetoeer gualpb in De IfêanDen ccnDen pouDen en ge* 
fc?uphen. 

<©e <ö5emupttneerDe tod mcrbenDe Dat fp ’t pier 
niet lange fouDen tonnen pouDen / fonDenDenCapi 
tepn gjoan 2$aptifïa noffo (Die te boren Eieutenam 
ban een Compangie JaerDen toas gctoeeffjcnj^- 
IBario fóomoDermo 7 en een ^fltaltaenfe 3Docto? / 
genaemt ^unonem ^tuDito / na 2&?eDa / met 23?te* 
ben ban CreDemie aen Den ©?ince |©auritius ban 
Jaffau/Doenter tpD alDaer toef'cnOe: iBtDbdertpD 
foepten fp paer upt pet iïeöupt en jpo?t te retireren in 
De j§ta0/ fienDe Dat De «^pangiaerDen paer toaren 
naDcrenDe met Crencpeen/fo pcbüen fp Den i6en. 
rember pare herben berlaten / retirerenDe na De 
^taD toe met grote Difo?ö?e/fo Dat v©on Eoups refo 
Imdyb Dacr op aenballenOe / een Deel Der fdber DooD 
gelagen / en eenige gehangen gccregen peeft / DoenDe 
De o3ebangenenal t’famen aen turnen oppangen ; pp 
liet boo?ts pet tfozt öp penlupDcn gemaebt / fïecptcn/ 
on DeDe pet <0ef cput en 3Crtiilenje / en anDere noDige 
Dingen om De ^taD te befdjieten / aenb?cngen, Die 
ban binnen fienDe paerfeiben in groot perpbel / namen 
boo? pen De ^taD te berlatcn: oaecemuffcpen guam 
De Capitepn Süopan 2&apttfïa Soffa / Die tot 25?eba 
bp fpn €rcdl. j?ince .jjfêauritiusban Jaffautoas 
g:to:efi / toeDer/ Die paer goeDe tpDingeb?acpt; fp 
paDDen te boren Den Coninb ban ©?anbrpb gep?efen* 
teert te Dienen/ fo lange ais ben Coninbbankpan* Sten paer fouDe toepgeren te betalen paer lange bet 

ienDe folDpe en Dienjten/ Die fp pem met bergietinge 
paers bloeös geDaen paDDen / onDer Den hertog ban 
Iparma en Daer na / fint# toiens DooD fp claerpDen 
aitpts qualph getracteert getoceft te pebben / ban Des 
Coninr dienaren, maer alfo DcnConinbban ©?anb* 
rijf» paer recommanDcerbe aen De <6eunieetDe $?o* 
bintten / fo paDDen fp pen bp Den $?tnee jjaurmus 
begeben/ berfoebenDe $afpoo?te / pulpe enafftften* 
tie / inDien pet nooD toate; fp toerDen ban Den j?ince 
omfangen met alle beieeftpept/ en pebben Deur pare 
<0ebeputecrDen metten felben gepanDelt / Datbpal* 
Dien fp ^iepem mofïen berlaten / fp fouDen pebben 
fecreet beftanD / en comcn onDer 25?eDa en in De lange 
i§ttate / en Datmenfe fouDe onDerpouDen met ©io 
tualtc en anDere bepoeften boo? paer gelD / en oobaffC 
pentfc/ DeS nooD 5pnüe. 2Cl$ nu ^jopan 25apti|ta 
6offo/ iBario ^omoDermo en een anDere paer 
<0eDeputeerDe Die bp Den $?mce iiBaucitiiiS gdoeep 
toaren / paer rapport geDaen paDDen / fo reiolbeer^ 
Den fn terpont DennabolgmOcn nacpt tebertreeben 
bjant fp ’t met langer Do?ptn alDaer pouDen / b?efenDe 
oberballen te toa'Den/ Dtier Den parDcn©o?p/ Die 
penlupDcn oobDienDe tot paer bertreb/ bjamfpDeur 
ben fitie ban Dien/ Doo? De moerapige plaetfenalle 
t famen paerfeiben faibeerDen / Detodbe fonDcr Die 
©o?p ongeb2upbdi)b 3Ü»; fp 3ijn onDer 23?eDa tot 
fSilburg en tn De Eangeprate getoeben/ aibjaer fp 
öaer blebcn oppouDenDe/ paer ©icmalic en^ooD; 
D?uft copcnDc tot 25?eDa/ <©eertrupDenbcrge end^ 
DecS/ en fp onöerpielöen pen mette Comributien Die 
fp Deur oogUipbinge ban Den ^?mce .jBauritio noep 
treeben upte üiempe en Daer ontrent; fp beDanbten 
Den ^?tnce feer / bebennenDe opemlijb / Dat fp ban 
pem paDDen en genoten De bepouDemflebanpun leben/ 
gelpft oob bjaeracpticp toaö / toant fp toaren in een 
plaetfe Daer fp anDerfins niet fouDen pebben tonnen 
omcomcn. Eoups De ©elafco toas niet toei te 
D?cDen/ Datfe pem alfo ontgaen toaren / pp is ter* 
ffont met ’t gepedeEeger opgcb?obcn engepaffeert 
na CurnPout / om te beletten pet afjïropen ban ’t 
gfanD / altoaer pp bleef leggen eenigen tpD lange. 

^e <0?abe <©iacomo25dgtofo / fiaDDegaerne ge¬ 

pen Dat Pp ter eeren ban D^ftaltacnfe Ja tie Dcfe fabe ^ ® 
yaDDe tonnen ter ncDer-leggcn / en Dcfclbe 'mcttenbe® a3 
a£rt3-^eitog €rne|ius tonnen atto?Deren.^p ftp?ee^ Si,r* 
penlieDen ban fömnpout feberen 25?ief / poe Dat pp r^oft 
tot fïurnpoutbp Den ^eerc EoupS De iMafto getoeep 
toas/ en aen De fclbe geDaen pacrltcDer rccoinman- 
Datie: _paer ban Defdbe (fepD pp) een goeb genoega a-aii«s 
gepaD peeft/ en Dat pp pem op Dat J?opooft paDDeReH* 
gefepD / Dat pperp?effeo?D?e ban fpn J^oogpepD paD*» 
De getregen om penlieDen niet alleen met te beleDi* »• 
gen / maer oob met De minfre ottafie te geben / toaer ’» 
Doe? fp eenig acpterDcnben fouDen mogen pebben / en « 
Dat pp Defetbe aUcpnts pulpe en bpftanD fouDe Doen j ” 
toaer op (ftp?pft pp) paDDegeamtooo?D / Dat pet een » 
ometptbacrDige fabe fouDe toefen/ inDien pin éoog*»» 
pepD auDerS belapeDc j en pcbbenDe bele Capttepnen/»» 
Die Daer tegentooc?Dig toaren / gepookt De goeDe Ke*»» 
foïutie Die pp bertoompaDDebanpaerlupDergemoe*’» 
Deren; betoonDen feer goeD genoegen Daer aen te peb*» 
ben/ toaerom pp penlupDen baD/ Dat fplupDen aen1» 
pare 3pDeocbge3atitp totlDcntoefen/ en gem ottafie»» 
geben/ toaer Doo? petaenetnmffenofgebetptfou*n 
De mogen geraben: en gelooft / ftp?pft pp / Dat ib Die ’» 
c?D?e berpaen pcbbenDe / feer tod bernoegt na 25?uf* ’» 
fd toe ga/ enDatmpngemoeDgetupgt/ Dat ib bolton ’> 
men fatiSfattie boo? u tupDen bertrpgen fal / niet je* ’> 
genpaenDe De guaDe en balftpe tpDinge Die ban u lup*» 
Den geb?atpt toerDcn/ als Dat <0?abe jjaurittus u ’» 
lupDen BaenDels / Cafatben en ©elD-tebenen ban ’» 
pjn Eeb?ep gefonDen peeft. 3Jli pcb infgelpben/fcp?nft»» 
pp / bo?Dcrs met 5&or Éoups gepanDelt ban De $&a* *» 
gagie Die te^tepem is/ en peeftmp belooft DiealleS ’» 
te fullen ontpaen / en DieS niettemin fal ib eene anDere »* 
o?D?e ban 25?upei Doen ftpitben tot meerDer fatisfac* »> 
tie ban Defelbe. l%p berfebert penlieDen oob tot D?ie* ” 
mael toe in Defen 2$?iefop fpn leben en onDer ftraffe ^Fo!-79) 
laan boo? infaem gepouDen tn bcrtlaertt tc toaDen / ” 
Dat fplicDen ban Dtt BolbnietbcD?ogen fullen toerDcn/» 
alpoetoel fp Dagelpbs fterber toicrDen/ maer begeert'» 
Dat fp niet na^ebenbergentoillentreeben/ opuatfe’» 
1 jaer felfS niet rtipneren, maer Datfe pem en oob Den » 
2Ö?ief ban ^on Eoups toillen gelobe geben; en trebt»» 
niet bo?Der / ftp?pft pp / Dan gp jijt. €n toas Defen»» 
2ö?iefgeDateerttei€urnpoutDeni^en.3laiuiaru ïfQf. 
v©nDertebent 

Gio Jacomo Belgiofo. 
<©p Defen 23?iefpebbenfpnietgeanttooo?D/ maer 

tSmetberontoeerDiginge bertoo?j;en. 
^e <0?abe ban ^openlo fonD oob aen penlieDen 

Capttepn Eanbp act / en p?efemeerDe pen / fo t nooo le ban 
toas / aflïfïemie, Daer op Den Cdetto pem Den 18m. 
^anuarp anttooo?De/en beDanbt ban De goeDe affectie/ viïtpu 
Daer Doo? fp bebennen ten Ijoogften in pem gdicuOen Udnii' 
te toefen ; maer Datfe co?ts toaren bertoacijtenDe t"*'* 
D’epnDlpbe Kefolutiebanfpn^oogpepD/ toaerom fniiufó* 
boo? Datmael met bolcomcntlyb cernDen refoiberen /nttt0e 
maer fopaeft fp Dieanttooo?De fouDen becomenpeb* 
ben / fouDen pem Die meDe Deden/ en Daer op een 
goeDe ftefolutie nemen: <©ejcn 23?ief toas geöareeit 

^epDe Den i8«». ^anuarp i w cn onDert bent 
P Den €lecto/ Doo? o?Donnamie ban pare Jepubluce.« * . . 

2Ètt Defe tpD toas fpn €rcell. tot <6o?cum / Dte alDaer SlïS 
o?D?e flelDe om te laten $ïï>ytctv ban <6o?cum tot ^o?- rftiua ' 
D?ccpt toe j pet gs toasfo parD gcb?orcn en fo perb / ^ 
Datmen eenigc <§cpepen met 3©pn/ Die omrent SZ* 
Dweept en l^arDinrfelt lagen/ op ÜleDen en pede ©oe* mies 
Dcrs bol 3©pn ober ’t f s tot ^o?D?ecpt boerben: fijn °,m 
€rcell. fonD eenicp ©olb tot betoarmge banD’Cplan* 
Den (Eertolen en a©tlIemf?aD / fonD oob ©olb tot ' 
^epoonpoben / 3©o?cum / Ifperen / ^eubdom/ 
EeerDam / om op alle inbal Des ©panDSte letten • 
toant <©on Eonps De ©dafco tot Curnpcut alle Dage 
frerber toert/en op nieu noep tfefltcp ©aeuDclen ©oet* 
bolbS bp Pem gccregen paDDe. n 18w. «Januariji 
toas in De ©2ppepD ban (^umpout een groot humoer/ 
obermits Dacr geen 25?ooD noep 2Öper toas tc beco* 
men/ fo Dattetgi fcpapentoaSDatfecobtcteenmup* 
terpe fouDen pebben gccomen/ Doo? Dien Daer n :n 

€ e e e -f 



S8o Het een en dertigfte Boek 
<0dö notff SSmumtie guam / fo Datmcn meenDe/ Datfc 
liet fouDen moeten feffepDen of een anDer guar? 
tier nemen / en De ïDaicn toilocn geen obeDientie aen 
^on 310UPS' geben. Cpmelife 3pn De boo?f3 ^ta? 
lianen noeff ten laetften geacco?Deert/ met feenniffe 
ban Den #2tnee iBauntto / ’t toclit gefrffieDe in De 
&mtc ban Den €rt3-Iffertog <erucftu0/ Doo? tuf? 
frffen-fp?efen Dan Den<0?abc orsio ^Jaconto 25e!giofo/ 
Dctoelöc / met toelatinge Dan Den §i)?ince jjBaurimi#/ 
DiUtailö ober en tacDcr-obec bp pen repfDe / fplupDen 
ai Doren afftanD DoenDe Dan D’epfcïjen Die tegen De re? 
Delpfïffcpö toarett; cregen toefegginge Dan Dolle De- 
taiinge / tot berfcöertfjept Dan t toelïie / befjalDen 

m au fet tooo?D Dan D’€rt3-%rtog €rnctïirs / too?De Jjen 
muvtb mgcgeDcn De ^taD Dan elftenen / Detoelfe fp mocljten 
nreröe fïccïien ten cofte Dan Den ËanDe / en too?De ijen geaf? 
En Vf ftgneert öajlante contributten tot Datfe betaelt fouDen 
taïm. toefen; DaeremufTtfjcn fouDen fp genieten alle Df.ge 
eiiöea Dertig fïupbcröboo? clftpacrDe-ttupter/ enttoaeif 

^uipberóboo? cllt ^olDaet te Doet /1 $.<£ronen Doo? 
punk Den €lecto/ en tien Ctonen boo? De lïaDen / enfess 
ïotbÊc. <jrtonen Doo? Den Sergeant jBajo? ’gDaegg; cnbo- 

Den Dien Derfocfjten fp een perfoon Dan qualite ftiDe 
HeleSn/ <£>o?!cge Dan De ^paenfe Jlacie tot oDftagicr / en bun 
en ten t$ gegeben <Don jpranctjft De JdaDilla of paDlglto / 
fj" liie fp feer fcljcrp öetoaerDen en IjtelDen meer Dan een 
ae gebed jacr / Dat bemniemant mocDt aenfp?efjcn fon? 
^’..nen= Der Derlof Dan Den «Êrtj-J^ertog en baren HacD / en 
JfDe #a* groten nooD; en al# Ijp in De ifèiffe ginb op ifeeffDa? 

gen / DeDen fp bent bergcfelfcffappen met acljt %tgue? 
Duffer#/ toeifer# ïgooft geftabeïp bp bem gaenöe / 
gem felf# niet aen fp?aö/ notljtc confenteerDe/ Dat 
ïjet pemanD anDecö DcDe: DaerentufTcffen too?Den 
fp gefoliititeert/al# Den €rt5-^ertog oDerleöen toa#/ 
om Dan fenlupben te fenDcn De Delft ban bet ©oetboili 
m brif ftonDert ^aerDen aen ;ffïiente# tot get beleg 
ban Camectlt. fBacr alfo fp eenen ütaliaenfen2&?ief 
tipt betrof Dan puffel/ ban eenen IjaertoegeDaen/ 

®c „ cregen/ tnbouDcnDc in effect: *©at/ Doo? Dien gp 
!®e* 3, geniieDen een goeD D?ienD Uja$ / en om D’eere Dan De 
SL,3atie / gaD gp geniieDen toel tniiien Dertoitttgen/ 
He ‘ „ Dattec €>elö gerecD gemaeltt D?o?De Doo? gun folDtje / 

ö» „ niet upt goeDitt toüle Dan De gene Die gaer baDDcn toil? 
®.e“ ,s len in ftueben goutocn / ntaer om ’t geb?eb Dat fp aen 
awef „bacr ftaDDen/ tot Den SCenfïag DanCamerib/ Doo? 
cn Dien Den <£omnb Dan ^?anbrpb fteg opmaebte met 
5®*J? „een groot leger/ om Dat te comen ontfetten. .tilöaer/ 
BK „ fcg?bft gp / gplupDenmoet toefien / en Daer op letten/ 
npt , Dat aleer fp u betalen / fp gaer upterfle beft Doen fullen 
jf* (gelgb fp boo?mael0 geDaen gebben) om ui. gcootfle 

\ maegt bupten te trijgen omul.tebeD?iegen/ gelgb 
5 gaer gewoonte iö- ^b DecDJittige u Dit alD een D?tenD/ 
3’ Daerom neemt get ten beften s toant ib toaetfcgouDje 
”u al^ een D?tenD/ Dat gp Doo?ficgticg 3gt / gpconD 
’’ niet te feer op u boeDc 3ün/ om u i. Doo? beD?ccg te 
,5 inacgtcn. ^icc meDe totl <0od u lupDen üetoaren / 
"’gebjb gp tot noeg toe geDaen geeft/ enDerloffeuDan 
” foo lange guelltnge. <©nDcrftonD/ocen u lupDer ©?unD 
15 Dan ’t I§of; fonDer Date oft onDcrtebeninge. 
n <©efe IDaeifcboutotnge DeDe fo Dele bp genlupDen / 

Datfe alleen confenteerDen Dgf gonDert ^aerDen upt te 
laten treeben tot get 25cJqj Dan Camerib / toiüenDe 

een meer Hupterö noeg BoetDolb nuffen, ^oeg alfo 
e t@2abe Dan jpuentcjs gare <0ccommitteerDcn / Die 

metten ^?incc|Bauritio gcganöeltgaDDen/ namens 
fijb/ capttepn ^oan 23aprtrtaïlop/ jjBario 
^omoöecmo/ en Den anDeren Dat een ‘Italiaettsf <Docï 
to? Vjoagf/ genaemt ^pmonctto .nBeDico/ gaDDe ge¬ 
bannen en Doo? Bpanö Derdaert / Derlieten fp DefelDe 
Jeclpbent fp fdgeDen aen Denp?ince|Bauritss/ Den 
felDen öeDanbenDc Dan Dat bp tjaec in baren nooD bp? 
gefïacn gaDDecn geholpen ? Dat fp aen een goeD 2Cc? 
coo?t gecomcn toaren ^ maer Den $?ince niet goeD 
DinDcnDc / Dat fp liacr <©eDeputeetDen alfofcbanDe? 
?|jb entroulofelbb Derlieten / beeft benlupDen gefonDen 
oen naDoigenDcn 25?ief / op Den baren Dan Den eeeften 
%m/ IwpöenDgalDutfj 

Mijn Htereneugcede VruncLn, 

K heb verfcaen uyt u L- Briefvanden eerften 
defes, de refolutie die gylieden genomen hebt, hö® 
u L. weder tc begeven in den dienftvan de»' 
Conink van Spangien , het welk ik niet vreemt «©emtigu 

vinde , nademael gylieden dat fo dikwils gedaen hebt, tinectöe 
en benijde u L. dat niet, mits dat gylieden daer van krij- 
genmoocht genoechfame voldoening^. Het fchijntuyt 
den voorfo Brief, dat gylieden u verclaert voor onfè 
Vyandcn, hoewel gylieden rot noch toe niets entfangen 
hebt [van den Conink] als woorden volachterdenkens: 
Maer fo veel ift, dat ik voldaen biijve van alle’t gene 
’t welke gylieden gerefolveert hebt, mits dat het gedije 
tot u L. profijt en eere; want gylieden weet dat ik u L« 
fulks beyde te wege gebracht hebbe fonder eenig inte-* 
reft. Ik t vrijfele dat gylieden u vervorderen (uit yetwes 
te doen, tot groot nadeel van uL. leven en cere, na¬ 
dien gylieden Ibbereytzijt te geloven defclve bedriege¬ 
rijen , met dewelkemenu L. fo dikwils bedrogen heeft; 
en te meer, nadien ik fie dat gylieden foweynig werks 
maekt van de gene, devrelke het leven, goeden eere 
inperijkelgeftelf. hebben om u L. dienft, het welke noch 
ik noch yemand van goet oordeel foudeconnenprijfen, 
nadien gylieden de w ereld betoont, hoe weynig werks 
gylieden maekt, van uwe eeden en beloften, die gylie¬ 
den gedaen hebt aen uL. Gedeputeerden, dew'elkeom 
u L. behoudeniflè tot noch toe niet gdpaert hebben,eeni- 
gemocyte3 forgeofneerftigheyd, fobymy alsby mijn 
ideeren de Staten defer Provintien , nadien gylieden 
lijd hun te fien bannen voor Rebellen, van Goden van 
de Conink van Spangien , niet overdenkende dat dit 
banniflèment, ’t welk part iculier fchijnt te wefen, u L* 
alle in ’t generael aengaet: want d’oneere raekt hun fo 
feer nietalsuL. gemerkt dat fy van uL. gedwongen rijn 
geweeft, uL tegehoorfamenenherwaertscekomen, 
en dat gylieden proleffie gedaen hebt, vandeWerelt 
kenbaer te maken (niet alleen inuL.eerfte Artijculen, 
maer ook in alle de Brieven die gylieden aen my ge- 
fchreven hebt) dat de principale oorfake, die uL.be- 
weecht heeft uwe alteratie te doen, isgev/eefthet ftuk 
van de eere, die gylieden verdedigen wildet, in den 
naem van geheel Italien. Ik geve u L. te bedenken, wat 
reputatie u L. dat wefen fal, of wat profijtuL-datfal 
zijn, dat Gylieden lijden, gelijk het fchijnt, datuL* 
voorfz Gedeputeerden berooft blijven van haer betalin- 
ge en eere, gylieden den uwen verlieft, en u L.info 
groten gevaer ftelt van u L. leven. Dat is voorwaer niet 
het gene, ’t welk gylieden myfo dikwils belooft hebt, 
en noch laetft bevefticht by mijnPerfoon, waervan ik 
u L-wel heb willen verwittigen, op dat gylieden wetet, 
dat ik wel verfla, welke daer zijn de pradijken van mij¬ 
ne Vyanden, niettemin fal ik u L. een Vriend zijn, en 
my gaerne exemployeren tot uwen dienft, mits dat gy¬ 
lieden my geen oorfake geeft, van het tegendeel te doen. 
En hier mede bidde ik God u L. te nemen. 

Mijn Heeren en goede Vrienden, in fijne hcyligebe- 
fchuttinge. WtdenHage den i2cn. May 159^. 

’t Opfchrift was aen de Italiaenfe Republijke. 

<&efe PDufttmattc fjeeft De <©cumecrDe $?oDtmmt 
Dit boo:Decl tngeb?ocfft / Datfe Daer Deur ontflagcn ge? <©?; 
haeefl 3pn Dan InDal / ober De tocgcb?ofc 3©ateren ett anuEröe 
ïltDlercn / taant Ijet eenen feec couDen Jètatec en ffac? 
Den ©D?|t toaD / en Dup?Den toel omrent t&mi toefen; 
toant get öegon terfïonD na ^ diDarten m D?refen / mmty 
en b?oo? geftaDtcl) (fomnjDs Dattct alleen onzent een "aue 
Dag ttoee of D?ie ontliet) fulhö Dat jeDect Den^fareggjfji 
i f04. topalfticc mseDcrianDfoDamgcnferDe5i!3©m? 
ter niet ijaüDen geffab / en DerH. Staten ©olfetoaiS 
meeflenDeel upt ffet EanD / tot Dienft en aflfïfïemte 
ban Den Comnh Dan ©?anfirijS/ fo Dat Ijctgeljede 
EanD Doo? Den DpanD open flont; toant De dateren 
en jiEoeraffcfen lagen foo Daft/ Datmcn Cartoutaeti 
Daer ober ffaDDe tonnen boeren/ foDat©?ieflanDen 
^ollanD (mttö D’abfcmie Dan fet Doo?f3 ©o?logDbolk) 
in grote b«efe ffonDen / en toasS boo? een fonDerling 
geluii tz refenen/ Dat De JeDerlanDfe ^abailenje u 
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rccrjtct* rijö tocDer toas? gecome / ato Ijct ontrent 14* 
Dagen gebaren baDDe / en Dat Dc Italianen en 2Mba? 
nefen Des? Comyr befte ïiuptcren muptineerben / fo 
Dat De ©panD aen Dc 23?abanöfe 3ijDe niet Do?ft ber? 
foeften / anDer# fouDeu fp toel licljteiyft tot in Den ï|a? 
ge toe bobben connen ftropen / fo Defe muptinatie niet 
toare getoeeft / Dacr Deur fp in geftaDige boeefe toer? 
Den geljouDen / foegcnöe Datfe metten ©?mcc acco?? 
Deren fouöen/ en DegoeDe o?D?e/ Die Denbooefj ©?iute 
ftelDe/ bieltfe ooft binnen: DocOberfocOt Den ©panD 
in ©2teftanb een inbal te Doen/ en ooft in Cizocmngec- 
Hlaub / gclljft bon ftter na feggen fullen. 

XQc «öeDeputeeröe Der Italianen bleben boo?t?s 
ïjierte Eanbe/ Den ©seto? in .ïlèeDirijnen ,j§pmo? 
netti bleef eenige/aren in Den $agc/ alDacr p?actife? 
cenDe ^ liEario l^omoDcrmo tocrb Daerna ban fijn 
epgen Mivscfjt in fijn JceDDe binnen ^clft bennoojt / 
Die met al ftjn gclD toecb liep/ fp cregen alle Dneeemclj 
(Craictement.ban DcStaten ^encraeltot ftenlupDer 
onDcr^ouD. 

£>e licerc ban 3©armont/ Die ban toegen De ïjee? 
ren Staten «öenerael in <©cncmecften aen Den Co^ 
ninft toaj$ gctoccft / en alDaer goeDe ftenniffe met ee? 
nige ï^eeren gemaeftt IjaDDc / om fecrete Cojrefpon? 
Demic metten anDercn te ijouDen / en bertoitticljt te 
toerDen toat De <ö5efanten ban ^pangien / en Den 
€rt5-^ectcg Crneftus? alDaec bp Den Coninft ban 
<©enemarften fotiDcn berfoeften / alfomen getoiffe 
conDfcbap babbe/ Dat Die aiDaer fjseft fouDen arri? 
beren ,• ontfangen fefter fcl)2pben ban De Igccre gio? 
gan |ï)ar*a-b02cljt / geDateert upt Coppenfjagen Den 

'SSSS Wj™. j'obcmb, 15-94. ffiio Veten, infjouDenDeïnef? 
tz-jo," fectc/ Dat Op Den 22. en 29?». ©ctoDji oberlanD aen 
ö"1 fijn <e.g:fd)2ebcnf)aöDe ban alle gelcgentbepD / Dotlj 
fcór?ftc öa* öcn toinb om ober ben 25clt te comenganfdj torn 
«Pt ©e. trarie toa$ getoeeft / toaerom Dp ttoyfelDe Dat Defelbe 
nci’.mc» B’ieben baat lange onDertoegenmocljtenblijben/ fo 
VASI babbe Dp Ijcn nu teillen laten toeten / Dat DegConinftö 
re Van ban ^pangien cn hertog Crnefti <0efanten / na? 
®Jt' mentigft C»?abc Carel ban Cgrnonb / 5FerDinanDo 
55J; 3Lopeö De ©illa Hcba/ met ijaer gebolcD ban 12. 
raci' CbellieDen / opten 30e». Cttober ouDe ftijl bp Den 

comnftl. Höajeft. ban <©enemarften op borglot in 
'uiwcnaé ffiajejis. Carnet aiiDtentie geftaD DaDDen/ in bp? 
't'sene tocf«ii ban De ifceren ïjaft ©Ifertant/ ^]o?genïto? 
&eö8. fenftrantb / ^teen25?ape/ CDtifioffel ©alftenöo?f/ 
banden öc^öc^Dntjou/ en5Src(t JBitfelDïtpo-Cantfelier/ 
Coninft cn fjaöDe Dc <©octoj Bpfterfte De <D?atie batt toegen De 
ba» defanten in ^oogftDuptfc fpjalte geDaen / en ban toe? 
£Pa"* gen De Coninftltjfte .ifBajctt. DaDDe geanttooo?Dt De 

^eer Cafpar ^affeUft* ’(€ berfoeft Der Ccfantcn 
<êrt5- toasi: Confirmatie ban D’otiDe Berbonteniffen / en 
geitage toetDeit Dacr bp Dibecfe Irtycuien enConDitienge? 
neffu? Proponeert / Daer op men fouDe berfoeften een gene? 
oen öcn tale B?eDe/ tufTcljen Den Coninft ban ^pangien cn 
coninh tic Coninft banBjanftrpft/ De Coningtnne ban Cn? 
nemaT/'OdanD en De CcniueerDe ^obintien ban^ollanD/ 
benjjaö»^eelanD cn geaffocicerDe s bacrbeneffengf een fefter 
ien oer» perfoeft en bcgceren/ fjet toelfte öefe ï^eeren ganfclje? 
wtfit- lijp niet gebailiclj getoeefï toaë / DocD toerDe alle De 

pjopofitien cn tonDitien in aDbp geftouDen. <©esi 
anDercn Dacgö Den ?i. Cctob^lö CuDe/ of Den 10. 
^obemb. ^ieutoe ftpl/ toaren De«Befanten De0 miD? 
Daegö bp öcn Coninft ten eten/ enfeer toel getracteert; 
De »ü5?abc carel ban Cgmont DaöDe boben aen bp 
Den Coninftgefeten / Dan met Den Coninftobermael? 
tijD geen tien tooo’Den gefp?often/ D’anDere 3pn na Den 
<02abe gefeten/met ttoee CDellupDen ban Den <©?abe/ 
namentUjft .ïiBonf. De 3©enDel/ cn .fBonf. D’^lbergen. 

Degebane maelttjt ijs DeConinft opgeflaen/en met? 
te 3|eeren toat geDebifeert/Doclj niet fonDerling metten 
D?onft bcftoacrt / en na D2ie up’en ftebben De Cefan? 
ten ban Den Coninft co?tof genomen/ en 5ijn gaer fjecr? 
Ipft in ftacr gfogimem bcIcpDt. ^>cn 12*n. ^obemb. 
i$ Den Coninft op jfccDeriftsbergen getogen / en De 
Kcgeringe alle bebel gelaten cm De Ccfantenfjacr af? 
feftept te geben j miDDelerttjD guamDefecte |Ban? 
Djup f örbccD Daer meDe aen / en Daereutuffcöeni 

Ijeeft jfcrnanDo Mopeg / De i^eeren elft een fdjone 
<©ouDen iseten bereeret / namentlpft aen i^aft Blfer? 
tant / 31o?gen ïiofenftrams / ^teen B?afte en liaan? 
DrupBarbcrgen/ en Rebben De lieren <ü5efanten in 
ijeur logementen totten 15?». ^obemb?i0 natiaer 
amtocojDe cn affeftept getoacljt / en tep.up^cnboo? 
ntiDDag/ fo 3ijn tot Ijacr geromcn De l^ceren borgen 
0ofenftrantö / ^tcen 232afte / ,flt>anD2up göarberge/ 
met Cafpcr ^affeftft / en Rebben De <0efanten ftcur 
befefjept monDelijft beneftt/ en fcl)?iftclijft oberant? 
tooo?D i en tot affcljept ftebben ban toegen De Coninftl. 
Haajefï. eerfieïijft De«S?abe Carel ban CgmonD / en 
gpernanDo glopeei / peDer een gulDen ïsetmg met Der 
Comnftl. IBajeft-. afcomerfepttng / toegenDe elft byf 
IBarft oöotito / en Den <&tm2 Spefterften een ïfteten 
ban D?te iBarft gotit.o beteert / enalfoftaeraffcöcpt 
gegeben en genomen. ï©at belangt De berfoeftenbe 
^opofitiebpDefelbegeDaen/ toefenDe in effecte/ Dat 
fo toanneer Die ban BoilanD en ^eelanD Oeur rot geen 
2Cccoo?D of B?eDe fóuDen toiilen boegen of ber|laen/ 
Dat in fulften geballe De Contnft IjenlieDen geene (€ra? 
fgft oft5SabigatieDoo?fijn0üftefouDetoelaten/ ftet 
toelfte ganfcftelyft afgeflagen teert, ©an toat belang? 
De De faften tot miDDelen ban B?eDc of eenicftepD te fjel? 
pen belepDen/ Daer in erbooD fyne .fiaajejï. alle ber? 
mogen en blijte Daer toe fjorenDe / poo? te toenDen r 
en fo belealgöp öaDDe connen bermerften/ fo toaren 
De ïjeeren <0efanten metftaer afftftepD metfcnDerlin? 
ge toel te bjeDen. ^en i6tn. ^jjnfe bertreeften / en 
3i)n in Deur logementen ganfef) b?p gegtiitteert / 3ijn 
met 25-.3BagensStct CelDingen geconbopeertgetooj? 
Den/ en ftebben ban Daer barentoegopC02feurge* 
nomen/ en Den 25elD obergebaren opj&pbo^g/ al? 
toaer fp ftacr 3aDeI-paerDen en iBupIen nagelaten 
ftaDDen/ toaren in al;Oflerft28.^aDel-PaerDen/12. 
ÜoetiS-paerDen / en D?ie ,|0uplen/ met ongebeerlijft 
45. of ten Ijoocftlien bjjftig perfonen metïïacftapen 
en jjluletier#/ $r Boo?tberljaeltbp/ Dat De boo2f5 
(©efanten in^enemarftengynDe/ grote naerfitcftept 
geDaen fjaDDen om te bernemen/ toat De<0efanten 
Der ^eeren Staten <0enerael alDaer gebanDelt yaD? 
Den/ en Dat fjp met Den ^ccto? ^pefterfteinDebife 
toajS getoeeft/ Die ftem IjaDDe laten berlupöen / Dat 
ÖP nocb öoeDemoeDtotDerfaftebaDDe/ namentlyft/ 
Dat Doo? miDDel banDe Comnftl. majtft. ban '<©ene? 
marften/ en fommige ^uptfe ©o?(ien / Departpen 
nocb bp Den anDeren tot communicatie foubenberga? 
Deren/ en toanneer Ijet foberreguame/ boopteDat 
De fafte tot goeDen epnDe en effecte fouDe comen s Dan 
Den Coninft en Crt5-3^ertog CrneflujS toaren gan* 
febelyft tot b?eDe genepebt/ en Dat geene beguamer 
plaetfe Daer toe gelegen toare (fepDe De ^octo?)Dan 
’$ ^ertcgcn-25ofcb / fo boo? bepDe partpen / alp boo? 
De &uptfeBo?|ïen/ fulftb JjaDDc bp niet toillcn laten 
De J^eeren t’aDberteren / op Dat fp na De gelegentbept 
mochten boojfien: boo?tjef/ fepDbP/ DatbpDe^ee? 
ren toel toat toyDersS baDDc te febry ben / Dan De penne 
moebtet niet lyDcn/ en mojïet boo2Ditmael Daer bp 
blyben/ $c. ^eere l^acft Blfertant lacb gaer 
ftoaftlijft te 25eDDe/ jeDert Ijzt Banftet Dat Den Co? 
ninft De Cefanten gebouDen baDDe/ en (tont te beDucb? 
ten/ Doo? fijnen ouDerDom / Dat bp feer ftoaerlyft op? 
romen fouDe/ <fc. 

JU bebbe goeD gebonDen albier ooft te herbalen / Dat ®at t>c 
A^an Cerb?antf3/ ©ice-^Dmirael ban l^ollanD / £e;„ 
in Suftio Defest jaersi in ’t Collegie ban D’^tbmirali? ran 
tept tot SCmflerDam berfebenento/ en beeft alDaer/3ana 
ter p?efentie ban Den^cereban IBarmonD / ïupte?Sr. 
nant 2llDmiraei / bertoont/ Dat bP eentge maenDenijrt cot, 
baDDe gecommanDeert ober DJC02logö-s§cljepen/le«‘e 
leggenDe op De ©laemfe Cufte / en bp erpenentie be? Ja" “ „ 
bonDen / Dat bet geenftno p?acticabd noefj Doeniyftiitepttot 
toajS / Datmen De upt en incomfle ban Den BpanD/ anifiec 
fonDerlinge tipt <©upnfterften / gebeelyft fouDe connen ^Zent/ 
berbinDeren / boenau ooft Dat Defelbe ^taD aen allen nopend 
3yDen met <©02logO-d§cljepen befet fouDe mogen toe? 
fen ,• p.2incipaliift alö bet Donfter/ miflig en mottig^" *"* 

3©eDer * * 
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ïjjf oï<te toaf/ en tri nutpten öegonöcnte langen/ te 
K!IIfstoeten/ m ’t ïactfïe torn Stuguno/ en ban Dan uo?- öen Dalen, toant !jcr fcDoon maften ban öe j£fDcucnA’f 
Saöm öeröteam Liet öifetotfsf/. ja felfg in öe Corner fo 0« tan in Zdmiö en ooft m<e»aciarflJtoclncfthii?iïÉn. 
Bissen. fcer flets toaept/öat Dc capitcpnengenootjaeftt 5ön / 

öe C4tengc sent te fcfjteêen en Se ïïceöe neer te !erp 
ncn / ’t fectft ftn öte San sDupnfterften t’allen ttjöen 
ÜtDtciftfi tonSe geften toeröen / öetoelftefulfteotcaftcn 
toaecnemen/alö rneöe Het regenatptig mottig öonftei- 
jgieöcr en lange nacljten / na öaei iteöcr appetijt of 
fonöcr grote ftoangljept connentnZccgcraften/ en 
toeöecom upi öe Zee Dinnen^upnfta1tennoo?noemt/ 
fonöer öat fplupöen San öe #o:!ogö-^c!jepen / cm 
Se boo?f5 Deietfeien/ fo ijacfl betbolgt of nagejaegt 
tonnen toeröen/ alö anöerfmtö toel fouöe mogen ge; 
fcntcöeiij ooit Die# te toejmtger / öoo? öten öat öaer 
geen guarticr jjBötë Wt& ^ ttoeilte t)p öcg 
tiaeröe metalieenftjft fijn feggen en geboden te toefen; 
macr ooft öat fuift# rneöe tupgöen aue öe^ollanöfc en 
^elanöfe €apitepnen in öe boo?f3 ©lote tocfenöe/ 
töacr san öe fornmige etftjftefarenbetboïgeniS ter feL 
per toacïjte ïjeööen gelegen. <Cn Dier op geb?accljt 
ajnse/ alë ’t Degtnfel en öe liclfte ban ^ptcmöcr 
acngecomen fouöe toefen / Ijcc en toser men öan 
bcojtfaen aUrcrOcfi/ en ten mcejlcn öienfre banöen 
3£anöc/ fouöc mogen geloften öe boo’f3 ©o?logö- 
^cïjcpen i ^epöe (onöer correctie) fpnö beöunfteng 
liet befte miööel te toefen / öatmenbier of böf ban öe 
fdbe ^djepen fouöe Dcuöen op öcfcibe Cuften binnen 
of Punten öe 2&anftett/ na gricgcntpepï beo tpöo en 
3Dcöër$/ öte geftaöelp ober en toeöer fouöen 5q,leu/ 
tisffdjen <©2ebeltngen/ «©upnfterftcn en^teupoo?t/ 
fo Serre fUIftS bp aBeöer en 3©tnö coflc gefdjieöen / 
om öaer bn te beletten öe tneomfte ban eentge grote 
^fDepen/ öte öen ©panö m Zee fouöe mogen geno* 
men DeWtcn; en öe refterenöe<0o?lcg0-fcbepenöer* 
feiber Blote / fouöen fjaer moeten onöer jepl Douöett/ 
tuffdicn t Boo?lanö / öe |Bafe en feestelingen /fom 
öer Soo^öer ^.oo?ötoaertj$ ban öc |Bafe te lopen/ 
bcröedenSe ftcD öp ©loten ttoee of öjte / en öte alttjög 
ober en toeöer lopcnöe / en ö’een ©lote ö’anöer in 
’t gcfitljte Douöenöe / fo bcle öoenlijft is / otttmalcan* 
beren in tijö ban nooöe te mogen fecourercn/ en öen 
©panö te beter t’attrappcrcn en atDterDalen; en fou^ 
tremen adjtingenemen/ öatöe^djepenöibtotlSge? 
roert en fdjoon gcmaetbt tocröcn / ennietoberlaöen 
met ©ibjes: boer toe ronödgb berdarcnöe ingeballe 
öe boo?f5 ^o?logö-^cljepen / ronfojm ö’inflrurtie / 
langer te toatDte toeröen geDonöenaiS Soo?f5 is/öatfe 
albaer gccnöerDanöe b?ucbt fouöe ft&affen/ enöat 
ïm Êauö bcrlorcn tofl fouöe öoen. S€toelSDp€eöS 
en amptoDalben niet conöe nagelaten öefen lüaöe acn 
te ötenen f fo ÖP fcpöe / oob geremonfireert te Ijebben 
liet Collegie ban ö’3tömiralitept tot CnSDupfcn re? 
fiöerenöe / ten epnöe Dito bp öcfdbe topöers bertoont 
en te bennen gegeben mocljt too?öen/ öaer en toam 
neerfp fouöen acljten ’tfeibetenmeefïcnöienfteban 
ben Hlanöe oo’baerltjö tc toefen. 2Clle ’t toelbe bp öen 
Celleste / met öen boo;nocmöen ï^ecre Euptenant 
3ïömtrad/ in ödiberatie geleptspnöe/ Dcbbengdp' 
beltjb goeö gebonöen/ Dier ban ter eerfter gelegene 
Depö tc bertoittigen öe l^eeren <©ecommitteeröe 
öen ban öe Staten ban ©otlanö / om bp Dare Cö. 
Dier op b02öerö gelet en geötfponeert te to02öen / fo 
ais fp te öienfic ban öc Ht anöen en beb/pötnge ban öe 
Coopbaecöers fullen btnöentebeDoren. 2llöusge 
öaen ter ©ergaöenngc ban öc oöccommitteeröe Ka 
öen ter Hömiralttcpt öefen ioen.^umj 15-94. 

jgocD toas bp öefen gcboegtöenabolgenöeberda= 
ringe. 

fïdöen / toacr top iu’ttrupffenönfe^obimiöefom,,^ 

mcngdanötodgefcDtcöen.,Pfcc. 
©iet' op bertoacDten top mijn €D. Zeereu amtooo?ö„i»»ö« 
bp öen tenger ban öefen/ toacr natoponsftiiien.f^ 
Debben te reguleren. %t\ um in ’t ban öen JDi; 
re-Stömiraei boo?f3/ öefen i&«n. Sïnuo 1 f94.(f0i 
€n toas onöertcSent aïöus: j. Gcrbramfz, Lcgicr Pic- „ 
terfz, CornelisHermanfz, GcnitGenitizPater. By,, 
my Hendrik Antonelz Brouket, Jan Hoy, Cornelis,, 
Hoon, Reynier Claefz. By my Marten Martenfz, Qui- n 
rijn Gillitz, SeygenRij-ntlz. 

©ctobec öefes ^jacrS iö tot bergen op §£ötm#ferre 
28J2W* «JS2 ^terre tmfom/ geborettbnmeuS»8 
||ibeHe / öetodfte upt fiifpme gebangeit jijnöe/ iêbnn^p 
öiU en tot bcrfcücpöen öagen geeramtneert / enDeeftbel,e 
ten laetftcn bdient / öat lip acnncnomen Daööe öenSerötof 

^aurtm4moo?öa4Sn “ öelpbom te bjengeit j öau ober Dp gecouöemneert is tzoom 
ter öooö / bolgetiöe öe Sententie ober Dem uutae^ ®eüaua 
fp^oben/ lupöenöe als bolgt; v y seB° 

f®? onöer gcfcö2eben berderen öe toaerbcpötc 
ae ban ’• ^ 3uu / ftet toclbc Dicrbobcnbpöen ©ice-?Cömii 
ie „rad ^an «6ecö?antf3 SerDadt is/ en topberdaren 

alfnocD / öat Dct tegentooojöig niet öoenlpS is öie 
Sran,,l,an ^upnbcrhen in te Douöen met ötedepne^djeep; 
fegW’^^nS öaer fp bagdpSS meöe uptcomen; en öat Dd 

o? >, (onöer f02rectte)noöigtoas/ öatmen Doe eer Doe be* 
^atp»ta öe Zee ccupftc/ en öat mijn €ö* ©eereno^e 
ïetsiu 7} 

LfoPierredu Fonr, geboren van Ni veile, te-^entsn* 
genwoordig gevangene binnen defcr Stad Ber-*ïe öe5S 
gen op den Zoom , gewilliglijk buyten alle tfgïf 
banden van yfere, heeft bekent» dat nadien hy Ptccre 

eenigc Jafeti over de zijde defer Verecnigde Nederl3.ntfel,uyou^ 
Provintien, onder diverfe Compangien van den voet- ofn btn 
volke hadde gedient voor Soldact, uyte welke hy ge-mnopia* 
vangene ook tot verfcheydcn reyfen hem begevende 
van d’een tot d’ander; eyntelijk lekcren tijd geleden, 
hem hadde begeven uyten Garnifoene van Breda , naeungcr 
den Coninknjke van Vrankrijk, alwaer gedient heb- nemenf 
bende onder d’Anillerije, over de zijde van den Co- 
nink, fo gedurende het Beleg van La Chapelle in Ti- ban Den 
rafle, als ook in ’t veroveren van de Stede van Laon in ftonte 
Lannoy, hem uyten voorfzConinkrijke hadde getranf-^?^“* 
porteen na Vyanden Lande, hem gehouden hebbende .Oaflasi, 
by eenige fijne Vrienden, en onder andere by Geertruyt 
Maribo fijne Moeye, ontrent de voorfz Stad van Ni- 
vclle gefeten, by de welke hy gevangene hem hadde la¬ 
ten perfuaderen , tot aennemingc van dienft over de 
zijde van den Vyand, fulksdat defelve Geertruyt, om 
hem gevangene tot fuiken cynde te infinueren in de ken- 
niflè van La Motte (tot wiens huyfe fy bekent was) met 
hem gevangene isgereyft na de Stad vanBruflèl, hem 
addrefièrende ten huyfe van den ('elven La Motte, die 
door addres vandevoorfz Geertruyt, hem gevangene 
heeft begonft te ondertaften, wat refolutie hy hadde tot 
dienft van den Conink vanSpangien: waer van by den 
gevangene verfekert zijnde, als gedaen hebbendeaen 
den felven la Motte» eenige openinge van fekeren aen- , 
fiag op defe Stad van Bergen, en fulks by den voorfz la 
Motte, na verfchcyden communicatien endifcourfen 
daerop gevallen, aengenomen zijnde, is voorderdoor 
den felven la Motte in O&obri leftleden geaddrelfeert, 
en geprefenteert voor den Ertz-Hertoge Erneftus, en 
by den voorfz la Motte aen den voorfz Ertz-Hertog 
verclaert zijnde, dat de gevangene de gene was, die 
hem refolveerde ten dienfte van den Conink; werde 
fulks by den voorfz Ertz-Hertoge aengenomen, enge- 
fegt, dat hem ook inrecompenfevandien, geen geld 
foudc gebreken, en over fulks aengefprokenzijnde in 
defelve Camer van den Ertz-Hertoge, by den Secreta¬ 
ris deflèlvigen en andere fijne Raden, is door defelve 
ondervraegt op de particuliere gelegentheyd, ende voor¬ 
genomen aenflag van Bergen voorfz. En het verclaren 
dien aengaende by den gevangene gedaen door den 
voorfz Secretaris, ter prelentie en plaetfe als voren, by 
gefchrifte geftelt zijnde , heeft de voorfz Gevangene 
’t felve concept met fijn cygen hand getekent, enmcE 
oprechten vingeren befworen. Doch hebben de voorfz 
Secretaris en Heeren voorfèyd, terprefentie en plaetfe 
als voren, na ’t gene des voorfz is, nalatende alle vor- 
dere inftantie op den voorfz aenflag van Bergen, den 
Gevangenen nacrder onderfocht, en daer toe geper- 
fuadeert, dathy foude aenneiuen den perfoon vanden 

Hoog- 
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Hooggeboren Vorft Mauritz, geboren Princc van Oran- 
gien,Grave van Nafiau,om te brengen; tot luiken eyndc 
den Gevangenen doende leer vele en hooge beloften van 
recompenfe; hem gevangene ook aenwijfende eenige 
middelen, hoeenin wat voegen hy fulkdanigen feyt te 
wegefoude brengen. Onder andere dat hy gevangene 
hem foude fien te'begeven onder de Garde van fijne Exc- 
daer onder hy eertijden voor Soldaetgcdient hadde, waei 
onder hy lichtelijker en lender fwarigheyd foude ont- 
fangen worden, mits hy gevangene na lijn vertrek uytei 
dienft defer Landen, hadde gedient den Conink yai. 
Vrankrijk , en de goede Pafpoort die hy daer af was heb¬ 
bende van de Heeren vanMalmedy , Commiflarisor- 
dinarisvan de Artillerie van fijne Majcfteyt. Endathy 
alfoo acces hebbende, foude waernemen bequame ge 
legentheyt tot het volbrengen van den felvenfeyte, fo 
wanneer fijne Excell. foude piequeren fijn Paerden, of 
dat defelve hem ter Jacht begave , uyter Predicatien 
quame, of anderfints fo wanneer hy gevangene op den 
tour van fijne wach te, de Sentihelle houdende, defelve 
fijne Exeell. by ontijde hem gevangene voorby foude 
pafleren , wanneer hem gevangene occafie en gele- 
genthey t foude gegeven wotden, om met fijn Roer den 
perlöon van fijne Excell. te treftèn: tot welken eynde 
de voorfz Secretaris hem gevangene vermaende ’t felve 
Roer te laden, en te verfien met twee loden, of ander 
fins meteen gevedert loot, alles ter prefentien en plaetfc 
voorfz. So dat ook ondertuffehen een van de voorfz 
Heeren en Raden, over en weder was gaende na het 
bedde, en aen den perfoon van den voorfz Ertz-Hertog, 
en van dacr wederom comende na hem gevangene,over 
en weder dragende de particuliere propoeften op defer 
faken gevallen, alle ’t welk in dier voegen als voren ge- 
raemt, en by hem gevangeneaengenomenzijnde, is 
ook daer van gehouden formele note, by den voorfz 
Secretaris, dewelke ly ook den gevangen hebben doen 
ondertekenen en befweeren : waer na iseyndclijkde 
gevangene by eenen van de voorfz Heeren gebracht, 
tot voor het bedde, en by den perfoon van den voorfz 
Ertz-Hertog, die hem gevangene vermaende te execu¬ 
teren fijne beloften, met de navolgende woorden in Ita- 
liaenfe fprake: Facete quel ebe m’aveiepromcjj'o amajfate 
yuel Tiranno; daer op den gevangene geantwoort hadde 
in Italiaens: Lofaro. ’t Welk alfo en inder voorfz ma¬ 
nieren den voorfz Ertz-Hertog toegefeyt en belooft heb¬ 
bende, is inder voegen voorlz, in fijn moordadig voor-, 
nemen ook vorder verftijft, door dien Aflonville hem 
verclaerde, dat hy door cracht van een Miflè, diemen 
des anderen daechs in fij n prefentie foude doen, worden 
foude invifible, aenvangendehet voorfz feyt, fowelin 
de executie als na het volbrengen van dien; en dat hy by 
den Secretaris tot dien eynde des anderen daechs voor¬ 
genomen, inde Capelle tot Brulfel terMiflègeleytis 
ge weeft, en daer na hem geaffigneert zijnde eenige hand- 
reykinge van Penningen, boven de andere die hy te vo¬ 
rens hadde ontfangen; enhy gevangene op fijn vertrek 
voorts vermaent zijnde, by eenige van de Raden van 
den voorfz Ertz-Hertog, ofhet gebeurde dat hy gevan¬ 
gen worde, dat hy wel foude toefien het voorfz feyt niet 
fo armelijk te ontdecken, gelijk hadde gedaen den leften, 
aengenamen hebbende den Perfoon van fijne Excel], te 
vermoorden, die ’t felve door fijn faulte hadde ontdekt; 
want oft hy gevangene fulks dede, dat hy evenwel fou¬ 
de fterven, en fy fulxfijn aenfeggenaltijdsontkennen , 
en feggen fouden dat hy ’t hadde gelogen. En met dus- 
danigen moordadigen voornemen , fcheydende uyter 
voorfz Stede van Bruflèl, en hem begevende na Ant¬ 
werpen , met addreflc aen den Gouverneur van den 
Caftecle aldaer, heeft van den felven ontfangen Paf¬ 
poort; in dewelke den voorfz Gouverneur hem gevan¬ 
gen qualificeerde voor een Coopman, om alfo te be¬ 
dektelijker en fonder eenige verhinderinge, tepaflèren 
de Forten van dier zijden; in faveur van welke Pafpoor- 
te hy gevangene defelve Forten ook is gepaflèert, en gc- 
comen tot onder den Forte van Lillo daer hy is opge- 
haclt en finalijken gefaifeert, en van daer gevanklijk ge- 
fonden binnen defer Stad, tot welker plaetfen in diverfe 
rey fen en met merkelijke interval van tijde 

geexamineert en gevraecht zijnde , heeft eerft buyten 
pijne en vreeie van Torture bekent en volcomelijck 
verclaert, fijn voornemen en ’t gepafleerde hier voren 
verhaelt, nopende den voorgeroerde aenflag op defer 
Stad; na den welken hem vorder afgevraecht zijnde, 
wat anderen dienft den vyand hadde gepoocht van hem 
te trecken, is eyndelijk gecomen tot de voorlz beken- 
tenifiè , van den voorgeroerden Moordadigen feyte, 
t welk alfo verftaen zijnde, is dacrnafijne eerfte, tweede, 
en derde confelïïe, dien aengaende, gedaen op den vijf- 
.ienften defer, gerefumeert in den Raedhuyfe defer Stad 
in volle vergaderinge, en ten overftaen vande Hcere tot 
kennilTe , en judicature in defer faken by den Heeren 
Staten Generael gedeputeert, voor dewelke den gevan¬ 
gene , na voorgaeiide vermaninge , dat hy niemand 
t’onrcchte löude belchuldigen , lbnderlinge niet een 
Prince van fuiken Stamme en qualiteyt, als was den 
voorfz Ertz-Hertoge, en andere van fijnen Rade; dies 
nochtans niet tegenftaendc by defelve fijne vorige Con- 
feffie heeft geperfifteert, de refumptie van dien confir¬ 
merende metfijneygen Signature. Alle’t welke ge¬ 
ilen en geconfidercert, datlulkefeyten tcnexémplevan (Fol.82) 
anderen, tenhoogften behorengeftraft te worden. So 
hebben de voorfz Gedeputeerde met die van Magiftract 
en Raed van Oorlogen, binnen defer Stad van Bergen, 
gewefen en verclaert: Wijfen cn verclaren mitfdefen 
voor Recht, dat den voorfz Pierre du Four gevangene, 
heeft verbeurt fijn lijf en goed, en hebbendien volgen¬ 
de de voorfz gevangene gecondemneert, encondem- 
neren mitfdefen , gebracht te worden ter plaetfe daer- 
men gewonelijk is executie van Iuftitie te doen, en al¬ 
daer openbaerlijk op een Schavot aen eenen ftaek ge- 
worcht te worden ter dood, en daer na’t hooft afge¬ 
houwen , ’t lichaem gedeelt in vier quartieren , daer af 
elck een van de voorlz quartieren falgeftelt worden , op 
vier verfcheyden Geweften van der Stad, en ’t hooitge- 
voert na Lillo, plaetfe van fijn eerfte acncomfte, om 
aldaer op eenen ftaek geftelt te worden, ten aenfien van 
een ycgelijcken fijne goederen geappliceert totter Ge- 
neraliteyts behoeve. 

Aldus gedaen en openbaerlijk ten aenhoren van een 
yegelijk, gepronuncheert tot Bergen op den Zoom, 
in gewoonclijke CamerevanluftitieopdcnStadhuyfe 
aldaer, op-den feventienften Novembris Anno If94. 
ter prefentie van de voorfz Heeren. Onderftontgefchre- 
ven, Ter Ordonnantie van de voorfz Heeren Gedepu¬ 
teerde, engetdkent Mantcais. 

3©elPe Sententie ten felbcn 095e tegen pem opem 
baerltjft ter ejcccuttc geftrit té / binnen De boojft ^tab 
ban bergen op ben üioom. 

hertog ban <0upfeficnDeDatDefaPebanDcn©e&«> 
-L'ConinP ban B?anPrijP anDers af liepen Dan 
gemcent paDDe/ en Dat öc pope Die pp gepaDpaDDe / 
om D’^nfante ban ^pangien te troutoen / en met WXc 
paec pet ComnPrgP te betomen / pcm gepeel fafgeer- »>«Toe. 
De/ peeft boo? pem genomen fyn eggen boo2Deeï bg. !Lr” 
tpDö te foePen / en fiep met Den ConinP ban ©?anp; Stni" 
rpP te berfoenen/ en crïjgen Debo?DeripcfteConDi^n*« 
tien Die pp fouDe tonnen/ en peeft gercfolbeert Dat te 
Doert/ af-eer De $au£ De ConinP De abfolutie gebenrö 
fouDe/ om fpn fabeteaengenamertemaPen/ gepip 
fpn .ïftëoeDer pem geraDen paDDe/ Dat ppfitpopDe 
^paenfe fiaben met langer betroutoen fouDe; alfo 
peeft pp / fo in fpn até in fpno Meeberg Des ©eeren 
ClatiDp ban Ctépfe/ 2ïbt ban Cluraar name / fieft 
onDer De gepoo?facmpcpD Des Coninr begeben / enis 
metten ConinP bcrDjagcn en berfoent op feer bo?ber^ 
IpPe ConDitien ,• toantalles toat geftpiet toas/ fouDe ^ 
bergeben en bergeten 5pn: De ConinP peeft pcm pet SS 
«©oubernement ban $?obencc geatt02Deert; «epms ©ïann, 
Dacr De Coningen ban ©?anPrijP o?DmaerIijP placïf «!•» 
ten gecroont en gefalft te too?Den / Eofcpcrrgia / & t. SXu. 
5©eflDerp / <©upf e / gfonbrlle / en meer anbere 
plaetfen en «^teDen/ fonDenfitp onDer ’fConifiOge^'m 
poo?faempept begeben ,• De ConinP pceft penlieDen 

Wettelijk1 notp 400000. CJuIbens gegeben / om De grote fcfttiT «. 
D«V 



SS. Het een en dcrtigfte Boek 

fSntljo* 
ttio 
Pere; 
comtitt 
<Jènge- 
anö» 

öm / öaentttöc ftenlupöcc ©aöei* ficp Beftoaert paö 
öe / te betalen / Ijp fouöe in piccavöic bp öen Comng 
tomen öc Coniim poopte Dat fijn eécmpel / fijne 
Bpanöen poe lanftS fo meet crenltcn fouöe / en pem 
öen mtööel iicljtet maften / ompacftt’onöepte&jens 
gen öen genen Die pctnocp metijun ptelöen. 

©e c?er, ^e lertog Pan iBapnc is Pcrtcocften na 23out; 
toge ban gonöten/ftjn epgen önfonöet* <0ouPernement/ ’t toelfte 
h^SOet eenige toast öatftcmtoasfOPeegeblcPentnpetges 
na fteele ïtpft/en flcp PegcPcnöe op pet Caftccl Pan<©gon/ 
25ntir^ Ccn pan De fïerftfte piactfcn Pan öien / Pectoacptenöe 
50"birn.a|j>aci: JJ0C öje faftePoo?t0Pergaen fouöe. 

SHntftomo ©ecey/ Pact: Pan Pap altemct Pecpaelt 
peppen / toaö upt SCaagon gePlucfjt in ©?anftnift/ 
altoaec lip fttp alfo in öe giatic Pan öen Contnft paös 
öe netaadjt/ öoo? ontöecfiige Pan öen Comnj Pan 
dpawtetf öeffcpnen op ©janbcnh/ <gngeianö en 
öeDcöednnöcn / öae öc Conntft Pan ©?anftrtjfft Pele 
Pan Vm Pielt; Op öaerna met hiel toeten öes £0* 
nntftö Pan ©?anftnjft oPergePavcn in €ngelanö / pcüs 
öenöc ool$ 23?iePcn Pan öen felPcn Contnft acn pace 
rpajefr- cDe Staten Oencrael paööen pier Pan Pet * 
ftacn / aio öat in Cngelanö een ^paeno leeee of 
Cöelman gecomen toao/ öic pelefeceete tomminu- 
catie niette Coninginne pielt / en Pjefenöe of fulP.0 
motlit 3pn een panöelinge Pan ©?eöe / tupepen öc 
Poon'? Comngcn / öie tot pcnlupöen p?ejtiöitte fouöe 
mogen ftrecPen/ paööen fp aen paren ?£gent in €m 
gclanö itoel öc Caron/ leeec Pan ^cpoonetoalle / 
gefcp2cPcn / öat lip alöaet alleneecpigpcpö en fecreet 
öepolr poen fouöe/ om tc onöertaflen en te Pernemen 
toat öefe J^pacnfe leetc alöaet te öoen paööe ; maet 
PcraöPcttectt 3pnöe öoo? öen felPcn leece/ öat als 
öaec in Cngclhnö geene ^yaenfe leeccn noep €öe; 
len toaten/ öan öen Poo?f5 ®on Jtntponio ^ete?/ 
toaten fp DeopalPen geruit / öeut öc Ppanöfcpap öie' 
men topt / öat öe Contnft Pan ^pangien öefen loeres 
toao ö?agenöe. <De leecc Pan ^cpoonetoal ftp?eef 
00P Pctftaen tcpePften/ öat intponio ^etes gaeme 
ten rcpöPen toilöe öoen in loilanö / en öat pp tot öien 
epnöc pp öen <ü5?aPe Pan Cffcjcaenfgn Cjccell. Pan 
Jiaffau paööe öoen fclppPen/ en ooft aen öen ^tm 
Paffaöeut öcg Coninje pan ©janftrpetnn öen lage 
Pen iccre Pan ©ufanPal: pp fcpjpft Pp f&tflïbe pan 
Pen zd. ^cptcmö. 1 f94- Pat pp öacr Pan ooft toajs 
gcfpjoPen / om acn fijne goeöc lD?unöcn öaetPan te 
fpjeftenmaet öat öen tjecte SfimPaffaöeut Pan 
©?anPrpcP pent gefept paööe/ öat pp paeftftpöen 
Coninli ontDoöen fouöc too?öen/ naöienöenConinft 
(Pan ©?anftrpft) acn fpnen 9Cmba(faöcutgefcp?ePen 

füitï tc paööe alöuiS: 2£cngacnöe 2tntponio ^ete3/ ift öcnft 
w> u pent paeft te fenöen öaer pp meöe pettoaerto fal cos 

¥ <t men noeptano inöicn gp oo?öeelt / öat pp öienjtes 
ES2« lijft iiS öat pp in Stollanö treilt/ iftfalfeerölpöe3pn 
«git tt öat gn pent Pan mijnent toegen recommanöcett aen 

«öc Zeereu Staten Pan i^eöetlanö/ enöe aen mpn 
*j*ta' uïgeeve öen <0?aPe .ïBaurit^/ toaet aen ik Pan pent 
tmn ti fcptijpen fal / fo pacp tft toeten fal öat pp öaer penen 

c.nereplt iö / öcgccrenöc pent te faPotiferen / gclijft 
tc fpn pjomigpepö"en öen öanft öie ift pent toete P002 fpn 

ban «affectie pcröicnt/ $c. <Dan/ fep^pft Caron/ öat 
Apan^cöe Coninginne Perfocpt 3ijnöe öaer toe P002 pem een 
SniC l>afpoo?t / gcPjaegt paööe toat pp alöaet toilöe gaen 
©at, maften/ cn of pp öaer ooft toilöegacnguacööocH/ 
lana toafjj pier gcöaenpaööe; pemtotllenöe te laftelegs 
K’cngen/ öat Pp oPcr öe Cafcl Pan ö’SCmöapöeur ges 
Hem- jjetöifputcert paööe / en paööe pouöcntfacnöe/ öat een 
atotet contnft öen anöeren (toefenöe met malcanöeren in 
öittfc» <©o2log / met gocöe Confcientie) ntoepte öoen cms 

üteugen/ ’t toclft pp cnöensemöafifaöeurontftenöc; 
ïjoe pet 5p/ fcp2ijft Caron/ pet fcppnt öat pp öacr 
Poe? èn anöcrftnto in öc guaöc gratie geraeftt io. TE>c 
publpftc Cafelen 5tjn Pele rappo?ten fuBject / öie öifts 
ntael tegen öe toaerpepö gcöaen too?öen / öiemin|t 
tc pouöcn to’töep, iftcrpgeröiftmaelaenöempne 
öie .fjBoitf C2tc($ cafcl te feergetooon toaten/ cn 
öie mp Peel liePcr acliter PlcPett; toantifttoeetöat 
Pan fpn fCafelccno een üiappo?t aen öen lömtrael 
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geöaen toerö/ ’t toelft pem Peel enrufr Per toeft te/ fc. 
Nomina/ pp meent öat öefe BtagePan Pare|Bas 
jeft. 002|aftc toa.0 / öat öe Poo?f$ §^ere3 nictin ©olianö 
guam/ <$t. 

lonftpeer 5Crem Pan t^02p/ öie om pjn grote 
goetis toille öenrpftenOo?pgenoemt toeröe/ toierö2Sï£nt 
ontrent öefe tpö inöen lage gePangen genomen / cn 
op öe ©oo?s$oo?te alöaer gcP?a*;pt / ’t todeft een feer S«n« 
groten roep maeftte; pp toeröt Pefcpnlöigt öat Pp s«n. 
cojrefponöentie ptelt met öeBpanöen/ enmenponö 
eenig öefepept infpnComptotr/ öat pp piepen ge^ 
fcp?ePen paööe aen Ctto lartmotot buffel / öacr 
Pan öat pier Poten Perpaelgemaefttip/ atoöatftp/ 
netfen.s eetten Contano / fefteren Poo?flag Pan ©2eöe 
geöaen paööe Pan toegen öen Cm-lertog CrnelïuP- 
en öaer toeröe Pp gefept / öat Pp ö ntfiructie Pan öé 
«aefanten Pan ^Penemarftcn / en ©2opofmc Pp öefcls 
Pe <©efanten Pan öeBerecnigöe^eöa lanöen/ aen 
öen Comng Pan <3Denemarften / öaer upt geöaen" 
met öCjS Comnftö amtooo?öe aen öen feipcn Sartio / 
fouöe gefonöen peppen/ en öat po öcfciPe Percreactt 
paööe Pan mx- 3!oo.ö öe jlcnpii / iiacö en ©enfios 
naris Pan öe ^taö Pan Oo2ö?ccpt / öie meöe een 
Pan öc <©cfantcn in 3Penemarften aen öen Coninpoe- 
toeeft toas: <Dc Poo?f5 ^onftet verent Pan <©020/ 
toas Pp öen oPerleöcn ©?ince Pan C?angien in groot 
crcöit getoeep / en toas ooft <©onPerneur getoeeft 
Pan öe ^tcöc Pan cZimlm in^eelanö/ ten tnöe 
Pan öc 23elcgcrïngc öer fdPer ^teöe; öe leere 
^?incc Pan Cjaugjcn paööe öen feiPen <©02« ooft ges 
Pjiipftt oPer Den ©?eöe-panöel Pinnen 23?eöa / als 
ooft tot t©em/ en in meer anöerefaften Pan imüo?s 
tantie / cn na pet moc2öaöig omP2engcn Pan Den 
Poo?f3 leere j3?ince Pan C?angten / is pp pp mpn 
leeren Staten Pan lollanö genomineert / eutoi öe 
leeren Staten <©enerael gecommittecrt/ engeöcs 
puteert aen Den Coninft Pan B?anftrpft / opöe^es 
gotiatie Pan De ödatte Pan öe ^ouPèrainitept öefer 
Ean^en. 

M Dat öe Poü?f3 Pan <©o?p gepoo?t / en ppeoms 
miffarifen Pan ’t lof geeramineert toas / peeftp? 
obergegcPen Dit naPoigenöc <0cfcp?ifte» 

‘LJOewel Arent van Dorp voorfeker houd, datbyof 
”*■ donder hem niet bevonden is, ofimmermeer bevon- öp.jon ’ 
den fal mogen worden eenich licht of befcheyt, dat hem arènt U 
in fufpitie foude behoren te dellen, by den onpartydi- ban 
gen van een quaet Patriot te wefen, en verflant met ten 
Vyand te hebben, fo fullen daer toe als by overvloed ontftljul* 
dienen de navolgende redenen en bewijfen. biginge 

En eerftelijk » dat alle fijne Goederen, Landen en °b«8*« 
Renten, dies hy de waerde vaneene merkelijke fomme 2e',eR*, 
heeft onder’s vyands gcfach, zijngcconfifqueert, blij- 
kelijk by een a&e van fommatieuytgefchrcvenbyjan 
de Smijter, Rentmeefter van de geconüfqueerde goe~ 
deren in Braband ; dus anders by adeauctcntijk, dat 
fekere grote fomme hem refterende ter fake van de over- 
latingevandc Hecrlijkheyt van ’t Hcemfe, by den Her¬ 
tog van Panna den Heere van Trafeignes, Debiteur der 
felver, quijtgefcholden is. 

Alnoch daer by dat hy gedrongen zijnde in ’tjaer 
1591. over ’sVyands zijde te reyfen, fo om ftaeten In¬ 
ventaris te maken van de achtergelaten goederen, van 
wijlen Jonker Jan du Bofch, als ook om eenige Muni- 
menten te over-comen, die hem in fijne ProcelTen no- 
dich waren, hem niet heeft genoeget meteen Pafpoortc 
in communi forma: Maer een geheel ander en fuiken een 
heeft willen hebben, als mits d’welk (na’t bedunken 
van hem en fijne goede vrienden)’tgaen en keeren ver- 
fekert mochte welen, d’welk immers denoteert eene 
diffidentie, en behoort hem hier van vryte maken van 
alle afterdenken. 

En dies noch te meer, dat hy’t fijnre wedercomfte 
die van Zeland waerfchoude , datter eenen acnflach 
voorhanden was op Huift, blijkelijkby de Miffivedie 
is onder deHeeren Commiflariflèn. 

Item, hebbende de voornoemde van Dorp binnen 
drie 
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driejaren herwaerts doen vercopen den hout van fijne 
BoflTchen, gelegen onder den Ouden-Bofch * aen eenen 
Jan Rotnboutfz, Schepen tot Etten, na datmen metten 

1 g,\ voornoemden Smijterafcoop gemaekt, en hem daer af 
naddevernoecht,- foheeftdenfelvenSmijternoch in de 
Maend van O&ober killeden den voornoemden Jan 
Romboutfz binnen het Calleelvan Hoogllraten gewel- 
delijk doen halen , en hem afgeperft(da't den voorpoem- 
den van Dorp hem fal moeten goet doen) twee hondert 
en dertich guldens, en boven dien noch twalef guldens 
voor de Soldaten , feggende by den atcoop bedrogen 
te zijn geweelt, d’welk immers teeken is van vyand- 
fchap, blijkende byMilfive van des voornoemden van 
Dorps Agent in dat Quartier, in date den j$en. Oéto- 

bris i f94. 
Dies noch meer in evidentie Helt fekere Requelte by 

hem binnen een Maend herwaerts geprefenteert aen 
de Heeren Generale Staten , concluderende tot quijt- 
fcheldinge van alle lopende fchulden en Renten , die 
hy door ’svyands zijde fchuldich mach weten, de con- 
filcatie van anderens goederen te begeeren , en noch 
Vriend der fielver geacht te blijven, dat mach t’famen 
nietbeftaen. 

Sijn fchrijven aen Hartius heeft nergens anders toe 
gedient, dan om hem willich te maken ten vervolge 
vandeMainleve van wijlen Jonker Jan du Bofch,d’welk 
(onder correftie) ten quaden niet behoort geduidet te 
werden, fo’took billicx en foude behoren, indien hy 
felfs deur fchoon praten, fonder onfegemeene fake hin¬ 
derlijk te wefen, over’t fijne mede deMainleve conde 
vercrijgen; verfoekende het believe de Heeren van den 
Rade alles in ’t goede te duyden. 

Doorban ^orp té ccntge Dagen na fijn app?e? 
Dentteenbedjoringe/ toeDcromlctégelatencn ontfïa- 
gen / ntttéDeflouöenDe fyn boo? eetrfl / enDaec? 
na öeiH|ageboo? fijne gebanfeenemfte; en Dc $?ocu? 
reut <®enecael mobeecöe ïjem ban toegeit De 3£oge 
(ébecigbept fteocesS / baec tegen tjp fijne Defenfie DeDe/ 
Dan bjetD bp fijn leben niet gepnDtcfjt / en fijne <Êrfge? 
namen namen D’artemementen ban Den felben $?o? 
teffe na fijn obedijDen aen. 

^e boo?f5 ffêc. 3J00.Ö DeiBenijn / ïïaeD en JBcnfïo? 
s# nacté ban <©o?D?ecIjt/ toetD Daet obet befebjeben bp 

SK Den Ijobc ban ïjollanD / aitoaer öP op febere ^metco? 
iaaeo en gatotien gepookt en onDetb^aegt toeut/en gepookt 
aarnfio. öc/ fjeeftmen fjem ontffagen / en panD-taflinge en 

belofte Doen Doen/ ban Tallen ttjOentoeDec te compa? 
reten Des? bermaent 3tjnDe ; pier upt fc&ijnt hebben Die 
bani©o?D^ct)t/ Die / fo eenige p?efumeerDen / fjern 
toeltotlDenguijD toefen/ Detoijieïjpfeec grote autlio? 

to’aedtt dteptalDaecpaDDe/ enfomtpODefelbeoberöe |Ba? 
opDeia.gi|jCaet/ nafjenlupDeropinie/ al te bele geb?upbte/ 
h°"an fo Datfe epntelp cefolbeerDcn tjem nergens in te ge? 

b2itpcften/ booe en al eer Dat pet Reatus, Daedn OP 
guanfupObnDen ^obe bier Doo? geftelt toaö/ fouDe 
afgebaen toefen. USaer om Defc fabe beter te bet? 
ftaen/ falift bier D?ie 25?ieben laten bolgen/ Die De 
b00?f5 ^000 De IBcntn aen Den l$eere 31o? 
ban ban <©lbenbarnebelt ban Defc fabe gefcb?eben beeft/ 
Daer ban Den eerften toasi in Date Den febenDen <©ecem? 
b2té i S9 4‘ lupDenDe alöité: 

!tari0 
ban 
<© o?» 
Djecflt / 
toojtoa 
Der 

tielian 
3ürtnt 
ban 

jBifftbe 
ban 
JRtefter 
310000e 

MYN HEEKJE, 

Is nu ontrent driejaren geleden, dat wijle Mr. 
Pauwels Buys my doen waerfchouwen heeft, 
dat ik veelheymelijke Vyanden hadde, die my 

- . nagingen met loden fchoenen,’t welke dier tijd 
^En°' in my niet konde komen; eensdeels om dat den Auteur 
itipn met my noyt fonderlinge vriendfehap hadde gehouden, 

waer deur ik my liet bedunken, dat dat niet gefchiede 
Denbar. uyt trouhertigheyd, maer veel eer na fijne aert of com- 
nebelt/ plexie, ommy te brengen in diffidentre van de gene, 
3tfebo* die fchenen myne vrienden te wefen; anderfdeels om 
DenSa'n" dat ik een verfekert gewilfe hadde , dat ik niemand, 
De ban mijns wetens, billicke oorfake gegeven hadde van offen- 
S)»Uanï>/fie of mifcontentement in mijn regart. ’T is wel waer. 

IV. 

dat ik fomwijlen heftige propooften hebbe moeten ge-bebojöc 
bruyken indepolitijkedehberatien, encontentien aen-**”36 ÖR 
nemen, of om de preeminentien, Privilegiën en Ge-^p^” 
rechtigheyt van de Stad Dordrecht (die veel benijders f 
heeft) fo veel in my is geweeft, te mainteneren en voer 
te ftaen, ofom degemeene fake, namijn befte gevoe¬ 
len en geringe verltand , te helpen hanthouden , tot 
vorderinge vanGodes eere, en de Gereformeerde Re- 
ligie, welk refpeöin myalle andere confideratien ver¬ 
re overtreffende is. Maer dit zijn geen faken om my 
iülks te haten, immers niet fulks te tratferen; elk be¬ 
hoort dies aengaende fijn gevoelen vry te hebben, en 
vrymoedelijk uyt te (preken , fonder vreefe van ondank, 
haet of nijd : Quando confiditur in medium: neque unqitam 

in deliberationtbus de P^epublica laudati fuerunt} qui quod 

fentiunt, quam vis optimum Jit, tarnen invidia metu non au- 

demdicere, (Datis: Alfmenvan het gemeene befte han¬ 
delt, en zijn die noyt geprefen geweeft, die in beraet- 
flagingen van Land-faken haer gevoelen, ’t welke an¬ 
ders het befte is, uyt vree/e van wangunft niet derven 

jvcrclaren.) Maer nu worde ik hoe langer hoe meer ge- 
waer, dat de voorfz waerfchouwinge niet ydel is ge¬ 
weeft, en datter vele zijn, die my uytwendelijk (choon 
femblanttonen, en innerlijk haten fonder oorfake, fap- 
peren en mijneren om my te ruïneren en bederven, of 
in fchande en oneere te brengen, ’t welk ik uwer E, 
moet dagen, als mynen goeden bekenden vriend, die 
alderbeftbewuftis, hoeikmy defe naeft voorleden 28. 
Jaren gedragen en gequeten hebbe. Na mijn weder- ©er* _ 
comfte uyt Italicn, daer ik voor eenen tijd gereyft was > D**jf J8* 

principalijk om te ontvlieden de wreede proceduren en^nbe» 
executien van den Hertog van Alva, (alfoikmy in denltanöe 
Hageen elders hadde verclaert, en opentlijke profeflie seöaem 
gedaen van de Gereformeerde Religie, -die ik al in den 
Jare Lxij. binnen Orleans aengehangen hadde) heeft- 
men mygefonden naBergen in Henegouwen, om fijn 
Excell. te verfoeken na Holland te willen comen , of 
een groote Perfonagie van aenfien, als fijn Luytenant 
herwaerts te fenden , diedenGrave van der Mark met 
fijne gedebaucheerde Krijgslieden, (oude reprimeren en 
in officie houden , eer dattet Land altemae! verloren 
ginge; in welkereylewatarbeyd, wat moyten en pe~ 
rijculen ik gedaen en gefupporteert hebbe , kan Tho¬ 
mas Geniets noch wel gedenken; door welke proeve 
of eflay van getrouwigheyd , multis pr<eftantioribus ab- 

nuentibus auttunc temporis refugientibuspra metu (doe vele 
beter gequalificeerde dat weygerden, of uyt vreefe in 
dien tijd fchroomden fulx te aenva^rden) is my opgeleyt 
denlaftvan’t Advocaetfchap Fifcael over Holland, nem- 

pe, in den beginne van den Jare Lxxiij. om den voorfz 
Grave van der Mark , den Heere van Opdam, Bartel 
Enten'sen andere Gevangenen en Adherentenhaer Pro¬ 
ces temaken, en den Officier ter Goude t’affïfteren in 
’texamineren , endoenftraffen den genen, die gecon- 
jureerthadden, om die Stadt aen den Vyand te bren¬ 
gen ; daer ik over Ys, en meeftal te voet gereyft ben. 
dicht onder de Schans van Capelle op d’Yfièl daer de 
Vyand lag, genoech binnen fchoots van Mufquet. Ik 
fwijgealled'andere fware en periculeufe Commifiïen, 
executien en menigvuldige befoignen , fo van den Ra¬ 
de nevens fijn Excell. als van de Heeren van Holland, 
Camer van de Rekeninge, en Gecommitteerde ter Ad- 
miraliteyt te Rotterdam , alfo daer in Holland anders 
geen Advocaet Fifcael was dan ik alleen, daer tegen¬ 
woordig fo menig Collegie , fo menig Fifcael is , wel 
driemael hoger getraöeert, in veel minder perijkelen 
en fwarigheden ; alle welke Collegien ik in den begin¬ 
ne op eenen tijd gedient hebbe , onder een ordinaris 
traftement van 2oo. Philips Guldens ’sjaers. Uwe E. 
weet by haerfelven, of het my niet veel profijtelijker 
en gemackelijeker ware geweeft , te blijven Advo- 
cact poftelerende voor den Hove van Holland , had¬ 
de ik niet een fonderlinge yver gehad tot de handhou- 
dinge van de ware Chriftelijke Relige , Liberteyt en 
Vryheyd van den Lande tegens den Conink van Span- 
gien en fijne Adherenten. Daerna ben ik ver- 
Tocht geworden (gy weet dat ik noyt fo cleyn van 
couragic was dat ik eenigen ftaet , commiffie 

ffff of 
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of Officie oyt geambieerr hebbe) om neffens ’t voorfz 
Officie van Advocaet Fifcael, ook te bedienen den ftaet 
van Raed Ordinaris in den Hove van Holland, ’t welke 
ik inlgelijks ter begeerte van fijn Excell.en mijn Heeren 
Staten aengenomen, enmydaerin gequeten hebbe (fo 
ik hope) na behoren. Dat ik Scipionem Bovetus(die by 
eenige van aenfien gefupporteert wierd , gelijk nu Sion 
Luz) hadde durven aengrijpen, heeft Meeftr. Pauwels 
Buys daer uyt oorfake genomen,om fijne Dochter t’avan- 

'ceren (gelijk gebleken is)cn de Heeren Staten te perfua- 
deren,dat beyde de voorlchreven Staten niet waren com¬ 
patibel , hoewel nochtans in vele andere Provintien fulks 
gelchiedt; endie ik tot den Jare 1581. gelamentlijk be¬ 
dient hadde fonder reproche, of mifcontentement van 
yemand,en heeft foveel te wege gebracht,dat ic ’t voorfz 
Officie van Advocaet Fifcael(alfo my d’optie gedefereert 
wierdt) hebbe verlaten, behoudende den ftaet van Raed 
ordinaris in den Hove van Holland, die ik voort bedient 
hebbe tot May-dage Anno 84. tot feer goed contente- 
mentvan fijn Excell.en van mijnHeeren deStaten,Edelen 
en Steden, ja alle de Ingefetenen van den Lande, als ik 
anders niets weet; ten ware dat de Heeren van Amfter- 
dam tegens my geoffenièert waren , ten opficht van 
’t rapport by my gedaen, en d’uytlprake daer op gevolgt, 
tot voordeel van de Heeren Staten , nopende ’t different 
van deonbefaelde renten, fecr vele duyfenden impor¬ 
terende ; daer van uwe E. en Meefter Pieter vander 
Meer > voornementlijk ’t beleyd van de fake bevolen 
was. Tot dier tijd toe wete ik niet, dat yemand anders 
hem over my beclaecht, ofquaed contentement gehad 
heeft van mijne comportemcnten, in ’t bedienen van den 
voorfz ftaet van Raed Ordinaris in den Hove van Hol¬ 
land. En gedenkt my noch feer wrel, dat mijn Heeren 

(Fol.84) Staten niet wel cn behaechde, dat fijn Princel. Excell, 
(fonder wiens aggreatie en adveu, ik den voorlz ftaet 
niet begeerde te verlaten) geconfenteert hadde, dat ik 
my foude mogen begeven in den dienft van de Stad Dor¬ 
drecht, in de plaette van wijlen Meeftr. Adriaen Wenf- 
fen; fo dat alle denhaet en nijt, die mijne quaetwillige 
tot my zijn dragende, alle fijn fondament en oorfpronk 
is nemende, uy tten aengenomen dienft van de Stad Dor¬ 
drecht; enfullen noch na my alle getrouwe Dienaers 
van der Stad, gelijken haet onderworpen zijn en blijven, 
die volgende naren Eed, de eere, Hoogheyd en Ge- 
rechticheyd van der Stad (dewelke geftadiglijk van d’an- 
dere Steden benijt en aengevochten wordt, ) getrouwe¬ 
lijk fullen willen delend eren envoorftaen, fonder’t oog¬ 
merk te nemen, (’t welke veeltijts gelchied) om deur 
’t faveur van d’andere Steden gepromoveert te worden 
tot hoger, profijtelijker en gemackelijker Staten of Offi- 
cien, dan den voorfz dienft van Dordrecht is, daer toe 
mijn Heere Burgemqefters en Regeerders der voorfz 
Stede, ten felven tijde my hadden doen verfoeken, en 
tot dien eynde gedeputeert, ommetmy te trakteren in 
denHage, Jacob Muysvan Holij Schout, Jacob Coel 
Adriaenfe Treforier, en Mr. Jacob Pauli, dier tijd Pen- 
fionaris der felve Stede, in welken dienft getreden zijn¬ 
de, enter liefde van de Stad en van de goede Vrienden , | 
die hendesbemoeyden, verlaten hebbende den voorfz 
ftaet van Raed ordinaris, is terftont daerna gevolgt het 
jammerlijk affterven van fijn Excell. God weet in wat 
fwarigheyd wy ons alhier bevonden, foten opfichte van 
dequaedtwilligeofmin dan goede Patriotten, diemen 
hier uytter Stad fetten mofte, als van de grote confler- 
natie en perplexitey t onder allen, by gebreke, na ’t ge¬ 
meen gevoelen, vangenoechfameautoriteyt en midde¬ 
len, om ’t geweld van de Vyand langer by ons felven te 
mogen wederiken; waer deur, en ook dat die van Zee¬ 
land in defelve conjunkture , fchenen hare Bondgeno¬ 
ten te willen prevenieren, men genootfaekt is gewor¬ 
den, hulpe en afliftentie van Vrankrijk, en daerna aen 
de Coninkl. Majeft. van Engeland; ja de Souveraineteyt 
van den Lande fucceflivelijk te defereren, indien hare 
Majefteyten belieft hadden delelve t’accepteren. Hoe 
eninwat manieren ik my in alle delelve fwarigheden 
gedragen en gequeten hebbe, weet niemand beter dan 
uwe E. die over-al tegenwoordig zijt geweeft. Waer 
nadenGrave van Lycefter * d’eerfte mael vertrokken 

zijnde uyt den Lande na Engeland, en wy de tweede 
reyfe derwaert gefonden zijnde , om meerder fecours 
te verfoeken aen hare Majefteyt, wie heeft denmeeften 
ondank moeten begaen, en die fpijtige woorden horen, 
lo van hare Majeft. als van den voorlz Grave van Lycefter, 
en van andere Eleeren van den Rade, ter caufe van 
tmisveiftand, gerefen deur ’t overgeven van de Stad 
Deventer, en Schanfen daer ontrent, en deur’t over¬ 
leveren en defenderen van de Brieven geparapheert Roe/- 
fuis vidit, dan ik, die hoewel de infuffifantfte van al¬ 
en , met het voeren van’t Woord gekft zy geweeft ? 

n na dat den voorlz Grave van Lycefter wederom in 
/.eland gecomen was, daer hy de Staten Generael dede 
belchnjven binnen Middelburgh, heeft uwe E. op my 
die van wegen mijn Heeren Staten van Holland, met¬ 
en Heei e van Noortwijk, Henrik Arentfz. en Meefter 

Frederic B°ymer,gec°mmitteert was ter felverVergade- 
ringe) luiken vertrouwen en confidentie gehad,dat gy my 
by uwe Brieven toegefeyd hebt,een extraordinaris trakte¬ 
ment van vier ofyijl hondert guldens ’sjaers, tot Iafte 
van mijne voorfz Heeren Staten, indien de rcconcilia- 
tie met den Grave van Lycefter conde werden gemaekt, 
folx dat hare Majeft. mochte te vreden geftelt werden. 
daer in by my, deur Godes genade, fulx gearbeyt en 
gebefoigneertis geweeft, die de principale direktie had¬ 
de , dat delake voor dien tijd is geappailèert en geac- 
commodeertgeworden. Maer belangende eenigl re- 
compenfe van my, daer van ik tot noch toe gefwegen 
hebbe, vtrbum nullum (wiert niet eens gerept) immers 
terftond daer aen , na het verlies van Sluys , gevolgt 
zijnde het tweede different of groter milVerftand» fou- 

Sfjne ichultpliehtich gemaekt hebhen aen de 
fcditieufe fadie binnen Leyden, afvragende Cofmo de 
Pefcarengis, ofik my daer mede niet hadde gemoeyt 
Dit is d eerfte recompenfc van mijne getrouwe dien-* 
Iten. Daerna heeftmen valfchelijk opgeworpen die 
notoire calumnic van de minute van ’t Odroy 
daer van ik uwe E. fckeren tijd geleden » welènde in 
denHage, by monde hebbe onderricht» en MijnHee¬ 
ren van den Hogen Rade vertoont, dat ’t gefchrifteby 
mijn handt gefohreven » beginnende Inftruktie, &c* 
t welke mijne quaetwillige feyden te weien de minute» 

»nJ^er ^an ^er^,c.^ pketfen was diieorderende van 
t Octroy , ja dat in ’t Oétroy geheele zijden fchrifts 
ftonden, die in t ièlve gefchrifte of inftruktie niet be- 
vondenwierden* leem, dat in cTInftru&ie eenige Ar- 
tijculen waren, die in ’t Odroy niet ftonden, fo dattet 
per rerumnaturam niet mogelijk is, dat ’t voorfz gefchrif- 
te or Inftructie de minute zy van ’t voorlz Oktroy, be- 
halven datter in delelve Inftruktie onbehoorlijk gero- 
yeert en getracheert is ex poftfaEio, fulks datmen ’t niet 
leien can, en op eenige plaetfen geenen fin ofte ver- 
Jtand gebleven is , en dat fo wel den Secretaris, die 
t Oktroy ondertekent, als den Clerk , die ’t gegrol- 
feert heeft, beyde verclaert hebben by heuren Eed, 
dat ik my niet gemoeyt hebbe mette extenfie, zegelen 
of uytgeven van t voorfe Oktroy , en datter niet is 
gegrofleert uyt mijn minute of hand, of uytte voorfz 
Inftruktie. Dit fpel was my berockent, gedurende 
mijn ablentie in de Legatie van Denemarken ; maer 
t huys gecomen zijnde , en mijn Legatie gedaen heb¬ 
ben de als voren, laetmen V daer fteken; en wert my 
nu gefufciteert dederde en noch groter calumnie, die 
my valt van foer harde digeftie, als dat ik foude cor- 
relpondentie houden met eenige aen d’andere zijde, 
uyt dien dat ik ten huyfe van Heer Arent van Dorp ben 
gelogeertgeweeft, en dat ik hem geholpen hebbe aen 
de Copye van de confeffie van Pierre duFour, en ge¬ 
fonden d’inftruktie voor de Gelanten van Denemar¬ 
ken , mette propofitie daer uyt gedaen, en d’antwoor- 
devan den Conink daer op gevolgt; en ben beducht 
dat my dele tragedie werd berockent en gevoed by 
eenige , die my uytwendichlijk goed femblant van 
vrundfohap tonen , en die ik al mijn leven niet dan 
eere en vrundfehap bewefen hebbe , en noeh doen 
foude, daer het te paffe quam, en in mijnder macht 
ware. Sed nulla font occultiores inJidU, quam «e qu* 
tent infimnUttone offitii, aut in aliquo nsgeffijudinisnomine $ 

nam 
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nam qw palam ejl adverfariits , factie cavcndo litarc 
poljis : hoe verö «ccultum , intcjlmum , ac domeflicHtn 
rnalum , non modo exijht , xcrnm ctum opprimit ante- 
quam profpicere atqut explorare potucris. (Dat is : 
Maer daer cn zijn geen heymelijker lagen, dan de ge¬ 
ne die dier fchuylen in geveynfdc altè&ie , ot onder 
den naem van eenige vruntfchap; want voor fijn open¬ 
bare partye canmen fich lichtelijk wachten : maer dit 
heymelijke, inwendige en domeftijkequaet, ontttact 
niet alleenlijk, maer overvalt ook eer datmen c voor- 
fien of gewaer can werden.) Maer ik wilt den Hee- 
re opgeven, die alle herten en gedachten kent en deur- 
fiet, en fal u E. hier van de ware gelegentheyt verhalen, 
fo de fake gepatfeert is, na mijn bette wetenichap en ont¬ 
houd, en tb ik bidde en wentche, dat God Almach 
tich in den dag desOordcels mijn ziele genadich zy. We¬ 

iger* dergecomen zijnde uyte voorlz Legatie van Dencmar- 
ÏMiUflJnj^0 en ons rapportgedaen hebbende ter Vergaderin- 
S’r ge van Mijn Heeren de Staten Generael der Vereenigde 
met Nederlanden,heeft my. Heer Arent van Dorp (tot wiens 
®o|P/ huyfe ik gelogeert was) gevraegt over Tatel, fo my 

dunkt, na’tfucces van onie Legatie, en hoe wy waren 
getraVeert-en onthaelt-geweeft, en wie dePropoiitie 
aen den Conink gedaen hadde. Ik hebbe hem gefeyd, 
dat wy feer goede antwoorde en betcheyd vandeCo- 
ninkl. Majeft. gecregen hadden, en teer wel getraVeert 
waren geweefi, en dar de Propofitie was gedaen by den 
Heere Doclor Voetin deHoogduyfetale, maer dat wy 
die gefamentlijke gedrdfeert hadden uyt onfe Infiru&ie 
en mede-gegeven ftucken; daer hy weder opfeyde in 
paffant, Soudemen niet een copijtgen daer van mogen 
hebben? ten welken ik dier tijd niet wijders en hebbe 
gcantwoort, alfo ’t propooft by anderen geinterrom- 
peert wierf. Sekeren tijddaerna, wedergecomen zijn¬ 
de inden Hage, heeft hy my gefeyd, dathyde befoinge 
van Vrankrijk en van Engeland hadde, en dat.hy om. 
fijn finnelijkheyd daer gaernebyvoegen foude, ’tgene 
in Denemarken gepatfeert was, fo daer niet fecrects 
onder ware, en men ’t felve wel communiceren moch- 
te» of diergelijke woorden in fubftantie,, prefenteren- 

' de my daer tegens Copyete geven van dëvoörfz harfde- 
.V: linge van Vrankrijk en Engeland, Ik hebbe hem daer 

op geantwoort,dat my de voorlz handelinge van Vrank- 
• - rijk wel bewufi was, en-dat ik debefoinge van Enge¬ 

land hadde, als felverdePenne gevoert hebbende ; en 
belangende de befoinge van Denemarken, dat daer niet 

(Fol.85) fècreets onder fchuylde,mijns wetens,of datmygeopen- 
baert was, en dat Pieter mijn Dienaer, die daer by ftond, 
of af en aengink, hem wel Copye fbude fchrijvenen 
overfenden vande voorfz inftruVie, propofitien en ant¬ 
woorde, die hy feyde tebegeeren. T’huys comende 
heeft Pieter my gevraegt, of hy de voorfz Copyen fchrij- 
ven foude voor den Heere van Dorp: ik hebbe hem ge- 
feyt dattet geen haeft hadde , of my doe niet te pafiè 
quam. Daerna wedergecomen zijnde in den Hage, 
heeft van Dorp mijn Dienaer gevraegt, ofhy de voorfz 
Copyen mede gebracht hadde; die daer op geant woort 
heeft, fo hy feyt j neen: Waer op den Heere van Dorp 
weder op hem begeert heeft, dat hydefelveCopyen 
eerftdaegs foude willen maken, en aen hem overfenden, 
hy foude hom drinkgeld fchenken , fo hy feyt. Ten fel- 
ven tijde ifl ook gebeurt, dat ik comende uyt’t Colle- 
gie van de Gecommitteerde Raden van de Heeren Sta¬ 
ten, van Dorp my gevraegt heeft, offer niet nieusge- 
comen was: ik hebbe hem gefeyt, niet befonders, dan 
datter tot Bergen op Zoom eenen Schelm gevangen 
was, weder by Erneftoopgemaekt, om fijnExcell. te 
brengen om denhals, of de Stad Bergen te verraden , gelijk hy in fijn examinatie foude bekent hebben, en 

ebbe Anthoni fijnen Dienaer, ter begeerte van Mijn 
Heer van Dorp, ’t ExtraV ofCopyevande Confeffie 
laten uytfchr'ijven, die een van de Deurwaerders my 
gegeven , en uyttet comtoir van de Clerken gchaelt 
hadde, daer meerandere Copyen getchreven, en aen 
de Heeren , diefe begeert hadden , gelevert ware,n: 
Waer na weder gereyfi zijnde naDordrecht,heeft mijn 
Dienaer my andermael gevraegt, ofhy de voorfz Co¬ 
pyen fchrijven en overfenden foude aen Mijn Heer van 

IV. 

Dorp; ik hebbe hem gefeyd, dat ik het wel lijden mach¬ 
te dat hyfulksdede, of diergelijke woorden } en heeft 
fulx uytgelchreven (fo hy my lêyde) de voorfz lnftru&ie, 
mette propofitie daer uytgemackt, en d’antwoorde des 
Coninx, en alle ’t felve overgetönden aen den Heere 
van Dorp, gecacheteert met lijn Cachet, fo hy feyt; 
maer hebber nochtegelefen nochtcgefien, alfoikoptc 
Bmyloft-Feefte was vanden Voor-Soon van Mijn Hee¬ 
re den Borgemeefier der Stede Dordrecht Willem de 
Jonge. Ot nu Heer Arent van Dorp ’t felve Paket ont- 
fangen heeft, en wat hy van meningc is geweefi daer 
mede te doen,en weet ik niet; anders dan dat hy my fey¬ 
de, als voren ook verhack is, dat hy’t voegen wilde 
by de twee andere belöignen van Vrankrijk en Enge¬ 
land , om fijn finnelijkheyt. Dit is alle ’t gene ik hier 
van weet, en wil u £♦ welverfekert hebben, dat ik in 
een rond jaer over twee reyfen aen Arent van Dorp niet 
getchreven hebbe, eens feer onianx na ’t overlijden van 
mijn voorgaende Huyfvrouwe, ’t welk was een ant¬ 
woord op fijnlchrijvens, daer mede hymy wasconfo- 
lerendc over ’t affterven van defelve mijne Huyfvrouwe; 
en noch eens, doen ik mijne tegenwoordige Huysvrou- 
we trouwen foude, nu bet dan een halfjaer geleden, ea 
op hem begerende was, dat hy mijn Fceft met fijn pre- 
fentie foude willen vereeren; hierom wordnufoveel 
rumoers gemackt. Aengaendede voorlz confeffievan 
Picrrc lc Eour, daer is niet alleen geen fccrcct in gele¬ 
gen, maer is mijnes erachtcnsoirbacr, dat alle Man’t 
telve condich zy,gelijk ook defelve Cönfeffie nu onlangs 
in druk is uytgegaen; hoewel ik in der wacrheyd niet 
weet,wat vanDorp daer mede gedaen heeft,of doen wil¬ 
de. En wat de voorfz Inftruöie, Propofitie cn Antwoor¬ 
de belangt, alle de Heeren Gedeputeerden , die in 
Denemarken geweefi zijn, hebben daer van Copye, die 
gepatfeert is door handen van de Clerken, daer niet een 
woord in ftaet (na mijn oordeel) of alle Man mach het 
wel weten, en is oorbaer dattet de Gemeente weet.* 
immers Mijn Heeren de Staten Generael hebben felve 
de Propofitie van Hartius, van wegen Erneftus gedaen, 
en d’AntVvoorde hem daer op gegeven, opentlijk in 
druk laten publiceren, om de Gemeente te confirme¬ 
ren , en van de Vredehandel met den Vyand af te kee- 
ren; uyt welke antwoorde dc voortz Propofitie aen den 
Conink van Denemarken principalijk geförmeert of 
gecompoteert is, tb u E. wel tal hebben geremarqueert: 
En ik hebbe den Heefe van Dorp altijds gehouden voor 
een getrou Man en oprecht Patriot, en ben nochwef^J* 
mdachtich, als dier tijd binnen Mechelengeweeftzijn- te 
de, wat goedt devoir en officien hy gedaen heeft, omaltöögci, 
defelve Stad aen fijn Excell. te brengen, en fijnKrijgf- 
volk in te nemen: en dat hy, na’tovergaenvanBer- ft' 
gen in Henegouwen en Mechelen , Mijn Heere de 
Princegevolgt,defelveperijkelen en fortuynengelopen, 
en daerenboven fijn Excell. ten (elven tijde (’t welke 
weynige doen fouden) grote afiiftentievan Penningen 
gedaen heeft, tot veel duyfenden guldens toe. My ge¬ 
denkt ook wel in war graed en relpeV Mijn voorfz Hee¬ 
re dePrincevan OrangienHoochl. Ged. den Heere van 
Dorp altijd gehouden, en in de aldertwaerfie faken en 
affairen van defen Lande gebruykt heeft, als tot Gou¬ 
verneur van Sierixzee, over den Vrede-handel binnen 
Breda, en in meer andere faken van grote importantie. 
Item , dat de voorfz Heere van Dorp, na’t jammer¬ 
lijk affterven van fijn Excell. by Mijn Heeren Staten van 
Holland is genomineert, en by de Heeren Staten Ge- 
neracl gecommitteert en gedeputeert aen den Conink 
van Vrankrijk, op de Negotiatie van dclatie der Sou- 
veraineteyt defer Landen of Vereenigde Provintitn: 
Wt fake van welke fijne goede, getrouwe en welbe¬ 
kende dienfiei aen dele zi,de,alle fijne goederen in Bra- 
band, Vlaenderen, en elders onder den Vyand gele¬ 
gen, geconfitqueert, en fijne Perfone uyt alle Trava¬ 
ten gelloten is, gelijk ik berecht ben. ’Tisooknoch 
in verfchcr memorie, dat hy by Pafpoort van fijn Ex¬ 
cellentie of van Mijn Heeren van den Rade van Staten, 
gereyfi is naBraband en Vlaenderen , ’twelk hem nier 
geconfenteert foude geworden hebben, fomen eenich 
omfien of nadenken van hem hadde gehad. Hv is 
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Het een en dertigfte Boek 
cca Hollander f geboren van Edelen Huyfe, geallieert 
mette befte van Adel, die dagelijks *t fijnen Huyfc con- 
verferen, als ook doen vele andere Luyden raeteeren; 
fodat ik niet canbevroeden, watfauteot'deli&daer in 
gecommitteert of gelegen is, dat fuiken Perfoon lbude 
worden gecommuniceert de ftucken beroerende de fa¬ 
ken die doch alle man bekent zijn, ennodichisdatfy 
bekent worden. Dit is de naekte en blote waerheyd 
fo veel my daer van bewuft en bekentis, waervanik 
nodich geacht hebbe uE. te verftendige, als den genen 
die my altijdsalle eere en vruntfehap hebt bewefen, en 
over fulx nietgaerne gehoort noch te liet, datfulkcpro 
ceduren en informatien tot mijnen lafte werden gehou¬ 
den , en fodanige geruchten van my geftroyt, als of 
ik met Hartio (die ik niet kenne) of yemand andersaen 
d’andere zijde correfpondentie of intelligentie ware 
houdende, daer voor my den goeden God behoeden 
wil my, die van eerften aen altijds fo harden partye 
en vyand ge weeft zy van degene, die fulx hebben ge- 
poocht ofgeattenteert, en mijn lijffo dikenmenich- 
mael, te wateren te lande, gewaechteninperijkelge- 
ftelt 'en fo veel fware laften en commiliien helpen uyt- 
voeren door Godesgenade, om deSpaenfeTyrannije 
af te weeren, en de ware Chriftelijke Religie en Vry- 
heyd des Vaderlands te behouden en voor te ftaen. Dit 
is my een onverdragelijk cruys en verdriet, dat ik nu 
op het eynde van mijn leven moet horen en fien, dat 
mijneer, goede naem enfaem, met fo veel moeyten 
en arbeyds vercregen , fo jammerlijk gelacereert en 
gefchent wort, als of ik verftand hadde met den Vyand, 
of gefint ware tot eenige Vrede-handelinge met den 
Vyand , en daerna trachtede, des my noyt’t in herte 
nochte gedachten gecomen is, God lof: ja men roept 
fchier achter ftraten , dat ik Penfioen trecke van den 
Conink van Spangien, ’t welk even fo waerachtich is, 
hls ’t gene datmen my over fes offevenjarenna-feyde, 
en vemaelt wiert in de vergaderinge van Mijn Heeren 
Staten van Holland, dat ik onder Gagie of Penfioen 
was van den Coninkl.Majeft.van Engeland, 't welke 
beyde valfchelijk en malitieufelijk crdicht is. Dit wort 
fulx beftelt, forge ik, door mijne afgonftigc, en die 
mogelijk na mijnen Staet ftaen, en nochtans hen gela¬ 
ten als offy mijne vrienden waren. MaerGoddcHee- 
re, die alles weet en liet, ook het verborgenfte der her¬ 
ten , fal ’t fijner tijd wel ftraffen, die ik de fake overge- 
ve, en bidde dat fijne Goddelijke Majcft. ten uyterften 
dage fulx handde met mijne ziele, als ik vanganfeher 
herten altijds gewenfcht en gebeden, en na mijn clcyn 
verftand altijds gearbeyd, en geen ondank van Heeren 
of Princcn, moeyten nochte perijculen ontfienofge- 
fpaert hebbe , om de reyne Leere fijnes Heyligen 
Woordsft welke wy noemende Gereformeerde Reli¬ 
gie) en de Vryheyddes Vaderlands, tegcns’topenbacr 
geweld en de hcymelijke Aenflagen des Spaenfen Raeds, 
te helpen handhouden en voorftaen; en vcrclarc uby 
den levenden God, dat ik noch even van fuiken hert; 
of gemoed zy. en deur fijne genade blijven faftot den 
uyterften adem mijns levens, ’t welke nu verregenoeeh 
gecomen is, dat ik nochte met Hartio (die my onbe- 

(F0I.S6) kent is) noch met yemand anders, ’t zy aen d’ander zij¬ 
de of aen defe, noyt eenige communicatie (’tzy verre 
van eenige intelligentie of correfpondentie)gehouden 
hebbe of houdende ben , om eenige Vredc-handel, 
alteratie, of nieuwicheyt, ’tzy in de Religie of Regc- 
ringe van den Lande, te maken, en op defen alder- 
hoochften Eed en verclaringe, daer mijn eeuwige fa- 

©ot öp licheyt aen waecht, fommere iku, als mijn oudebe- 
op oen kende , en nu by na eenige overgebleven vertrouden 

Vrund, (wantik bevinde fchier niet dan fimulatie en 
Denbar, bevéynftheyt aen allen canten)datgy mijn goede naem 
neüeit enfaem .dienudrieentwintichjaren langhdegemee- 
berfoeht. ne fafce fo getrouwelijk gediênt, en den vigeur van mijn 

leven daer in geconfumeert of gefleten hebbe, wilt hel¬ 
pen vendiceren van fodanige onwaerachtige enonbe- 
fchaemde calomnien, fó wel by fijne Excell. als byMijn 
Heeren Staten, ’t Hof van Holland, daer ik nu al be- 
reyd ben om my te gaen verantwoorden, en elders daer 

f59.4. 
en hier opmy t’uwaerts fchap doen op defer aerden 

betrowende en verlatende, bidde ik den’ genadigen 
God, dat hy uwe E, met uwe lieve Huyfvrouwe en 
Kinderen wil behoeden onder fijne heylige befchermin- 
ge, en bewaren van diergelijke infidieuiè calumnien, 
K91V& Tr&fhx (ongeval is een yegelijk evcnna)/r# 
calarnite^ fent communes, de ongelucken zijn gemeen. 
Wy hebben d’exempelen niet alleen in de Heylige 
Schrift, die daer vol van is, maer ook inde Griexfeen 
RomeynfchcHiftorien, als van Ariftide,Cimone, The- 
miftocle, Furio Camillo, Scipione Africano, en ande¬ 
re ontallijke treffelijke perfonen, die na vele getrouwe 
dienften de Republijke gedaen, ten leften door emula¬ 
tie, haeten nijd uytgeftoten, en met ondankbaerheyd 

Zijn gcweelt. Iltrum Vale, Vir prajlantijjime <& 
mini, ut confido, ‘‘■miaQïmeac fiddifjimt; ( Vaert wel ten 
anderen, Voortreffelijke Heere, en gelijk ik vertrou- 
wc, mijnen fcer getrouwen vrund. ) Gefchreven tot 
Dordrecht den fevenden Decembris Anno 1594. On¬ 
der ftond, Uwe E.ganfch dienftwillige goede Vrund, 
cn was Ondertekent. 

Jobs de JMtnijn, 

Het Opfchrift jvas, 
■ 

Aen Mijn Heere, Mijn Heere Johan van Oldenbar- 
ncveld, Raed en Advocaet ’s Lands van Holland. 

ïDen ttoeeöen ban öen boo?noemöen |®r. 
Sloosf fcejstengn/tg lange na öen eerften / en na bat 
Ijp monöeltnge metten Uoojfj j^eere ban <Dlöenbap 
nebelö gefp^oben öaööe/ gefcf)?eüen / te toeten/ ben 
iwn. Up?mjS2lnno i baer tnDpberbaeltberefos 
lutie banbe ©?oetfcDap ban ^o?b?ert)t/tegen fjemgés 
nomen/ Uipbenbe alg bolgtjt: 

MYN HEIIGE, ZEdertonfelactftet’famenfprekinge in denHage,>nöltffi 
heeft mijn Heere de Burgcmeeftcr Willem de X}itf 
Jonge my aengefey t, datter onlanx in mijn afwe- 
ftn een refolutie gecomen was in de Vroedfchap 

defer Stede, datmen my foudeophouden mijngagien atnmön 
of traétcmcni, na den eerften dag van May toecomen-$*0* 
de, tot dattet te Hove fbudc wefen afgedaen. Ik 
hebbbe den Burgemeefter daer op geantwoord, dattet 
perplexe of impliciet gefeyt was, dat men my begeerde 
quijttezijn, cn dat my niet langer behoorde ite houden 
nyfufpens, maer een finael en Cathegorijk befcheydte 
geven by Gefchrifte, of mijn voorfz Heeren verfton- 
denmy langer te gebruyken in dendienft vande Stad, 
of dat fy my hielden ontflagen van den dienft cn eed van 
dcfclvc Stede, fulex dat ik na eenige andere conditie 
foudc-mogenfien j ten welken hy feyde, dattet billik 
was. Een dag of twee daerna heb ik ’t felve in effeét 
verfocht by GefchriftcofbeffotenMifiive, aen deVroet- 
fchap of Oudtraedt gedirigeert; Waer op de voorfz 
Heere Burgemeefter my op huyden heeft overgelevert, 
de refolutie van de Vroedfchap} difponerende aldus 
Hebben verclaert en verclaren by defen, dat nadcmael 
overmids de proceduren van den Hove van Holland, de 
Stad van hem geen dienft can trccken, voor en aleer 
fijn fake finalijken aldaer afgedaen fal wefen , fy daerom 
den voorfz Heere Menijn, voor foo vele des noodzy, 
Van den dienft en Eed van der Stad ontflaen, bedanken¬ 
de denfelven van de dienften by hem de Stad rot defen 
dagctoegedacn. A6him ter Vergaderinge van mijn 
Heeren voorfz, den negentienden Aprihs iytjy.’Tis 
wel waer dat de Burgemeefter daer by toonde by mon¬ 
de, dat indien ik in de Stad wilde blijven wonen, en 
my verbinden niet te dienen nochte advijferen tegen de 
Stad,dat fy my jaerlijks een traéïement foude toevoegen 
(fönder’t felve te begroten)tot dat de voorfz fake te Ho¬ 
ve foude wefen afgedaen, en dat ik alsdan weder foude- 
comenin mijnen vorigenStaet; waer uytgoet te merken 
is, ’t gene uE.my wel heeft gefèyd,datfymy begeeren 

t van node wefen fal, Gy kund my geen groter vriend- f quijt te zijn,waeromme uE.believen fa 1 die fake te bevor- 
de 
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deren, daer op wy left gefchcyden zijn, en defelve te be- 
Ieyderi fulks, dat ik met eeren mijn Heeren Staten van 
den Lande mach blij ven dienende de rede van mijn le¬ 
ven, ’t welk ik met tb goeden yver, enfo memgmael 
tot vorderinge van de gemeene fake, en van de ware 
Chriftelijke Religie hebbegeexponeert en gewaegt, als 
uwe E, bed bewuft en indachtich is, en noch doen en 
continueren lal door Godcs genade totten uyterften 
adem mijns levens., des ik uwe E. wil gebeden hebben 
by onfe oude vriendlchap en gemeenlehap oulèr Stu¬ 
diën. Alll uwe E. oorbaer dunkt, falik des verftendicht 
zijnde, gins en wederovercomen. Hier mede defen 
eyndigende enuE. met fijn lieve Huyfvrouwe en Kin¬ 
deren bevelende, indelchur enfeherm des Almacht! 
gen. Gefchreven tot Dordrecht den2ien. Aprilis J 59 f' 
Ónderdond, Uwer E. diendwilligegoede vriend, en 
was ondertekent Joos de Menijn» Het opfchrift was, Aeu 
mijn He ere, Mijn Heere Johanvan Oldenbavneveld, 
Raed en Advocaet van mijn Heeren Staten ’s Lands van 
Holland. 

DcnUoc2f5. flör. öc 
Venijn oen Den ^ÖHJocaet ban ^ollatiD/ in Date 
Den 4en IBan x yp r- Daer .in lip fïctj Dcclaegt ober Dc 
jttüceöuren ban 't i^of ban 3$oilanD/ en meDeober Die 
ban ^o?D?ecï)t, ^>e boo?f5 jBiflïbc toas lupöenDe nb 
Duo: 

Mijn Heere, 

Adien ’tHof van Holland belieft, heeft, 
% prater morem&flilwn (tegens manieren fiijl) 

te verfiaen, dat ik aldaer gecompareert zijn- 
5j)k dcopte befchrijvinge u E. bewud , en mijne 
'w verclaringe gedaen hebbende opteinterro- 

3)°°-3 öïgittoricnof vraeg-ducken my voorgehouden,en navolg- 
net/beti* belofte van t’allen tijden weder te compareren , des 
ïlfecre vermaentzijnde (’twelk nu byde vijf Maendengele¬ 

den is) daer door foude zijn gedelt in l(eatu, fcilicet ,• en 
ijuod ditrius ejl ( ’t welk noch harder valt) daerenboven 
nóch te fchrijven en verclaren aen Mijn Heeren van 
Dordrecht, datmen my daerom niet behoorde toe te 
laten in eenige publijke Vergadering^; waer door Mijne 
vooriz Heeren van Dordrecht(na dat fy my tot driemael 
toe geweygert hebben de citatie by my verfocht ,om den 
Schout, en allen anderen binnen heur Jurifdidiegefe- 
ten, diemy yet fouden willen aenfeggen ofte lade leg¬ 
gen, te dachvaerden by clocke-gedach enaffixie van Bil¬ 
jetten , ’t welk men den aldergeringden niet pleecht te 
weygeren, die fijn goede naem en faem wil verdedigen ) 
oorfake genomen hebben, eerd om my te beladen (eer 
my de Miffive van’tHof, daer van ik de Copye niet 
crijgen can , oyt was gecommuniceert) dat ik my foude 
abfenteren uyt heur vergaderingen , en daer na mijn 
tradement op te feggen na den eerdenMay, en ten leden 
my t’ontdien van den Eed enDiendvan de Stad, daer 
fy by Mijn Heere den Prince van Orangien Hoochl. 
Mem.overelfjarenfo veel hadden gedaen, om myte 
induceren tottet verlaten van den Staet van RaedOrdb 
naris in den vooriz Hove , en des Stads Diend aen te ne¬ 
men , die ik deur fonderlinge liefde en yver totte gemee¬ 
ne fake hebbe aengenomen, en betreden met aller ge- 
trouwicheyt, fonder ontfien van gevacrofperijkelente 
water en te lande, nochte van dank of ondank van groot 
ófcleyn ’twelk den alderhoochden weet) en gemerkt 
alle ’t felve gefchietismyongehoorten ongedefendeert, 
fonderdat ik eenigepartye of accufateur hebbe gehadt, 
die fulx tegens my heeft verfocht en gefudineert, als na 
rechten behoort. Welke befchrijvinge apparentelijk ge- 
fchiedismet verdand en voorweten van Mijne voorfz 
Heeren van Dordrecht, die my mvo exemplo (opeen 

" - nieuwe wijfe van doen) buytcn mijn weten (wefende 
tot Gorcom opte Bruylod-Feed van mijner Huyfvrou- 
wen Broeder, gehouden ten huyfe van Mon Couzijn 
Werefteyn) te Hove hadden doen prefehteeren enaen- 
bieden deur vijfGedepureerde uyt de Vroetfchap, met 
toefegginge dat van heuren ’t wegen tegens de procedu- 
ren van ’tHof niet foude werden gedaen, ’t welck fy 
ook gehouden, en my geabandonneert hebben, en alft 
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fchijnt, met Eede belooft mynietmet allen te feggen of 
tekennen te geven van ’rgene daerpaflèerde in mijn re- 
gard, min nochte meer of fy mynoyt te voren hadden 
geilen of gekent, ’tweik my boven maten feer ver¬ 
driet , daer ik de Stad en ganiche Borgerije fo getrou¬ 
welijk ea vlijtelijk hebbe gedient en voorgefiaen, en 
niemant van my ongetrpoft latengaen, lbo welden 
minden alsdenmeeden , in ’t gene van mijn vermogen 
isgeweed, fonder in mijn particulier (Stads Diend uyt 
geileken) oyt yemant gegeven te hebben eenige billicke 
oorfake van ottènlie, deur dewelke proceduren en ma¬ 
nieren vat] doen, ik fo wel by’tHofalsby Mijn Hee¬ 
ren van Dordrecht, leer ben vercorten geintereflèert 
in mijne eere en goed. In mijn eere, deur’t voorfz 
fchrijven en verclaren my ongehoort, datmen my niet 
behoort toe te laten tot eenige publijke Vergaderingen , 
’t welk emporteert een datelijkeinterdidieen fufpenfie 
van de bedieninge van mijnen Staet en officie, ’t welke 
een feer vreemde fake is van allen dijl, regulen en re- (Fol 
denen van Goddelijke en Wereltlijke rechten, na den 
welken I{ei criminis pojlulati de Gedaechde van eenich 
crime beticht wel na geen nieuwe officien mogen ftaen» 
eer dat fy hebbon doen blijken van heur onnofelheyt, 
maer behouden evenwel de oude. L. V'inc. De R^eispojlu- 
lat. //ó. IO. tit y8. Cod. & ibi. glof. & Joha.dc Plat.C 

infumma de tit. alwaertot meerder uytdruckelijk- 
heyt geieyd werdt pojlulati criminis (van crime beticht) 
overmits dat indien yemand geenaenclagerheeft, of 
dat den aenclager afïtant doet, hy felfs van nieuwe Sta¬ 
ten niet mach geweert werden, fo verre iftvan daer, 
dat hy van de oude foude werden ontbloot. d. loc» 
allegans L. Refcripto §. Siquts accufatorum de rmtncribus (SC 
honoribus; daeruytdruckelijkgefeytwert, dat de gene, 
die geen aenclager heeft, van geen officien geweert 
moet werden, gelijk ook niet degene wiens aenclager 
afftant gedaen heeft. Waer door de Gloflëdaer aen- 
tekent, dat niemand fonder aenclager verwefenwort; 
volgens dat leggen Chrifti, Vrouwe, niemand befchul- 
dicht u. Enncch crachtiger endcuytdruckelijkerin den 
text. Libertus in quxjlionibus ad Municip. Te weten, 
dat de gene, die van dc gepijnichde werden beticht met 
Capitale crimeu, niet behoren tot nieuwe Staten toe¬ 
gelaten te werden, eer die fake afgedaenzy ; maer 
dat fy ondertuflehen heur vorige Staet behouden. Maer 
ik ben met egeen crime beticht, nochte van eenige ge¬ 
pijnichde gemeldct, en hebbe ook geenen aenclager, 
ik late ftaen datyemantde fak« vervolgen foude. Wat 
is het Hof dan aengcgaen, darfy van my onverhoort, 
onverantwoort , niet aengeclaecht, niet gemeldct, 
fonder eyfch van eenigen aenclager , gelchreven heb¬ 
ben, datmen my uyt de publijke Vergaderinge foude 
houden, en van mijnenvorigenftaetenofficie, d’wel- 
kc ik tien jaren lang publijkclijk bedient hebbe, bero¬ 
ven cn ontbloten. Is dat kenniflè nemen en befluyten 
na Rechten en Wetten, of met macht en geweld ? In- 
dien ’t Hof denkt dat ii aen eenig crime fchuldig ben, 
indien fy met heur vooroordeel en haeftige fchrijvens 
verclaert hebben, wacrom varen fy niet voort met de 
kenniflè en vervolg van defe fake, fonder eenig ver¬ 
toef of uytftel ? na den text 2. Cod. Vt intr.eert. temp. cr/- 
min. quajl. termin. In mijn goed; om datmyin’tre- 
gard van ’t voorfz pretenfe Reatus benomen is mijnen 
voorfz Staet binnen Dordrecht, en verfteken ben van 
den voorfz Staet van Raed Ordinaris in den Hove van 
Holland, die ik nimmermeer foudealgegaenhebben, 
fo ik gehad hadde d’alderminfte gedachte, dat Mijn 
Heeren van Dordrecht , eerfte , en tot hier toe ver- 
maertftc Staed van Hollandt, intuenda dignitate (sr Ser- 

■vando decor o, ( in ’t handhouden van hare preeminentie, 
en onderhouden van recht en billikheyt) byfonder in 
’t wel traderen van hare Raden en StadsDienaers, my 
’t cynde van tien jaren fouden verlaten hebben; ik late 
ftaen met fuiken maniere van doen, die ik meyne dat in 
hondertjarenherwaertsdefgelijken niet is gebeurt. Als- 
men my immers begeerde quijt te zijn, men hehoorde 
met eere en vrientfehap van malcanderen gefcheyden,en 
my ten minften een halfjaer tevoren daer van gepread- 
verteert te hebben, om tijdelijk mijn faken daer na te- 

fff u mogen 
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mogen fchicken. Nu worde ik gewaerfchout metten 
flag, en met een briefken heel imcmpejUve, nauwelijks 
veertien dagen of drie weken voor May. Is dit mijn 
mercede of recompenfe ? Dele wedcrvyeerdigheyden 
onverdiende indigniteyten (na mijn o’ordeel en gewiffen) 
hebben my eynddijkdoeu relölveren, om de relle van 
mijn leven tè eyndigenen confumeren inden dienftvan 
Mijn.Heeren Staten van Holland , in conformité van 
den voorflag my by uwe E. voorgehouden ; indien u E. 
en d’andere Heeren , mette welke uwe E. hier van 
mach hebben gecommuhicecrt, verftaen dat ’t felve can 
gefchien, onaengefien’t vboflzgefochteen geatf'edfeer- 
de Hcatus, by mijne afgonfb'ge tot een pretext geno¬ 
men , om my dele balie of traverle te fpelen. Wat 
Reaet can daer doch zijn , daer geenen aenclager is, 
egeen crimen fchuylt nochteaengetegen wert? indien 
niet, dat uwe Ei deur d’aütoriteyt van fijn Excellent, 
en Mijn Heeren Staten, believefo veel te doen, datde 
fake (fulks die is) werde genomen uyt handen van de 
voorfz partydige en fufpefte Rechters, die myalreede 
fo enormelijk hebben befwaert, en bevolen eenige on- 
partydige uytet midden vande Heeren Staten Generael 
of Rade van Staten, voor dewelke ik -volbodig ben te 
recht te ftaen jegens den Advocaet Fifcael, Procureur 
Generael en allen anderen, die my yet fouden willen 
ontleggen ofte lafie leggen, ’t welk aldaer beter vallen 
fal, en behoort te vallen , aengefiendatmyne vyanden 
en benyders niet met allen weten by te brengen, anders 
dan dat ik aen Arent van Dorpfoudegefonden hebben 
d’inllrudiie voor de Gefanten aen de Coninkl-. Majeft. 
van Denemarken, de Propofitie daer uytgedaen, en 
d’antwoorde van den Conink, die fy feggen bevolen 
te zijn fecreet te houden; ’twelk ikontkenne, en uwe 
E. wel weet; als ook doen d’andere Heeren . die in de 
Vergaderinge van de Staten Generael ’t Rapport hebben 
gehoort: Om delelve lake aldaer getermineert, en ik 
fuyver gekent , en myneCalumniateursbefchaemtge- 
maekt zijnde , alfdan geemployeert te mogen worden 
by Mijn Heeren Staten van Holland, daer hare Ed. dun¬ 
ken fal, dat ik den Lande den beften dienftfoude kun¬ 
nen doen, daer in ik my door Godes hulpeverhope 
fulx te dragen, dat yeder man fal worden bekent, dat 
ik noyt anders hebbe gelocht, nochte voor oogen ge¬ 
had , dan de handhoudinge van de ware Chriftelijke 
Gereformeerde Religie, en vervorderinge van den wel- 
ftand, Privilegiën en Gerechtigheden van den Lande, 
mette Vryheyd van dien, tegensd’onverdragelijke en 
moetwillige regeringe van de Spangiaerden, der wel¬ 
ker ik fonder nadenken en onderlaet altijd een gefwo- 
ren vyand ben ge weeft, onder de gedelibereertfte Pa¬ 
triotten, fo uwe E.alderbeft bekent is, die ik hertgron- 
delijk wil gebeden hebbe, mijn eere(lögyaltijdshebt 
gedaen, des ik u hooglijk bedanke) te hebben in favora- 
ble recommandatie, op dat de oude getrouwe Dienaers 
van den Lande, in alderhande fwarigheden en occur- 
rentien, rebus arEUflïmis (doe het noch leer Hecht met het 
Land geftelt was) in mijn perfoon niet werden gefup- 
planteert en verdrukt, van den genen, diedehittevan 
den dag niet hebben gevoelt, en nu willen maeyen’t 
gene fy niet hebben gezaeyt. Ikbengerefolveertte pa- 
tienteren, en al te dulden en verdragen, dat mogelijk 
is, om ruif en vrede wille; lbude myanderfintsreflen- 
teren van den trots en hoogmoed die my aengedaen is, 
met afbreuk van mijn eere en intereft van mijn goed , 
daer ik anders wel middel fioude vinden om my eenig- 
fins te wreken , van den genen, die daeroorfake van 
zijn ; dan ik hebt liever te tranfmitteren en op te geven 
den Almogenden God, dien ik bidde uwe E. met fijn 
lieve Huyfvrouwe en Kinderen te hebben in fijne beyli- 
gebewaringe. Wt Dordrecht defen 4™. May 1595. 
Onder fiont Uwe E.Dienftwillige Vriend. Endewas 
ondertekent Joos de Menij». Het Opfchriftwas, Aen 
mijnHeere ,Mijn Heere Johan van Oldenbarnevelt, 
Advocaet ’s Lands en Graeffeiijkheyds van Holland. 

5^, JSabcrftanb alë fjp mi gebed ban bie ban 
gjoaö öe bjecljt ontfiagen / cn batter geen 3lccufateur / en bat 

ban ©een/ bie nu SSbbocaet jfifrael 

ban ben I^obebart foliant getoo?ben toaë / berc!aettfroi(' 
tjabbe / batter geen tref toaë cm tegen ben beo?f3 tc 
IBs. ^oo^be,ïBeniinCnmtndptep?cceberen/ fo 
té bP bp bc heeren Staten ban I^ojlanb/ op bat hp 
geene anbere poeren bienfl foube aen-nemen / gif fe0^' 
committeert tot ^ifïo?p-^cD?per ban be 3Bcbcr4a« 
lanbfe faften/ cn té Jjcnu-en eeriijft tractcmcnt fecr romt 
lijr tocgcicpb i fo batgpbanbtéajbacnmbenfelbenj!^,?0™ 
bienfl té geBIcben/ tot fijn oberïijben toe / ban té 53 
ban fijne 23cfcb?pmge niet in b?uft tiptgecomcn / am 
bers ban alleen een 25efci)tébingc ban ben ^lag tuf 
fcljen fjjn *£r£di. cn ben <©?abc ban ©arar tot €uin- 
bout / beef) té op fijnenname niet uptgegeben: €>oft 
geeft mp be ï^eere ^ccrctnrté ban be Staten ban 
L)ollanb Conraeb be Rechtere / bertoont fcftcre om 
gebjuftte *0efcb?iften / ban be Bcginfden ber jle* 
beilanbfer ©o?iogen / bie ljp fepbe bat be Heere |tëe* 
nyn gcbaen baöbe / ban jyn nopt in bmft uptgcco- 
men. * 

H <£t $eger beë Com'njc ban &pangien/öat ontrent m ae. 
^^otitoap ladj/ leet in december groot geb?eftgert>cS 
ban lijftochten / toaerom be €rt3-Sfertög en fijnen ^ollinF 
Rabe / begeerenbe bat fonberbouben / tot cofle ban 
©?anftrijft / ïjeBBen ben ,f®argm3 ban ©arrabou gun on, 
baer ober bet betoinb gegeben/ met laflüm’tfdbctr«it 
in ©?anftnjti te boeren / en bat t’onberbouben op be 
mtbbelen ban ©’anftrjjft: bier hcftücn be^toitferë groot ge, 
plat upt getoepgert in ©lanftrijft te trecften/b?epgenbe / *a 
na ijupë te treeften; men beeft bcnlteben in 25?aDanb gp,5!.L“ 
gefonben/ altéacr fp bet nabolgenbeSiaergcbleben röu. 
jijn/ onber bet beb3intban^on|Monëb?agon/ tot 
in 5Scbcmber batmenfebctadbeencafteerbe. ^on 

ugiiflijn liDeria toog na Bjuffel / en in ’t laetfïe ban 
’t ^|aer opbetijbingebiemencreeg/ batbenèertog 
ban bouillon in Surenöurg geballcn bjaë / fotébe 
CommtfTarté <©enerad banbeRuptergc^obanbe 
Contrerao «©ammo / na Hluretifturg getogen met 
800. $acrben / en té bc .EDafe met alle be Ruptecpe 
ober bet gëgepafTeertfonbeceenigefbjarigbepb/ in 
min ban een Ijalbe up?etjjbë/ fo bafl toap ’t geb?os 
fen; be Ribtcre té bier 300. feb^eben b?eeb en feec 
biep. &e €rt3-Hertog baböe be Compangie ban (r«Us) 
Runner ben fdben Benomen/ om feftere engeboo^ 
facmfjept Bpijem tegen be boo?fj Contreraë Betoefen/ 
cn babbe bie gegeben aen ^rancifco be <0uebara / 
Hieutenant ban ^on ^rancifco #abilla/ en bebe 
ontboofben ^icofo piata / gereftgmeert Capitcpn 
imn b’^lBanopfe Ruptenje / om bat bp bepmeïtjft 
©oift bergaberbe/ om baer mebe in bienfl te treeften 
ban benConinft ban ©?anftrtjft, 

^efen aPBinter téag een fecr ïjarben ginter / en mttfe 
men b?eefbe ober-al beo? gjnbal beë ©panbë / team *>oo? fn, 
men mocljt ober alle Stromen / RibierenenHSoe^1DM 
raffeben met gdjeeïe en Ijalbe Cartoutocn ober} men SSL 
meenbe en babbe abbcrteiitie / batfe een inbal toilben oerec. 
boen inbe©elutee/ baer tegen téo?b?egefldtin alle ^irööc 
^teben / opbe f ffelleggenbe/ bat ©per-teftcité ban jana™ 
bare ®!o?enë gebaen fouben toerben / fo baefl men öcnrbe 
eenige ©panben getoaer foube toerben / of ban eenige 
©ergaberinge of mareberen foube bernemen: té ben l' 
Ritmeefleren in bat «auartier Bclafi / fo baefl fp eenU 
ge fignalen fouben fien/ batfpbunbanterfrontfom 
ben laten binben boo? be ^teben ban Eutpbcn en 
^Dibenter / om baer bo?ber be Beliefte en ’tbebelfgs 
ner €rcdl. te berflaen en na te romen,- banalbier 
bo?fl ben ©panb / borenbe batter o?b?e tegen bon 
toaë geflelt/ niet attentcren/ gcipft bpcoft niet met 
allen bo?fl boen ban be ©aaBanbfe jpbe. 

LDaer ©erbugo fjceft ben 1 yen. Becemüet een m-ninbai 
bal gebaen in ’t ©Ibe 2£mpt/ en boerbe ontrent jo.üu^itp 
Dupflupben gebangen toecb upt tiet 3£o?p ban 3©ins 
feboten. i©en z^a. romen fp teeber/ en fefienenna 
©?iii!anb te toillentreeften/ bocb fteerben te ©oflccs 
toolbe cn l^oricb te ruggt / mebe nemenbe eenige 
gehangenen/ fonber bon berber te bo?ben berfp?cps 
ben. <©p ben öcrëbag ben 2y»n. na ben ©iibcn^ttjl/ 
guam iDenbo met eenige Rupterenboo? <0?oeningen 

om 
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OUtat öe ^?cötcatïe/ Cït (laftCH eenige Jtjupfen acn Jan Gueret Priefter, hem feggende en bekennende te 
Iwanö: <02acf 3©UIemtoa!SÜtnncn<6?0Cmnöcn/ end Zijne een Jefuijt, wonendein de voorfeyde Collegie, <Ö?acf 3©UIem toa0 ütmtcn <6?oomngcn 
fotiD ontrem 400. |Bannetuipttc0cnïj«V niet öebel 
fcan langfacm cn ijoofftcSticl) uoo?t te treeften / en 
niet fo fterre te gacn / öatfe Dan öe ^taö fouöen con= 
nen afgefneöcn toerden ,• (p fttelöen plactfe en liane 
tufftljcu de opentnge dejs ff fes en den <©tjft / öaer 
ma er d?tc paerden uoo? ftet ftooft tonden treffen :öu£ 
dsiff jiiJniDo met acncomen / maer reed toeder te 
Siande tipt / en neemt eentge^upfiupden/ die onder 
^auliegarde faten/ mede; Dp ^npdlaren ober t 
ji©ep? rijdende / fonften een en ttotmtcft ïtupterd met 
fiaer paerden in t jjtf / de paerden berfmooeden en 
berdjonften / doe!) be ïxtipters toerden met groter 
moepten gefalbecrten dact tiptgcljolpcn. 

Dan ren 
3U Ijait 
«Cöitei 
•JöctjO» 
Ker met 
een 
Jtteffe 
<a fijn 
o!uer|t8. 
%i p« 
geflefctu. D 

De Coninftban ©ianftrijft penricuö deIV. opten 
27tn. <Decembnö üefes jaerdgccomensunde tot 

©arijtf / fo tö een fefter jongman ban negentftien 
jnren/ genoemt 3an COaftel/ een^cftolier/ ffitdc^ 
rende in ’t Collegie bande gjefmjten ban Clermont / 
een rijft Coopmmd ^>0011 / die fijn^iipfingetjadde 

- niet berre ban pet Comnftljjft palepjS/ mede inbed 
niuftWn Coninftd Carnet gedrongen/ enftecft meteeniBeffe 
©•aiift na den Coninft een feilen (leeft gedaen / mcenende ftem 

Oe iaeele af te fteften ■, dan bermitd de Coninft toat 
nederbupeftde om den p.J*randfeum <02angeum ban 
IBonttn/ die den Coninft toad tomen begroeten / en 
den Coninft feet Iccgereberentiedcde/ op tefteffen/ 
de ffeeftdaerdoo? te poog tomende/ tjuam doo? d’om 
derffe Etp / en ftaft ftetit een Cand tipt: de Coninft 
berftlpitte ban den felben (leeft / niet toetende toie 
!):m die gaf/ en ’t bloed bloog ftem tiptten jjBonöe / en 

Coninft fepdc dat Op gequetft toare: <&$ J^ecre 
ban ^opffon/ die daer beneben ftond/ greep ^an 
COaftel aen / en fepde / dat Op bed Coninr jpoojder 
toad; d’toelft Op ontftende / toant OP öadde Oet fBcffe 
ban Oem getooépen/ ’t todftop der Aderde geften en 
opgeraept toerde; daer toaren bele die Oem toilden 
doodtleften/ dotlj de ConinftdedeOemdoojdengro* 
ten j|ofime(tec gebangen nemen/ en Op toerde pijn? 
lijft ondcrbjnctOt/ en doebeftende ÖP bat ÖP O^t ipeffe 
ban Oapss medegeb?atOt Oadde / enden Coninft daer 
mede gemcent Oadde de öeele aftefleeften/ en dat 
0» Oet iBed ban Oentgetoo?penOadde. J|pfepde/ 
bat Op ttoee iaer lange bp fjoannid Ctoere / een 3e^ 
fuijtifen ©ffcftec / gefludeert en poilofopOiam ge^ 
leert Oadde / en dat Op aldaer berflaea Oadde / en ljo= 
ren fuftfneren / dattetgeoojlofttoadïjetterfeConin? 
gen te bermoojden / en dat de Coninft gemaft öe IV. 
een Cpzan en ketter toad / die niet ontfangbaer toad 
in de ïterfto/ ald toefende ban den pand gebannen: 
jBïddélertijd toerde ooft fijn ©ader en iBoedej: ge^ 
bangen/ en ten fajceldemet beel of Oet gemeen ©olft 
feilde Oet 3rfnijtcrCloo|lerbernielt/ en alle de 
fiujten doodgejlagcn Oobbcn / fo Oet niet belet toare 
getoojden dooj de Commtffarifen ban Oetparlcment/ 
hit aldaer alles? rtuamen onderfoeften en opteftenen. 
Cpntelijft toerd don boomoemden 3oOan COaftel bec^ 
oordeelt/ ald obertoonnen ban CrimenïsefeMajefta- 
tis divinae & humanaein den Ooogftcngraed/ bolgcnde 
de Sententie Ijier na bolgeiide: 

genten: 
t(s eiöc 
2tircfl 
tegen 
Slogan 

41cnmk 
ban 
©i3nh< 

Efien by den Hovc j ter Vergaderingevande 
grote Camer enTournelle, het Proces crimi 

) neel begond: gedaen te worden, bydenPro- 
voofi: van den huyfevanden Conink, en daer 

na volcornentlijk onderricht ten verfoeke vanden Pro- 
öCijarrct cureur Generaeldcs Coninks, eyfeher en befchuldigcr 
ban De tcgens ]an Chaftel, geboren van Parijs, Scholier, heb- 
Doojgcj bende geftudeert in ’t Collegie van Clermont, gevan- 
nomeu gen in deGevankeniflevandeConchergerijevan’tPa- 
«nD°en ^e/s’ Ter oorfaken van defeergrouwelijkeen afgrijfe- 
^aerfonn lijke Moord, by hem voorgenomen aen den Perfoon 
banöen van den Conink, Interrogatorienen Belijdcniflèndef- 

felfs Jans Chaftel, defelve Jan Chaftel gehoortenon- 
dervraegt in den voorfchreven Hove, ophetfeytvan 
de voorlchreven Moord; Aldaer ook gehoort zijnde 

en voonnaels Schoolmeeder van den voorfeyden Jan 
Chaltel, Pierre Chaftel en Denife Hazard, desvoorge- 
noemden Jans Vader en Moeder. Conclufien van den 
Procureur Generael des Coninks, en op alles gelet. 

’T voorfeyde Hof heeft verclaert, en verclaerd den 
voorfchreven Jan Chaftel overvallen en overwonnen 
van Cri/nen'uefa: Majejlatis, Goddelijk en Menichelijk, 
in den hoogften graed, deur d'alderboofteenafgrijffe- 
hjkfte Moord, voorgenomen aen den Perfoon van 
deu Conink ; Ter reparatien van welke mif- 
daed, heeft gecondemneerc , en condemneert den 
voorfchreven Jan Chaftel, te doen honorabelamende, 
voor de principale Poorie van de Kerke van Parijs, naekt 
in ’t Hemde, houdende een brandende Tortfe van twee 
Ponden Gewichts, en aldaer op fijn knyen te feggen en 
verclaren, dat hy malheureufelijx en verradelijk heeft 
voorgenomen, de voorfeyde onmenfchelijkeengrou- 
welijke Moord j ,en dat hy den Conink heeftgequetft, 
met een Mes in ftjnaenficht; En heeft door valfche en 
verdoemelijke Inftruöien of ingeven, in den Procefle 
geallegeert, dattetgeoorloft is de Coningen te vermoor¬ 
den , en dat de Conink Henricus de IV. jegenwoorde- 
lijk regerende, niet is ontfankbaerinderKerken, to’- 
ter tijd toe dat hy by den Paus zy aengenomen: Waer af 
hy berouw en Ieetwefen heeft, bid om vergevenilTe aen 
God, aen den Conink, en aen de Juftitie. Dit gedaen, 
gevoert te werden op een Meit-Karre, terplaetlcn van 
den Greve: Aldaer met Tangen genepen aen d’Armen 
en Dyen, en fijn Rechte Hand (daer in houdende het 
Mes, daer mede hy getracht heeft de voorfzgrouwe- 
lijke Moord te volbrengen) afgehouwen, enfijnLic- 
haem voorts met vier Paerden van eengctrockcn , en 
fijne leden cn Lichaem in’t vyergeworpen , en tot AP 
fchen in den wind geworpen. Heeft verclaert, enver- 
claert alleenyegelijke fijne Goeden vervallen en gecon- 
filqueert aen den Conink. Voor welke Executie de 
voorfz Jan Chaftel lal worden geftelt ter ordinarife en 
extraordinarife pijninge, om te weten de waerheyd van 
fijne Medegefellen, cn van eenige faken uytten voorfz 
Procefle fpruytende. Heeft gedaen en doet Verbod, 
aen alle Pcrfonen, van wat qualiteyten en conditiën die 
zijn, Op peync van C timen la fee Majtjlatis, de voorli 
propooften in ’t openbaer, noch andersfints in geender- 
ley plaetfen uyt te fpreken noch te verhalen: Welke 
propooften’tHofheeftverclaert, en verclaertfchanda- 
leux , oproerich , contrarie Gods Woord , en by de 
heylige Decreten gecondemneert voorKetterfeofHe- 
retic. Ordonneert, dat de Priefters en Scholen van ’t 
Collegie van Clermont, en alle andere Jcfuijten, al* 
verdervers van der Jonkheyt, verwoefters van de ge- 
meyne rufte,Vyanden van den Conink en van den Staet, 
binnen drie dagen na de uytroepinge van defen jegen- 
woordigen Arrefte, fullen ruymen uyt Parijs, en an¬ 
dere Steden en plaetfen daer fy zijn houdende haerlie- 
der Collegien, en binnen 1 f. dagen daernauyten Co- 
mnkrijke, op peyne, fo fy na de voorfz vijftien dagen 
noch werden bevonden, geftraft te worden als milda- 
dige, en befchuldigde van ’t voorfz Crimen lafa Majejla- 
tit. En fullen de Goeden fo roerende als onroerende 
(hem toebehorende) worden gebruykt tot goede en ca- 
ritative faken , en lal d’uytdeelinge van dien worden 
gedaen , fo by den Hove geordonneert fal werden. 
Werdt daerenboven ook noch Verbod gedaen , aen alle 
Onderfaten des Coninx , eenige Scholieren te fenden 
tot de Scholen van de voorfz Jefuijten , wefendebuyten 
den Coninkrijke, om aldaer geleert te worden, opde- 
felve pene van Crimen lafa Majefhatis. ’tHofordonneert, 
dat d’Extraften van defen Arrefte fullen worden gefon- 
den aen de Balliagien en Senefchalichappen van defen 
reforte, om na fijne forme en Inhoud ter Executiente 
worden geftelt, Belaft den Baillius en Senefchallen, 
henlieder Stadhouderen Generael en particulier , ter 
Executien voort te varen, binnen den tijd daer in begre¬ 
pen : En den Subftituten van den Procureur Generael 
ter voorfz Executien de hand aen te houden , tegen 
d’Overtreders van dien , in formatien te nemen , en 

ffff 4 ’t voorfz 



3 2 .-a Het een en dertigfte Boek 
rt'-voorfz Mof binnen-een Ma.c.ad t’onderrechten ya^. 
henlieder devoir iadefen gédaen.... Op de pene van af 
<refteihe'worden van haeriieder Staten en.Qfficien, 

Ondertcékent' 

■O-':--: Du Tillet» 

<©efe ^emenüctocrDe gep2ommtieert cn aenfiem 
gecrecuiecit 3£onDerDag Den 2901. g^ccemb. 1594 

«594 
gers, voornamelijk nacnfe infpiratie en bekeringetot 

301^ <®acr tocrDe notft cenen ^JfoaimesS <0uignart ban 
s‘^®u =Cf)fim-eë/ eenen M*. ban DitgefelfcljapDcr^efnij- 
tDettgcMcn/ bticc bp men Dele fmacD-fcf)?tftcnbebonb tegen 
Sjnngcn. öen booegaenben Conttib / met oproerige pafqiaF 

ïcn / bp Slem gemaefit / opgcljangen. 
soo!ja» • g,0()an <0Ua-ct/ Die bolton CDafïcl.tf Eeer-3^c 
e7SL toao getoeeft/ toerDe ten eeutotgen Dagen tipt Beanfc 
ie 8e. rijft gebannen; picrreCÖa|M/ BaDcrban^ofj«n 
baantn. CijafM/ toerDt negen jaer upt gefteelB^anftnjft en 

ten eeutoigen Dagen tipt ^arijef gebannen / en Daet; 
cnboben noeïj geconbemneert in 2000. iconen ; De 

- ^oeöec tDionife ï^ajarD / en€ljatfjarmaenjjïöng; 
Dalena fijne ^uiteren / en anöerc <öcbangencn / Die? 
men geljeel omfdjiUDidj DanDt / toerDcn ieDsdj gcla^ 

$*, ten. (Ooit 5ijn ter faftc ban Dcfen Dc ^efuïjten tipt ge* 
IJccl £5?anftrijftgebannen. 

&>eConm& ban üteatifóp ftabbe Den i7sn- 
nut BK. cemb’iö tipt Sïmiens gefrijjeben acn Dc Staten ban 
banaen. - cn Jknegoïi / Defciuiaboigf nDen.Bpcf. 

(Fol.S9) 
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MYN HEERLEN. 

Et is d’ecre en plicht van een grootmoedig en 
recht ChriftenPrince, het Mênfchelijke Bloed 
te (paren, cn na alle fijn vermogen de verdruc 
Itfrage der ontfchuldige te beletten ; Hierom 

dat God ons hebbende doen geboren worden uyt 
het Doorluchtichfte, grootmoedigfie en Chriftelijkfte 

2Srtöoyg Gedacht der Aerden , wy even gelijk de Coningen 
tnds. ‘ onfe Voorfaten, in Godlaligheyt en deugt boven alle 

andere uytgemunthebben, ookbegeeren, hun navol 
gende, onfe A&icn en Rijk met gelijke glorie te cronen. 
Waer van wy niet alleen fijne Goddelijke Majefhtot 
gètuyge willen roepen, die eenigen doorgronder van 
der Princen herten is; maer wijn ook tevreden, van nie¬ 
mand dependerende dan van hem en vanonsSwaerd, 
de geheele Werelt daer van Richter temaken, enuL, 
onder anderen , dewelke , als onfe naefte geburen , 
meerder kennifle behoort te hebben van de wraerheyd 
dér faken onfes Rijks, dan yemand anders. Gylicden 
weet dattet vijfjaren geleden is, dat God door fijne 
heylige voórfienigheyt , ons den Scepter derFrancoy- 
fen by wettige Succdïie in handen gefielt hebbende, ons 
met cenen beladen heeft met de rechtveerdichfteque- 
felle, die oyt Prince uytftaende gehad heeft, onsver- 
bindende te vervolgen de wrake en ftraffe van de feer 
ichandelijke Moord en doodflag, bedreven in den Per- 
fone van wijlen den Conink onfen Hoog-geerden Sou- 
verainen Heere en Broeder van feer Chriftelijker Ge- 
dachteniffe , en ons Coninkrijk en Patrimonie te be- 
fchermen tegens d’ambitie der gener, die dat aenfich 
'wilden trecken-, dewelke zedert geenderhande mid¬ 
delen gefpaert hebben, om tothaer wit te comen; en 
hoewel dat wy al te dier tijd neffens de couragie het fel- 
ve recht en macht hadden , dat wy nu hebben, om ons 
te wneken op de Landen cn Onderfaten van den Co¬ 
nink van Spangien, voornaemfic Autheur en aenvan- 
ger van dcfen Oorlog ; niettemin wederhouden van 
vele aenmerkingen, die den generael welftand der 
Chriftenheyt betreft, hebben wy liever gehad ongemak j 

het Catholyke ApoftolijkcenRoorafeGelove, fiendc 
d ,t de voornaemite Steden enHeeren van ons Conink¬ 
rijk, die ons te voren den Oorloge aendeden, ons'ze¬ 
den dcfelve alle gerrouvvigheyten gehoorfaemhevtge- 
lworenhadden. Niettemin, inplaetié van dattedoen, 
gelijk den plicht van Vrede en goede nabuyrfchap, by 
ome Voorfitten ingegaen tuflehen onfe Cronen , Lan¬ 
den en Onderfaten, dat vereyfchte; een yder weet dat 
hy gecontinueert en onderhouden heeft d’obflinaetheyi 
van de reik van onfe Rebellen, onfe plactfeningeno¬ 
men, onfe goede Onderlaten gerantfoeneert, van alle 
canten Volk en Legers toegeruft en vergadert, om op 
nieus in ons Coninkrijk te comen, en alleenlijk om on¬ 
fen ’t wille de Stad van Cameriken’tLand van Gom- 
brefis befprongen, benamen geruijneert, plegende te¬ 
gens ons, on ie Vrunden, Dienaers en Onderlaten alle 
andere abten van een verclaert Vyand. ’T welke wy 
fiende, en alfo wy niet langer connen nochte mo?en 
in gebreke blijven, van on ie voorfz Onderlaten en ons 
felven te befchutten, hebben wy voorgenomen deon- 
gelijken en otfenfien, die wy daer van ontfangen, ook 
te bejegenen met defelve middelen en wegen diemen 
daer toe gebruykt. Maeronsindachtichgemaekt zijnde 
d’oude affebtie van de Coningen onfe Voorfaten 
t’uwaerts , en u luyder eerbiedigheyd en erkenteniffe 
tot hunluyden, en daer op vertoont, dat hoewel gy- 
luyden minft ichuldig iijt aen delen Oorloge, gyluyden 
daer van de eerfte enfcherpikeifebkn fultdragen, als 
die aengegaen lal weien, hebben wy het aenfeggen van 
dien wel willen uytftellen , alleen om u luyder wil, om 
u luyden by de tegenwoordige te verftaen te geven by 
dcfen, dat indien gyluyden cond middelen en verwer¬ 
ven , dat het Leger , vergadert op onfe Frontiercn, 
door het bevel van den voorfz Conink van Spangien, 
waer van gyluyden geen minder overlaftontfange, dan 
wy billijke jaloufije, van ons Coninkrijk afwijke, en 
ons verfekert en belooft, dat dat niets aenvangen fal te¬ 
gens ons, onfe Onderfaten en Landen, StadvanCa- 
merik , en ’t Land van Cambrdis, nochte in faveut 
van onfe voorfz Rebellen, fo fullen wy niet voortvaren 
met de voorfz Verclaringe, mits wy daer deeffebkn 
van fien binnen den eerften dag van het naeftcomende 
Jaer: Maer by gebreke van dattedoen, fullen wy be¬ 
dwongen zijn , om de redenen voorfz , den Oorlog 
opentlijk te verclaren en voeren tegen den voorfz Co¬ 
nink van* Spangien , cn fijne Onderlaten en Landen, 
die met hem vereenigt blijven, en hem daer in byftaen 
lullen, even gelijk als de Coningen onfe Voorfaten ge- 
daen hebben in diergelijkeoccafie; protefterendc voor 
God en fijne Engelen, dat het tot ons feer groot leed- 
welén en ongenoechte fal zijn , omd’onheylen diewy 
voorfien dat de Ghriftenheyd daer door ontfangen fal ; 
om dewelke te vermijden , wy gedaen hebben alle ’t 
gene een Prince, beminnende denwelftandvan dien, 
en de Eendracht met fijne Nabuyren , foude mogen 
doen. Gyluyden fult defen ontfangen by een van oniè 
Trompetten, met welke, indien gyluyden uytftelt ons 
Antwoord te lchrijven voor den tijd voorfz , lullen 
wy evenwel die voor ontfangen houden. En hier me¬ 
de, &e. 

Amiens den 17«. Decemb» 1 f94. 

Mn en ^enegou fonDen Dbf2 
25wMn aen Den €rtv^ertog €rncfri$; en Derfecfp 
ten Dat Ijp Dcfcinc Dcanttoooföen foiaDe/ ofOenüeDen 
aDtujferen kcatfe ïjtei* op anttnoo?Dcn fouDcn/ ftpöeeft 
fjen ontüoDen Datfe fouDen anttooo^Den / Dat fjen goeö 
DocDtc: maee Datfe pen fouDen toatöten pet te 

lijden in ons te verweeren dan degenete befpringenDen/ Dat tot bcrttltnöci'ingc toateDail De CCtC CH l'e^ 
den welken wy miiTchien immers fo veel quaedscon- 
den doen en berocken, als wy van hun ontfangen heb¬ 
ben, hopende in’teynde te winnen of modereren door 
onfe verdraechfaemheyt, en de rechtveerdicheyt van 
onfe fake, by God goed gekent en bevefticht met fo ve¬ 
le fonderlinge gratiën en voordceleu, die’t hem belieft 
heeft ons te verleenenoponfeVyanden, debitterheyt 
én biesheyt van den voorfz Conink, en fijne aenhan- 

putatte DciS Coninfiö Dan spangien. 3©aer Deur Die 
Dan 36rtDop^ cn i^enegcm / Den trompetter DjeDer- 
om foiiDc fonDer Ijem eenige fcDjiftelijfie nmtooojDe 
meöe te geDen. 3®at pier na Daer op Do?Der geDoItfjt 
t.ö / fullen top in ’t naDoIgenDe Boeit Derfjalen. 

üfn De FFïaenö Dan ^ecem&cr Defcö jaersf toaren ©erga» 
De Staten Dan l^ollanD in Den i^age DefcpeeDen en 
DergaDert op Derfc!)epDen poinctcn / cn toerDe onDer 

anDeren 



i$94* 
Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 

föouaiiD anberen albact in Deliberatie ceftclt / omtotbetbal? 
in ©«c. tinge ban ö5o?DinnriS en ertrao?D«tartè lafïen bet 

" <©o?loge boo?Den aenfiaenbert jarc 159 f. ob1* be$?o? 
mèHia, bintien ban J^ollano/ gtelanb/ JBtrecpt *nJ5^lef; 
cign ai» lanij / op te brengen 200000, <É3ulöcn0 tet ptaenb 
nomei?*5 02ötnatrtc en 900000. ertrao?Dinatie/ om baet upt 

tè bethallen be lafïen ban bet 4)o?loge ober be boo?f3 
©?obintten gerepartteert / en nocpbpfmael ponbert 
bupfent «©tuben tot onberljoubt ban 200- jfrupteren / 
en jooo. Soldaten en anber crtrao?binartè taftenban 
bet <©o?loge te ©elbeballenbe niet gerepartteert; peb? 
benbe €belen en <6ebeputeetbe ban be «Steden / om 
tebenen betbaet / fo in ’t yoinct ban be befcp?pbtnge/ 
aio in be iBifftbe ban fyn <£rcell. en belet anbere bie 
tot menfl en Conferbatie boo?gefIagen 3pn / een? 
D?acïiteliib betoillicpt en gcconfemeett / bat ban toe^ 
gen ben Eanbe ban Rolland en 3Dcft-©?te{TanD (met 
jcgenftaenbe ben <§taet ban ben felben Eanbe ten 
pooglten tè Deftoaert/ en bat be betfocljte confenten 
meetbet en ftoaerber 30»/ ais opt te boren 3pnge? 
toeeft) ter bergabetinge ban Dclgeeren Staten <©e? 
netael/ bact tn foube mogen too?Den betoillicpt en 
geconfcnteettmits bat be boo?f3 anbere $?obintien 
ban gelpben fiillen boen / boo? foo beel peniieben aen? 
gact / op bat Des te betet ben goeben Cours / in be 
naejtc iaren/ tot bet Eanben betfeberinge / en Des 
©panbs afb?eub boo? 43obeS genabe bp fpn €rcell. 
geb2iipbt / macp too?Den gecontinueert ; bepoube? 
Ipb bat ’tfclbeconfent in be generalitept mette o?bina? 
ris conbiticn foubetoetben gereftringeert, 

Rebben noep boben Dien gebelibeteett tot afTiftemie 
ban ben Coninh ban ©?an&cplt/ en boo? ben iate 
if9f. getonfeett 2.00000, <©ulben / om ben Coninb 
ban ^pangten offenfibe <©o?logeaen,te boen/ felfs 
in begebefunieetbe |B?obtntien aen te boen. 

58cmt* $a bat .be 3©el-geboren <©?abe ©pilipS 45?abe 
un&e ban ^openlo / ©?p-J§cer ban Eangenberg / Eupte? 
acnomen bant <0enetaéi / en be igoog-gebotene fB?tnteffe4i©a? 
«oatoe» ria/ geboren $?inceffe ban <©?angtcn/ <8?abmne 
iük aan ban Saffau / hupten / $. boo? g&octo? iopan 2&ar? 
HJ**1 ftuö / ionltet !©arfe ban Steeland / en |Br. $pili? 
^otjïnio/ bert ban (Curnpout / pareSïaDen/ ben Staten ban 
wette Rolland en 3©eft-b?iefïand padden boen remonftre? 
S&Q?*n rcl1/ öat fyn <öenabe en CrcelPdoo? <6odS genabe 
^imcef. ban meeninge en getefolbeett bjaren/ te p?oceberen 
fe ja&a* totbolttcchtiigeban ben ^oubjelnbe obet lange tuf; 
j»ranrt fcöen penlupbcn boo?genomen ^ én bat baettoetoasf 
Smi genomen be plactfe tot 26uten / en ben bag ben febem 
<a?abiti. öen JFeb?uatp/ met begeeren/bat be Staten boo?^ 
«ÜffL noemt met pare p?efenttebe jfeeft of J^oog-tpb fouben 
hupten/ biillen betecten. ^aet op boo? anttooo?bc itnerbe ge^ 
etc, geben / bat be ï^eeten Staten berbltjb toaren / bat be 

fabeban benfelben^outoelpbefo be?te geb?acpt toaö/ 
bat men Jtfelbe foube boltrecben/bat fplteben fyn <ü5e; 
nabe en Date €rcell. bebanbten ban be eere: bat fplie^ 
ben baet toe toenfepten '<6obö fcgen/ gelub en boo?; 
fpoeb / popenbe bat be boo?f5 aliantie / niet alleen tot 
tontentementban be perfonagien / maetoob tot eete 
en bienfte ban bepbe be lofigbe l&upfen en felfss ban be 
SLanben/ fouben gefepieben. €n bat fp lupben niet 
fouben nalaten te befo?gen/ bat eenige<0etommit^ 
teetbe ter beflember tpb en plaetfe/ bantoegenben 
Staten boo?noemt / fouben gefonben hjo?bcn / tot 
bereetinge beef J^oogttjbtf ofte ^eetO. ^aetna tè 
berfiaen/ batbe aBelgeboten^ecteban 25?eberobe / 
be J§eere ban 3üfpeten/ be ^eereban^epsgen/ be 
l^eete ban 3Batmont/ en noep ttoee bp be €belcn te 
nomineren/ metten ï^cete SCbbocaet ban 3tgemeen 
Sanb/ een ban^o?b?ecpt /Baerlem / ©elft/ÏÏep' 
ben/ 5fim|tetbam/ <©oube/ itottctbam/ €io?tum/ 
SSIPmaet en ï§oo?n / bp 25urgemee(teren bcrfelber 
^teben te beputeten/ en <©octo? Jprancopsf |Bael^ 
feu / ban toegen bie ban €nbpupfen / befcp?eben en 
gelaft fouben too?ben pen ter boo?f3 plaetfe en tyb te 
taten binben, €n bat befelbe / ten acnflen ban be 
Ian^uirige gettoutoc 3£ienften ban ben boo?f3 B^ete 
<0?abc ben Eanben gebaen/en bat be Booggcb. p?in? 
teffe tè b’oubfte <Bocptec ban fpne p?tnceli)Pe <£jccell. 

^oget <0eb. paet ©?ou-H9oebet mebe upt ben Ean^ 
be ban J^oüanö getp?oten/ enbatpateofrcell. beo? 
be <©tcn(ten befet Eanben poocpippgeintercfreerten 
befepabitpt tè/ fullen toefen gcla(t om totlajfeban 
be boo?noembe Eanben/ te letten op’t gene tot eere 
bet felber Eanben fal bienen inbe boo?f5 falie gebaen / 
en bat tot bten epnbe befelbe eenige bagen boo? be 
boo?f5 5?ee(t in ben ifage fouben betgaberen / om bact 
cp epntdpb te refolberen, 

3Bp fullen boo? ’t befTupt ban befen berpalen / poe JOwBarf 
bat tn ^cpotlanb in September befejS «ïaeriS een 
goot iUimoet en Sproet getoeeft tè/ beur bienbe%%{* 
«0?abe ban J^untlte / l^ooft ban bie ban be ïïocmfe ,ant> o** 
Beltgie/ en een ©ntfanget ban allebieban toegen be 
Contnli ban ^pangten gaen en tomen / beel ©oir ber= 
gaberbe in ’t ^oo?t-epnbe ban ^tpotlanb/ tn fijn 
Eanb/ en niet bette ban fpuBupo ofCafteel/ ae*!*n?,t6e 
naemt ^ttabogte: be<©?abe ban Ergeil / bie ban Jfan“ 
be <©etcfo?meerbe JHeligie toa^/ pabbeonttent8ooo. (Foi.9o\ 
lIBan bergabert upt pet gebertpte / fïeröe Eupben/ 
en toel getefolbeett op paet topfe om te beepten/peü; 
benbe onbet pun bpfponbert uptgelefen .ï©annen/met 
Clatetsf en anbere ^nfïrumenten om groot gerutpt 
te maliën / en bact mebe bes? <0?aben ban ©untlie 
«uptetye opte bluept te b?pben / alfo fp futtineerben / 
bat alle oe^aerben ban^cpotlanb ban naturen b?eef^ 
acptitp3yn/ en licptelpöboo? groot getaesen geram¬ 
mel met Clatero bluepten. <©e <©?abe ban ©untlie 
en fpn aenpangerjs toaten tuffepen fes en feben bupfent 
(ietP/ en pabbenbp paet JBillem ^tanblep/ bie 
^ebenter / bp tpben ban ben <®?abe ban Epteflet / 
betraben pabbej benColonnel 25otb/ bic be^tab 
ban 23?ugge aen ben ^?ince ban CPimap betriet / en 
eenen Colonnel EcPecpom / 00P een Capitcpn ©a^ 
melton / bie upt^ollanb aen be ©panb obetgetrocPett 
toas/ en meet anbere toel in bewapenen erbaren/ 
en b?ie ingenieurs/ ttoee itaüaneneneen^pan^ 
giaett: be boo?f3 <©?abe ban Etgeil toas te biet tijb 
noep een iong moebiep J^eete / maet noep toepntcli 
in be JBapenen etbaten; fp 3pn tegen benanbeten 

Coninh tomfle bettoacpten/ alfo ppfitplietboo?- 
flaen bat pp ftetP genoerp toas / maet alft op een 
treffen ging / fo pielt fyn ©oetbolb geen plaetfe/ maet 
ftelben t optet loop en bluept; notptans boept befeU 
be <a?abe boo? fpn $etfoon toel b?aef/ en fepeot ben 
<a?abe ban Etoil (Die bp^untiie toas) in ben arm/ 
niet fonbet boobs gebaet; baet 3pn boob gebleben be 
^eeten ban Ecpnubtoon en Clunp / met anbete <©o?^ 
bons tot 14. toe/ alle ban’tbioeb en jSame banbe 
<©?abebanl|untlie/ onbet groot getal ban meet am 
bete gegwetpen / en bete meet boben ten bepben 311^ 
ben; be 5po?ten ban bepbe partpen toaten gepeel bet? 
propt/uptgenomen foo.paerben bie be <©?abc ban 
ïjumlte bp pem pielt/ en bergabetbe fpn ©olli toebet? 
om: ^e Coninh bie guarn een bagp of ttoee baerna 
bp pem/ pebbenbe 8, ©aenbelen ©oetbolbsV toaer 
ban <©enetael toas CapitepnJBabbel/ bie piet inbe 
$eberlanben gebient pabbe / entoasalbaer feettoel 
geacpt; boo?t pabbe be Coninb beel €o?netten liepte 
paerben op be <§cpotfe JBpfe / maet pet getal ban be 
€bellupben toas fcergroot: be <0?abe ban i|untlie 
mette fpne ftetli obet ifoo. paerben/ porenbeban 
besConinbsaencomfle/ tè in’t gebertpte gebluept/ 
baet pp fiep mette fpne berbo?gen pielt / malienbe al? 
fo ben €otptban ben Contnli t’eenemael onnut ; 
maebte baet na als ben Coninb betttoclten toas / fpn 
Cafïeelfïerb/ gelplt 00b be(©?abcbanErol’tfpne. 
©e Coninb peeft b?ie of biet ^upfen ban be Catpolp? 
ben boen fïecpten/ en baet toetbe een ©ergaberinge 
gepouben ban ben Ebel/ om te refolberen op ben 
mtbbel / om berefte bet rtoomfet Catpolpben upt te 
roepen,- toaetom be Catpolpben eenen iefupt/ ge? 
noemt JBaltet Eynbefep/ ban goeben ï|upfe/ aen 
ben €ct3-^crtcg Ctneflus om fecours gefonben 
pebben. 

«Ben i4*n, <Becemü?iS toetbe tot Cbinbtirg in 
^CljCt' 



Het een en dertigfte Boek 
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Schotland gehangen tenen genacmt Capitepn fial; 
luïli / om Dat lp Ufieiyh beu Coninh ijadbe Dom te; 
benen eenen 23?ief acn Den Coninh ban $olen / tegen 
bc ^cijotfc Cremerd (fo die in §f>olen toerden ge; 
noem:) noemende de fdbc boo?bluchtige en Crmune; 
ie / en doende ben Connift bcrfochen aen ben Coninh 
ban $olcn / om üufiitie daer ober te boen / often 
minfien bic gene te bangen/dte ben brenger beo 25?iefd 
aenclagcn foude. ïDe meentnge ban ben boo?f5 töal? 
iinh tondgetoeefi/ ijun tefcijatten/ entotCompofi; 
tic te dtomgen / bp fepde geen ander meentnge getjab 
te hebben/ ban fehere acht ©erfonen teberboigen/ 
bic fijnen Boeder tn «^ciptiand bcrmoo?d Dabben ; 
doch De€ooplupdcnbanCdinbu?g/ bandetoeihede 
nteefie in potenter Scholengelegenhadden/ toaren 
fo berbolgcn tegen ben boo?)3 nalling/ batfe opter 
graten tegendden Coninh nepen / ^ufiitte/ ^ufit; 
tic j en ’t fcDeett batfe ïjem toel met haer cpgen tjam 
ben fouben opgcljangcn hebben. 

-n Ir nen embden en ober-al in ©ofi-B2icfinnd om* 
öt'insn -Djtcntte defer tt)b ttoifi/ tufiTchen ben 45?abe / bc 
X'm^'&taö en 'QC 3ta»oc-/ be 23o?geren namen Ijetföaet; 
«cit- ijimsf tn / en toaefeten Daer in met d?tc Dondert 2&ur; 
p;ies» geien alle nacht/ fphofen andere 2Surgemeefierd en 
tuffi’tien W Coloncllen/ die clh bfif Bacnöel 25ui*gcr0 onder 
öeiiöia, ijcn Dabben: <©c ©?abe nam daertegen itorijgdbolh 
oe e:iöreacn/ d?cpchöc bic ban embden feer / en’tfcpeen bat 
ït'^en bter uut toelgroote ftoartchept mocijte ontfiacn/toant 
Halteen, cc gedeputeerde ban bc Cdellupden / en bic ban 

Cmliben fonben eeltige acn ben iiiepfer / omtegend 
ben ©?nbc mmtcfjbuuuge clachten te boen} be *©?a; 
be fonb daer oc-h fijnen Cantfeiacr / detoelhe beter ge; 
hoo? crcech / baer beur ben ©?abc te meer bcrbittci*; 
be tegen bc ^tab en ben Süöel/ boeïj id in ’t nabol; 
genbe jaer / beur tuficbcn-fp?ehcn ban be Staten 
söenerael/ ben tfcotft herdagen/ foton ter gelegen; 
ber plaetfe fulicn bethalen- 

^atbe ►-pot beflupt ban bitser di ban bit 25oeb/ fiolen 
Shan ^ top ijter herbalen / poe bat be l^oog geboren jputfi 
jiüath- en Jgeere / i^ertog )3ohan fjjofiuiaet / ^bminiftra- 
p-’acf to? bcö JD’imaeta en <grt3-^tift6 iBacgbenburg / 
Sanhenl®arft-<0?aef ban 25?anbenbmg m^upffenl^ectog/ 
bun! aen aen be generale Staten ber Bereemcljbe ^ebcrïan- 
ut me ijen gefonben ijecft fijnen Cancelier iilöcgabacD / met 
""■Jp’SÖjieben ban Crebcnttcban ben 29*». Octob’tö j en 
necaei Ijeeft ccrft bp lBonbe / en na bp »©cfcl)2iftc te hennen 
twibefc gegeben / ben goeben en genepgben toille / bic fijne 

Jpuritelijhc ^oo2lucljtigljepb be boo?noembc ïjecren 
Staten o^cncrncl toao toe-bjagenbe / toenfcDenbe be^ 
feibc allen boo?fpoet cn toeptaubt/ en acnbiebenbc 
fijne b?ientfdjap: baerna heeft IjP bcrtljoont / bat 
fnnejr- beritacn hebbenbe bep^actijhen biebpbe 
jSpaenfe en hare abherenten geb?upht toerben / om 
bc jHanöcn ban <0tiUch cn Ctebe t5tnco?porerentot 
naöeeel ban ben ^tact ban geheel ^Duptoianbt en bp; 
fonb er ban fijne f. 35- oubfte potten/ cn anbere ge; 
intccèffccröc jpucjlen/ bic men focht ban het recht ber 
^bmmtlïrattc bat fn Dabben tot befelbe furfrenbom; 
men (mttö be ftcanhftnnighept ban ben ijertogc) 
berfocht öerhalbcn Hbbyö ?ber boojf, ^eeren Staten 
(©cuerad / met toat toegen cn mtbbelen fp achten fou; 
ben / bat fijne ;p.<D en geinterejTccrbe ©o?flen / met 
recht tot be boojnocmöe ^bminiftratie fonben mo; 
gen toerben berfeftert/ cn be ^paenfe baer tipt gc? 
meert; berdarenbe bat fijn f. «D. beur <®. lauren- 
tiunt jiaulcr bc goebe toille en trouhertige affectie ber 
écercn Staten ©eneraci Dabben berftaen / mitfga; 
öerö be aenöiebinge om fijn f. 5?. na haer bermogen 
cn geïegenthept tefcconbcrem <©e boocnocmbe i^cc; 
ren Staten ©cncrad hebben ben achtflen december 
baer on gegeben bit abbijb: ^Dat fp tot ecre cn bienfte 

Ecci5ee,ban ben &oo?l. Iteurf. Ihtpfccn anbere geintereffecr; 
öc 33o2ilcn / ooit tot tocljïanb cn befcherminge ban be 
©o?flchbsmmen / ©ultch / Clebc cn 25erclj I en ben 

Jni, gjngefetenen ban ben felben tegen bc^paenfccn 3©t; 

heemfe (Cpranme / noöich achteben/ batfpn3r ^ 
ban het batetijh aenbaerbcn hacrg boc2gemdben£1I?1t,ï 
rechte ban $tbniiniftratie bdjoojben te aröcpben / Slp 1 
om fo bele mogeltjft be gemoederen enaffemenban W«ft. 
ben €bdcn / en anderen Sngcfetenen ban ben fdben 
©ojfïcnbommen tot haer bebotiett te getouwen/ en fo 
het fclbe met langer-handt niet fonber cndienftge; 
pjactifeert en nobtclj gebonden foube too?dcn goebe 
fo?ccn ban Bolfc ban <©o?lc ge bp ber hand te hebben / 
om b’acnOagen ber ^pacnfe en anbere quadcgeaflfec- 
tioneerbehare beffepnen te beletten/ cn alles tn goe^ 
ben poinctcn tc ftdlen en houden} en bat fijn JP. 
en anbere getntereffeerbe ipttrfien bebcnhdhh mocht 
31111/ ofbeltchtinaeban het nobinv aamfe hrm 

üjceren Staten mogen ter handen fiellen boKènelt 
tijd ban feb maenben / ontrem 60000. ^uptfe mii. 
bettb termaenb / tot onderhout ban 1000. ïUipterg / 
cn 3000.Soldaten te boet/ om bp ben Staten0» 
haren name/ baer mebc aengenomen en betadt te 
tooiden ,• toacrmebe fpfehcrltjh o^b’e op haren ^a? 
me / cn ban harent toegen fouben fiellen / bat tot toat 
tijde de boo?noemde fcö Maenben geburenbe/ fijn 
f- <©• en andere geintereffeerbe 5Furfien ban Bolh 
ban <0o?loge/ in be boo?noemde ©o^fienbemmett 
ban <0ultch/ Clccf en ®erch / ten epnbe boo?f5 
p?omptdijh fouben begeeren gefeconbeertte3ijn / ben 
felben fouben tooiden toegcfihiht ttoee dupfent 
teren cn fed dupfent ©oethnccljten / en fo bed meer ald 
begclrgemhepten^taetban be Hfanben foube mo* 
gen lijden; toclhc fo^cett apjparcmdijh genoech fou^ 
ben toefen/ om in hojtec tijdbeboo2noembefahein 
boïtomenerberfdterthepb te fiellen/ en alle getoet 
btge pjoccburen ban be ^paenfe en anderecontremi; 
nen te beletten en b?chen s en ingeballe hare <Doo?l. en 
andere geintereffeerde jpurfien ’t felbe abbijd aenge^ 
gebentoefenbe/ foube nodich 3ijn / bat baer op/ en 
’tgene be boo?noemde fahe bolder berepfcht/ een 
cpndiph berd2aeh gematht toerbe / ten langfien boo? 
be erpiratie ban be niacnd ban 5Peb?uartj naeficos 
mende/ op bat in dejlöaendbanifèap baer nabol; 
genbe het boo?noembe ©olh ban ohojloge tot bequa; 
me plactfcn bp ben anderen gebracht / en na gdegent; 
Depb gcbjupht mochten toerden. 3©elhe middelen be 
Staten bootnoemt bochten beapparenfie / feherfie en 
bequacmfietctocfen. <©och fo fijn f=. en anbere 
geimcreficerdc jpurfien eenige nabie of beguamere 
middelen fouben belieben tc bedenhen of boo? te fiaen / 
endacropmctter Staten toedoen handden / fotiden 
befelbe hun altijdd tot alle rebdijhljept gaerne inla¬ 
ten / boo2 be conferbatie ban fijn f. i&. cn andere 
getnterefTecrdcBOzfien / goeden rechten in be boo?; 
noemde5purficnbommen/ gdpfp oohtot allen tij; 
ben/ toillich en berepd fouden toefen in alled hare 
goebe genegenthept en affectie in be boo?noemde fa; 
he r tegen bc Jjpangiacrtd en ber felber abherenten/ 
öienlijö te tonen / cn baer op met fijn f. fccrete- 
en bafie co?refpondentic te houden. 

BercJarendc ooh dat het de boo?noembe Staten 
feer lief en acngenacm toad / dat fijn 3p. tod gein; 
f02mcerttoaddande tocttige cn hoocljtoichtige 00?; 
fahen die fp tot noch toe gdjadt hebben/ en noch te; 
gentooo?delijh hadden/ om niet te tonnen bcrfiaett 
tot ccmclj tcactaet en b?cde met hare toederpartpe • 
acn te gaen; hopende ooh dat de 3üeur-Bo?fien art; 
dere ^tenden ded i^cpltgcn ilfir / beneffend den Co; 
ttinh ban B?anhrtjh / coninginne ban ingeland en 
andere potentaten/ defdbe redenen toel gëfundcett 
fouden oo?dedcn. 

23aden bo?derd dat fijn 5?. defcr panden fahe 
altifigunfiichenfadorabd toilde3ijn/ en haer ban 

be 

geben) bpfiin^p. ïb. of upt ber felber namen fouben 
connengefcljteben/ cnbathctBolhban befeaanben 
baer toe niet alleen foube tonnen geb?ttpht to02bcn / 
met fulher authc?ttept en b?ucht atd ber fahen nde; 
gentljept tod berepfeijen mochte/ fo foube «nn 4. <D 
en anbere gemtereffeerbe Bo?fien ben booinormbe 

f 



S94- Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
Defelöe co^tefponDentieen toegenepcfjöe affectie/ ber# 
febert Ijouöen / en DeDanbten Den Igeete <£5efanten 
ban bat fijn 3t. aengenomen IjabDen Diemoepte ban 
De legatie / f)em betfoebenDe ban alle# aen fijn 3p. 
35. goeb rappo?t te toillen Doen/ en té ooft met ee> 
nen gouDen Éetting beceert. ^iec meDe toillen top 
Dit 2&oeb epnDigen / en beflupten mette tooo?Den ban 

<©?ateucCicero/ DetoelbefepDt: Dat heymelijkc en 
verborgen vyandfchap meer is te vreefen, dan opent¬ 
lijke en aengdèyde Oorloge: want voor een openbaer 
Vyandcanmen hem wachten, maervan een heymelijke, 
wordmen dikwils onderdrukt, eermen hem daer tegen 
can voorfien. 

Eynde van’tEenen dertichfte Boek. 

BLAD 
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BLADT-WYSER, 
Van de voornaamfte inhoud der Hiftorien , na het vervolg der Jaaren. 

DER- DE STUK. 

XXIII. BOEK. 

1587. 

A Lexander Farnele Prince van Parma continueert de Belege- 
ringe van Sluis in Vlaanderen. p.f(3) 

Robbert Dudley Grave van Lyceder komt uitEngeland tot Vlif- 
fingen. p. 8 (6) 

Glaude van Barlaimont Heere van Haultepenne word voor Sluis 
gefchoten, en derft binnen ’sHertogenbolchs. p. 9 (fi) 

Engelen (bet Fort) word aan den Grave van Hohenlo overgege 
ven. p. 9(7) 

Groote moeite en fwarigheid binnen Hoorn. p. 10 (7) 
Lycefter fchnjrt aan Sonoy en waarfchouwt hem van de intelli¬ 

gentie die den Vyand hadde binnen Swol. p. 12 (8) 
Norrits (de Generael) vertrekt na Engeland. p. 12 (9) 
ïnftrudie van de Gecommitteerde van de Staten van Holland 

om nevens de Gecommitteerde van de andere Provintien met 
den Grave van Lycefter te handelen. p. 1 z (9) 

Lycefter doet een Voordel aende Staten Generael tot Middel¬ 
burg. p. 14(10) 

Lycederfchrijfteenen andermael aan de Belegerde van Sluis. 
p.15 (io.ii) 

Sluis word overgegeven aan den Prince van Parma. p. j 9 (14) 
Willem van Groeneveld Gouverneur binnen Sluis, geeft een 

verantwoordinge uit waarom hy de Stad heeft moeten over¬ 
geven. p- I9(U) 

Gedeputeerde van de Staten Generaal doen een remondrantie 
aanLyceder binnen Vliffingcn. p. 2 j (15) en lijn in gevaar om 
doodgedagen te worden. P-2) (16) 

Lycederantwoort op de remondrantie van de Gedeputeerdeder 
Staten Generaal. p. zz(iy) 

Twidtudchen Lycederen de Staten blij ft ongeflid, p.zj (ió) 
Geretormeerde Kerken verwelkomen Lyceder over fijne we- 

derkomd uit Engeland. p. 24 (j 6) 
Lyceder geeft een ade van Satisfadie aan de Staten Generaal op 

fijne wederkomde uit Engeland. p. 25 (17) 
Staten Generaal fchrijven aan de Koninginne van Engeland. 

p.if (17) 
Placcaat waar by verboden wordt eenige calumnien te fpreken 

tegens de Koninginne van Engeland en Engelfe Natie. 
p. 26(18) 

Verhaal van de twidtudchen Lyceder enden Grave van Hohen¬ 
lo. p. 27(18) 

Lyceder wil de Haven van Sluis doppen, welk niet geraden ge¬ 
vonden wordt. 1 p, 28 (19) 

Wethouders van Leyden veradverteert van eenige onraad in 
haar Stad, nemen Volkaan. p. 29 (20) 

Willem Grave van Naffauw heeft een aanfiach op Groeningen 
tevergeefs. p.3o(2o) 

Geruchten van Vreede tudchen den Koning van Spanjen en Ko¬ 
ninginne van Engeland worden uitgedrooit. p. 50(20) 

Inftruófie voor Willem Bardefius orn wegens Lyceder aan de 
Staten van Holland voor te dragen. (p- H (21) 

Staten van Holland prefenteren remondrantien aan Lyceder. 
p. 32 (22)zijn in geweldig achterdenken wegens Lyceder. 

p. 34(23) 
JacobVaek en Jood de Menin doen een Propofitie aan de Staten 

van Holland. p. 34(23 
Nederlanden federt de wederkomde van Lyceder en fijne geda¬ 

ne Satisfactie in meerder verdeeltheid. p. 3 f (24^ 
Difcoursoverden Pais tudchen Spanjen en Engeland, p. 3 f (24) 
Lyceder levert een remondrantie over aan de Staten Generaal 

binnen Dordrecht. p. 39 (.26) 
Lyceder fend een Miffiveaan de Staten Generaal. p. 42 (28) 
Onruden in Vriedand door het fchrijven van Lycefter,en wat om¬ 

trent defelve is voorgevallen. p. 44 (29) 
Hof Provinciaal van Holland bcraat fichomaan Lycefter te ant¬ 

woorden. p. 47(31) 
Antwoord van den Hoogen en Provincialen Raad van Holland 

endie van de Rekenkamer aan Lycefter. P*47(; r) 
Johan van Oldenbarneveld word by nacht geadverteert dat Ly¬ 

ceder voornemens w'as om hem te lichten en na Engeland te 
fenden, P* Sl (34) 

Lycefter geeft een gelchrift over aan de Staten Generaal. 

Staten Generaal relblveren op het gelchrift van den Grave van 
Lycefter. {2(34.) 

Confentenvan de Provintien overgelevert aan den Grave van 
Lyceder. , .) 

Gelderland antwoord op de remondrantie van den Grave van 
Lycefter. <4(26) 

Utiecht ant .voord op de remondrantie van den Grave van Ly~ 
ceder. p^ (27) 

Dordrecht Ichrijfr aan de Staten van Holland , en antwoord op 
de remondrantie van den Grave van Lycefter. p. 76. (37) 

Meppen.ingenomen door den Grave van Meurs. p. 79(39) 
Coninginne van Engeland fchrijft aan Sonoy. p, 59 (39) 
Lyceder geeft een verklaring uit over de conlenten der Provin- 

tien* p -g 

Staten van Holland examineren de fwaarigheden by den Grave 
van Lycefter op harededuéliegeftelt, en refolveren daar ov\ : 

Lycefter klaagt aan de Staten van Holland over den Advocaat 
Joan van Oldenbarneveld. p. 62(4i) 

Lyceder komt binnen Uitrecht. C 62 (42) 
Lyceder verlet de Magiftraat binnen Uitrecht. p.62 (42) 
Moejelijkheden binnen Uitrecht over hetverfettenvan deMagi- 

draat. 5. /\ 

Gerard Prouninkalias Deventer, Burgermeeder tot Uitrecht, 
brengt te wege datter apprehenfie wordt gedecerneert tegens 
eenige Edelen des Lands van Uitrecht. ‘ 9.64(43) 

Edelen van het Sticht van Uitrecht geeven een requed overaan 
Lycefter. p. 64(43) 

Poindeu waar op de Edelen des Stichts van Uitrecht redres ver- 
loeken. p 

Edelen van het Sticht van Uitrecht worden gevangen genomen 
eenige wederontdagen. <57 (ie) 

Lycefter verklaart dat de apprehenfie der Edelen van Uitrecht 
buiten fijn laft gedaan is. p. 67 (45) vertrekt van Uitrechten 
gaat na het Noorder Quartier. ^id. 

Wethouders van Enkhuilen fchrijven aan Lyceder en verhoe¬ 
ken dat hy de komfte binnen haare Stad wilde excuf-ren. 

Lycefter verwondert en qualijk te vreeden over hetPfchri|ven 
van die van Enkhuifen , antwoord op het felve. p 68 (46) 

Voornemen van Lycefter tot Amderdam en Enkhuifen midukt. 

Lycefter fend by de Staten Generaal een ade uit he^hSorder 
Quartier en ichrijft aan de lelve. 6q (<.6. jl7) 

Gedeputeerde Staten van Vriedand fchrijven aan Lyceder* 'en 
verdoeken dat hy voor die tijd daar niet geliefde'te komen. 

Landdag gehouden in OveryfTèl. p.70 U7V 
Staten van Holland houden haare Vergaderinge binnen Haar¬ 

lem. ° V 

Cofmus Pefcaringes geeft Patenten uit onder fijn hand en S bei 
en word binnen Leydenby de kop gevat. p7i(apy 

Raad van Uitrecht fendt Gedeputeerd? aan de Staten van Hol¬ 
land. p.71 (48) en fchriift aan defelve. p‘72 (j.g\ 

Predikanten van Holland doen een vertoog aan de Statep v-u 
Holland. ~ p.7?/,0y 

Lycefter klaagt over den Grave van Hohenlo. p- 74 ( o) 
Riddeifchap, Edelen en meefte Steden van Holland en Weft- 

VriedandAntwoorden op de remondrantie van denGrave van 
Lycefter gedaan aan de Staten Generaal. P* 75 ( > > 

Staten van Holland doen een nader Verklaringe van de Deunden 
by hen aan den G rave van Lycefter verfocht. p 80 (- 4) 

Vertoningc van het recht by de Ridderfchap, Edelen en Steden 
van Holland en Weft-Vriefland van allen ouden tilden oe- 

„ bruikt , p. 82 (&6) 
Refolutie van de Staten vanHolland op het vertoog aan henlieden 

gedaan van wegen de Predicanten van Holland p. 83 (<r) 
Staten van Holland antwoorden op de Miffive van Schout 

(’) B-ur- 



BLADT-WYSER. 
Sutgermeeikren , ■Schepenen en Raden der Stad Uitrecht. 

p.86 CfS) 
Magiftraat van Uitrecht fchrijtc aan den Hogen en Provincialen 

Raad van Holland, en doet een nader bericht op den Brief van 
de Staten van Holland. p. 28 (60) 

Vennaningc op de naam van de Magiftraat van Uitrecht gedaan 
aan de Staten, Magiftraten en goede gemeinten der Neder- 
landfe Provintien. p. 9* (62) 

Wethouders van Dordrecht bekomen een Requeft gemaakt op 
op den naam van deBorgeryeaen denGravevan Lycefter,en 
wat den inhoud van het lelveis. p.93 (63) 

Muiterijebinnen Leyden, ooriaak daar van, en wat daar uit ge- 
volgtis. • P‘93(^5) 

Pardon gegeven by fijn Excellentie van Naflauw afgelefen van 
den Stadhuife te Leyden. P 97(66) 

Lycefter is qualik te vreden over het geene tot Leyden was voor¬ 
gevallen, en byfonder datmen fich op fijne adtien geinformeert 
hadde. P 97 (66) 

Gevluchte en gebannene uit Leyden ter oorfake van haare Mui- 
terie, geven een verontfchuldiginge uit. p. 97(66) 

Wethouders van Leyden geeven een Waarfchouwinge uit aan 
de Borgeren en Inwoonders van Leyden. p^ 103 (71) 

Pasquillèn en wel bittere geftrooit onder het Volk over het ge- 
* pafieerde binnen Leyden. p. 105(71) 
Coninginne van Engeland neemt feer qualijk de executie die 

over eenige Muitemakers tot Leyden gedaan was. p. 1 o 7 (72) 
lycefter vertrekt uit het Noorder Quartier na Uitrecht, fchrijft 

uit Dordrecht aan Sonoy , (bekt Jonker Willem van Suilen 
van Nievelt te apprehenderen,maar die ontkomt, p. 106 (72) 

Willem Lodewijk van Naflauw trouwt met Anna Gravinne van 
Naflau. p. 106(73) 

Raad der Stad Uitrecht willende Oude Munfiers Kerk verko¬ 
pen,en wat daar opgevolgt is. p. 107 (73) 

Don Antonio Koning van Portugaal verhoekt affiftentie van de 
Staten Generaal tegens den Koning van Spanjen. p. 110(75) 
te vinden dooreen Loterye. p. 112(77) en verdere remon- 
ftrantien daar toe dienende. P-113(78) 

Moejelijkheden tuflehen Maurits van Naflauw en denoverflen 
Sonoy over het gevangen nemen van Capitein Jeuriaan Boot 

p-117. (81) 
Philips Grave van Hohenlo fchrijft aan Lycefter en geeft een ver¬ 

antwoord! ng uit van het vertoog door Lycefter gedaan aan de 
Staten Generaal. p. 120(8 <) 

Lycefter fchrijft aan de Staten van Holland en der felver ant 
woord. p. 130(00) 

Lycefter fchrijft aan de Staten Generaal. p.iu(jj) 
Herbert Ambafladeur van de Koninginne van Engeland ver¬ 

toont fijne Credentie, en doet fijne Propofitie. p. 132(9?) 
Staten Generaal antwoorden mondeling op de Propofitie vanden 

Heer Herbert. p. 1 3 3 (9 2) 
Lycefter doet tot verfcheidenc malen openinge van Vreede 

voordellen. p. 133(92) 
Advyfen der Provintien over de Voorftellingc van Vreede. 

P‘ï?4(9H 
Staten Generaal antwoorden nader en refolveren op de Propoh- 

tie van den Heer Herbert. P»I3f(93) 
"Staten Generaal committeren eenige om na Engelandte gaan 

p,136(94) 
Redenen in de Staten van Holland bygebracht, waarom het gera¬ 

den foude zijn om met Spanjen in onderhandelinge van Vre¬ 
de te komen. p. 136(94) 

Redenen in de Staten van Holland bygebracht waarom het on¬ 
geraden foude zijn om met Spanjen in onderhandelinge van 
Vreede te kom en. p. 157 (9 y) 

Lycefter fchrijft uit Vliffingen aan de Staten Generaal en neemt 
fijn affeheid. p. 140(97) 

Peregrin de Willugby wordt gecommitteert tot Luitenant over 
het fecours van de Koninginne van Engeland, p. 142 (98) doet 
fijnen eed. (99) 

Lycefter vertrokken zijnde word de regeringe der Landen ge- 
ftelt in handen van den Raad van Staten. p. 143(99) 

Bon ingenomen doorMarten Schenk. p, 14? f99) 
Marten Schenk fchrijft aan dc Staten van Holland uit Bon. 

p. *43(9<5) 
O vervloejinge van -water in de Omlanden*. p. 144 (T 00) 
Slag van Courtrals. p. 149(102) 
Twift (nieuwe) in Vriefland. p. 149(103) 

Aanflach op Naarden om het te verfekeren, voorde Staten van 
Holland gaat te niet. ' p. 150(10,) 
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Lycefter vertrekt uit Nederland en refigneert het Gouverne¬ 
ment, hetlelveftellende in handen van de Staten Generaal, 

Lycefter doet voor fijn vertrek een Medalie van goud flaan. 

Inftruftien en Credentie voor de Gedeputeerde van de Staten 
die na Engeland gaan en het verhandelde aldaar. p. 154(4) 

Grave van Nieuwenaar draacht iets voor aan eenige uit de 
Staten van Uitrecht , en wat daar omtrent gedaan is. 

c 1 „ p, 160(9) 
Sonoy aateen verantwoordiginge in druk uitgaan tegens de Be- 

c uldiginge van den GravevanHohenlo.p.l79f23)enver- 
er verhaal van de moejelijkheden van Sonoy en fijn Excellen¬ 

tie Grave Maurits. p. 182 (2 5) 
Maurits Grave van Naflau komt tot Hoorn en handelt met de 

upitemen en Soldaten. p. 19 f (34) laat een Placcaat nitgaan 
iOt ftilhnge van de beroerte aldaar. p. I9<s (2 5) 

Raad van Staren fchrijft aan Grave Maurits over fijn aftrekken 
met Soldaten naMedenblik. p. 197(36) 

Maurits Grave van Naflauw antwoord den Raad van State op 
haar fchrijven. p. 197(50 

Kaad van State beducht voor meerder fwarigheden fchrijven 
andermaal aan Grave Maurits van Naflauw. p. 198 (37) 

Grave Maurits van Naflauw refolveert by advijs van de Staten 
van Holland Medenblik te belegeren, en het geene daarop 
ge volgt is. . p.I9S(2/) 

Medenblik belegert door Grave Maurits van Naflauw. 

Willugby (Baron van) doet een Propofitie omde twift tuflehen 
Grave Maurits en Sonoy neder te leggen. p. 201(39) 

Killegrei (d Heer) Raad van haare Majeftcit van Engeland in den 
Raad van State doet een Propofitie in de Staten Generaal ra¬ 
kende den Vredehandel met Spanjen» p. 2,03 (40) 

Boekskens in defe tijd uitgegeven. p, 204(41) 
Verder verhaal van het geene tot Medenblik is voorgevallen. 

. p. 208 (44) 
Guiijatn Moftert komt in Engeland om de faakenvanden O- 

verften Sonoy aldaar re verdedigen, en wat in die fake is ge- 
daan* p. 212 (46) 

Staten Generaal antwoorden op de Propofitien van de Heeren 
Willugby en Killegry. p.220(53) 

Acte van refignatie des Graven van Lycefter wordt om ver¬ 
dere onheilen voor te komen uit Engeland gefonden. 

p. 223 (f5) 
Aöe van refignatiefelve. p. 224(5-5) 
Staten Generaal geven een Placcaat uit nopende de refignatie 

van den Grave van Lycefter. p. 224(55) 
Faöioniften maken annotatien op het Placcaat van de Staten Ge- 

neraab p. 226(57) 
Vordere handelingen tot Medenblik. p. 227 (58) en accoord. 

p.223(62 
Spanjaars aanflag op Hatten vergeef*. p.23 5(62) 
Verraad op Ooftende miflukt. p.ifj (62) 
Henric van Bourbon Prince van Conde fterft door vergift. 

p.233(62) 
Willem Ruflèl Gouverneur van Vliffingen heeft een mistrou¬ 

wen op de Staten. ' p. 2 34 (62) 
Koninginne van Engeland fchrijft aan de Kapiteinen en Magi- 

ftraat van der Veere. p 235(63) 
Frederic de tweede Koning van Denemarken fterft. 

p. 236(64) 
Marten Schenk wordt tot Bon onder de hand gefterkt door de 

Staten. p, 136 f64) 
Bon belegert door den Prince van Chimniay. p. 137(64) 
jan Baptlfta Taxis dood gelchoten voor Bon. P- T 37 (64.) 
Inftruaie voor den Raad van Staten gearrefteert inde Vei ?ade- 

ringe van de State 1 Generaal. p.23^ ( 5) 
Eed van den Raad van State. p. 240 (67) 
Maurits Grave van Naflau verfoekt advijs van de Predicanten 

van Holland over den Vreedehandel met Spanjen. p. 241 (68-4 
alsookaandie van Zeeland. ‘ ' 0,244(69* 

Predi, 
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Predicanten van Holland geevcn haer advijs over den Vrcede- 

handel met Spanjen. p. 241 (68) als ook die van Zeeland. 
p. 244(69) 

Maurits Grave van Naflauw fielt ecnige vragen in handen van de 
Predicanten van Holland wegens de Vreede handel metSpan- 
jenom delelve te beantwoorden. ^ P* 242 

Predicanten van Elolland antwoorden op de Vragen van lijn Ex¬ 
cellentie Gravc Maurits van Naiïauw. P-243 (' 9) 

Boeksken tegens de Vreedehandel met Spanjen word in Druk 

uytgegeven. , , ?',24*Vr 
Rcfolutie van die van Naerden over de Vreedehandel van Ui¬ 

trecht. . P-25o (74) 
Predicanten van Uitrecht refolveren iemand van wegen de Ka¬ 

ken aen de Koninginne van Engeland te lenden, en wat daer 

opgevolgtis- , P;2^1 
Synodus extraordinaris van de Kercken van Zeeland. 

P‘ 25J(76) 
Gecommitteerde wegens Spanjen en Engeland komen by den 

anderen te Borborg tn Vlaenderen om van Vreede te hande¬ 
len. p. 267 (86) en het verhandelde aldaer. p- 268 (86) 

Twee Koningen in Poolen verkooren, Sigismundus en Maxi- 
milianus. _ .. p.270 (88) 

Verder verhael van de onruflen in Vrankijk. P*-27t 88) 
Verder handelingen met dep Overften Sonoy en deflèlfs vertrek 

na Engeland. P* 279 (9 -I) 
Muiteryen in alle de Steden daer Engels Garnifoen in lag. 

p.292 (104) 
Muiterye binnen Geertruidenberg groot en gevarelijk by provi. 

iiegeflilt. p.292 (104) 
Anna van Naflauw Huisvrouwe van Grave Willem Lodewijk 

derft. . p. 296(107) 
StatenGencrael Penden Gefanten na Denemarken en derlèlver 

IndruéHe. p. 296 (107) 
Dolerende Edelen van het Sticht Uitrecht keveren een requelt 

over aen de State n Gencrael. p. 297 (108 ) en wat daer op ge- 
volgt is. p. 502(113) 

Nicolaes Meetkerken word wegens de Staten van Uitrecht na 
Engeland gefonden , en wat hy aldaer verricht heeft. 

P-3°40T4) 
Philips Grave van Hohenlo neemt het huis te Brakel in en wat 

daeruitgevolglis. p. 306(116) 
A&evan aflèurantie gearrefleert by de Staten van Uitrecht na 

het innemen van het Huis te Brakel. P-3°7 (*>6) 
Nieuwe iuflruótie voor den Prdident en Raden in Vriefland. 

p.308 (117) 
Koningvan Vrankrijk geeft een Ediéf uit tot verfekeringe van 

de Roomfe en uitroejinge van de Hugenootfe Religie. 
p.308(117) 

Hertog van N evers heeft eenen dodelijken haet tegens den Her¬ 
tog van Guife. p. 310(118) 

XXV. BOEK. 

W Y S E R. 
Parpra belegert Bergen op Soom tevergeefs, en wat omtrent die 

bèlegeringe is voorgevallen. p. 338(2 ) 
PieterErnd van Mansvelt neemt Wachtendonk. p. 343 (23) 
Uitrechtte beroerten en derlèlver uitdag. p. 343 (24) 
jolun Norrits doet een Propofitie in den Raad van Staten- 

P-36U37J 
Staten van Hollanden Wed-Vriefland antwoorden mondelinge 

op de Propolitie van de Heer Jan Norrits. p.263 (38) 
Guarnifoen binnen Geertruidenberg muitineert voor de twee. - 

demael. p. 5 <5 y (3c ^ 
Watervloed in de Omlanden. p. 366(40) 
Maurits van Naflauw (Prince) word gehult tot Marquis van der 

Veer. p. 366(40) 
Verhael van de verdere gefchiedeniflèn in Vrankrijk. p.366 (40) 

met de doodt van den Hertog en Cardinael van Guife- 

P' 3/0(43) 
Rijnberk belegert door de Spaenfe. p. 370 (4y) 
Oorfake van miscontenternent op den Baron van Willugbv. 

, P07*(4') 
Willem Lodewijk van Naflauw Stadhouder van Vrieflana, 

laeteenPlaccaetuitgaen , verbiedende alle correfpondentiea 
enz. met den Vyanden. p. 372 (46) 

Koning van Schotland fend een Herault in de Nederlanden over 
de pnetenfien van den Colonel Stuart. p. 375 (\y) 

Leonartde Voogt trekt na Schotland over de pratenlien vanden 
Colonel Stuart. en fijne verrichtingealdaer. p. 37 3(47) 

Marten Schenk heeft geen goed genoegen van de Staten, 
p. 377 (yo) heeft een aenflag op Nimwegen te vergeefs. 

p. 380 fyo) 
Catharina deMedicis Moeder van de Koning Henric de derde 

van Vrankri/k fierft. p. 380 (70) 
Muiterye tot Tiel gefiilten hoe. p.j 82 (52) 
Rijnberkgeviélualieert door den Grave van Nieuwenaer enz. 

p. 382(52) 
Tweede befendinge aen den Koning van Schotland over de pre - 

tenfievan den Colonel Stuart, en het verhandelde aldaer 
p. 383(^2) 

1589. 

Elft verbrand en veele Dorpen geplondert door die van Nim¬ 
wegen. P' 389(56) 

Prince Maurits van Naffauw laat een Placcaat uitgaan aangaan¬ 
de de Sauvegarde en Pafpoorten. p. 389(57) 

Ridderfchap, Edelen en Steden verbieden by Placcaat het druk¬ 
ken van Seditieufe Boeken. p. 390 (57) 

Ymentille in Groeningerland ingenomen door Grave Willem 
Lodewijk van Naflau. p. 391 (58) 

Verder verhaal van de oneenigheden in Vrankrijk. p. 391 (y8) 
Stilftand van Wapenen tuffehen den Koning van Vrankrijk en 

Navarrc. p. 398(63) 

Philips Koning van Spanjen heeft verfcheidene aenflagen tegens 
de Koninginne van Engeland en hare Rijken. p. 314 (3) 

Paus van Romen doet dc Koninginne van Engeland in den Ban. 

P* 315 (3) 
Toerufiinge van de Spaenfe Vloot. p- 316 (4) 
Hertog van Parma wrend alle devoiraenom hem met de Spaeniè 

Vloot te voegen. p.317(5) 
Toeruftingetegens de Spaenfe Vloot, en ordre op het befetten 

der ftroomen in de Nederlanden. p. 318 (6) 
Koninginne van Engeland ruflhaer toe tegens de Spaenfe Vloot. 

. ' P’ 320 (?) 
Spaenfe Vlootgaet Zeil, en deflèlfs uitflag. p. 321 (8) 
Marquis van Renty heeft een aenflag op het Eiland Thoolen,j 

maer wordmetfehade afgedreven. p. 328 (13) 
Borger Hopluiden tot Uitrecht maken een verbinteniflè ouder 

den anderen, en waer over. p. 329(14) 
Moejelijkheden tot Uitrecht over het continueren van Deven¬ 

ter in het Burgermeeftcrfchap hoe afgelopen. p. 3 29 (14) 
Lycefterfterft. 4 p. 332(16) 
Reife van Thomas Candifch na Ooft en Weft-Indien.p. 334(17) 
Nederlanders van de VereenigdeProvuitien ondernemen verre 

cn vreemde Vaarten, P*3 57 (*9) 

XXVI. BOEK. 

Verder verhaal van de muiterije tot Geertruidenberg, met het 
overgeven der Stad. p 403 ( ) 

Staten Generaal geeven een Placcat uit tegens de Bergverkopers 
p.4lo(io) en fenden het felve aan de Coninginne van Enge¬ 
land. p. 418(14) 

Bergverkopers met naem entoenaam. p.414(12) 
Joachim Ortellchrijft uyt Engeland aan de Staten Generaal en 

waarover. P*4‘9(u) 
Brieven door verfcheidene Hceren gefchreven aan Joan van Ol- 

denbarnevelt , wegens het verkopen van Geertruidenberg. 
p. 420 (D) 

Met de Bergverkopers mag niemandconverferen op ftraffe van 
de dood. p.421(1*) 

Staten Generaal verbieden by Placcaat alle Sauvegarden en ver¬ 
dingen met den Vyand. p. 421 (16) als ook het uitlopen der 
Soldaten. p. 423 f18.) 

Noël de Caron doedt rapport aan de Staten Generaal van wie¬ 
gende Coninginnevan Engeland. p. 423 (18) 

Spaanfen Aanflagop Campen te vergeefs. p. 424 (r 8) 
a 2 Thie 
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Thienen ingenomen doorbet Guarnifoen van Bergen op Soom. 

p. 424(18) 
Staten Generael fenden gefanten aan de Koninginne van Enge- 

iandj en het geene fyaldaer verricht hebben. p*4z5 (*9) 
Panna ruft fich toe om eenige belegeringetedoen. p. 429 (22) 
Johan Norritsdoedt een propofïtie aen de Staten Generael en 

waerover. p.430 (22) 
Scheepsvloot der Engelfen tegens den Koning van Spanjen en 

wat daer mede verricht is. p.432 (23) nemen eenige Scheepen 
van de Hanrz,e Steden en waerom. p- 439(2^) 

Parma Siek. P-443(3*) 
Adriaen Valfeur Secretaris van de Heer Ruflel wordt door ordre 

van de Staten van Zeeland gevangen genomen en wat daer op 
gevolgtis. p.443(}2) 

Superintendent CoFiegie ter Admiraliteit opgerecht, p. 446(33) 
Staten van Uitrecht doen een Propofitie inde Staten Generael 

en deantwQorde op delelve.. P*44^(32) 
Queftie tuflehen het Hof Provinciael van Holland en de Stad 

Middelburg bygelegt. p. 447(52) 
Grave van Meurs lendt een Miflive aen den R.aed van Staten, 

verfoekendeverlcheidenepoindlen p.447 (32) en het geene 
daer op gerefolveertis- p. 448(54) 

Willugby beklaegt hem over het Placcaet der Staten Generael 
tegens de gemuitineerde van Geertruidenberg en het geene 
daer over in Engeland gehandelr is. p. 448 (35) 

Hucquet Engelsman willende Wülemftad verraden, Wordt in 
" in den Hage geexecuteert. p.457 ( 4<#) 

Panna fendt Richardot na Spanjen en verkrygt alles tot fijn voor¬ 
deel tegens fijne misgunftige. p. 45-7(40) 

Geünieerde Provintien worden aen drie oorden gelijck dooi¬ 
den Vyand befprongen. p. 458(41) 

Matten Schendt vidiualieertRhijnberck. P-4f8 (41) 
Opflagin Groenigerlandingenomen door Verdugo.p. 459 (42) 
Nyehouwerlyl ingenomen door Vei dugo. p. 459 (42) 

p- 476 (53) 

Mirten Schenk llaet leven Vaendelen en drie Cornctten en be¬ 
komt veelgelds.p. 4 59 (42) heeft een aenfiag op Nimwegen* 
ibid. en verdrinkt. p, 460 (42) 

Muiterije op ’s Gravenwaert of Schcnkenfchans begint na de 
dood van Schenk. p. 480(43) 

Dirk van der Does fchrijft acn denRaed van Staten aengaende de 
gelegentheid van Gravenwaert. p-4<ji (44) 

Lodewijk Guiccardijn fterft. p. 46 3 (44) 
jacobus Koning van Schotland trouwt met Anna dochter van 

toegeftaen wort. 

Staren Generael lenden eenLegatiena Vankrijk. p.476 (pa 
Mini ouwen tuflehen het Engels Guarnifoen en de Borgersvan 

den Brie!. D< 

Vervolg van debelegeringe van Heufden. p.47: (3, j wordt op¬ 
gebroken. p 472 (ra 

Jan Pekel Capitein gebruikt groote vrymoedigheid aen de Tafel 
van der Grave van Manfvcld. p. 478(5-,-.. 

Grave van Nieuwenacrverfet de Wet tot Uitrecht, p.47% f? 
blijft ongelukkig doodt. (479 -6 

Rijnberk geviöualieert met geweld . d.aSoI 
Rees verovert door Manfvelr. p. 481 (, 6\ 
QueftiemlTchende Steden van hetNoorderquartier. p. 481 (ï6\ 

gefiiftbyprovifioneel accoorr, p. 482(<r7\ 
Quefiie over de beroepinge van TakeSybrands tot Medenblik. 

Soldaten op Liefkens hoek muitineren. p \82 

Gefanten in Engeland verhoeken en neemen haar afleheid. 

Hcnric dc vierde fchrijftaen den Heere van Beauvoix aen 
het innemen van de Voorlieden van Parijs. p. 4 

P-4Ö3 ((8) 
^aendc 

>9 (Ó2> 
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Muntein Nederland in groot misbruik, wraer door daer inge- 
ïaekt. p.491 (1) en wat daer overgehandeltis. (ibid. 

Queftie tuflehen Zeeland en Holland aengaende de Licenten. 

Geneve belegert en verlofi. ^ p. 407/0 

Remonftrantie van die van Gelderland aen dc Staten Generael 
wegens de foulen die ten platten Lande aldaer door het Krijgs- 
volk geplcegt wierden. 

n. p. fIo(.!4) 
Uitrecht opgedragen aen fijn Excellentie 

Frederic de tweede Koning van Denemarken. p. 46 3 (44) 
JuliusHertog van Brunswijk fterft. p.463 (45) 
Poidtiers fluit den Koning van Vrankrijk buiten. p. 463 (45) 
Senlis belegert door die van Parijs. p. 463 (45) 
SenlisontfetendeLigeursgeflagen. p. 463 (4,-) 
Tweede ncderlage der Ligeurs door den Hecre van Chaftillon. 

p. 464 (45) 
Jacob Clement neemt voorden Koning van Vrankrijk te doo- 

den , fteckt hem meteen mes, en wordt aeuftondts doodge- 
fiagen. p. 464 (45) 

Henric de dwde Koning van Vrankrijk word vermoort door de 
fteekvaneen venijnig mes. p. 463 (4 5) 

Bcraetfiaginge overdefuccellic van het Koningrijk van Vrank¬ 
rijk. p. 46 y (46) 

Henric Koning van Navarre word uitgeroepen voor Koning van 
Vrankrijk. p. 466 (47) 

Ernarus Caftus ftelt Diepen in de handen van Koning Henric de 
vierde. p. 466(47) 

Mansveld komt met een Leeger in Holland na Lleufden en 
Worcom. " p.4Ó7(47) 

Maurits Grave van Naffau beraedt fich over verfcheydene faken 
en ftelt ordre tegens den Grave van Mansveld. p. 468 (48) 

Heel belegert en overgeven aen de Spanjaerts. p. 470 (49) 
Spanjaarts muitineren in de Bommclerwaert. p. 470 (49) 1 5 .9 
Mansveld belegert de fchanle op de Voorn, te vergeefs. 

Handclinge van de Gefanten der Nederlanden .Angelani j veromdeflTwTÖnr^STh) jS pemeMdie'koSS 

Nederlanders ruften haer toe tegens de Duinkerkers, p. 475 (52)1 geprefenhadde ^ Verrnoort haddeopenthjkinfijnepredicatien 

Gouverneur en Capiteinen van Rijnberk fchrij ven aen de Staten Verhad der vordere gefchiedeniflèn in Vrankrijk, v Dil UI? 

vanHollandenverfoekenbyftant. P-47f<«) Guarnifoen van Swart Sluis muitineert en word[ Jeftüt 
Yerfoekvande Heer van Thuillerye Ambafladcur van den Ko- yvuiuc ♦ 

ning van Navarre aen dc Staten Generael om affiftentie, welk Aenflag op het Cafteel van Breda en inneminge. pl f22 (zt) 

Neordam 

Jonacn Bornftra geeft .ets acn Prince Nlaurits te kennen, V vÜ 
daer van geworden is. p. 499 (6A 

Propofitie van de Gravmne van Meurs aengaende de Stad Berk 
en wat daer over gerefolveert is. p. f02 (Ss 

Rijnberk overgeven aen den Grave van Mansveld, p 506 (ui 
Staten van Holland ftellen ordre op het dóórtrekken derSolda. 

ten ten platten Lande. p. f06 (11\ 
Infiiuótie der Staten van Holland voorde gecommitteerde Ra¬ 

den van Hollandt en Weft-Vrieflandt, nevens lijn Excellentie. 

Remonftrantie van de gecommitteerde Raden van Holland en 
welt-Viienand nevens fijn Excellentie aen de Staten van Hol¬ 
land. 8 (ji) 

^ iladcn Zt^tenvan Holland voor hare gecommitteerde 

Spaens regiment muitineert en neemt Kortlijk in Vlaenderen iru 

Zwarigheid op de Schanfe van ’s Gravenwaert. pl lil (,V 

dnordeS Vatl Ge]derland, Uitrecht en OveryfTel vacan 
door de dood van den Grave vanNieuwcnaer. p. f I0 (14) 

dToTnSfeLandenvan Holland en Uitreek gemaek! 

Gouvernement van 

^'n r/ï!wïltS^ndtïAr^icu!<;n waer°P*P- 5U (16) als ook dat 
van Gelderland en het Graeffchap Zutphen. p. (cm 

Brieven van den Koning van Spanjen gei ntercipieert. p. f,6 (if) 

CbydeL!geursUrb0nUltgerOepen V°°r KoninS van Vrankrijk 

Philips Koning van Spanjen verklaert fich opentlijk üa/hy dem 

™l°,? ^L;nriee!V0m den Konin§ Oei de bende uit de ge- 
vangenilTe te verloflèn. p, 517(48) 
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Moordam belegert door Mansvelt, te vergeefs. P* f*7/**) 
Marcdis Bax fiaet een deel Ruiterye van den Vyand.p, 52°(U) 
Mans velt breekt lijn Leger op en befet de Schanfe ter Heide. 

p. f2ö (20) 

Dood van eenige voorname Mannen. P- 529 (z(') 
Brief van Verdugo aen den Hertog van Parma gcintercipieeu- 

p. 53° (*7) 
Staet engelegentheid der Vyandenin Gelderland. P'531 (2?) 

XXVIII. BOEK. 

Parma moet veel aen de gemuitineerde toe (hen eer hy die we¬ 
derom tot fijnen dienft kan gebruiken. p. jóy (25) 

Sijn Excellentie GraefMaurits komt voor Groeningen. p. f67) 
(jo)neemt veele plaetfen in» p. 568 (51) 

Parma belegert enbefchiet Knodfenburg. p. f76 (J3)en veriaet 
het. ‘ p- T7*(3 3) 

Odavio van Manfvelt wordt gefchoten voor Knodfenburg 

P-570(33) 

Aenfhe van fijn Excellentie Maurits opNirawegcn tevergeefs. 
■ , o p- f3* (2) 

Acnflaowanden Grave van Hoheulo op de Grave te vergeefs. 
p .531(3) 

Knodfenburg gebouwt. P- 5 3 — (J) 
Cardinael van Bourbon fterft in de gevangeniflè. p 522 ( >) 
Emmentü ingenomen door Verdugo. p* 5 2 3 (4) 
Landdag van Gelderland tot Tiel. P*t?j(-r) 
Parma vertrekt na Vrankrijk om Parijs te ontfetten, t geen 

hem gelukt. P- 534(4) 
Verfcheidene brieven over de Franfe Saken. p. 735 (5) 
Chriftiaen de Vierde Koning van Denemarken fchrijft in faveur 

van den ColonelStuart, en antwoord der Staten op het felve 
fchrijven. P-527(7) 

Queftietuffchen de Staten van Uitrecht en Grave van Cuilcn- 
burg, . P- 538 (8) 

Hemert, Telshout, Crseveceur, Heel, ter Heide, Steenber¬ 
gen , ingenomen door lijn Excellentie Graef Maurits. 

p. 5*9(8) 
Sixtus de,Vijfde Paus van Romen fterft. _ p. 5 29,(8) 
Urbanusde levende wordt Paus en fterft twee dagen na fijne 

verkiefinge. P- 54°(9) 
Gregorius de veertiende word Paus. p. 54° (9) 
Dirk Volkertfz. Koornhart fterft. p. 54° (9) 
Staten Generael geeven eenPlaccaetuit tegens deongeregelthc- 

den van het Krijgsvolk, p. 541 (10) antwoorden aen den Prin- 
ce en Staten van Luik. P* 543 C * *) 

Staten krijgen advertentie dat de Koning van Spanjen eenige 
Scheepenter Oorlog toeruft. p. 543 O O 

Blavet in Bretaigne ingenomen door de Spaenfe. p. 5 44 (I2) 
Rijksvorften fenden gefanten aen de Staten , en wat met defel- 

vegehandeltis. P*545(12) 
Staten reftitueren eenige plaetfen in het land van Cleef. p. 547 

(14) refolveren om den Oorlog te continueren, p. 548 (* 5) 
Spanjaarden muitineren in Dieft, Leuven en Herentaais, 

1 p. 548 (15) 
Tclignyverloftuyt fijne langdurige gevangeniflè. p. 548(15) 
Parma wat die verricht in Vrankrijk. p. 548 (1 i) komt wederom 

te Bruflel. P- (549) 
Spaanfe doen een inval in het Sticht Uitrecht. p. 549 U 5) 
Dierte groot inItalien. P-549(*5) 
Tohan Philips Grave van Valkenfteindoed een inval in Weftpha- 

len. P-549(16) 
Buzenval(Heere van) levert het fchrijven desKonings vanVrank- 

rijkover aen de Staten en doet fijne Propofitie. p. y 70 (16) 
antwoord der Staten op die Propofitie. p. 572. C‘8) 

Verder verhael van de gefchiedemflen in Vrankrijk. p. 55 5(19) 
Koninginne van Engeland verbied alle Engelfe met deLigeurs 

in Vrankrijk te handelen, het felve doet ook de Koning van 
Schotland P-554('9) 

Moei de Caron word Agent der Staten Generael by de Konin¬ 
ginne van Engeland. p- 7 55 (20) 

Turnhout ingenomen door het Guarnifoen van Breda, p-5 
f21) als ook Wefterloo- (ibid.) 

Voorneemen om een Kerkenordeninge te makeninHclland- 
p. 5 yó (21) namen der gener die daer toe gecommitteert zijn. 

(ibid.) 
Kerkenordeninge in Hollandten Wcft-Vriefland. p. 557 (22) 

wordt niet gepubliceert. p. y6r (25) 
Toeruftinge om Zutphen te belegeren. p. yéi (26) 
Zutphen gaet over aen fijn Excellentie Graef Maurits. 

p. 562(26) 
Deventer belegert,beftormt en ingenomen. p. 562(27) 

9 U 

GraefMaurits beraetfichom Knodfenburg te ontfetten, ’t geert 
hy volvoert. p. 57o(23) 

Ruiterijé van Parma geflagen p. 771(34) 
Noyon belegert en ingenomen door den Koning van Vrankrijk. 

P- 571 (24) 
LiNove (Heerevan) gefchoten, p. y72 (245 
Verfcheidene Placcaten en ordonantien. p. 572 (34) 
Slochteren door Parma ingenomen. p. y73 (35) - 
Huift belegert en overgegeven aen GraefMaurits. p. 774(36) 
Johan Grave van Ooftvnefland fterft. p. 674 (>6) 
Nimwcgen belegert en met accoort overgegeven door en aeu 

GraefMaurits. c ° p. 57 y 
Marten Schenksdoode Lichaem wordttwee Jaren na fijn dood 

• eerlijk ter Aerde beftelt binnen Nimwegen. P- 577(3 9) 
Gregorius de veertiende, Paus, fterft. p.58i(4i) 
Innocentius de negende wordt Paus, fterft twee maenden nafijo 

Verkiefinge. p 58 1 (fj) 
Clemens deachtfteword Paus, p. y8j (41) 
Twift tufichen den Droft van Zalland en Carel Roorda. 

p. 581(41) 
Wethouders van Nimwegenremonftreren eenige Articulen aen 

de Staten Generaal, en de Apoftillen op de felve Articulen. 
p. 5S2 (42) 

Placcaat tegen verfcheiden moetwilligheden in den Haag. 

^ , P-585(44) 
Accoort tuflehen deSraten van zeeland en het collegic ter Ad¬ 

miraliteit. van Middelburg ter eenre en de Magiftraat van 
Brugge ter andere fijde. p. 587(449 

Staten Generael hebben mifnoegen op de Generaal Norrits, 
en het verhandelde daaromtrent. p. y86 (45) 

Verdere gefchiedeniflen in Vrankrijk. p. 787(46) 
Kaifer Rudolphus fcnt Gefanten in Nederland om te handelen 

vanVreede, en wat fy verricht hebben. p. 589 ( 8) 
Don Antonio Koning van Portugaal doet een verfoek aan de 

Staten Generaal. P-597 (54) 
Engelfe begeven haar ter Zee tegens den Koning van Spanjen» 

deffelve wedervaren. P* 597 (54) 
Henric de Vierde geeft reprefalien tegens de ingefctene der Ne¬ 

derlanden , dan trekt defeke wederom in. P*598(ff) 
Grave van Hohenlo niet al te wel gefien by Prince Maurits van 

Naflauw. p. 599 (y6) 

XXIX. BOEK. 

1592, 

Jan van Oldenbarneveld verboekt ontfiagen te zijn van fijn dienft 
van Advocaat van Holland, maar wordt gecontinueert. 

p.603 (2) 
Staten Generaal fenden hulp Troupcn aan den Koning van 

Vrankrijk. p.60* (.-) 
Johan CafimirPaltsgfave fterft. p. 604 ( ) 
Richard Simmeren pretendeert de adminiftratie over de Palts. 

p. <5o4 (-) 
Willem Hertog van Cleef enz. fterft. p.6og( ) 
Theophilus Homodei verboekt een Regiment Nederlanders te 

werven voor den Koning van Sweeden. p.608 (y) 
Antonio Perez, nevens het verhaal der veroveringe van Arra- 

gon. p. 608 ( :) 
Landdag in Gelderland. p. 614 ( ) 
Aenflag van Graaf Maurits op Maftricht tevergeefs, p,6if(to) 

(a 3) Ver- 
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Verhad van den Oorlog in Vrankrijk met het begin van het Jaer. 

p.6l)(lo) 

5 ? z. 

Sententie des Hofs van Holland tuflehen Dirk Fijken Maria van 
Bekeftein Echte Lieden. p.62o(ïf) 

Warnerus Helmichius word beroepen totProfeflbr Theologie te 
Leyden. p. 622(16) 

Ceurvorfi van Ceulen verfbekt aan de Staten Generael dat 
haar Krijgsvolk fich wilde onthouden van alle Vyandelijk- 
heid enz. en het antwoord der Staten op het fclve veribek 

p-623 (17) 
Sigifmund Koning van Polen trouwt met Anna van Ooftenrijk. 

p. 626(18) 
Johan Grave van Manderiïcheit, Biflchop van Straetsburg 

fterft. p.636 (18) 
TweeBilTchoppen, tot Straatsburg verkoren. p.6z6(i8) 
Aanfiag by fijn Excellentie Prins Maurits voorgenomen mift door 

een kleine oorfake. p. 627(18) 
Steenwijkbelegert, door PrinceMaurits en verhaal derfelver 

belegering en veroveringe. p.626 (15) 
Staten van Holland fchrij ven aan den Raad van State niet goed 

vindende het beleg van Coeverden. p. 631 (23) 
Coeverdenbelegert en verovert, p, 633 (23) 
Verdugokomt om Coeverden teontfetten. p. 636 (17) 
Delfshaven aende eene tijde verbrant, P-639 (29) 
Johan van Steenwijk maakt aan Verdugo alledegelegentheid 

van het Leger voor Coeverden bekent. p. 639(29) 
Verdugo tart het Leger van fijn Excellentie aan en wordt geflagen. 

p.640 (30) 
Ongenoegen over het beletten van Haflèlt en Coeverden tul¬ 

leken die van O veryffel en Vrielland afgedaan. p. 642 (32) 
Collegie der Theologie binnen Leiden opgerecht. p. 644 (3 3) 
Buzanval AmbafFadeur vanHenricde Vierde doet eenvoorftel 

aan de Staten Generaal om affiftentie, en derefolutiedaar op 
genomen. p. 6 539 (4 3) 

Reprefalien verleent by de Staten aan de Gravinne van Meui s 
wegens haarpretenfien op het StiftCeulen. p. 660(44) 

Alexander Farnele Prince van Panna flertt. p- 661 (44) 
Pieter Ernft Grave van Manfvelt w'ordt by provifie Gouverneur 

van de Nederlanden. p. 662(40 
Maurits Prince van Oranjen fchrijft aan de provintien van lijn 
Gouvernement over het opbrengen en dragen der contributiem 

p.662 (46. 
Johan Koning van Sweeden fterft. p. 663 (46 j 

XXX. BOE K. 

1593. 

Charles van Loreine Hertog van Majenne geeft een declara¬ 
tie uit beroepende alle dc Catholijke Princen van Vrank¬ 
rijk tot de verkiefinge van eenen nieuwen Koning 

p.609 (1) 
Antwoord van de Catholijke Princen lijnde by den Koning 

op de declaratie van den Hertog van Majenne. p. 673 (ju 
Verder verhandeling der faken van Vrankrijk. P-Ö74U) 
Graaf van Manfvelt breekt het Quartier en de fauvegarde. 

p.676 («.) 
Staten Generaalgeeven een Placcaet uit tegensdatvan den Gra¬ 

ve van Mansvdt. p. 677(7) 
Philips Grave van Naflau doedt een tocht inhetLandvauLutfen- 

burg. . p. 678(7) 
Brand en die groot tot Ceulen. 
Princeflè van Oranje doedt een vertoog aan de Staten van 

Holland aangaande haai en Soon den Prince Frederik Henric, 
en de refolutie daar op genomen. p. 679(8) 

Verder verhaal van de faken van Vrankrijc. p. 680 (9) 
Staten Generaal geeven een Placcaat uit aangaande het verlopen 

der Staten van de eene Compangnie in deandere. p. 690 (16) 
Geertruydenberg belegert door Prince Maurits en het vervolg 

daarvan. p, 690 (17) 
Manfveld fendt een Convoy na Antwerpen. p. 697 (21) 
Marfelis Bax Haat de Ruiterije van den Marquis van Varrabon. 

p.697(2r) 
Schermutfel en die fcherp tulTchen het Leeger der Spanjaarden 

en Staten. " p. 699(21) 
Grave van Solms doedt een tocht in Vlaanderen. p.699 (21) 

1 Frederic Paltgrave by den Rhijn trouwt met Louife Juliana 
van Naflau,Dochter van PrinsWillem vanOranjen.p, 700 (22) 

Oneenigheid tuflehen Graal Willem van Naflauw en Garei 
Roorda. p-70i (23) 

Grave Willem van Naflauw trekt na Bellinger wolder lijl eu 
belchanftlich aldaar, p. 704 (25) en verlèkcrt Vrielland voor 
allen inval. ' ibid. 

Verdugo valt in Vrielland om Graaf Willem te diverteren. 
p-704(2f) 

Verder verhaal van de faaken in Vrankrijk. p. 703 U5) 
Henric de Vierde Iaetlich onderwijfen inde Roomfe Leere, ver¬ 

andert van Religie en wort Paeps. p. 70 3 (ay) 
Spanjaerdenonder Carelvan Mansveltmüitineren. p. 710(29) 
Lal ree Agent der Staten by den Koning van Vrankrijk fterft,. 

P*7IO(29) 
Levinus Caluart word Agent der Staten Generael by den Ko¬ 

ning van Vrankrijk. p. 71c(29) 
William Stuart word van den Koning van Schotland gefonden 

als Arnbafladeur aende Staten Generael, endelièlfs verrich- 
tinge. p, 710(29) 

Peft en fterftegroot in Engeland. p. 7j 3 (3 * > 
Muiterije van het Krijgsvolk der Staten voorfigtelijk geltilt. 

StatenRuyters worden geflagen. p. 714 (23) 
Oorloge in Vrielland. p.714(3,) 
Willem Grave van Naflauw neemt Wedde, Slochteren, ën 

begint het Fort op deBourtange te bouwen. p. 714 (32) 
Verdugokrijgt hulpeen affiftentie. p. 715 (33) 
Frederic Grave van den Berg neemt Otmarfen. p. 713(33) 
Auwerderlijl ftormender hand ingenomen door Verdugo ën 

Frederic Grave van den. Berg, en Slochten by accoort, als 
ook Winlchoten , e»n eindelijk Wedde ftormenderhand. 

Verdugo doedt een proef op de Bourtang, maer trekt weder¬ 
om at , cn meent Graet ^/illem te fiaen , maer kan niet» 

Coeverden gefpijftdoor Graef Willem. p 
Ruitcrsder Staten bedrijvengroote moetwil. p. 719 (36) 
Henric de Vierde fent den Heere van Morlans in Ambafla- 

de na de Koninginne van Engeland en Staten Generael 
om reden te geeven van fijne veranderinge van Religie* 

Staten Generael fchrijven aen de Koninginne van Engeland om 
een extraordinaire byftant. p. 72,7 (4Z) 

Levin Caluart fchrijft aen de Fleer van Oldenbarnevelt. en 
waerfchquwt hem voor Otto Hartius, p. 728 (42) 

Twift tot Uitrecht tuflehen de Predicant Blokhoven en de ge- 
meene Confiftone, en wat omtrent defelve is voorgevallen. 

Brieven van den Cancelier van Gelderland re Roermonde 
wotden S^Hl^ipieert en gefonden aende Raden van het 
voiltendom Cleve enz. en wat daer over is gehandelt. 

Henric Julius Hertog van Brunswijk verfoekt inruiminte^vau 
Liesveld, Woerden enz. hem in pantfehap toekomende, welk 
hem toegeftaen word. p. 748 (37) 

Verpandïnge van Woerden en Liesveld aen Hertog Erik van 
Bruuswijk waer uitontftaen. £ 74q (rg. 

Verder verhad van de faken in Vrankrijk. p. 7*2(62! 
brand en die groot tot El burg. p, 7?7 (g4, 

Ihilips van Na flauwheeft een aenflagh op de Stad Limburg te 

Maurits Prince van Oranjen heeft eenaenflag op Brugge te ver- 
p m «O f ( 

Mansveld heeft een aenllag op Zeeland, maer wordt ontdekt. 

T-.. „ p. 7f8(64) 
Die van Geneven fenden een Gelaat aen de Staten Generael en 

wat fy verfotken. p. ? ^ 

Levinus Caluart komt uit Vrankrijk, brengt van daer brieven 
desKonings aen de Staten Generael, endeHeervan Olden¬ 
barnevelt, en fijne verdere handelingen. p. 7 3 8 (6 c) 

Buzanval doet een Propofitie aen de Staten Generael, en het ant¬ 
woord opdelelve. P-7Ó3 ^ 

Ludovicus Holpitalius Heere van Vitry verlaet de Ligue fn 
Vrankrijk , als ook de Stad Meaux, en begeven haer aen de 
Zijde desKonings. p. 767(71) 

Landdagm Gelderland gehouden totAernhem over deconlcn- 

tcn’ P’77°(73) 
Staten 
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Staten van Uitrecht geven een Placcaat uit tegens de ongefon- 

deerde Proceflen. P*77° (7 >’) 
Benric AntoniflcWiflel verfoekt aan de Staten G eneraal om een 

Compagnie van WhTelte mogen oprechten, en hctgehan- 
delde daar omtrent. 

Brieven van den Koning vatrSpanjcn aan den Heer van S. Cle¬ 
ment, als ook andere worden geintercipieert. p* 774(7°) 

■Staten Generaal confënteren de fubfidie aan den Koning van 

Vrankrijk. 
Grave van Oldenburg weigert de Pas aan 

Brandarisop der Sthelling (lort in» 
Vervarelijke ftorm in TelTèl enz. 

p. 776 (77) 
de Spaanfe. 

P- 77é (77) 
P-77-6(77) 
P- 776 (77) 

XXXI. BOEK. 

1 5 9 3” 

Adnaen Damman gefant van de Staten Generaal by den Ko¬ 
ning van Schotland wordt door de Duinkerkers gevangen. 

p. 78o(5) 
Koeverden door Verdugo de gcheele Winter belegert. 

p.781 (4) 

Erneftus van Ooftenryk trekt na de Nederlanden , 
komt tot Brulfel , en vertoont fijne Commiffie. 

p. 78i(4) 
Toren tot Wefol brand afdoor den blixem. p- 782(7) 
Verdugo heeft een aenflag op Delfziel maer wort afgeflagen. 

p. 78z(f) 
Schotfc Capiteynen verfoekendeafrekeninge worden afgedankt 

en op nieuws wederom aengenomen. p.782 (5) 
Maurits Prince van Oranjen heeft een aenflag op’sHertogen- 

bofch en Maflricht, maar te vergeefs. p- 7§} (5) 
Aanflag der Spanjaerden op Tertolen vergeefs. p. 78 ? (6) 
Walvis geftrantby Sluys. P» 784 
Michiel Renichon uitgemaakt om den Prince van Oranje te ver¬ 

moorden wordt gevangen en geftraft. p. 784 (6) 
(Voornemen om de Koninginne van Engeland om te brengen 

word ontdekt. P-784(6) 
Duits aangenomene Krijgsvolk komt in het Land. p-785(7) 
Eduart Norrits Gouverneur van Ooflende neemt eenige forten in 

Vlaanderen en verjaegt den Vyand. p.786 (7) 
Brieven van den Hertog van Sefle aan den Koning van Spanjen 

en andere worden geintercipieert* p. 780 (7) 
Maurits Prince van "Oranjen maakt gereetfehap om Coever- 

den te ontfetten * en wat daer omtrent is voorgevallen. 
p-798(r6) 

Coeverden ontfet. p* 800 (19) 
Verfcheydene Heeren, Landen en Steden in Vrankrijk verlaten 

deLigue en verfoenen haar met den Koning. p. 800 («9) 
Henricde Vierde wordt tot Chartres gekroont. p. 804 (23) 
CarolusColTe Grave van Brifak handelt met den Koning om hem 

binnen Parijs te helpen, en gelukt. p. 807 (23) 
Maurits Prince van Orangen maakt gereetfehap om Groe- 

ningen te belegeren , en het vervolg van die Belegeringe. 

p. 8°7 (24) 
Otto Hartius en Jeronimus Komans komen in denHageomte 

handelen van Vreede, en het vervolg vanhaare handelinge. 
p. 810 (27)' 

Antwoord der Pleeren Staten Generaal aan Otto Hartius 
en Jeronimus Komans wordt wederlegt in Braband. 

P. 816 (32) 
Gefanten van Brrttannien in Vrankrijk verfoeken afliftentie van 

R. 
Verder verhaal Van de belegeringe van Groemngèfi» 

P-830(11) 
Groeningen gaat over. p. 834 (4O 
Laurcntius Myler wordt door de Heereh Staten Gene¬ 

raal aangenomen tot haren Agent by de Duitfè Vorflen. 
pv8-jr (4 ) 

Staten Generaal antwoorden op de Propofitie van de afgefanteu 
vanBrittanniein Vrankrijk. p. 836(4 ) 

Staten Generaal neemen aan het Peterfchap over den Soou 
van den Koning van Schotland , en derfelver Pillegave. 

P* 837(16) 
Travaten tuflehen den Koning van Schotland en de geünieerde 

Provintien worden vernieuwt. p8f8 (47) 
Staten van Holland geven een Placcaat uit tegens het houden der 

Conventiculen van de Roomsgeiinden , als ook tegens het 
herdopen en hertrouwen. p.843 (;2) 

Aanflag van Graaf Philips van Naflauw op Roermonde tever¬ 
geefs. P. 844(72) 

Verder verhaal van de faken in het Vrankrijk en het overgaan 
van veele Steden aan den Koning. p. 844 (72) 

Oorfaken waarom de Staten Generaal haar viflorie na het ver¬ 
overen van Groeningen niet vervolgen. p. 846(53) 

Buzanval Ambafladeur den Konings van Vrankrijk eilcht van de 
Staten affifientie van Volk, welk hem toegeftaan wordt. 

p. 846(73) 
Philips Grave van Naffbuw wort geflelt tot Overfle over de hulp¬ 

troepen die na Vrankrijk gaan, en fijneverrichtinge aldaar. 
p. 847 (74) 

Commiflïevan des Koning van Vrankrijk voorden Hertog van 
Bouillon om den Oorlog te voeren tegens denKöning van 
Spanjen. p. 847(54) 

Rijksdag tot Regenburg. p 8 70 (76) 
Brieven van Don Guilliamede S. Clement aan den Koning van 

Spanjen en andere geintercipieert. p. 851 (78) 
Hertog van Majennekomt totBruflèl en verfoekt affiftentie om 

Laon te ontfetten. p. 857(60) 
Brieven van den Hertog van Majenne aan den Koning van Spai - 

jen, en aan den Hertog van Montpefat geiritercipieer'. 
p. 856(61) 

Brieven van verfcheidene Spaanfe grooten geintercipieert. 
p.878 (63) 

Balthafar Moucheron enz. ruiten Scheepen uit om den weg na 
het Noorden om door Waygats te onderfoeken. p. 867 (69) 

Reife na het Noorden om door Waigats hoec afgelopen. 
t - P' 867 (70) 

Philips van Marnix Heerfe van S. Aldegonde wordt aangeno¬ 
men om den By bel uit het Hebreeus in Nederduits over te Pet¬ 
ten. p.874 (75) 

Hertog vim Bouillion trouwt met Elifabeth van Naflauw Bour¬ 
bon , Dochter van Prins Willem van Oranjen. p. 874 (r4) 

Laurentius Myler ichrijft aan den Heer van Oldenbarnevelt, 
aangaande den flant der faken by de Duitfe Vorflen. 

p.874 (75) 
Carcl Van Mansvelt wordt verfocht tot Luitenant Generaal 

van den Erts-HertogMatthias tegens den Turk. p.876 (76) 
Auguftijn Mexia krijgt het commandement van het Spaanfe Le¬ 

ger, tot hulpe der Ligeurs. p. 876 (77) en neemt Haufy, maar 
hout fijn woord niet aan de gevangene. p. 877(77) 

Italianen onder het Regiment vanDonGafion Spinola muitir - 
ren , en hoe dieMuitenatieis afgelopen. p. 877(7?) 

Johan MariaBorcht Ichrijft aan den Heer van Warmont uit De¬ 
nemarken wat de Spaanfe Ambafladeurs aldaar aan den Ko¬ 
ning hadden verfocht. p. 881 (80) 

Pierre du Four voornemens zijnde om den Prince Maurits om te 
brengen, wordt tot Bergen op Zoom gevangen en omge- 

deHeeren Staten Generaal. p. 823(36) bracht. p.832(3i) 
Gefanten van den Koning van Schotland verfoeken de Staten 1 Guife en fijn Broeder verfoenen haar met den Koning van 

Verhaal van dc gelegentheid der faken 

Generaal tot getuigen over den Doop van fijnen Soon. 
P* 823(36) 

in Schotland. 
P- 824 (37) 

Koninginne van Engeland fchrijft aan de Staten Generaal we' 
gens het toeruften der Spanjaerden te water. p. 826 (38) 

Staten Generaal fenden gefanten aan den Koning van Denemar¬ 
ken. en wat die aldaar gehandelt hebben. p. 826(38) 

Toien van de Nieuwe Kerk tot Delft wordt ingeflagen- 
p.8 jo (41) 

Hagel groot en fwaartot Zutphcm p. 830(^1) 

Vrankrijk. ^ p. 883(82) 
Anthonio Perez komt in Engeland. p. 884 (8 -) 
Arentvan Dorp wordt indenHagegevangen genomen, 'waar 

ouer,en het gehandelde daar omtrent. p. 884(8.) 
Joos de Menin mede betrokken in de handelinge van Arent 

van Dorp ; fchrijft daarover verfcheidene Brieven aan den 
Heer van Oldenbarnevelt, en wort gemaakt Hiftorie Schrij - 
ver derNederlandfe Oorlogen. p. 856 (?4) 

Verdugodoet een inval in Vriefland. p. 8po(8S) 
Johan Chaflel opgerokkent door de Jefuiten , fteekt de 

Koning van Vrankrijk meteen mes in fijn onderfte lip; fijne 
ba- 



A D T - W Y S E R. 
bekentenifie en executie van hem en fijne medelanders. 

p. 891(88) 

]efuiten uit Vrankrijk gebannen. p. 892 (89) 
Henric Koning van Vrankrijk fchrijft aan de Staten van Arthois 

enHenegouwe. . P-‘l92(o9) 
Philips Grave van Hohenlo trouwt met Maria van Nafiauw- 
' F p.89?(89) 

1(90; Beroerte in Schotland.’ p.893 (90, 

Twifl: tot Emdcn tuflehen de Graaf en de Stad en Landen.' 

P» 894 (9é) 
Johan Markgraaf van Brandenburg, verfoekt advijs en afii- 

ftentie van de Staten Generael hoe en op wat vvijfe men de 
Spaenfe fal beletten de incorporeringe van de Landen van 
Gulick en Cleeve, en het antwoordt der Staten op het felve 
verfoeck. P-8?4(9») 

E Y N D E. 
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Ïf88. Ot het X X I V. Boek, p. 192. 
(32)Behalven de particuliere com- 
miflïe der Heeren Staeten van Hol- 
landt aengaende d’Overfte Sonoy 
en de muitcry te Medenblik,hebben 
daer na ook de Heeren Staeten Ge- 
nerael de volgen de Refolutie geno¬ 
men ter faeke van ’t Admiraelfchap; 

cn ook het KapiteynGeneraelfchap over het oorlog* 
volk leggende in Brabandc en Vlaenderen. 

Extra&en uyt het Regifter der Refolutien van de 
Hoog Mogende Heeren Staten Generael 

der Vereenighde Nederlanden. 

Lun&den 23 May, 1588. Pofi Prandium. 

prim Maa- t§ gcrefoïbccrt / Dat fijne «öfrcdlentie <B?acfJBau 
litsAdmiraei j bedaren torfeuDe ban DeneeDt bpljem inDr 
Gcncrae . ^ömlrac( gcDaCH / SCO fijn CjCCeHctltl» 

Dm 45:acf Dan 3ticfftirr / geljouDen tocrOt te ontfan 
gen Commiffte en 3infïrucne dan De ï|ccrcn Staeten 
generael/ öan Den felben&taet öan 2Cömirael<Be. 
neracl befcr Handen / De tocïcii DienöolgenDc fijn <&i- 
cellentte ooft algnu gegunt / en geacccuDeert toojDt / 
mitö Dat De üootf'ct)?ebcn inflructic faï mljouDcn Dat 
ftjijé €jccrtïentiefa! onDecljouDen / en Doen onDcibou? 
Den fooöceïe in Ijem toefen fal fjet tëTractaet met ïjaece 
IBajcfiept gemaelit / en Dat De ^jodinnen refpectibe 
met t geden ban Defe CommifTic in bare geteebtigbe 
Oen met en lullen toecöcn gep?t jnDicecrt. 

L,un<e den 15 Augujli, 1588. 

commune. T& gerefoïbecrt / Dat bet geben ban De Commiffic 
aen fijn ^rccllentie <0jaef JlBauntg / alg SCDmirac! 

ban De %tt / en Ijet bedienen ban ’t felbe ampt ban toe= 
gen De Staten <6enerael / geen ^jobtntie m ’t parti 
culicc in batte gerecbtigljeöen cn fal prejudiciëren- 

Jovis den I. September, 1588. Pofi Prandium. 

Staten OBenerart bp continuatie / en ban nietitog ge- x ^ g 
Teöen / getroutortijlt/ en ten meefïcn öienfïe Der boorfj 1 
Bereenigbe Jkberlanben / tot befcljerminge Der fel? 
oer / enbanörljouOinge ban bare bjpljcDen/ recljten 
en pribilegien fullen bcDiencn. Soo waerüjk helpe ons 
Godt almachtig en fijnheylig Woordt. 

Sabbathi den 3 September, 1588. 

Cffn Crreïïentie <6iaef iBanritg beeft geDaen Den u«*«' 
3 eeöt alg iSIDmitad ban De£ec / en Captrepn <6e? 
iierart ober öe<f3arnifoencnban23?abanDtenBïaen? 
Deren/ inljanDcn ban De-^ceren ban Urncnburgb/ 
(Ü^Denüarncbrtten&amüiga/ Daer toe refpectibelp 
geeonimitteert. 

Martis den 6 September, 1588. 

rS in Den föaeöt gelefen DeCommiffie bp De heeren Commiflie 
1 Staten «Benerael fijn «ïÊrcclIcntie^jaeflBauntg aucapitcye 
gegehen/ alg Capitepn generael ober het bolb ban GeQerae * 
oorloge/ en guarnifoen leggenDe in 25?abanDc / tec 
piefcntie ban De Heeren ban.... «ÊgmonDt / SBarne? 
belt / ban Der jlEker / tfrancoig JBaelfon/iliammga / 
töcretn; cn ig goeDtgebonDcn / Dat alomme bp bet 
tooojDt 25rabanöt toerDe geboegt en BlaenDeren. 

Tevoorcn, namelijk den 12 April, was ook gear- 
refteert een Inftructie voor den Raedt van Staece, die 
den 22 vanjumus door den Griffier Cornelis Aerts- 
fens in den Raedt van Staetewas overgebraght, welke 
Lnftrudie aldus was luy dende: 

als 
cn Admirael 
Generael. 

Deneedt Tir^rbcn gccommitteert De Herren ban ïtenem 
is capiteyn, VV biirgb/ en Haminga / om fpn «Sjtcdlrntic af te 

' neemen Den eeDt al^^llDmirael «émcrael/ cn €api 
tepn «Scnerac! ober brt bolh ban oojloge leggenDe m 
^tabanDt en BlaenDeren: Docben bcrflacn DcH?o 
bintiennietDat DefeCommifTie/ boo?foo bceleraebt 
Den eeDt alg HDmirad / Ijenlicöen in ’t particulier 
eenigeptcjuDiciefalfïreliïien in baere gerechtigheden 
refpectibe. 

Ander Extradt. 

TS gelefen DeCommiffie ban fijn <£5jrcflTcntie / alg 
* Capitepn <JBmeraeI ober Ijct bollt ban oorloge / en 
(föuarmfocn leggenDe tn 23^abanDt en BlaenDeren / 
bem gegeben Den 19 Slwüi ïefïleDcn. 

?rms M*u- ütetn is geattcffectt Den eeDt bp fijne Cjerellentie te 
boen / alg IllDmicael/ alg boïgt: ïBp beïoben enöe 
Stoccren De Staten Generael ban De Bereenigöe ^e? 
Derlanöen ate bp De Unie en banDtbouöingc ban De 
Cbnfidtjfte Religie fullen blijden gebouto en getrouto 
te toefen/ en Dat top Dcn„4btaet/ alg HDmirael dBc; 
nerael ban De BereenigljDc «föeDcrlanDen / nacr inljout 
ban DeConmiiffienong bp Den book:febjeben Heeten 

Stond in Margine. 

Overgebraght in den 
Raede van Staete by den 
Grijper van de Genera¬ 
le Staeten den xxij Ju- 
nii 1588. onder te ekent 
Chr. Huygens. 

rits eedt als 
Admirael. 

c o p y e. 
Inftruéiie voor den Raedt van Inftru£H« 

State der Vereenigde Neder- v°or dtn 
landen , waer na 100 wel de SwetCt 
Heeren byhaer Kon.Majeft. 
van Engeiandt, volgende het 
Tradtaet mette felvegemaekt, 
inden voorfz Raden geintro- 
duceert ofte noch te introdu- 
ceeren , als de Heeren van de 
voorfz Landen in den felven 
Raede wettelyk gecommit- 
teert en noch te committce- 
ren by provifie , en tot dat an« 
ders by de Staeten Generael 
fal wefen geordonneerd fullen 
belyden en dirigceren de fa« 
ken dengemeenen Staet, de 
Defentie, Confervatieen U- 
nie van de voorf2,Landen,een- 
faementlyk de onderhoudin- 
ge van het Tradtaet met hare 
iVlajeft. gemaekt aengaende 

yfy Den boojfchJeben ïSaeDt / faï Den <6ouberneur 
I generael ban Ijetfecourg ban De £ton. JBajcfï. ban 
Cngelant met Den0aeDtbebbrncnDcgcbmprttenöe 
autljoritept Ijm bp Ijet tractaet met baece ÜHajefl. ge? 
maecltt / gcattribuerrt. 

<6nDe fullen in Den felben töacbe begreepen toefen / 
cn tot allen tgDen Daer inne compareeren / plactfe en 
fïctnmc bebben De oBonbernenrg ban De refpectibe 
jpiobintien/ enöe fullen DefaedieninDefcIbe racöen 

% z ge? 

2. 



4 Byvoerfifel van Authent. Stukken 
i *r8S gebauDcït / geödibjeert enöe getractecrt toerben bp 

alle bcbcojlhchcrcberentie’trefpcctcnöe tnoöcfiic/ cn 
mccfïcii öicnfïc ban be buojf3 Blanöen/tot gocbe mug 
!}cpöt en bjunötfchap onbet Dcnfdben^tccöen cnbe 
ii’Dcu ban Dien / ecnfacniemïrjft ban Dc ïf eeren in ben 
fcïbcu ftarDc cornparcerenöe onöcrlinge / en toojben 
beu «öoubfvneuc <Dcnrrad ban hare Itëajefïcpt*? fc- 
courg/ öc itèeubcrncurö ban bc rcfpcctibe pjobintien/ 

* til ben Pjefïöent ban beboo^Kaben/ in bet tijöt bet 
fortjt ijocöc opfidjt te nemen / bat alle particuliere af. 
fccticn/ ttoifïcn/ cn inpertinente pjopoofïcn/ (niet 
radicnöe be niatrrien en affairen bic gcödibjccrt tooj; 

3. ben) booigdiome n en berïjinöert toojben. 
3Jnbcn ooojl’3 fïaeöt en fuïïen te faemen niet ma= 

gen toefen bic maïhanöeren in confanginnitept tot in 
ben bteröcn grabe cn in be affinitept tot in ben ttoeben 
grabe na bc rccdicnmge ban bc toctddyïic tïccljten 

4- 3ynbcfïacnöc. 
<£nbc tot beter birectic en bcïepbt ban alfcboojbad 

ïenbe faechcn / faï ben fcïben töacöt ojöinarie bergaöc- 
ren te negen uren booj bc tnibbag en ren öjpe uren na 
öc tnibbag. Cnbe cn fuïïen öc ïïaDcn upt ben fcïben 
racöt niet mogen fefjepben fonöer boojtoetcu ban ben 
ïiictpöccr pjf fïöcercnöe / en fullc bc felbe ïïacöen 
gdiouben toefen gefïaöelijli Öcnltcöen te binben ter 
plactfe öaer ben felben lïaebt faï befoigneercu / cn te 
compacccren t’aïlcn tijöen aïë fp öaer toe berfoel)t fnï= 
ïcn toojöen/ uptgefonbert tocttdylic tjreufen. 

3Dcu boojf3 ilacbt faï nemen goebt reguart / ten 
5. cpnöe be Bianöen cn Bcrccnigöcpjobhuicn / Jbtcöm 

en Eeben ban bien / metten 03ouberncur$ en ïtryg£- 
obcrfïcn ber fcïbcr gefïdr en gehouben toojöen in goe 
bc ccnöjacht/ in coufojmitept ban öeberbonbenen 
aftanden tiiffc&eii henïieöe» gemaeïtt cn opgerecht. 

<£n faï ben fcïben tfïacöt hebben en gebjupften ö’att- 
0'. toritept in ’t boojft iCractaet met ïjatc iPajefïept gc^ 

maeïit / ïjenïupben geattribueert / cn öifjponcren in öc 
falie ban ber oojïogc / en ober tjet boïïi ban oojïogc / in 
Dicnfïc ban be i.anöen / foo tot (aflc ban Ijate JÉaje; 
fïepc aï£ öenStanöentocfenöc; bocnbefjarebebeelcn 
boibjengen booj ben boojf5 <èouberneur <6encracï 
ban bare iBajefïcpts' fccour£ / ben 43oubcrneur£ ban 
be pjobincicn / ben lüömiraeï en anöere Officieren 
dl$ in |)tnt reguart. 

fonöer bat fp ïieben pet fuïïen mogen boen of ad 
7. tcntccren bat foitöc mogen fïrcdien tot pje jubicic ban 

be pjibiïcgicn/ ïïcdjten/ ©juheben/ fÉractateu/ 
Contracten / ótbonnantie / Stampten / Occrctcn 
cn Hfancicn ber fdber 3tanben in ’t gcnrracï / of ban 
eenige pjobintien / «êteben ofte leöcn ban bien in Ijet 
particulier. 

Oen bootf5 fiacöt faï beboteren bat be gencraïc 
8. nnöbden tot gemeene öcfcnfïeban bcnltanbcn cen- 

paerïgfi cn in 't gemeen oberaïïc öePcrccnigöcPjo- 
binticu geeonfenteert cn noeïj te eonfcntcercn / cn tot 
hare öifpofitie bp be eonfenten ban öc pjobintien te 
fïdlcn / todcnccnpaedgltalammc toerben geheben/ 
cn bat öcpadjtcr^ en Collecteur^ ber feïbcr tooien 
gdjanbtïjoubtin ’tmncn cn c,recutecrcn ban ’tgeene 
ïjen berpadit ofte te coücetccren bebooïen faï toefen / 
cn bat öccontrabenientcn ban öc ojöonnanticöaet 
op gemaebt ofte nodj te maben fonöer eenige 
muïatic toojöen gefïraft. 

Onöe fuïïen op ben opï)cbe ber fdber generale miö* 
y. bden boïgcn en boen boïgen alfuïbe infïructiceno^ 

öonnamic aï^ bp bcCeneracïe ^raetcn öaer opge^ 
maeïit 3tjn / ofte noeï) gemaebt fuïïen tootben. 

Cnöcm ’t boen innen en ejrecutccrcn ban be felbe 
5o. gemccuc mibbelen / mit^gaber^ Dc eonfenten ban be 

Ppjbmcicn op ben boet alé bic geöjagen fuïïen too?ï 
beu/ faïbn ben boojnoemben fiaebt jegen^ öenOcs 
biteur^ / pacïjtcr£ cn Coïïectcur^ / nm£gaÖer$ je= 
geus beu ^ngefetenen ban De pjobintien en .t>teöen / 
ingetoeïtetoefenbe/ cn bare goeberen tooien gepjo: 
cebccrt / geïijftmcn in öefe Êanöen boo^ ’^pjinffen 
beben en penningen gctooonlijïi ijï te boen / cnboï 
gcnöeöc cjeecutorie» öaer toe teberïeeneu; DdjouöC' 

lyli bat niemanöt en faï too)ben ge-eboceert bupten be Koo 
Ptobfntien bacr unie l)p tooonc / fonbec confent ban ^0 0 
De Staten ban Dc fdbc p^obiimen. 

Oe penningen/ pioeeDecrcnöe ban be booujf3 ge« 
confcnteeröe mibbeïen cn anöere eonfenten / Vullen n. 
beheert en ge cmpïopecrt binben tot betaïingr ban De 
boïlien ban Oorloge en anbere bcïjocftcn batf ben ooj= 
loge / in eonfojmitept ban be eonfenten ban be refpee* 
tibepjobinticii/ ofte fuïhjS alp in ’t gencrad bp De 
P^obintien faï toojöen gcoibonnccrt / tot niceflcn 
pjoffgte ban ben Eanöe: en boo? aï faï ojbic op bc 
iPonfïcringe cn bifcipline Militaire ober t bóïï» ban 
oo’ïogc geficlt tootoen / cn Dat bic betarït mogen lbo?* 
ben hooft boo? hooft / booj foo bed öocnïtjïi faï toefen. 

SSllIcC^Donuandenban betalmgc fuïïen getepbent 
tooien bp ben €rcforict en bhc ban Deïïaben / toc^ ï2, 
fenöe ban bcrfchcpben p,tobintien / en bp een ^ecre^ 
tari^ ban be felbe ïSaöcn: cnbe cn fuïïen geene^s 
öonnantien ban betadinge ban toaerben gchouöcn 
toojöen ban öie getdient 5tjn aI3 boben / met be nota- 
ïc regiftraca folio cali öaer op gdïeït tocfenbc. 

fuïïen ooft be ïjanbt bacr acn l)oubcn / cnbe foo 
bejte öepnoot^5P bebojberen: bat DcConbopcnbod 5,, 
gciiöc De Conbopen enöe Itjfïen bp be Staten Cenci 
rad bacr op gemaedit cnbe norlj te maecficn / enöe 
ban gdtjclfmi oock be ïicentcn bolgcnbe be ïijfïen bacr 
op gcöjeflcert / cn nodj te bjeffecren / cenpacrlp tooj= 
ben geljcbm. cn acfjrerboïgt / cn bat bp be Staten ban 
Deperticuliere Pjobintieu / be Coubcrncur^ ber fdbec 
noch be Couberncur^ en Biajcflraten ofte gemeenten 
ban eenige ^tcöen ofte pïaetfen / ofte bp pemant an= 
öcr^ / öc paffagien en uptboer ban be goeberen / öie bc^ 
hoojïp en boïgenbe bc boojf3 ïijfïen berconbopt en 
bcrlifcnt 3h'n / niet bcrhmöert cn toojbcii / ofte bat pe? 
mant totc hP 3P boben be boojf5 ïijfïen ban öc felbe goe* 
beren pet cpfTchc ofte neme / cn bat be comrabennc öie 
öircctdijh ofte inbirecteïijïi fuïïen gefchicöen/ gcfïraft 
mogen toojöen ejcemplaerlyh. ’ 

bullen ooit regart nemen / bat be penningen ban 
be boojf3 conbopen cn ïicenten / mitégaöer£ h^t itifta* 14.; 
men ban öc pjineen en bupten te toater balïcnöe/ 
mogen toojöen berfïrdit en beheert/ foo tot Deboo^ 
gaenbe al£ ïoopenbe ïafïeii ban be Cquipagie ban be ' 
Schepen ban oojïoge / en ’t geene bacr ban öepens 
beert/ ten meefïen öicnfïeban bc Hanöcn/ mit^gaber^ 
tot bctaïinge ban aïfuïdic anöere fchuïöen / al^l bp be 
Staten <6enerad / boïgenbe be eonfenten ban Oe 
Pjobintien gcojbonnecrt faï toojöen / tot todhen 
epiibc fpban Dc ^ccommitteeröe CSaben / neffen^ ben 
ï§eere 'ICbmirad enanberen (be^ nootp 3tjnöe) aïïe 
bjp niaenben hen fuïïen boen oberlecbecen pertmen* 
te ^)taet ban be lafïen ban bc équipage / htt inha* 
men ban be boojf3 mibbeïen cn hft cmpïop ban bien- 

fuïïen Dc^>tcDenïactcnbphacr gebjupït/ om in 
tijöeban noot/ en aï^öefaedien geenuptfïeï mogen 13: 
lijöen htn te toater te toaepenen/ cnbefcheepenban 
0ojlogc upt terufïcn/ tot lafïe ban bc üanöen/ 
omme uptDcboojf5 mibbeïen betadt te toojöen/ en 
bat tegen^ aïïe piraten en anbere gdijhebpanben ban 
’t gemeene bcfïc / be fdbc te rcfifïecrcn / cn in haee 
getodt te ïirijgen / behouDdtjïi bat De benniffe cn fïraf* 
fc foo ober bc perfoonen aï£ hacc^>tÖttpth en goeöe^ 
ren faï fïaen ter becifïeban be Colïcgicn banbe Sflömd 
raïiteptinöercfpectibcquarticrcngcfïdt ofte noch te 
fïdleri / befïaenöe bp be h^nbelingc cn traffique tec 
5ee. 

<©eü?acben ban Starten fuïïen gehouben toefen / 16. 
ober te leberen aen be 45encradc Staten / en De ^tae* 
ten ban eïïte Pjobinfie/ pertinenten fïaet ban öjp 
maenöen te Dip macnöen ban be ïafïeu banbec oojs 
loge / en het inïïomeu ban be mibbeïen bacr toe te 
confcntecren / en Den empïop ban Dien. 

Jntïïrn na hun bermogen befojgcn bat be palen en 17. 
lïïnijtcn ban be booj?5 pjobmtien refpectibelijh niet 
en tooiöe berhinörrt / en bat alle ^teben cn pïaetfcn 
toojöen gebjagljt en gehouben / onber gelijhe contrd , 
butien tot gemeene Oefende ban DenHanben/ foo bede 

moge* 

/ 



Tot de Hiftorie van P. Bors 111. Stuk. 

1588. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23, 

mngdifft toefen faï. «ÊiiDcDatban gcïtjrse gcbrupftr 
toojöe/ in cegarDt ban üe JiteeDen en pïactfcn Die 
berobert fullen toorDen. 

gullen beftogen Dat alle <&cubernctir? ^iDmiracI 
(Ü5cncrad?/ tfitoerflcu/ llitmeeflcr? / <£ayitrpncn 
en alle Ijet bollt ban ooiloge/ tetoater en tcIanDc/ 
fnllen ücïoobcn en jtoccrcn/ Dekraten ban De ber 
ecnigljDc jfteDcrlatiDrn / Die bp Dc linie en Ijanötljom 
bmge ban Dc <ÖcrcfojmcerDc iSeïigielullen blijten/ 
ccn»amcntlrjft Drenten banDc ^jobintien en iilSa 
gitïractcn ban De 5>tcDcn Daec inne fp lieDcn gcinupiu 
en tot to en? lafïe ofte repartitie fp fullen betaelt 
toojDcn /geljouto en geerouto teinecfcu/ Den fclben 
gctroutolijh te D enen: eu Dat fp lupDen Dc boor(5 
Staten löcncrarl/ en ooft Dekraten ban öcyarticu 
ïifrc^ioonuicneUimnjnregarOt/ fullen obeDicrcn 
q^at mftgrïtjft? Dc <6oubcrueur? ban De Pu:obinticn 
en 4Bcnerad? / fullen belooben te oOcDieccu Den 
It u'Dt ban graten bp De Staten <&cneracl geficlt; 
ofte namaels te (lellen €nDe Dat De €>bcrfïcn / Hit 
mee (Ier?/ Capitepncn en anbccbolhban oojioogc/ 
boben Dien ooft belooben en fibcercn fullen / Dc bebcc= 
ïen ban Dc vöoiiberricnr? ban De ^obintien Dacr inne 
fpgcbjunbty en(jetboïhbanoorlogetetoater/ DebC' 
breien ban Den %Dmirac! / en boon^anDcre Ijooföcn 
ober IjcnlupDcn te (tellen/ te gcljaorfamcn nactbcr 
fjooren. 

gullen onDcrljouDcn aïïe Cractaten en aftanden 
ttiffrtjm De bereenigDcn lanDcn / be ^rotonden / £>tcr 
Dm en HeOen ban Dirn met De nagcburigeHijUcn / 
HanDtfcljappcrtcn Hcpublijlien gemaeUt/ en fullen 
tenfelbcn cpnöcenrof aöbancctneut ban bc uccrtm 
grn en tcaffiquc Dcfer lanben) onöcrljouDen gccDc 
cojrefponocntie / bricnotfcljap en nabuurfcljap met Dc 
nptljcemfehc ^uucen en Jf erren / omlcggcnDc tlo 
ninhnjUni Hcpublgften / ILanDcn en ^teben bu Dc 
befte mtbDdcn / Die fp Date toe fullen abbifceren. 

31>ic ban Den HaDe boomoemt en elft ban £en opi- 
neercnDc/ fullen opcntljjh/ brpmocDeltjft / boIho= 
meutltjli / en bcDaeijtclp berftlarcn / ’cguntljcnbp 
ïjateeere/pftcljtcn confcientic goctDunften fal / ’t gp 
om Ijcn te confojmeeren met anbere opinie/ ingeballe 
ïjem De felbe goetDunftcn om te emteren / rebictcn oft 
alfulft? IjengaetDtmcftenfal Dooi anDcre reDcnencn 
confiDeratie. <iUnDe fullen alle faehen in Den boo?l'3 
HacDt beffoten toorDen bp De meefïc fïcmmcn ban De 
pi«fentc Oreren/ Dacrobecgeopineert IjcbbenDe/ en 
toanneer renigc faclicn fullen boo’bomcn/ Die acngaen 
mogen etnigeban De feibe HaDcn Dirrctcïijl» of inDi= 
rcctelijli / foo in regarDt ban Ijare perfoonen / alp ban 
jjarc toinDen en magen tot in Den bierbeu gcacDe / en 
fullen De felbe Daer op niet mogen grben ecnigfj abbi)?/ 
nodjrcpiefcnt toefenöe / op De Deliberatie en befïupt 
Der felbrc fafien / maer fullen Ijenbccttccftcn/ en blij* 
ben uptbc hamer ban Den Haebt / gcDurenDcDc felbe 
Delitoatieenrefolutie. 

3in Den boo^HarDt en fuïIcnniettooïDenepnDeï 
ïijhbrfïootcnoftc gcarrcfïecrc eenige faehen / pan in 
ptefcnricban alle Dc ïfccrcn ban DenHaDe / Dié toefen 
ftillrn ter plaetfe alDacrben HaeDt Ijeni fal ontljom 
Den / oft Den mcdienDeel ban Ijen licben. 

3F>e HacDen en fullen niet mogen bergabeven oft re 
folbecrcu op ccmgc ejccraotbmariffc faehen / Dan bp 
booigaenöe mtlhmatie Dacr ban gcöaen acn alle De 
Habcu Die ter fclber plaetfe fullen toefen. 

HUcConmiifficn / <0;Donuantien / fjnfïttictien/ 
SDjteorn en ^epefcljen lullen tooien geparapljecrt 
met Den gebeden nacm ban H teDt ptefiöercnDe / en 
todcnDe alfoo geparapljecrt' fullen getcchenc tootDtn/ 
inbien bic bc ^ngdfcl)c natiën acngaen / ofte bp ben 
«öoubcrn'-ur 03tnerad ban Ijare IBajcfïrpt£ fecouré / 
oft bp een ban l'eitabe bp bare .liHajcflept/mbicn bc fcU 
bc ptefent 5tjn / oft bp pcmant anbcr£ ban ben Haebt. 
Oi*ii foo bed Dm graten / ^teben/ ^jngefctenen ban 
öc'e Uanben en anbere aengaet / bp een ban be 4Botu 
berneur^ ban be pjobintien / oft bp pcmant anberjS 
ban ben HacDt. <ÖnDcDit alingeballe fulch^mit^ Dc 

1 
inpo?taiuie ban De faehen bp Den Haebt tidöigb Ocacljc j rg S’ 
toojbt/ cnboonpbp een .èccrctari^ ban DcnHaeDt/ 7 
foilDer bic te laten homen in Ijanbcn ban ben anbes 
ren / ofte pemant te commtmicecren / ban bic ban ben 
felbcn Hoöc: en fullen be ^ecretarifen Ijoübrn görbe 
:n pertinenteHegi(leren oft memoriaelboehen ban al= 
icbcrtfoluticncH bcflupten/ ban bc materiën en fae* 
acn Die geljanöelt en befooten (uilen toojben in Den 
fclben Haöc / ten min (ten Die toefen fullen ban trm 
pojtantic en notable confiDcratic: en be faehen rn 
materiën bcfloten en gerefolbeert 50iibe / bp gemeene 
ofte be mceftc (iemmen / fullen alle bic ban Den fclben 
Habe inDifferenteltjh / ’tjpof ban rene oft contrarie 
jptnie Ijem gefamenbcrljaubt/ fonbee eeuiglj regen* 
feggen laten gebjuphen tot Ijet goct belcpt / effect / 
en onbcrljoubinge ban be buojfj bcflupten en ïcfolu? 
tien 

Ó3en Haebt ban Statten / fal ben Jbtaten «Senes 24 , 
cael ban bc bercenigbe ^obincieu mogen befelmjbrn 
mfchcrebrquame en ber feherbe plaetfe ban DeBerees 
mgbe 3lanDen/ ingeballe Den noot fuift? berepfrijt: 
oe toelfte alDacr fullen comparecren fonöer pjejuDitie / 
iiocljtanë ban Ijare pjebilegien ban bupten De ^obiiis 
tien / niet gc-enoccerr ofte befeljjebcn fe mogen toot* 
Den. 

<Dc refibemie ban Den boojfs Haebt fal gcljotiben 25. 
too’Dcn meenüequaeme en berfchccöeplaetfe ban De 
©ercenigDe ^jobintien/ foilDer geftouDen te 51J11 te 
blrjbeu 111 feftreepjeeifeplaetfe,- maer (uilen bcrgaDc* 
een ter plaetfe Daer ben bienften ’t gemeene befle ban 
Oen 3lanbc en bpfonber be Directie ban De (aften ban Dcc 
oojlogf isbcrepfcftenDe. 

©e gagicn ban De HaDen fullen toefen ban bpfrl)im 26■ 
IjonDert ponDrn bccrriglj grooten 't ponDt ’? 31aer? / 
te betalen bp Dc ^jobintieu Daec upt 31)11 gc(Idt/3tjnDe 
ban Diie macnDen te toie macnöcn / Dacr op fp Ijcn 
ccrliftna t)arcn fïaetfullen onDerljotiDen i fonDecDat 
fp ecmge cptraoïbinartfc ho(?en/ tot lafïe ban Den 
iauDe fullen mogen brengen / anDer? al? Dc bjacijten 
en conbopen- ‘JSiiDe al? een ban Den HaeDt ftomtte 
obcrlijDeu / ofte fijnen (laet te ber (aten / fal bp Dc 
bmtic Dacr upt Die gcfïdt i?/ecnauDerbcquacmpér^ 
foon Dcc Staren (Dcneracl acngcnacm/ toefcnDcgc? 
nomineert acn De bpDc Staten <6eneracI/gccomitteert 
too’Den. 

23nieffen? Den boojfj HaeDt fal geljouDen tooien / 
eenen föccfonrr en omfangcca3enerael op De gagicn 
Ijen lupDen toe te boegen. 

OrnDe fullen bue .^ecrctarifen tot Dienfïe ban Dc -g 
boojf3 Hacöc geflelt too^Den / elft op een tractamcnc 
ban acftt Ijonöert ponöcu ’? 3lafr£ / fu op alfulhc nu 
(ïructien al? Den Staten <éeuccael bp aDbt)?ban Den 
HaeDt maften fullen- 

©e Depcfdjen ban De faehen boïgenbe Ijet (Ccartaet 29» 
met Ijare JiBajcflept gemaeht/ De acte op Dc generale 
regeennge ban Den bijfbeu jFtbjuarp lacflleDen/ en 
De?felf?iiiftcuctie / totDifpofltiebanDe boojfjHaDc 
geficlt / Die in Den felben Haebt fullen tooien geDaen/ 
tocefenDe ban fulftc importantie eu confiDeratie / Dat 
boor Dc oorloge Defelbe fouDen Ijebben geDcpefcljecrt 
getoeefï op Den naem ban Den üloninh ban ^pan^ 
gien/ al? Dier tijDt $r»n« banDefeïanDcn/ fnllcti 
op Den naem onDec ’t 3cgd / eontce5cgd en cachet ban 
De Staten vöenrrad ban De ©ereenigDe SeDedauDen/ 
bpaDbij?banHaDe ban Staten toorDen uptgegeben 
bp öefe onDecfeljrijbinge / ter ordonnantie van mija 
Heeren de Staten Generael van devereenigde Neder= 
landen , ter Relatie van den Raedt van State der fel ver. 

<l£nDe De Depefcljen Die ban foo grooten importafm 3°- 
tie en confiDeratie niet en 51)11 / fullen uptgegeben 
tomDcnopDeu naem ban Den HaeDt ban Staten ban 
Dc ©crecnigDe j^eDerlanDen/ noefjtan? onDer ’t 3egd/ 
contrc5egd en cacljec ban De Staten boornoemt. 

’t Ecg el fal betoacrt toorDen bp een ban De HaeDt?* 31 
tjeeren ban DefcHanDen Daer toe te committeecen / 
Die Daer ban geljouDen fal toefen te beranttooorDen / 
fonDer ’t felbe in petnanDt? anöer? hanDen te laeten 
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komen m ecm'gee manieren. <£nöe fa! ban aïïe öepe* 
fcïjen en ’t recïjt ban ’t Eegel goeöt regifïcr en contre' 
rolïe gefjouöen / en baer ban öetaelt too?öen ben taux 
bp ben Staten ©cuerad gcotöonneert ofte noch te 
ojibomiecren; enöc fullen be p^offtjten baer ban p?o 
ccDcerenöe/ bekeert too’öen tot betadinge ban be 
officieel ban ben öoatfj iSaeöt en anöcrc uoobdijke 
facken tot öifpofïtic ban Den 0acbt. 

©nbe berflaen öc Staten ©encrad boo?noemt / 
bat tot conferbane ban Ijct recht ban DcBerecmgbe 
BLanben in ’t generad en particulier / fp ïieben ban 
ï)e£ niet befe mflrucde of infMïmge ban ïScgceringe 
ofte SESaebt ban Jbtate niet en aböieeeren het rechten 
Dc 'macht/ omme bn ben Staten ©cuerad en ben 
«Statenban öcjjE>:aö*snuni m’t particulier/ elköfoo 
bed ïjen aengaet bp njöc ban nooöt / oft aï£ bc faken 
ban ben llanbs ftiïh£ fullen berepfehen / feïf£ ojötc 
tot bienfle ban Den Blanöc in Dc faken bp ïjen ïieben ter 
Difpofitse ban ben lïaöe gefïeït/ te mogen fidlencn 
cxmitceren / bp Directie ban be faken ban Der ©o?lo* 
ge te toater en te ianöe / met aï ’t gene baer acn kleeft/ 
ciïbc namentïgk mebe liet boen ban Demon fier inge/ 
ijouDen ban B: öifcipline militaire fïraffe ban alle 
exceffen / en in aï!e anbere faken bcrfïaen ookbatalïe 
faken ben Jbtart/ ^iölirie en ^ufïiticban Debootf, 
BLanöen/ jateDeneoDcHeben ban Dim in’tgcncrad 
en particulier acngaenDe ter Difpofitte ban ben Slabc / 
niet ejcpjeffdgdi gefldt fullcn bïijocn ter öifpofitie ban 
öe Staten Gencrael/ ben ^taeten ban be particuliere 
f^obintien / Den jJBagifïratcn ban De&teDcn en an¬ 
bere toettdpe €>berig!jebcn / elltg in ïjacr reguart. 

©ie ban ben Ssaeöt ban Staten boo^noemt / fuïïcn 
Oeïooben en stoeeren in handen ban be Staten ©ene* 
rad/ ofte per ïieben ©ebcputcetöen/ te toefen ge; 
haute en getrouto ben Staten ©cnerad ban öc 
binden/ Die in beüiiieen bpbepnötïjoubingcban 
DetoareCöjifldijkeReligie fullen blrjbcn/ DatfpfuH 
ïen onöerhouöen en boen onberpuben / foo bed in 
hun / Dct iCcactact met pre JBajcflept ban €i\ 
gelanbt gemaekt / en pn reguïeeren na ben inljou 
Den ban öefe 3iufittictte. ©n fa! eenen pegdtjken bp 
ceöccenonceercn ban alle particuliere perfoonen/ boo^ 
foo bede be fdbe ben gemeenen bcfïe mogte toefen Ijm- 
Derkjk. ©n bat fonber aenften te nemen op bc $?o- 
binticnof^tcöcnöafr tipt öc fdbe 3jjn gebooren ofte 
berkooren / of particulier pjoffgt Der feïöer / ban 
fjem feïben / ofte ban pcmanbt anöcr$ / fp ïieben ah 
ïcenltjk boojoogen fullen hebben öc ecre©oödl/ en 
Dctodbaert en confcrbatie Der boo^ Btauöcn / en be 
gemccne fake/ bat fp niet en fullen openbaren öc coni 
municatien/ bdibcratien/ ofccfolutienbicfeeceetbc' 
poten te Mijben / en bat fp bacr ban met niemanben 
en fullen fpieken bupten ben fdbeu ilabe / in toat ge* 
feïfcöap of met toieis Ijet 5n/ ’t en toare met ösebaii 
Den feïben ISaöeban .^tate / apart gcfcfjepöcn ban ah 
ïc anbere. 3l££lT5 üm fp niet cn fullen toefen ten Dien* 
fle ban pcmanbt/ nodjte ontfangen ofte genieten 
ban öefdbigeeenige penfiaenen: (Ddijli be felbe i5a< 
Den ook niet en fullen mogen nemen ofte genieten 
iiigc importante giften ofte gaben / bp De toaedifke 
recötenberboöen. 3!tem fp niet en fullen mogen 
Rebben pare nodjte bed / ösrectdfjk of inbirectdgk / 
ineenige conbopen/ impoffen/ oft anbere gemeene 
mibbbden / nocij in eenige ïebecinge ban 25iippuïber/ 
^c'öerp/ ISctiïïerpe/ Gapenen / ftoorn/’ïloggc/ 
Scooter/ ïia z$t Ifeiet/ J|aber ofte anbere bibsen 
ammunitie ban horloge/ Die tot pjofftjteenbienfïc 
ban be gemccne faken tooien gdjjtipkt: en bat fp aï* 
Icé fullen boen bat gocöe en getroutoe ïiaeben ban 
^)tate geljonöen stjn te boen: en bit aï bp probifie. 

3!ngeüaïle öefe^InfïcuctscbcbonDcntooibt tcljeb- 
Den eenige Dupfïerljept / ofte bat bc fdbe eenige aïte* 
ratie/ bcrminöeringe ofte bermecröeiinge foubeber^ 
epfetjen / falöacr op ter eerfïer bcrgaöcringe ban öc 
Staten <6enerad / met kenniffe en aböij^ ban ben 
Stlaeöt / gelet en geöacn toetben naer bcïjoorcn. 

Aldus gedaen, cn ia de Vergaderinge van de voorfz. 

Byvoegfel van Authent. Stukken, 
Heeren Staten Generael gearrefteert, den xxij dag in 
April3158 Geparapheert Egmondt, v*. Onderftont 
gefchreven , ter ordonnantie van de voorfz, Heeren 
Staten , en was ondertekent 

C. Aertsens. 

1582.1 

Tot het XXVIII Boek , p. 561. (25I Ter gelegcnt- 
heyt van de Kerkenordening in ’sGravenhage by etlijke 
Polirijke Heeren , Gedeputeerden der Heeren Staten 
van Hollandt, nevens etiijke voorname Predikanteu in 
denjare 1591 ingeftelt, fai nier ondienftig zijn dat men 
hier ter neder ftelle het voornaemftedat in, en voor 
defentijdr, en ook naderhandt, over het ftuk der Ker¬ 
kenordening by de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van 
Hollandt vervolgens in verfcheyde jaren is gerefolveert. 

RESOLUTIE N 

over hetftuk der Kerkenordeninge. 

Extradl uyt deRefolutie van de Heeren Staten van 
Hollandt en Weft-Vrieslandt, genomen in haer 
Edele Groot Mogende Vergaderinge , den 18 
Martii, 1582.. ■ 

ï^oiê Cbeïcn cn bet ^teben ban ^olïanöt (!5eDepu* Refoiutïen 
^ puteetben / in confiöcratie geïcit Ijcbbcnöe / op ’t 
fïuk ban be @jbe ecclefiafïiquc en politigue alle ’t gunt / ordening. * 
bat tot onbecljouöt ban alle goebe €ijjifïeïijke eenig* 
Ijept binnenben EanbebanlfoHant fouöe mogen bic* 
nen met confecbatie ban be Cl)?ifïelgke b?pï)ept / en 
omme te bctljocben Dat met eenige Decreten cn confïi* 
tutten / egenc ootfaken ban calumnicn cn oneeniglje* 
ben/ foo in be föekgte aïg anber^ gegeben tootbe. <Snöc 
aenmetkenöe bat bp fIjneCtellcntie onlang^ a(^ noef) 
i$ becklaert bat ’t en 5p niet behoorlijke o?öte baet inne 
bootflen toetöe/ gefcöapenfal 3ijn De ^cceformeetbe 
ïïikgie en baer en boben De Éanbcn in gcljeele mine te 
komen / ïjeb&cn be boo?fclj?ebcn Cbelen cn <6ebe* 
puteeröcn omme be boorfej)?cben fake teröQnöente 
nemen / (JBeeommtttecrt Die ban ben ï^ogen ïïaöe / 
binnen ben Hanöe ban foliant / en boojt^ upt Den ïja* 
ren/ IBeefïer^ tHöriacn 3©cnfcn / ^oljan ban <&b 
öenbatnebeït / Willem ban öerIBeer en tfrancljo# 
IBaelfon / omme eerftöarg^ te refumeren D’acten 
^>pnobaïc/ bic tot Jföiööcïburg aïöte boren mogen 
51311 geljotiöen / en bacr tipt te concipiëren fckereüer* 
kelijke en poïittjkeorbre / Diebpljcn ben Staten ban 
foliant faltoojöcn boorgcljouben/ ommeboort^bp 
fijne excellentie en ben Staten geatrefïcert en on* 
berfjcmöen te mogen toojben/ fulk^ al0 na <s3oöt^ 
tocott/ en tot öienfie ban benHanöefaïbcfioorcn/ 
mitéöatöeboornoembe <^eöcputeeröcn banöeu§ta* 
ten Die ban ben ifogen ilaöe boo?ljonben fullen / bat 
bp eensge (Bebeputeerben ban be Jitcben too^t gefufli** 
neert/ Dat in kerkeïijke faken bic kcrkcnDienaerg 
hebben fotbornieren naer eoöp’ toootöt. enöe bp 
eenige anbere eeöeputeerben / Dat be fóctkelijke o?* 
Donnantic egcucplaetfe behoojttehebben/ ban ober 
Degene Dteljcn onöer Dc gemeente en profcfTie ban De 
43crcfojmcfröe ïferke begeben hcb&eu. ©at mebe in 
be ©ercfp?mecrbe-jserke. niet botöcr ban tot ercom* 
mumcatie'’gcpjoceörcrt fal mogen toerben/ omme 
alle calumnie ban beötoank en tpranme te berhoeben/ 
bat mebe alle preöikanten bp lïérken-dienaren beroe* 
pen cn ge-examineert stjnöe / inuegeboert en geftclt 
fullen toerben bpabbsjfe ban be IHajeflraten / bpbe 
toeïke bcboomoembePreöikanten toeöeromme afge* 
fielt fuïïcn mogen tootben mctaöbijfebanöcïllerkcn- 
Dienaren. ©at ntcöe olie officien bebient faken ma* 
gen toerben foo tod Op Die ban öc ©erefojmeeröe ïScli* 
gie atö anbere goebe patriotten/ bacr toe bcquaent 
50nöo'/ cn bat 11a be goebe gekefte ban be genen bic 
bc fcïföc ©ffirieren fïacn te confereren. OBnöe fullen 
öc J)teDcn Ijaerlieber <6cöcputeeröe op be boojfrffêc* 
ben communicatie en befoigue mebe mogen fchicken / 
Die ’t fcïföc fulfi* goetbtuiken fal. 

Extract 



Tot deHiftorie van P. Bors III. Stuk. 7 

Extract uyt de refolutie van de Heeren Staten van 
Hoilant en Weft-vrieüant, genomen in hier Ede¬ 
le Grootmogende Vergaderinge, den 10 April- 

lis, Anno 1582. 

D G Staten ban foliant / aenmerftcnbebatboo? 
aï tot öitnfic en toelbaren ban ben ItanDe / en 

omme ö’tngefetcnen ban bicn in goebe 
o?b?e en eenbjacftt te mogen onbertjouben / met goc 
Dé ftenniffe en auctftaritept moet toojbcn boojflen op 
De bojbcringe en onbecljout ban De Cftjifïelijhe <23crc 
refojtneecOe ©cligic binnen ben feïben Hanbe/ ten epn 
De bp geboefte ban bicn ben Dienfï ©obtg / en be ©ere 
fojmeerDe ©ccften in egeene fcftcucinge nocïjt beracfj 
tinge en ftome / en eenen jcgelp goebe genoegen bie£ 
aengaenbe in be Cfjpfïclijfte bjpbcpt magb looien gegeben/ ftcbben gccommitteert / en committeercu 

p befen ttoee ofte Dne upt Den bogen ©abc / en ban 
geltjften upt ben ©aïie ©jobinciael in foliant / bie bp 
Den ptcflbeecenbe ban ben feïben ©abc/ baectoeful 
ïen tobben genomincert / omme met ben ©ecommit 
tcecben ban be Staten boojnoemt / alg ecne ban ben 
©beien / gjonft (jeer Sioïjan ^eece ban J©atfteneg ©ft | 
bice / en jBeefïer Sflbpaen JBenfen / kaftan ban (9b 
Denbarnebcït / ïBillem ban bet I©eer/ entfraneftoip 
JBaeïfon / ofte ’t mcecenbeel ban bate ïieben / ben 
negenben Sfippïlig toeftomenbe / allpcc in ben ^age 
bp ben anbecente beegabecen inbecb?efe©ob0/ en 
op alleg te booten bat tot confïitutie ban een goebe 
ojbeninge in Det ïüerften ©Ijnfïi faï mogen bienen. 
$ïllleg op ’t beïieben ban fijne ©jecclïcntie / en ben Sta¬ 
ten boo?nocmt. IDelbcrfïaenDe bat bp be &teben 
ï)accIieÖen©ebrputecrben op beboo?fcb?eben bergabe# 
ringe t’&acen ftofïen gcfcöiftffullen mogen toorben / 
omme mebe Daerinne ten befïen te mogen bcïpen ab* 
biferen aft$ naec beljooren/ gebaen inben^ageben 
i8jp©attii/1582. 

aebt ucen in be bootfcljjebcn ©ergaöen'nge mcDete I(*s 
boen compateeren / met alfullie o;Donnanne ©ccle* 
fiafiiqueaftébe felbeban SLepbcn bae» toe fullen fton# 
ncn reconuccrcn/ omme te famenmet D’anbcte©e# 
eommitreerbe/te ftclpcn abbtfeeren / allcenelrjft in ’t ca* 
men en concipiëren ban be boojfcb?eben ©ccleflafïi* 
que oLtb?e / fonbec bat bie ban Hepbën baec inne eeni# 
ge jtoacigïjept toillen maften / alfoo ’t felfbe concept 
baec na aen alle ^reben faï toojben obergefonben / en 
be felfbe ban Hepbrn foo tucï alg anderen aftö ban baec 
inne mebe top fullcn mogen abbtfecen/ niet tegen# 
fïaenbe ftaethebct ©ebeputeerben obet be boojuocm# 
be coneepte fullen Ijcbben gctocefï. ©at mebe be on# 
ftofïctrban be ©ebeputccrde ban bie ban ïepben Dieg- 
aengaenbc gebjagen fulïcn toojben tot ïafïcbanDen 
Eanbe- 

Extraób uyt de refolutie van de Heefen Staten van 
Hollandt en Weftvrieüandt, genomen in haer 
Edele Grootmogende Vergaderinge, den 30 May, 
Anno 1582. 

Cffn bp be ©cconmutteerben ^pburg/ Hoofen/ 
^löanften/ 23o?re/ Cafentyoot/ fóamerlmft/ 
ïtërnfen/ 25arbeflu£/ ©Ibenbarnebelt/ HMetn 
ban ber J©eer alg gccommittecrbe op ben conctpte 
ban eenigc ïürrften-ojbeninge ofte o?b?e ^irccïerfi^ftiqu^ 
obergeïebect be coneepte bp t)cn bie$ aengaenbe ge# 
macftt / omme boojtg bp ben Staten baec mebe 
gebaen te mogen tuojben aft* nacr beboocen / fteb# 
ben be Staten ben boojnoemben OBccommitteecDen 
bebanfttbanbenbienfleh en bebboic bp ften batriunc 
gebaen. 

Extradl uyt de refolutie van de Heeren Staten van 
Hollandt en Weftvrieüandt, genomen in haer 
Edele Grootmogende Vergaderinge, den 16 
Junius, 1582. 

Extrad uyt derefolutien van de Heeren Staten van 
Hollapdt en Weftvrieüandt, genomen in haer 
Edele Grootmogende Vcrgaderinge den 26 
Aprillis, 1582. 

grojDonncect bat op Höaenbagö toefiomenbe / 
be ©ecomitteecbc/ te toeten eenen upt ben Cbelcn / 

JtëecfïerjS 2üD?iaen JBenfen / 3joftan ban ©ïbenbar# 
nebelt / J©illem ban bec Meet / en jfcanc&oftJ JlBaeï# 
fon / met bie ban ben ftoogen en ^obinciaïen Öabe 
in ’t toerft fullen teeben en beegabecen / omme eene 
Hecften-ojbeninge te concipiëren / en baec na ’t felfbe 
bp fijne «tffrcellentie en ben Staten geflen / en baec op 
bojbee booten te too?ben naec beftoocen. 

Extrafl: uyt de refolutie van de Heeren Staten van 
Hollandt en Weftvrieüandt^ genomen in haei 
Edele Grootmogende Vergaderinge den 11 May, 
Anno 1582. 

rè geo?bonneect tefcï)?ijben aen De SBucgecmecfïe^ 
een en ïSegeerberjS bcc ^tabt ïepben / bat alfoo ee# 

nige upt ben ftoogen ©aebe / en ben ïïaebt ^obin# 
ciael/ met be<6ccommitteecben ban be Staten t’fa» 
men 3ijn bccgabcct/ omme acjjterboïgenbebeboo?- 
gaenbe refolutie ban be Staten te concipiëren feftece 
otbje <ÖccIefïaf?icque. €nbe ten epnbe baec inne met 
goebe ftenniffe gcpjoccbeect magft toojben / boot al 
nobigl) too^bt bebonben baec op te fien én te commm 
nicecen öc boojgaenbe o?b?e / Dieg aengaenbe in Jitoitr 
feclant oft ecnigc^tebcn ban bien genomen fouDe mo# 
gen toefen / en utoec €bcle mebe toel beftent ftoe bccle 
aen öc boojfcftjeben faecfte ip gelcegen / bat mebe alle 
^teben ban ifollanbt beemogen ftacrlicben ©eöepu# 
teeeben te fcftiftften op be boo?noemöe ©crgabccmgc. 
^0 ftebben be Staten bie ban Hepben boo^noemt toel 
ïjartelijftcn toillen beefoeften ƒ ftaerlteber ©ebepu# 
jeecöe op |©aenbag{j toeftomenbe / ’f mo^gen^ boo? 

H€bben b’<Z2beïen / ©ojbjecfjt/ ^aerïcm/ 
fïccbam/c6otmicljem/ <èct)iebam / ^Iftmaec en 

^oo?n becftlaect / bat ’t concept gemaeftt op be ojbje 
Ccclefiaflicque gcfïelt fal toojben in ftanben ban Den 
ftoogcnöaöe/ en ©abc ^obintiael / omme’t felfbe 
concept in bec b|eefe <6obt^ te cefumeecen / en be jtoa# 
cigljeben bie fp ïieben baec inne bebinben fullcn m ge# 
fcbjifte te annoteren / en ben Staten al^ ban ’t felf# 
beobec telebcceu «Önjie foobejcc bie ban ben ©abe 
boo^noemt/ nooöigft fouben beuinben eenigc ®jebi# 
canten bacc opteftaocen/ bat fp ïieben baec toe oan 
be gelcectfïe en toecbtfaemfïe fullcn beefoeften en gc* 
b?upften mogen ©ie ban ©elft en «Ênftftupfen bcc# 
ftiacen bat ’t felfbe alleeneïijft in Ijanbcn ban beube be 
©aben gcfïelt faï toojben. ©ie ban ïepben en ©otter# 
bam becftlaren / bat ’t boo^noemöe concept in Ijanbcn 
ban be bioeötfeftappen gefielt fal tooien ©ie ban 
Den 23?icie bat ’t felfbe in ftanDcn ban bier of toijf ban 
be bequaemfïe en bjeebtfaemfle Jpjebicanten gcfïelt fal 
toojben. 

Extrad uit de refolutie van de Heeren Staten van j 
Hollandt en Weftvrieüandt, genomen in haer 
Edele Grootmoogende Vergaderinge, den 12 
Februari!, 1^83. 

1^ gco^Donncert / bat be concepten gemaeftt op ’t 
onbeeftoubt ban be o^bje Ccclefïafïicgiie / met b’aö# 

btjfen ban bie ban ben ï|obe / en ^jobinciaïen ©abc in 
l^olïanbt / alomme aen Den Steden fal tootben ober# 
gefonben/ omme elft^ in ben ftacen gcbifTteect/ en 
ben pteDiftanten albaec gccommuuiccert / en baec op 
geljooit 3tjnbc / baec ban cappojt urne te brengen / 
ten epnbe Dart naec boo^ré bp ben Staten bacc moe 
gebaen magft tootben naec beftooccn / op bat met au# 
tftocitcpt ban be ©becigljept op alle^ ö^oojïijft mag() 
toojben boo^fien. 

Exttad 



Byvoeghlèl van Authent. Stukken 
15-33. 

Extra# uyt de refolutie van de Heeren Staten van 
Hollandt en Weftvrieflandt, genomen in haer 
Edele Grootmoogende Vergaderinge, den 24 
Martii, 15S3. 

0^ ’t poinet ban De bccfc^ijbingc aengaenDe De 
Iterften-ojDenmge D’«Eöelen en Den JbteDen elhg 

in Den öacen Daer op gelet IjtbbenDe / of niet De fter* 
ftcn-o^öeninge boïgenöe ’tberfoehban fïfne«Exceïlem 
ttegcpioccöeertfonöe mogen toojöen om befjoojlpe 
oiDcninge te (lellen / Dacr toe De concepten in Den 
JïtcDen toacen obergelcbert / met D’aDbtjfenbanben 
Üogcn cn ©tobmciaïenHaBen in ïfollanDt/ Ijebben 
D’CDelen / ©ojöjedjt / l^acclem / Stmfïeröam / o3ou 
De / HottccDam / Itllhmaer/ J^oo^n / «EDatn/ „ïiBon- 
nificnDam/ ©eectcupbcnbergecsi^u^niecehiöe bft- 
fïaen en berhïaert / Dat omme reöcticn en inlichten 
eenööcelö begrepen in ’t abbp ban bie ban ben Habe 
l^obindael Uoo^ioemt/ en fonDechngc ceguarb ne 
nicnDc op De tegenbioojöige geüegendjcpt Oegtijöt^ / 
bolgenbe ’taöbp ban ben felbcn Habe ^obinciacl / 
boo^’tccrfïegefnpcTccDccrt faltoojöen / met alle bo? 
Dere pjoccöuircn aengaenDe De boojfcljicben fterïicn- 
o^beninge op Den conccpte Dieö aengaenDe gemaeht / 
en tot beter gdegrnhept/ initë Dat miöDdertïjbt goe» 
bc 020^ op ’t auDerijcuDt ban öc boojgaciiDc ©jöom 
nantié en fDfahhaten / foo tcgeiiö f)ct Djuhhen alö am 
Dcr$ gcflclt faï toojöcn. ©ie ban ©elft/ ïcpBen/ €>o^ 
nicsjeni/ en «Enhfnipfen berfïaen/ en bcrhïatcn be> 
rept te 31511 tep^ocebccrenmDe boojfcöjeben fterhen- 
o?Dmge/ acljtccboïgciiDe De gebefte ban fijne «ExccE 
lentie. 

Naer Noene. 

I& geoibonneert fijne excellentie' ober te fenben 
’t concept in Defen bp De ©ccommitteerben ban öc 

Staten / en ban ben l^ogcn cn ^obincialen Haüe ge; 
macht / bacr op bp De Abelen en De ^>teDen rappon 
genomen $ijnDe / een Dage öicnenöc bp De mee(le fïciri; 
men $ berfïaen / Dat op De bootfcöjcben fahe niet 
boiöcr gcrefolbeert / maer Daer nïcöe tot beter gele? 
gcntl)cpt gefiiperceDeert faï toojben / omme HeDeneii 
in ben aöbtjfc ban Den Habe ^obinciael begrepen / 
’t tod ft mcDe acn fïj'iic «Excellentie fal toojöcn ober? 
gefoiiöcn, 

1 fpo. Extract uyt de Refolutien vah de Heeren Sraeten van 
Hollandt en Weftvrieslandt, in haer Edele Groot 
Mogende Vergaderinge genoomen, den 20 Au- 
gulti, 1590. 

OP ’t bccfoch ban toegen Der ïierfte gebaen/ ten 
epnöeop öc acnfïaenöc ©ergaöennge ban De èp 

noöe I gelept binnen Der ;i>faDt ©o?ö?ccljt/ Den 27. 
Defen maenöt cenige Voegen ben Starten fotiöen mogen 
toojöm gecommitteerd ©e Staten gefïen fjebbenöc 
Ijacc ïicöerRefolutie in tHugufïo beé "Jaerö 1589. lefE 

»ïeDen genomen / Daer bp gcoiöineect i$ I Dat egeene bet; 
>3 gaöcrmgc .-^pnoöale gelept fonDe mogen tooiöcn / Dan 
ij 'met booigaeiïöc canfènt ban Den Staten / en mit£ aft 
>3 booren Den fclben obedebcrcnDc beftooflijfte lijfïe ban 
3) De paincten en articulen Dacr op öc felbe ©rcgaöcdnge 
33 foitöe mogen gehouöcn ïoojöen/ alfjoetndöcibtactai 

berfïaen Dat öc felbe ifïefolutie beboojöen in Defen adj 
terüolgt te 3ijn tot conferbatie ban D’aucijoritcpt ban 
De Staten / en Dat De felbe booitaen fal aditcrboïgt 
teiojöcn : nocfjtan£ omme boot öèferepfe alle fcbanöale 
te bedjoeöen / hebben geo^öonneert te fdjjpben aen 
Cafper Etaenncljtiifen / ©ienaerDe^ï^epligen «Eiian 
gdiitot llottcröam / Dat l)P acngefieuë btiefjShem ön*' 
tuaeröt^ tran^pottere / omme Den Staten ober tde 
beren De poincten en articulen / baer op De felfoc 
nobalc ©crgaöednge foiiöc gdjouDen toojben / en bo?; 
Der te berfïaen Dc meeniuge cn refolutie ban De Ibtaë; 
ten / fonber Dat öc Staten berfïaen Datingebaïicban 
cenige ^piioöaele ©ergaöcnnge/ Daer op in confiDe*' 

ratie ofte Difputc gelept faï mogen toojben De beroepim t 
ge ban öe©ienaren/ Die Doo? ïafl ban Den Staten en 
fijne «Excellentie binnen Kptcecïjt in Dienfle 3jjn ge» 
fCylHC* 

Extradt uyt de Refolutien van de Heeren Staeten van 
Hollandt cn Weftvrieflandt} in haer Edele Groot 
Mogende Vergaederinge genoomen , den 22 Au- 
gufti 3 1590. 

Aï00 ^afpatu^ gtDcrincöufiu^ / ©ienaerDe^^. 
j- * Cuangelii tot öottepöam / bp Den Staten ban 
üfoIlanötcuöelPelïbjic^lanDC befcl)?eben3ijnDe/ om» 
me Den felben staten te bertoonen Den poincten en ar» 
neuïen / Dacr op D’acnfïaenöe ^>pnoDale ©ergaDertn» 
ge particulier binnen Der fïaöt ©o?D?ecbt foubc gebou» 
Den toojöen / cn bojöcr te berfïaen De meeningc en re» 
fülutie ban Den Staten/ op ’tberfoehbie^aengacnDe 
gebaen/ De felbe Cafparu^ compareecenbe m Be ©er* 
gabermge ban Den Staten boo^noemt / eenige reDenen 
öeu felben fjeeft berfelacrt / en boo^gdjonDen baer bp l)p 
berhïacrt Ijecft Ijem be3biaert te baiDen omme oe felfbe 
poincten cn Articulen te bertoonen m De ©ctgaöeringe 
ban Den Starten / hebben De Staten boo?nocmt Den 
boo|fcl)?eben Cafparutn belafl en geojDonneert Ijaer 
ücDen De boojfcl)?cbai poincten en articulcnoberteïe» 
beren / fulhp bp ïjem op Den boo^noemDcn bebeeïe ig 
geöaen. 

©e Staten banï^olïanDt en 3©efib?iepïanöt gefictt 
en ge-fxamineert fjebbenDc De poincten jen articulen 
Ijaer IteDen obergeïebert / ban toegen Die ban Den Claf# 
fip ban Hottecöam en JbclpdanDt / berfoehenbe Dat 
Daer op het particulier ^pnoöup bangupöthollanöt 
fotiDe becgaöecen mogen / bjeÉe ©ergaöetlnge tegen^ 
Den 27- öefec binnen De fïaöt ©onecht gdjouDen / eu 
Dacr toe behoo?lijlieb?ieben aen Den JIHajefiraten Dcc 
felber <§teöe; Rebben De^taten/niettegenflaenöe Den 
boojnoemtten Dag ban ©ecgaDecinge toeöecomme ge» 
lept $fonöet confent ban fijne «Excellentie en ben Jbta» 
ten / entegen^h^tr ïieDcn boojgaenDcHcfoïutie/ tér 
eeren ©aDc£ en üojDecinge ban DerïÜerheCh?iflige* 
confenteert / en geaccojDeeet / Dat De bao?fch]eben ièp* 
uaöalc ©ergabednge ten boo?f3 Dage binnen ©o?» 
Djecht fal begonfï en gehouöen too?öen / mit^ Dat op 
öefelbe/ enm allenaboigcuöc geïijlte^pnoDale©ec» 
gaöermgen / egeene hamiffe en fal mogen genomen 
tobben ban eenige fahen / concerncerenöe De politie 
ban Den llauöen / ofte ü’o^ö?c ban Dc Ücrhe in ’t gene» 
rad; maec alïeenlrjh ban Der fóerhe / begrepen onDec 
öe booif3 ^pnoöale ©ecgaöennge ban ^upöthollanöt. 
©at meöe alfuïiic ^pnoDale ©ergabermgen boo?taen 
niet meer befd)?eeben nochte gchouDcn fulïen mogen 
tooiöen / Dan met boojgaeiiöe confent ban Den Staten 
cnfVjuc«Excdlentie. «En ten cpnDe op Deboo^fdgeben 
acnfïaciiDc bergaDeringe ban Den ^pnoöe particulier 
Dacr na megc tooiDen geöirigeect / met goeöe henniffe 
cn ten meeflen Dienfle Der boo?fch?cbcn Siedte Clpifli / 
en booitj? op alle naboïgcuDe Jbpnoüaïe ©ergaberin» 
gcumcDc goeDe o:ö:e Dacr opmag genomentaotöen/ 
ïjcbbeii gecommitteëct / en comtnitteecen bp Defen/ 
,lBr|. i^anninït bau jporeefl/ HaeDt ojDmarijï ban 
Den lfoogen HaOe / m ©craert ©oeöefen / HaeDtoj* 
öiiiad.ö ban Deuii?obc p^obinciacl in l^oHanöt/ ïjaer 
lieDen ten booinoemöcn DagemcDe te laten binöenbin* 
ncii Der fïeQc ©oiötccht / op De boojf5 .^pnoöale ©er» 
gaDenngc/ en alDaerbooigdjouDen htDDcnöeöeboo;» 
fcljtebenHcfoïutic bau DciiStaten/ boo^öaeropin 
Dc felbe ©crgaöermge te compatccren / en affifleecen 
op öe «Ecdefiafïique fahen Die alDacc fullen al^ boren 
üerhanödt toötöen / bolgenDc D’inflcuctie Den felben 
mcDegcgebni f mitb Dat bpDen boo?noemDe©ecom* 
mitterrDeïlaöeu bacr af geöaen fal too,?Den behoojltjlt 
rappojt / en Dat De iBajeflraten Der fïaöt ©o?D2echt 
uoo?nóemt ban öe boo|fdj?eben refolutie fullen tuo?Den 
geaöbertecrt / ten epiï&e üefeïbe Dacr toe Dc boo?fct)?e* 
beu bergaberinge albaer todaten bjillcn. ©eDaen in 
Den ©age ouber ’c 3egel ban De Staten boojnoemt 
Ijicr op geönsht Den 22 ffiugufti / füiino 1590, 

In- 



Tot de Hiftoric van P. Bors III. Stuk. 

ifpc. Inftructte voor Mr. Nanmnk van Foreeft, Raedt 
in den Hoogen Rade, en Gerrk Doedelen Raedc 
in den Provincialen Rade in Hollandr, van ’t gunt 
fy lieden in de vergaderinge Synodale van Zuyt- 
Hollandt van wegen de Heeren Staten van Hol- 
landt Tullen hebben te doen. 

ben ectfïen fullcn'De tioo^fcl)2ctieii <ürommifTavi?' 
JL fm in nr Viomfrhirhm hrrrraDennnc btrtoonen liarc 

Gerrit Doe 
oefen. 

Ififtruftie 

J-fen iiiDcboojfcljteben bergaberinge btrtoonen Ijarc 
Foreeft en fcïjjiftclijfie <£omniiffic/ Defelbe bcrgaöermge belaften/ 

ïjen na mfjouben ban Dien fotod in De boo^fcöjcben / 
alp malle acnflacnDe geltjfte bergaberinge te reguleer 

gullen ernftdp letten bat In DeboojfcljjcbeBerga* 
Deringe lbo op De Gravamina Dacc op bic gelept ip / alp 
anöere faeftenbie alöaec fouöen bootlunnen/ egeene 
anöcrc alp licrfcdtjfie fuften gdjanöelt en tooien 

gullen ooft reguarc nemen Dat in be IjanDdingc 
ban be fterftdpe faeltcn niet boo^geuomen ofte ge- 
Dacn cntoojbt ’tgunr baettipt eenigettoift/ fclieu- 
ringe ofte onccntgljept in bet ïtedie / ofte ben todftaiit 
Dcc Stanben brcoo;farUt fonbe mogen tooabrn. 

Cnbe alfoo niet alleen ben toelftantbcrUanben / 
macr ooft bc bojDenuge bcc llerfte <6obeP baec aen ten 
Ijoogftcn tpgelegen / batbc $jcbicanten DicuptïfoF 
lanbt / op ’tberfoeft ban Die ban Uptrcdit bp autfjo 
titept en bebd ban fijne Cjccdlcntie tot Uptredjr 51J11 
gefonöm / met regenftaenbe ’t gunt aïbaec ter o?bon 
nantic banbe JiDagificatcn ( bie (jarr totljantljou 
binge ban be Ctjpftdijhe öBerefomiecrbe Uefigie bp 
eebc beeplidjt IjouDen j ineenige Ceremoniën engc= 
tyupften bet JïcDedantfcfjc Jtedten / omtiie De25ur 
geren in ecmgljept tot bc Ccrefotmccrbe Udige re 
brengen/ ipgebaen/ alp23?orbccpbpberttcrficban 
foliant gefjouben / en ter ooïfafte ban Dien nictber 
firn en tootben/ en ooit be <6cineente ban Uptrccljt bp 
alle bcquamemtbbdcTi baer toegebjagt too?Dcn/ bat 
fpljen tot |)et gdjootban be boo?rclj:cbeu|)>rbican= 
ten/ en ïjetgebniplibcr ïfepligc Jiarramentcn met 
Den fclbeii begebén / foo fullcn Dcboopfjjcbcn Corm 
miflartfren in bc boo,:fdj?cbcn bergaberinge ernftdp 
aenljoubcn bat bc felbe bergaberinge in ’t gemeen / en 
be Dienaren albaer comparrrenbe in ’t particulier öacr 
toe ernftdp aen be gemeente ban Uptrccljt acnljmi' 
Den cn arbepben / op bat Dep te beter be boojfdjtebcn 
&tabt ban Uptrccljt booj bc todftaut Der Hanben 
metbe CljnftdpcCerefamieetDeUdigic in bc felbe 
magtj blijben geconfccbeert. 
' gullen booïtp ban alle ’t gunt in De boo|fcfj?rtjcn 

bcrgabcriugefaï gdjanbdttootöcn/ aen ben Staten 
Doen bdjoojlp rappoit. Cebaen in ben l^age ben 22 
^ugufii/ ^innoi5?°* 

Extradt uyt het regifter der refolutien van de Heeren 
*59*-’ Staten vanHollandt en Weft-vrieflandt, genoo' 

men in haer Edele Grootmogende Vergaderinge 
den laetften January , 1591. 

Refolutien Cödencn Crbepntccrbcn ban be <^>tcöcn ban 
der Kerken- foliant en IDfftöucftant / gctcfutneert Ijcbben 
ordemnge. be be ü5crf*cti ojöcnmgé bic in ben jarc 1582. toap ge 

concipieert / ïjcbbenberlilaert/ goet gebonben en ge 
refoïbeert/ bat ten epnbe eenparige otbje biepaen 
garnbe bomtactt binnen ben booplpcbcn HanDcn 
matjli too:Dm onberfjouben ter teren <J3oörp en ten 
Dicnfie ban ben lianöcn; cnbe fulftp alle mipbcrftanbt 
en onmigbcpDt ceftcten cn bedjoet mogen tooien / 
ban toegen D’Cbden en ,&rcDen adjt perfonen fullcn 
gccommitteert/ cn ban gdijften adjt perfonen ban 
boegen Der toedien/ öie ben 15 befcr macnt alfjicr 
binnen ben Jl^agc fullcn compareren / omnif te famen 
in bcfoigne te treocn/ opbefafiebanbctïcrhe/ enbc 
fuifip te ccfiimcrcn ’t boojnoembe concept ban bc tter; 
hcuo’bcuinge enbc t'famcntlijft ten befien te fjdpen 
abbifcren/ ’tgunt tot öien epnbe nobig en bicnflig 
toefen fal/ enbc ben Staten ban aifep teboenrap 
pojt- €nbe Ijcbücn ben Staten Dacc toe gccommit= 

III. Stuk. 

teert ban toegen b’CDclcn en ^teben ^HonTtljeet j ca f ’ 
lem ban Euifcn ban c|^pbelt / b’^Cbbocaet ban ben Refolutien 

3tanbe / di&cefïcrp viBerarbt ban IBrjngacrbcn cn 3Jo aangaande 

jan ban 23anftcn / upt ben l^oogeii Ï5abe Hconarb ^«kM-or- 
Üafenbtoot cn 3£itft ban Hceutoen / upt ben #?obim dening. 

cialen Öabe ICDjiani ban UDerefiein en IFrandjoip 
IBaelfon / cn ’t mecenbecï ban fjenlicbcn Cnbc ban 
toegen be tterfte ben Dienaren bep l|cpligen <CuangeIii 
l^cnricup Cotpectiup ban 3&ojb?ecfjt / fümolöup 
<Co^ncIif ban (©elft / ^oannip ^pttenbogaert upt ben 
Lfage / IDoalrcrup lüop ban ütcpDen / ^hncobi ^ac? 
miniup ban 2UmfielccDam / 3joannip<Damiupban 
l^aedeiti / ?Cnb:enp Caflrccomiup ban Cnhïjupfen / 
cn ^enricup pippiup ban <£Dam / bie baer toe tïa* 
men gccommitteert 5911 / omme t’famentlijft ofte bp 
abfenue ban cenige Der felbec bp pet meerenöccl ban 
Dien in bet boo?fcfj?cbcn fafte te befoigncren: ‘5Cïlc 
todfie Iderfoouen ten fint alp boren met beu ccrfien 
'uilen befclj^eben toojbeu. <*$cöacn in ben ï|agc ben 
i #cbtuiadi ^Siino 1591. p^efent bc felbe. 

Den i Februarii, 1591. 

Abelen cn ^ebeputeerben ban bf 
A-'KÖnllAnf rn T13f(ï-h?ie<Tjnbr rrrrefnm 

fTcbcn ban 
foliant cn IDcfi-toicffanbt gcrefumccrt fjcbbcn= 

be bc^lcdi o:bfnmge/ bie in ben jarc 1583 toap ge*' 
concipieert/ Rebben bedilarrt/ goebtgebonben cn 
gcrefotbccrt/ bat ten epnbe ccne eenparige Dirpacn* 
gaenbe boo’taen binnen ben boo^fdjtcbcti Eanben 
magfj toojben onbeefjouberr/ ter ecreri 45obtp rn ten 
öicnfic ban ben 3lanben/ en oberfulhp alle rnipbee^ 
fianöen cn oiiccmgfjept cefTccrcn en berljoct mogen 
toerben / ban toegen Dabden cn .^teben acfjt perfocs 
nen fullcn toerben gccommitteert / cn ban gcfijfien 
adjt perfonen ban toegen ber ttcrfien / bie ben bijf- 
rn-ttomtigfien befer macnt alfjicr binnen ben ï^age 
fullcn comparccrcn / ouune te famen in befoigne tc 
treben op be fafien ban be tterften / en fulftp te tefu* 
mcerrn t concept ban bc üicdicn-ojöcninge / cnt’fas 
mentlijh ten bcfïcn tc Ijdpcn abbifeeren ’tguin tot 
Dien epnbe noDigïj cn bicnfiiglj toefen fal / en ben ^ta? 
ten ban allcp tc boen rapport. <ï;nae fjebben De ^ta* 
ten baer toe gccommitteert ban toegen b obden en bc 
^teben 3!on(iljeec JDiïïem ban Suplen ban ^pebelt / 
b’^bboeaet ban ben ïïanbe / IBeefïtrp 435ccracct ban 
ïöijiigarrbcn/. cn Weljan ban 23aucfjem Upt ben 
bogen Uabe / leonactt Clafenb^oot / en ^idi ban 
Hecutoen. Upt ben ^jobincialen Uabc / 3ïbjiaen ban 
ÏDereficpn cn ^oetoj jprancboip jiDadfon/ en’t 
mccrcnbed ban ïjenlicDen. <Önbe ban toegen bcc ïiercc 
ben / ben Dienaren bep Hcpligcn <öuangdtump ^en« 
drup Cronpiitiup ban ^o?b:ecljt/ ^trnolDupCo^ 
nclüban^clft/ ^ofjannip Upttenbogaert upt ben 
l|age / oBaltccup Uop ban Slcpbcn / 26acobup ^ac= 
miniup ban ?CmfldreDam / 3joD^nnep vDamiup ban 
l|acdem/'2£nb?eap Cafïcicomiup ban Cnftljupfen/ en 
§cncicup ^uppiup ban ocbain / baer af’t mccrenbccl 
mebc fal mogen befoigncren / alle toelfte perfonen ten 
fine alp boben / met ben ectfïcn fullcn Oefcljteben toets 
ben. <DcDaen in benl^agcben eecfleu ffebju’adï/1591- 

Extradt uyt het regifter der refolutien van de Heeren 
. Staten van Hollandt en Weft-vrieflandt, in haer 

Edele Groot Mogende vergadering, genomen 
tuflehen den 7 en den 16 Martii, 1591. 

% 

Tjfë bc bobmoembe bergaberinge / t'p bp ben cDccotm 
-•■mitteerben/ foo upr be bergaberinge ban bepraten/ 
alp upt ben Ijogcn enbe^obincialcn Qaben/mitps 
gaöerp Den ïledicnbicnaetp ban becfdjrpbe Ciedien 
ban HoIlanDt cn 3Bcfï-b?iefIant / bie in be lefte berga^ 
beringc toaren gecomunttcert / omme met ben anbe* 
cente .refumeeren bctlcrfldijfie^bonnantie gccom 
ripicctt in Den jate 1583. cnbe felbe tc rebjefferen tot 
bojbccmge ban ben Dicnfï <6obtp/ tottodfïautban 
ben fianöen / cn be Cl)?ifldi)fle herben in be felbe/ 
gebacn Uappojt ban öaregeüefoigneetbe/ en gcflfii 

SÊ 5Dil8e 



Io Byvoegfel van Authent. Stukken, 
„ „ 5iinDc 't gcenc fp ïupöen bp gefchrifte tjebben gefïeït / 
11"1* eu obcrgdebert / 3911 öe fdbe <6ecommitteeröen ban 

op hit5““ Öace wiocpte cn arbcpöt in öe bootfchreben fafte ge# 
d« Kaken- Dacn / bcOanfit / en ié Ijaer licöen gelafï hare boo^ 
osdéninge. fchreben gcbefoignccröc te onöertcpftenen / op öat öeé 

te fchcutscc baer op gepjoccöccrt magh tooröen naer 
beftooren. 

’(& boazrcbjcben gcbcfoignceröc getepftent / ober* 
gdebert jijnöe/ ié booité goctgebonben / öat ’tfcï* 
beaen öcn #ogen/ cn ^obincialen föaben fal tooröen 
gcfonörn/ en DcfdbcberfochtDaeropöcn.§>tatente 
bullen Dienen ban hacr aöbijé- 

CEnöe alfoa bepbc öe boojnoeniöe coHegicn ban ben 
Jfaöen/ öe gcconcipiccröe ^Donnantie tot boröettngc 
ban ben Dienll <23oöcé/ todfïant ban ben Hahöc / cn 
Dcc CffêifMijfte ifterfte / goeten noDig bebonben fjeb' 
ben / nacr inftoHt ban bate oEöde miffiben. J>oo ié 
gercfolöccrt / öat jegené öe naefïc bergaberinge Dub; 
belt ban öe boo;fcös’ct)cn gcconcipiccröe üterftdijftc 
<©!bcinnandc met coppe ban ben abbyfen ban Den 
baoifdjjcüfn rollegicu / Den Cödcn cn Steöen fal 
tooröen oücrgcfonöen / ointne alé ban baer op cpnöe; 
lijft te bonnen getefolbeert/ en gdafï tooröen nacr 
beboeren- 

Extradï uytde refolutien van de Heeren Staten van 
Hollandten Weft-vrieflandt* in der felver Verga- 
deringe genomen, federt den 23 April cotden7 
Mey, 1591. 

I Voint ‘vm de befchryvinge. 

. T,!k bc nacfl Icflc ©ccgaöednge ban öcn Staten / 
A toaé op be ftlagtcn in öe fdöc geöaen / ban berfdjeps 
ben öe^b?cp en ongcregdtfteöni / bie tot berach tim 
ge ban öcn öienfl <Ê$oöcé / ben todfïant öec HanDcn 
cn fterften / öagdpé en foo ïanget foo meet ontflaen/ 
goctgebonöcn cn gereroïbeert / Dat omme Daet inne te 
boojfïen bp acjjt gequalificectöc perfoonen / foo upt 
De Bergaöcntigc ban Den^tacten/ alé upt öeeolle-' 
gten ban ben hogen cn ^obmriaïen llabcu / en adjt 
ïicrftenbicnacré/ in betfdjcpöcn quartiemiengtes 
benban ütollanörcn 3Bcfï-brieélan&t (ïaenbe/ t’fa; 
tncntïrjfi grproccDccctföuöe toctöen totrefumtiebau 
öe ftccftdtjfte otöonnanüc/ in Denbare 1583. om 
bet öe rcgccnnge ban fijne ^inedijbe Cjccdlentie 
ü^oogloffdpcr <*5cöacï)teu$ bp ccnige biet tijöt gc= 
committeert / gccancipicett / omnicöefdue fulftéte 
Drefïïeren/ alé tot boröenngcban<lBoöcéDintfl/ en 

o todfïant öcr Blaiiöcn cn Ucrftcn / bpljen ïupöen fom 
öctocrürn bebonben te fïrcftftcn / öicnboïgt’nbeióbp 
Den boojfdjtcben <öffommittertöcu gebefoigneert ge; 
toccfï/ cn óp aUcérijpdijft gelet/ en reguarDgcuo: 
men Ijc&bcnöe/ op betfdjcpöcn ftcdidtjfic ojbon; 
nantten inanbere {anbt-fcfjappen gcinadit/ Ijcbben 
Dc cenöjadjtdijli De ooojfdjteben <g):bonnantiefulh^ 
gcfldt / aï?? fpgeadjt hebben rct dBoöe^öicnfïe con; 
fojiti De öcpïigc ^cl)?ifnti‘c/ rcnfamcntltjft tot tod 
fïant bet Sanöcn / en herben in öefc 3lanbcn/ aï= 
omsrscin ttepn gebjagt / en onberïjonöen fal mogen 
toojöcn / toaec ban öe fdbc ^ceonnnittcctben m bc 
ïaetflebctgaöettnge rapport gebaen / en pact gebefoi; 
gnectbc set ojöonnantie ban bc Staten onöettcphem/ 
obergdebert (jebbenDe/ ié geo^öonneett/ öat ropic 
ï' 1 n ’t gebefnignectöe foubc gefonöen toojöen acn 
ben boogen en^otnndalcn Ï5aben ban ben boojfd)?e- 
benÉanöen / omme bact op te hebben fjare Cödc 
aöbijé / Detodhe bp Ijate fcljdfteljjbe aöbtjfen / De 
boojfepjeben geconcipiceröe otbonnantic goct / en tot 
bet 3laiiöen en flechen-bieufte noobigbebonDcnïjeO; 
benöe/ i0 inbe bootfehieben lelie bergaberinge gere; 
folbecct gctocef! bat coppe ban ’r boo:fcfjjcbcn con¬ 
cept/ nueégaöeré ban bc aöbijfcn ban bc boo^fcï):c; 
ben CoHegicn ban bc föaödi / ben <Cödcn nt ^tcöen / 
jegené be naefle bagbacrt foube tocnöcn obctgcfonöcn/ 
omme be feibc tecpamincetenen Daccrp ter naeflet 
becgabeu'nge tc ftonnen boIftamcntlijEi gccefoïbecrt 

en geïafi/ tot todben cpnbe be boojfcf)?eben copicn 
nefené öefen obetgefonben toojöen/ met etnflige iypi.* 
betmaninge Dat öaec op bcfjoo^Ipfi tnaglj toojben ge? Rclolutioi 
let. €»p öat ter boo?fcljjcben naeflet ©ergaöetmge /‘j?hvtfi!ik 
öaec op een epnbdp&e Öefofntie maglj toojöcn ge^ orden?n°T 
nomen- 

Refolutie daer op gevolgt. 

XT31 booigacnbe refumptie ban bc ïtcr&dijfic O?* 
öonnantie in Dcfen gcroert / ié öcfdbebpabbijé 

ban Den boelen / en (jet meerenbed ban ben (ècöfpu* 
tcetöen bet JmDen / in eenige poincten gcre&?efjectt / 
en booj ben HanDc bienfïclrjfi cn noöig bebonben / 
fuUié Ijiec nacr boïgt / «net ’tfdberebjeéljict na ge- 
infcrcect. 

De Jlr aks gemelde geret/refjecrJe Kerkelijke Ordonnantie 
'vindt men by Bor in 't X X V111. Boek. 

Z’- 557- (22) 

|AHn alfoo bc «6cöeputceröcn ban be ,§>tabt 3Mfc 
17 begeert ötbbcn ban eenige poincten bet boojfcöjc* 
ben #2bonnantie nacröer rappojt te boen aen bare 
principalen / en bc <6eöfputecröch bet fleöe ban Üot; 
terbarn betfilaert hebben j albact mité be betnicutoin^ 
ge öcr Jfèagiflratcn / op öe boo2fchrcben #?bonnam 
tic met epnödijlt gctcfolöccrt té jijn- ^nDe bie ban 
J^oojii cn .ilBebcnblifi goctgebonben haböen / öat het 
befoigne op öe fdbe€>röonnantie foube toojbenupts 
gefidt .^oo i0 getefolbeert / öat nactbet infïaiuie 
^en Den fdben éateben gebaen fal toojöcn / ten epnöe 
fp hen niet ben oEDdcn en anöcrcn J»teöcn toilïcn con« 
formccrcn. vgnöc öat boor het publiceren ban öeboo^ 
fdjreben Ordonnantie befelbe gdebett faltooröenin 
Dc bergaberinge ban be l^robmcialen ^>pnoöe ban 
l^oïïanbt en 3©efï brieflanbt alhier in ben^age te ber^ 
gaöemi / ten epnbe Defdbe Dep te beter eenpaetïtjït 
magh toerben in trrpn gebragt- 

Extraduythet regifterder refolutien van de Heeren 
Staten van Hoilandt en Weft-vrieflandt, in baer 
Edele Groot Mogende vergaderinge, genomen 
tuflehenden 18 en naeftkden Junii, 1591. 

T M öcn ecrflcn noopenöe be ïierbdijlte Orbonnantie 
1 aïfoo öe Oeöepurceröcn öer Jsteöe banOdft Ijcbben 
bcrhïacrt/ öat öe Veertigen en ©roebtfehappen bec 
fdber êtebe op De inflantie olöacr gebaen / ten cpnbc 
fp lupöcn hen fouöeu bullen confojmeeren met De refoe 
lutie ban Den CDdcn / cn anöcrcn ^>teDcn in ’t arre^ 
flcerenban öe boorfetoeben ïterftdijlieorbonnamie/ 
Ijcbbcn gepcrfifleert bp h^re boorgaenöe refolutie/ 
en becidaert öaer inne geen oberflemmingcte bonnen 
lij ben/ cnöe OcDrputeeröenöercèteDe bon 0ottec« 
öam / hebben üfrblacrt Dat bc ©roeötfehappen alöaec 
hebben goctgebonben ’t fdbc in befoigne tot beter ge* 
tegenthept upt te fïcllen / omme niet alle Dc bereenig* 
bc^robineieu een eenparigeoiöre baer op temogen 
maften- 300 ip gerefolbeeet / batten aenllcn ban het 
bcflttut/ cn poortganii ban ’t boorfeh?ebrn befoigne 
öcn ïlauörn ten Ijoogflen té gelegen / tn bat in De 
Ocnerafttcpt tot geen refolutie ofc befoigne cu ftan 
geproccöcert toeröcn/ foo Jangcöieban^oiïanbtcn 
ÏDefi-bjieflanbt baer-op niet gercfoïbecrt en jijn. <2^en 
^ecrc ban Brcöcroöc / en be üaetéhtcten Sloan ban 
23anehem / en öPtoft ban lleeutoen hen fullen binöen 
Der^tebebau Hödft; omme ben ^urgemeefieren / 
Beëdigen / cn Br0£ödchappcn aïöaer te betoegen/ 
ten epnbe fp ïicöen Ijcn in De baorfcördJcn faften / met 
ben Óden / cn anöere .^teöen toillen conformceren / 
cn bat Daer na acn öcn anöcrcn J»teöen / hen niet ge* 
conformeert hcbbcuöe alé ïlottcröam/ ^oorti/ en 
iBcbcnbiift ' bp öcn fdben / ofte bp ttocc ban hen lic# 
öcn ban griijfteii gebaen fal tooröen. 

Ex- 
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Tot de Hiftorie van P. Bors III. Stuk. i i 
ExCraót uyt het RegifterderrefolutienvandeHee-1 

ren Staten van Hollandt en Weftvrieslandt, in 
haer Edele Groot Mogende vergaderinge tuffchen 
den 27 Augufty, en den 1 o September, 1591. 

’t cctfïe poinct ban befcl)?ijbmge / Datr bp gein 
flficcct uj02t omme te Ijebben tefolurtc op Dc 

potneten Daer op in De tbjeeboojgaenDcOagbaeröcn 
neen cpntciijfic refoïutie en $ genomen / i£ in ben 
cctfïcnbetfïacn / Dat fb becl De Stcrftelpc #’Dounau 
tic acngaet De StcDen ban ©elft/ ilortcrDam/ $oojn/ 
en «JIBeöcnbïir. / al£ nocl) rullen diojDcn beclocljt/ 
ten epnbe fp lieben (jen met Den €Delcn enöe anücce 
Jjteben toillen conformeren. 

Gerefolveert in de Vergadering, gehouden den 
23 November, 1791. 

25ancpmfóaeDtinDenï£aogcnïïaDc/ cn HconatDt 
ISafcnbjooDt ïïafDt in Den ^obintionafen ï3aDe/mit£? 1S9) • 
gaDccbcen ban ©o?D)ccp/©elft/<ï5ouDe/£iotterDam/ 
#00m l en JfêeDenblift / bp De Jfêagifïcaten ban De 
felbe SteDcn (Die Daer toe beefoeftt tullen toeröcn) 
te committeren / ten cpnöe De felbe refumptie gcDaen 
51J110C / bootte in Der faelie geoiDonneect mag toojDcrt 
nabepoccu. 

Gerefolveert in de Vergaderinge gehouden in den Hage 
den 27 November, Anno 1597. 

[ S gcojDonncctt Dat jegené De nacfïe Dagbaert een 
1 pomet ban befepgbinge gemacïit fal too^Dcu op ’t 
epiiDdtjh a^rcfïcrcn Der ïterlielijhe^Donnanrie/ ten 
tpnbe Dep te beter tpelijfj alle oneemgpbcn in De liter* 
hen mogen tnojDen boojgeltómen. 

It0 De boo:f5 DcrgaDcring i$ op ’t ccrfïc punt ban be 
je&Dbinge op Dcgcrcfcrbecröc falicn ban Dc boojgacm 

Dc Dagoaart gehoopt cn berfïaan D’opinie en lafï ban Dc 
^eDcputecrbcn ban <©clft / iSotterbam / $00)11 cn 
.üDcDcnblilt / op Dc particuliere bcfcfynjbing aan Dc 
felbe StcDen gcDaan / Daar bp fp berfocljt 5511 gctocefï, 
Ijen niet D’Coelen en alle De StcDen ecnfamcntlpft) 
pt aöbp ban fijne scpccllcmic / cn Dc «Collcgicn ban 
De $oogc cn l^obincialcn ÖaDe ban Dc boojfjUan 
Den tc botilcn conformeren / in ’t ajcefïttcu cn beflup; 
ten ban De ületftelijlie #?Donnantie - cn gelet op Dc 
ftnarigljcDen bp De felbe SteDcn Daar oprefpectibeïp 
geallcguecrt. 3$ bp De «SDelen cn aiiDerc SteDcn 
gocDtgebonDcn / Dat De boojfj faatic fal uptgefïclt 
bjo^Den tot beter geleegcntljcpt op Dat bp gemepn 
aDbpjS en bebnïliging in een faalie ban foo gcooten ge; 
fcncöte mag too?Den gcp?occDccrt / ten meeflen Diende 
ban Den ïanDe / en bojDering ban gocDc o)D)e in ïïer? 
Uclpe faaltcn. 

Gerefolveert in de Vergaderinge gehouden den 
3 Marty, Anno 1594. 

rS berfïaen en gcrefolbeert / Dat bp Den genen Die 
gebefoigneert Ijebben op’t concept ban Kcrliclijhc 

#iDonnantie / ofte bp eenige ban De felbe nacfï bp 
DcrpnbttoefenDegcpjocebeertfaltocrDen / met / en 
ten obcrfïacn ban Dc 45eDeputeecDcn ban Den Ste? 
Den ban ©elft / eöouDe / ïïotterDam / $oom cn 
JIBcDenblil* / tot refumptie/ ban De felbe ïierlicïpe 
<©?Donnantie / ten epnDcallc^rtjpdnftgciTamincert/ 
en Daer na ban pre bcfoigncrappojtgcDacnöpnDe/ 
Daer op mag \no?Dcn gcDifponccct na beljooren / tot 
bojDcrmgc ban De ClviUclpe ïtlcïigie / cn Den toch 
fiant Der HanDeii cn ïicrlicn. 

31n^gclijP id gcrefolbeert/ Dat ban Deongcrccï) 
tigljeDcn en fcpnDalcn bp De (DcDeputcctDen Der 
noDe gcremonfïrcert / ectïe memorie gemaebt/ enDc 
gefonüen fal bio^Den acn Den Officier cn tï©agif!ratcn 
ban De &teDen / ^uartieren en ^ojpen / met ctnfïc 
Iglte bermaningc Daer tegen^ fullie ojDonnantie tc 
maelien / en De fdbc crccutcren / al^toegocDeotDcre 
en (iictjtinge fal bebonDcn UioiDen te beporen / cn Dit 
alle£ bp pjobiflc tot Dat anDcr? bp generale politique 
otDonnantie Daer tegenb fal biefen boopen. 

Gerefolveert ter Vergaderinge van de Heeren Staten 
van Hollandt en Weftvrieslandt gehouden in den 
Hage den 6 Septembris, Anno 1595. 

Refolutie genomen in de Vergaderinge van den 20 
Februarii, Anno 1596. 

1596: 

H€t 13 poinct ban De befc&$binge radienbe De 
lücrlidijfte ^Donnantien i$ al^nocljgcpuDen 

in bcDcnlten. 

G erefolveert in de Vergaderinge gehouden den 
1 December, Anno 1797. 

T berfïaen öat ban toegen öe HLanöcn ban J^oUanöt 
-^en IDcflbucrftanDt ter bcrgaDcringe ban Dc^cercii 
Staten 43cnerad fal mogen VnojDen bciruüigt / in De 
Nationale ^pnoDe ban De «IBerefojmccrDc lüerlicn! 
iiamentlyl» omme in De felbe bcrgaDcringe DcffècDets 
lantfcp bclpcniffc De^ geloofd i:i <!3oDrg bjeefe tc re? 
fumeren/ cnbe tc letten boe men aïDcrbcfl na^oö^ 
UjoojDC/ Dc (jBcrefojmcerDc Ücrlicn / in gocDc cenig? 
Ijcpt fal mogen tïdïcn / coufccbcercu / cnDcbcrmecr? 
Deren / mit^gaDerö De ontjïane ftoarigöeDcn reme? 
Dieren. 

Naderhandt is in den jaere 1619, in de Nationale Sy¬ 
node te Dordrecht gehouden, nae ’t vertrek derUyt- 
heemfche Theologanten, de Kerkenordre die in den 
jaere 1786 in de Nationale Synode in den Hage was in- 
geftelt, overfien en foo veel de fubftantie aengaet geap*- 
probeert en voorts daer van gemaekt de volgende Ker¬ 
kenordre. 

KERKENORDENIN GE, 

Gefteltinden 

NATIONALEN SYNODE 
DER 

GEREFORMEERDE KERKEN, 

Te faemen beroepen, en gehouden doorordrevande 1610 
Hooge Mogende Heeren Staeten Generael der 

Vereenigde Nederlanden, binnen Dor¬ 
drecht, in de Jaren 1618 en 1619. 

/^ïBgocDe o^btefn Der gemeente Cpifti te onöer? 
w IjouDcn / $tjn Daer mnenoDig Dc ©ienfïen / t’^öa? 
mcnliomllcn / ^plicht Der Hcecc / Sacramenten cn 
Ceremoniën / cn C^ifïclijhc fïcnfTe. ïDact ban öict* 
naotDemliiïi faïgcöanMt tooien. 

1. 

/^\^ t 6 poinctbauDcbcfcpijbingei^bpDenCDe? 
^ len / en Dc mccfïc aDbijfen ban De SteDcn berfïaen 
ftet befluutm ban De lïtecftelijfie 0iöonnantie boo? 
Den totlftant DcrBlanDen/ en eenigljept Der bedien 
feer Dienfïclijh te Vncfen/ Dan omm^’t felbe met een¬ 
parige aDbijfen te mogen Doen i^a!^nocl)berfïaen/ 
Dat tot refumptie ban öe gccaemDe oiD je gcp^occöeett 
fal tnerDen / ten obcrfïacn ban ^óiiFtfjcci: JDillcni 
ban Euplen / ban BicbeJDt/ ^ce?ïcr;5 ^foljanban 

Van de Dienften. 

^c <^icnfïcn 5ijn bicrDcrïcp: Der ^ienaeren Deö 
IDootDt^/ Dcc doctoren / Der «©uDeclingcn / cn Der 
<S*iaronen. 

#ct fal nlcmanDt / alfjoelM p een ^octot / <0u? 
Dcrling ofte «ï^ialien iét geooftofc 5gn Den DicnfïDcö 
iBooiDt^ en Der Sacramenten tc berreöen / fouDec 
bjettelijft Daer toe beroepen te #i: toanneerpes 

25 % uiauD^ 
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Byvoeghfel van Authent. Stukken, 
161 o. manDt baet tegen boet / in meermad beemaent 3ijnbe 

nietafenfiaet/foofaibeClafFcoorbeeleu/ofmenljeni 
boor eenen fcftcucmaftet becftlaren / ofte op eenige am 
bet togfc ficaffen faï. 

4- «De ©ettelijke 23eroepinge bet genet bic te booten 
inöen«Dienfï nietgetoecfï cn3ijn / foo tod in De Ste^ 
Den als een platten Hanöc / befïaet, iCen eetfieninöe 
Verkièünge, De todfte na boorgaenöc bafïen en biöbeu 
gefdjieben faï boor ben ïfiecftcncaeöt en «Diaconen / en 
Dat met fonber goebe corcefponöcnfie met bc Cbpffelrp 
ftc «Dberftept bet pïaetfe tefpectibdijft / en boortoetcu 
ofte aöbrjs» ban ben Cïafïc/ Oacc ’cfeïbe tot nod) toe 
gebruniteljjft i£ getoeefï. Cenanöcren/ mOeExami- 
nane ofte onöerfoefttnge bepbe bet jlcere en beolie# 
bcirê / be todfte fiacu faï bp be CïafTe ten obetfïaen ban 
bc «Deöepuceecöe öe£ Spnobi ofte cenige bet fdbec. 
(Cen beeben / in be Approbatie, en goebtftennïnge ban 
be «Dbedjept / en baet na ooft ban be lïbtmaten bet 
Ceetforniccröc «Demccnte ban be pïaetfe/ toanneet 
ben name Dep«Dienaers Den tijöt ban bcettien Dagen 
in bet lircucn betlionbigt 3ijnbe / geen ïjinöecnifFc bacr 
tegen en ïiomr. ito laetffen / ïn bc oprntltjftc üevef- 
nngeboo?Dc<6emcpnte/ bc todfte met befjoo^sjhe fïi 
puïatir cn afuragingen / betmaningen / «éebebt cnbe 
opïeggingc bet banbeu ban ben «Dienaer bic be bebefrim 
ge Doet (ofte cenigcn anbercu/ bacc meet «Dienaccen 
3i)u) toegaen fal / naet bet formulier bare ban jijiiöc- 
JBelPetflaniöc/ Datöc opïegginge bet banben fal mos 
gen geDgcn toorben in be Clafftcale bcrgaörauge aeu 
ben nieutoen gcpLroniobectöcn«Dirnaet/ Diegcfonben 
tooröt in be ïiccftch onber ’t ilitupee. 

5. i&apenbe bie 3&icnaer£ bic nu aïccebe in ben öienfi 
Dcji ïDooröts jrjnöe / tot een anbet «Demeente beroepen 
toeröen/"faï bcsgcïijftj» foobanige bccoepmgc metcor 
rdponbentie aï£ booten / gefcbieben / foo tod in be 
Steöeu/ a$ ten platten 3lanöe/ bp ben iierftcncaeöt 
en «Diaconen met aöbrj£ ofte approbatie ban Den <£ïaf' 
fe: altoaec be boorf5 betoepene bectoonen fulïen goebe 
ïjeeftdijfte Atteitatie ban 3leerc en Itebni: Cn alfoo 
bp ben jïSagiftcaet ban be pïaetfe refpertibdijftgeaps 
probeert / en bet Cemepnte ben tijöt ban beertien ba= 
gen boorgefidt sfjnöe/ a$ boben / fuïïcn met boorgaem 
be Stipuïatien en Cebeben bebefiigt toorben. ©nbec? 
hort in’t gene booten gefept $ pemanbenjijn öcugöcs 
ïijft redjt ban pjefentatie / ofte eenig anöet recïjt / boor 
foobed’tfdbe fiicïjtdnft ban toorben gebrupftt / fom 
bet nabeeï ban <©obcö ÏUccfte / en goebe iftccftenorbrc; 
toacropöeïgQoge (Dbedjcben cnSpnoöenbec rcfpecs 
tibe $robintien / tod gdiebc te ïctten/ en tenbefïen 
ban bc ïteeften nobige oröje te fïeïïen. 

6- ^aï ooït geen 3Dimaec bitnft mogen aennemen in 
eenige patticuïiete üfccclfjbljeben / Cafiïjupfen / ofte 
anbctfintg/ ’teu 3pDatïjpboorbeencn gcaömittectt / 
cn toegeïatcn 311 / boïgenbc bc boorgaenöe Articulen: 
cn faï ooh nier thin aïpanöctebc ïiecheuorbenmge ons 
bcttoajpcnstju. 

7- .fSiemanbt en fal tot ben ^ieuft be? ÏBoorbt^ betoe? 
pen toorben / fonber ïjcni m een fdtet pïaetfe te fïeïïen/ 
’t en toact bat l}u gefonbeu toorbe om ïjïec oft Daec te 
preöiïicn nibcCemcente onbet ’t fctupee / ofteaubet^ 
jlnr£ om Itctïien te betgabcten. 

8- .itècn fal geen .■èdjooïmecfïer^ / i^anbttoetftg-ïnp* 
ben oftcaubctc Dieniet gefïuöeett enIjebben/ totïjet 
3b?ebibampt todaten / ’t cn 511 bat men betfeïtett $ 
ban bare fmguïiete gaben ƒ Coötfaïigbept/ ootmeC' 
Digïjcpt / 5cbigïjept / goeöt bctfïanöt cn bifccetie / mit^« 
oaöct’ö gaben ban todfpjehentöept. «i>oo toanneet ban 
foobanige petfoonen ficl) tot öen öienfï prefenteeten/ fa! 
bc CïaffiéDc fdbe(inbien ’t be^pnoötfé goeöt binbt) 
cerfï etahiineetcn / en na Datfe be fdbem’tetamen 
bebinöt / Ijact een tijöt ïang laten in ’t pribe proponeer 
ren/ mban boort$ met benbanödcn/ alëfpoorbeei 
len fa! fïidjtrifjft te toefen. 

9. jjicutodiugen / ^ipp?icflet^ [ .ïU^onicïten / en bie 
anberfint£ rensge fectc betlaten / fulïrn niet toegdaten 
toorben tot ben ïUctïienöicufï/ ban met gtooteforgï)' 
bu!öigï)cpt en boorfidjtigbept / na bat fe ooït eenen fes 
beten tijöt cccfï tod bcpioeft 3ijn. 

*°. Cen ^ietiact ccnö tocttdtjben beroepen 3tjniic/mag 

De (gemeente/ baet bp fonber Conöicieaeugenomen t<Ct« 
1 ?/ niet betlaten / otn döet^ een betoepmge acn te ne? AO£” 
men / fonber betoiHigingïj öe^ Stetbenracöt^ mctöe 
<Piaconcn / en Die gene bie te booten in Dienff ban 
bedingfcïjap en ^Diabenfdjap gctocefl 51311 / mifögas 
bet^ bie ban be USagifïtaet / en met booztacten ban bc 
Cïafle/ gelijk ooït geen auöct betlte bem faï mogen 
ontfangen / eet Ijr» toettciijhc getupgeniffe 5ijnb afs 
fdjepto ban be ïitetbe en Claffe / baet ÖP gebient beeft/ 
bettooiitfjdJbc. 

ö’anöec stjbe faï ben ïtecbentaebt / aï£ teprefen# T t 
tcetnsöe be Cemepute/ ooït gebonden 3gn bare^ic? 
uaet^ ban üeboorïgïi oubetboubt te betforgen / cn fons 
öec jteuniffe cnoaröcdöc££ïaffï£ niet te betlaten / be 
todïteoolibpgcbrdi ban onbetljoubt / falooiöcdcn of 
be üoorfebreben ^icnaet^ te beefetten 51J11 / bf niet. 

<Deto?jïe een JDicnaet De^ JBoorbt^- cenö toettdnft / iz. 
aï£ boben/ beroepen sö'nöc/ fijn leben lang aenben 
ïlictïienbienfï betbonöen $ / foofaïïjem niet gcoorïoft 
3bn bem tot eenen anbetcn fïaet öe^ lebcn^ te begeben: 
’t en 5p om groote en toiebtige aorfalten/ baet ban bc 
CïafTe ïtennifTe nemen en ooibeeïen faï. 

^ao bet gefebiebt bat eenige ^ienaet^booroubets 15. 
bom/ fidite/ ofte anöctfint^ onbeguaem toorben tot 
orffeninge barep ©ienfieb / foo fulïen fp noebtané be^ 
niet te min be cete en Den j^ame ecn£ ^icnaet^ bebouw 
Oen / en ban öc ïüecïie Die fp gebient bebben/ eednben 
in baten nsobtbruft (gelpb ooït be ïBcöutoen en’ï®e^ 
fen bet «Dienaren in ’t gemeen) betforgt toorben. 

(êoo eenige <D;enaeri om be boorfebreben ofte eenige r4* 
anbet ooraken / baten öienfi boor eenen tijöt onbedas 
ten moefïen (’t toeïït fonöec abbrj^ öc^ liecïtencaeöt^ 
niet gefcbieben cn faï) foo fuïïcn fp noebtané tot allen 
tijbenbebetoepinge bet Cemeenteh onöettoorpen3bn 
en bljjbeu. 

ïijet fal niemanbt gcoorïoft jgn / ben ^Dienfï fijnöet 17. 
üterïten onbetïaetcnbe/ ofte in geenen feeheten bienfl 
3bnöe / biet en baet te gaen prebiben bupten confent en 
autbotiteptbe^§pnoöi ofteCIaffi^: Cdijït ooit nic^ 
manbtin een anbet ïïecïtc cenige ^Öieatie faï mogen 
boen ofte Sacramenten beöienen [ fonbee betoilliginge 
be^üietfientaebt^. 

«Dienaren ^Impt in be Cebeben cn bebienin* 1 & 
ge bes j©ooröt£ aen te Ijouben / be Sacramenten upt 
te tepken/ op baet jfBcöeOroebet^/ (Dubecïingcn en 
«Diakenen/ nntpgabet^ öeCemeenten goebe acbtte 
nemen / cn ten ïaetfien met be (Duöcdingen be fcrite* 
lijke bifeipïinc te oeffeuen / en te beforgen bat aïle£ ect^ 
ïijït cn met orörc gefebiebe. 

«Dnöer beC^iniaten Dc^iBooröt^ fal gdijïtbeptge* 17. 
bouöen toorben / aengacnbe be ïafrcn bate^ 3EUenfie£/ 
mit^gaöetp ooït in anbete buigen foo laedmogdijhm 
i$( Poïgcnbe bet oorbedbeg ïltedtentaebté / enfbieö 
Pan noobe 3nnöe) beö ClaffiS: bet todfcc boft in (Dm 
bedingen en ©iaftenen te onbctftotiöen tó. 

i^et ^Inipt Dcc Doótoren ofte Profefforen in bet 18. 
iCïjcoïOQie i^ / be ïi)epïigc Sehriftuute upt te ïeggen / 
enbc fnpbcte llccce tegen be fiettetpen cn Dodingen 
Uoortcfiaen. 

m <6emepntcn fuïlcn aebepben bat ’ct Stubcnten x«, 
in Dcc Cöeoïogicjö'n / bie ex bonispublids onbetöom 
ben toorben. 

(Jn be üteeften baet meer Deguame ^rebiftanten 3fjn/ 20 
faï men ’t gebrupft bet propofitien aenftdïen / om boor 
fuïlie oeffoimgcn eenige tot Den öienfi öc^ïöoorbtéte 
öecepöen / boïgenöe m öefen be orDre baet ban bp öefen 
Spnobe fpecialijft gefidt. 

<&c öetftenraöen fuïïcn aïommc tocfïen bat ’et goe^ 21# 
be Sdjooïmeefiec^ 3ijn / bie niet alleen be ütinDeren lee- 
ten ïcfcn / fcftrpbcn / fpjaften / en brpe ïtonfien / maec 
ooft be feibe in bet Cobtfaligöept eri in Den Catecftifmo 
onbettonfen. 

«De (Dubftïmgen fuïïcn boor ftet oo?öed beöïfetftem 22'. 
ttiebr^ cn bet «Diakenen becftocen toorben: Soo bat 
bet na be gdegentfjcpt ban een peber ïiecfteb?p fal 5fjn / 
foo bed <Dubrdingen aï^’et ban noobe 3fjn be Cemcens 
te boor te fïeïïen / orn ban bie feibe (’t en toate Dat ’ee 
eenig bdetfdboor bide) geapprobccct en goeöt geftent 
5Ünbc / met openbare CebeDen en Stipulatien bene\* 

dgt 



Tot de Hiftorie van 
1619. tigt te too?öen: ofte een bobbel getal/ ompetpalbe 

bcel bp bec gemeente herboren te too?bcn / cu op te 
fdbe tuijfc ui ben <0>ienfl te bebefiigen / b Jïgcuöe bet 
fo?mubec Daec ban sijnbe. . 

23. <Dec (0uöecUngm Himpri?/ bepalben ’tgenc bat 
boben/ Hctijbel feflieii / gefepti?/ ben met oen 
naecDc?i©oo?öt? gemepn te 3t)n / epfiebt te pebben / 
Dat be ^Dienaren / mit?gaöcr? pare aiibetc mcDepul 
per? en 3Diabc»rn bate Hmpt gctroutodijb beöirmn / 
en be beforbmgc te boen / nare Dat De gdrgmtbent öf? 
tpöt? en bet plactfcn/ lot (iieptinge öccviBcmcente/ 
foo boe: al? nacc pet Ji}ael)tmad ban lijöeuA om bp* 
fonöec De 3liötmatcn Dcc gemeenten tc beerrooften en 
te onöectoyfcn / en ooit anöere tot De Cb?tfiebjbe 8eü* 
gie te betmanen. 

24* <£)e felbe toijfe Die ban be <2?uöeilingcn gefept i? / fal 
mm 00b onDccbquDcn m De©crbicfnigc/ approbatie 
en bcbcfïingc Dcc <©iabencn. 

25- 3£ec©iabcncn epgen Hmpt i?/ beHcImocflénen 
atibec Hemen <6oeötceu nccrflcïijb te beefamden / en 
De fdbe grtroutodtjbeu en blijtighjb naer Den epfcb bcc 
bepoeftigen / bepöc Dcc Sngefctencn en ©?ecniDcn met 
genicpn aDbij? tint te beden / be benauDen tc befoeben/ 
cntebcctcoofïrn/ en tod toe teflcnÖatDcHdmoefTeu 
niet mi?b?upbt en too?öcn / toacc ban fp rchentngc fuï^ 
len öoênurbcn Ijtccftcnracbt I ciibe oob (foo pcmanDt 
baec bp toil 3pn) boo? bcc «gemeenten / tot fullicn tijör 
al? De ïtethentaebt bet goebt binbrn fal. 

26, <®c haltenen fuïlen tec plaetfe Daec ïfup?-5itten 
31Bce(ïer? ofte anöere HebnoffTenier?5ijn/ op De fctoe 
begcercn goebe co?rcfponöenticmctbcn tctoillcnpom 
Den / ten epnbc be Helmoefjcn te betee uptgebedt mo? 
gen too?Deri onbec De gene Die mec(l gcb?eh bebben. 

27. <Dc (©«bedingen en «©iabenert fullcii ttoee jarcii Die? 
nen / en alle jaec tal bet balbe Deel becanbect / en an« 
becc inte plaetfe gcfMt toccDcn/ ’ten toace Datbege^ 
legentpept cn’tptofgt ban eenigc lüerbcn anDcr?bcc; 

_ epfepte. 
a°' <6cïjjb bet Hmpt bec Cb?ifïelijbe <©bedjcDen i?/ ben 

©• ïüerbenbienfl in alle manieren tebcbo?Deren/ Den 
fclbni niet Ijaer crcmpcl ben (©iibeeöanen te rccoim 
manberren/ cubc Den ©?eöieantcn / (©uöerïïngen en 
«©labencu in alle bcojballenbe noobt Deljanbt tebie* 
ben / en bp bace goebe otöeninge te befebeemen 5 HU* 
foo ^rjn alle ©?eöicantcn / \©Höedingcn en haltenen 
fcpulbig be gantfepe gemeente blijtelijb en opreepte- 
lijft in tefepeepen De gcpao?faempept / liefbe en ecibie; 
binge bic (p ben iBagifiraten fcpiiïöig 3ijn : en fuïlen 
alle &erbelijbe peefoonen met baec goebt ejccmpcï in De* 
fen be <0emeentc boo? gaen / en Doo? bcpoo?lijb rcfpcct 
enDeco?rcfponöfntic/ öegtmfi bcc «©bedjebeu totbe 
ïtertien foeften te bertoehben en tc bebouben: ten cpn- 
beeenpebec bet fijne in öe?l£eerenb:cefc/ acntoeöcc; 
Stjöen öoenbc / alle aeljtrcbenbcn en toantcoutocn mo^ 
ge toeeben boojgeftomen / en goebe cenb?acbt tot bec 
teelten toelfïanbt onbeebouben. 

Van de Kerkelijke t’famenkomflen. 

29. ©ierberïep ïtedtcïb'fte ffamcnltomflen fuïlen onöcr; 
bouDrn toojDen/ De üiccftencaeDt / Dc€lafficale bec^ 
gaDecmgen / be particuliere &pnoDuö / en be <6ene* 
cale ofte Nationale. 

30. Sin befc tTomcnfiomfïen Tullen geen anbec ban iüecï 
feeltjlte Taïten/ en ’t felbe op ïïecftdijlte tobfe gebanbdt 
toojöen. Sn meecDec becgabccinge fal men niet banbe; 
len / ban ’t gene bat in minbccc niet beeft afgebanbelt 
bonnen too?öen / ofte bat tot ben Ijecften bcc meccöec 
becgabccinge in ’t gemrpn bcboo?t. 

31. ^>00 pcmanbt bem behlaegt "boo? be uptfp?aïte bcc 
minbec ©ecgabecingc berongclijltt te 31)11 / bic felbe fal 
bem tot een meccöec ïiedidpe becgaöecingc beroepen 
mogen: en ’c gene boo? öc meefïe flemmen goebt gc= 
bonDenié/ fal boo?bafï en bonbiggeboubentoojben. 
?tCn 3p^öat’ct bftocercn tooiDe teflcpDen tegen bet 
tooo?öt <5oöt^ I ofte trgen be Hctijltdcn in befen <6c^ 
necaïen ^pnoDo bejloten / foo lange al^ be felbe boo? 
fieen anbec generale ^unobe becanbect 3bn 

32. 3£e banbdingen allee t’famenUomfïen lullen met 

P. Bors III. Stuk. ij 
aeneoepinge öcö Baenië <©oDt^ aengebangen / en met 1619 
een DanitfVgginge befloren too?öcn. 

©ictot Dct’famcnftomfle afgefonben too?öen / ful# 33. 
len Ijatc <£reöcnC5b?ieben en Snflcucticn / oubectep.’ 
leent3tjnöeban Dengenen bic fefenöenmebeb?engcn / 
en Defc fuïlen allccne Drurftemmen bebben. 

Sn ollcn rfamenliomfïen fal bp Den Profes een Seri- 5^ 
ba geboegt too?Den / om ucf cflclijh op te fclj?ijben ’t ge? 
ne toaecöig opgerebent te 5511. 

i?cc ^uiipt ban Den Frxies boo? te (lellen en tc 37- 
bcriilaccn’t gene te beeban beien i^/ toeteflen Dat een 
peGdöUfijno?bfcbouöe m’cfp?el>en: Den tmibbdacb* 
eigen en Die te Ijcftig 31311 in ’t fp?eUcn} te bcbcelen bat 
festoijgcn. »fiii ober Öefclbe gcengeljoo?gebcnbe / De 
bdjoo?lïjUe Cenfuce te laten gaen. ©oo?t fal fijn Hmpt 
uptgacn / toanneet be t famenltom|ïe febepbet. 

’t^dfbe (eggen Ijccft DeClaffiö obec benl!ïechen« 3^* 
cacöt / ’t toelii De particuliere ^pnoöe beeft obec De 
(Claffc / en be Generale ^puobe obec De particuliere. 

Sn allen Iteclicn fal een ftctficntaebt 3ijn / Dcfiaen? 37. 
De upt vObenareu bc^ l©oo?öt|l cu 0uberlingen / be 
todhe ten minfteu alle toeïte een^ t’famen bomen ful* 
len / altoacc ben ^ienacc öe^ ï0oo?bt^ (ofte ^iena 
een / foo öaec mcec 31311) bp gebeucte p?cfibccccn en bic 
actie cegeeccn fal. v!2nfal 00b öelBagiftcactbanöe 
plaetfe rcfpfctibdbb / iiibicn ’t baec gelieft / een ofte 
ttoee ban Den baecen / tocfenöc Uibtmaeten bcc <ée5 
meente / bp Den ïierftcnracöt mogen Ijcööni / om tc 
aenboocen en nicöe ban De boo?bailcnöe faben te öcli* 
berceren. 

l©dbecflaciiDe bat in be plactfcn Dacrticn ïterben^ ^ g 
cacöt ban uieutoö ^ op te reepten / ’t felföe niet en ge* 
febicöc/ ban niet aDtojg ban De <Cïaffé. Cn Daec ’t ge; 
ral ban Den ^uDccïingen fecc blepn tó / fuïlen öc ^ia^ 
benen mcDe tot ben llccbeurarbt mogen genoomeri 
too?Den. 

Sn Die plactfcn baec noeïj gr en ït ecbencaebt en $ / 3 9. 
fal miDDclcrttjbt bp De CïaflTe gcöaen toerbeu ’t gene 
anbec? Den iJecbencaeöt uae upttoyfen bcc ïierïieno?? 
öeniuge opgclcpbt i? te boen. 1 

Sn?gdijbs fuïlen be <Diabcnen alle toeben t’famen 40. 
bomen/ om met aeneoepinge öc?j£aem?(£oöt?ban 
De faben ïjaren Sümpte betreffeube / teljanbelen/ baec 
toe be dienaren goebe opflcpt fuïlen nemen / en be? 
nooDt 3buöe / baec baec bp laten binöen. 

Claffirale ©ecgabccingcn fuïlen befiacn upt gc^ 41; 
natmeröe ïieeben / be toelbe elb eenen 5^icnacc cnbe 
ccnen o^ubeclmg tec plaetfe en tijöt bpben in ’t fcljcp^ 
Den ban elbe ©ergaberinge goebt gcboiiDen (fooiiocl)# 
tan? / bat men’t boben De D?ie maenDen niet upt en 
(lelie) baec benen met bebootlybe Ccebentie afuecrbif 
gen ('uilen / in toelbe t’famenbomflen öc ^ienaec? bpf 
gebeucte/ ofte anbecflnt? Die ban De felfbe©ecgaöc* 
cinge becbocen too?bt / p?e|ïDccrcn fulïen / foo nocft* 
tan? bat be felbe ttoeemael aen een niet en fal mogen 
bccboocen too?Den. ©oo?t fal De Profes onbec anöecen 
eenen pegdijben afb?agcn / of fp in pare iieeben / Ija^ 
te Ktecbenraeöt? ©ergaberinge pouben: 0fbe ülecbe* 
lijbc Difciplinc geoeffent too?öt: of De Hemen en ^ctjo 
len befo?gttoo?Den: ten lactfien/ of’ccpet i? / Daec 
iniic fp pet oo?Decl en buïpc Dec Claffc tot reepte inflel* 
linge paree üteebebeboeben. ^e^ienacc Dien’t in De 
boo?gaeuDe (JTlafTe opgclepbt toa? / fal een botte p?c^ 
öicatie upt <8oöt? 3©oo?öt Doen/" ban toelbe Die anöc* 
ceoo?Dcdcn/ en foo baec pet in ontb?eebt/ acntopfm 
fulien. ®cn ïaet(len / fuïlen in be laetffe ©ecgaöecmge 
boo? ben pacticuliecen ^pnobe bccboocen too?Den / öie 
op öenfdben ^pnoDum gaen fuïlen. 

5^aec in een plaetfe meec ©tebteanten 3ijn al? een / 
fuïlen öie al tc famen in be CfafTemogcn beefepijnen en 
beucjlcmmen pebben / ’t en toaece in faben Die paece 
peefoonen ofte ïierbcn in ’tbpfonbec aengacn. 

Sn ’tcpnbeban De Claf(icale/ en anöere rticetöcr 4? 
t’famenbom(ïcn/ Talmen CenfurepouDenobcrDcgc; 
iiebie pet (IraftoaécDig? in De ©•ergaöccinge gcöaen/ 
ofte öc beemaninge öec minbec tfamenbomfien bec- 
fmabet pebben. 

^al 00b öc Clafft? cdiigc paree ©ienacen / ten 44 
minfïen ttoee ban be oubtfïe / ctbaren(leengefebib(ïe 
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615>. audjotifeeren / om in aïïe hecben / ban öe ^>teöen foo 

md alg ban ïjct platte Hanöt/ alle jaec bifitatie te öomj 
en toe te ficn/ oft De Scecaerg/ hcrhenraDcn cnöc 
Jidjooïmeefïetg Ijacc ampt trontoelijb maccucmen/ 
bu De fupbetljepD DccSLeete becblijbcn / ö’acngenomen 
ojïne in’ alïcg 'onbecljQuDen / en öc fïidjtinge öcc hc* 
inecsitc / mitggaDerg Dec jongec jeugljöt / na belaas 
ten/ föobeelfjaec mogdijb ig/ metmoojöenenmcc; 
hen bebojöcceii / ten cpnöe fp Die geene Die naiatig in 
D’een ofe D’anDec bebahöcnmo?Den/ in trjötg mogen 
bioeöcclyft betmanen / en met caeöt en öaeöt alïeg tot 
b?cDc/ opboubjinge/ en’t meefïe pjoftjt Dcc hecben 
ni&djoolcn Ijeïpen Dingceten. hn fal pcöcc Claffig 
öefe Viütacores mogen counnueecen in Ijacc beöieninge/ 
foo lange fjetljaet faïgoeöt Dunben / ’t en mate Dat De 
Vificatoresfeïbe oinceöeuen/ ban De melbe DcClaffïg 
oojöeeïen fa! / betfodjten ontflagen te mecDcn. 

4) • herbe in Dc tueïhe De Cïaflïs / item De particu* 
ïia*c ofte hcnecale annoDe t’famen bomt/ faï fo?ge 
tongen/ öntfe Deleten Det boo&aeuöc©ergaömm 
pc bo De uaefrbomenöe beftcïle. 

Jr6. ” mfftuctien Dcc Dingen / Die in meetöete ©rega^ 
öecingcn te SjanDcïen jijn / fitïlen met eet gcfdjjcbeu 
menbeu / boa? Dat Diebcfbiptingcn Det baojgaenöc <s>p- 
iioDcii gelefcn 3ijn / op Dat ’t gene enig af gdjanödt ig/ 
niet mcöerom booj gcfïeït en mo:öe / ’t en mate Dat 
men net acijtcDc becanDett te moeten sijn. 

4.7. SU Ie 3}accg (’t en toatc Dat Den nooD tenen ftortcrcn 
tijötbefcpfcljtcjfuïïcn biet ofte bijf / ofte meet tiage? 
buetöe CÏaffïg te fatnen «omen / tot mdbc particulier 
re ^>pnoDe tint pcöcc Claflfe ttuec êbcnaecg en ttucc 
©uötriingcn afgebaetDigt fullen mccDen. 3|n ’t fdjep* 
Den foo mei Deg patticuïiccen alg öeg helletalen Jbpno; 
öe faï een herbe berojöene mojöen / Die lafï ïjebben faï/ 
om met aöbijg Deg hlafjig Den tijDt en pïaetfe Deg nae# 
fïen gbpnobi tc flelïen. 

4-8. ï^et faï pegcïpen ^pnobo bjpfïaeu / cottefpoiiDcm 
tie te berfoehen en te IjouDen met fijnen SSenabitecDen 
dèmioöo ofte^pnoDig/ m fuïbec fojmc / aïgfptneefi 
p’ófijtig acijtcn fuïïen / booj öc gemcenc fïicïjtinge. 

49. " §eöet gbnnoöug faï 00b ccmge öcputccten / om afc 
ïegtoat öe”-g>pnoDug gcojöomtecct ïjeeft/ tcbejticï)? 
ten / foo biel bp be^oogc €>berigïjcpt / aïgbp Detc* 
fpectibc ClafTcn / onöct ïjaet fojteerenöe/ mcöe om 
t’famen oft in minöcc getal obet alle examina öct aens 
bomeiiöet J^cDicantcn te fïaen : en boo?fg in alle an? 
bete boo^ballenöe smatigïjcöcu Den Claffên De ïjanöt tc 
bieden/ op öatgoeöe ecnigöept/ ofo?e en funütcïjept 
öet ïecte bebouöen en gcfïabiïeett motöeti. hn fuïïen 
Defc ban alle ïjate banDeïiugen goeöe notitie fjauDen/ 
om Den jsmnoöo tappoit öaet ban tc Doen / en foo ïjet 
ge-epfcljt baoïöt / teöencnte geben. #ob en fuïïen fb 
niet ontflagen mefen ban ïjaten öicnfï/ boojenaïeec 
De Spnoöttg felfg ïjaet öaet ban outjTact. 

53 • ©e Nationale ^pnoDc faï oiöinaetbjb aïïe Djie ^ia- 
ten eeng grïjoüDeu metöen/ ’t en‘mate Dat’eteemgc 
D’ingenöe nooDt mare om Den tijDt botter te nemen. 
Éot öefe fuïïen tmec dienaren en tmeehuDctïingen 
tipt dbc pacticubece Jipnoöe / bepöet ©nptfdjet cnöc 
ïèaïfcïjet fptaebe afgefonöen metben. Doojcg fa! De 
Ucuïic Die ïafc tjeeft om Den tijDt en pïaetfe Deg heneta 
kü^pnoM te benoemen (foo De felföe Duinen ü|ie 3a- 
ten tc beroepen mate) ïjaet particuliere &>pnoDeberga* 
Deren/ en Ijct feïföe 00b Det naef!gdegciietHerbcDie 
ban een anbet fCaïc ig ïaten meten / Dc mdbebiet pet' 
foonen öaet ïjenen fenöenfaï/ ommetgemrpnenaö- 
bïjfe ban Den tijDt en pïaetfe te befïuptcn. <&e fdbc 
ïictbe Die betboten is om Dehenetaïe ^puoüe te fatnen 
te beroepen / manneec fp met De dafje ban örn tijDt 
en pïaetfe betacDtflagen faï/ faï’tfclfbc Deïjoogc€>- 
bctïjepDt in tijbrg te bennen geben / opDatmetljaten 
meten/ en (foo (jet ïjaet gelieft meöceenigetefenöcn 
totDénCïafTcjban öet fabe in tcgcnmoojbigïjcpDten 
met aöbijg ban ïjate <0eDeputcetDe befïoten mctöe. 

ï1* , Ulfoo in öc jfrcöcrïanöcn tmeeDetïep fp.iahc gefpio 
ben mójöt/ ig booj goeöt gdjouöcn/ Dat De herben 
Bet IhiptfdjiT en ©aïfdjer iCaïe / op ïjaet felbcn ïja; 
ten hetbentaeDc / daffïeaïe ©ctgaDctingen en pattir 
ctiliiTc^pnoDcn fjebben fuïïen. 

)^g niet te min goeöt gebonden/ Dat in De gbtcöcn 

öaet De booifj IDaïfdjc herben ^ijn 1 alle .ïiI5aenÖcn T<gTO 
fommige ^ieuaten cnDe hiiDcthngcn ban bcpöc 3ij? 
Den bctgaöetcn fuïïen om gocDe ceiföjaeïjt enbe coites 
fponöentie met malbanöeten te Ijouöcn / enöe foo bed 
mogelijcb ig na geïegeuïjept Deg uooötg met raöe mal^ 
balöecen bp te flaen. 

VandeLeere, Sacramenten, ende andere 
Ceremoniën. 

<&t <S5ienaccn Deg IBoo^Dtg hoDtg / f$tem Die p?o« 5 3. 
fefToten in De ihïjcologie (’t mdb 00b Den aiiöcten ^?o^ 
feffocen md betaemt) fuïïen öc <23chjöcniffc öeg <ée« 
loofg Dcc J^eöetlanötfcïjer herben onöectebenen/ en 
öc ^senaten Die fuïhg cefitfeeten / fuïïen de fado ban 
ïjaten öicnfï bp Den hcrbenraeöt / ofte Cïaflêopfc- 
fcïjojfï mojöen / ter tijDt toe fp ïjaet öaet iimc gdjedij' 
beubctblaectfuïïen Rebben: en inbim fpobfimaccltj* 
ben in mepgeringe bïcbcn / fuïïen fp ban ijaccrt ©icnfl 
gcïjedijben afgefïclt mojöen. 

3jnggdtjbg fuïïen 00b öe ^cïjooïmeefïctg geljouDcn 
5tju De Sllttijbcïen aïg boben/ ofte in De pïaetfe ban 
Dien Den CïjJifWjjbcn Carechifmum te oubettebenen. 

sïSieinanDt ban öc hetcfo?mectDe Religie faï ïjem 
onöecfïaen eenig bocb ofte iècljbft ban ïjem / ofte ban 
cenen anöeteu gemaebt ofte obecgefet / ïjanödniöc ban 
öeïïdigic/ te laten Djubben ofte anDetflntg unt te ges 
beu / Dan ’t feïföe boo? ïjenen öoojfitn en goeöt gebent 
jjjnöe ban öe dienaren öeg Upooiötg fïjng ClaffTg / 
ofte pactlculiercn ^puoDi ofte ^jofefTocen Der Cïjeo* 
logic ban öefe Pjobineien/ Doeljmet boojmctni fïjncg 
ClaffTg. 

i£ct Betbonöt hoötg faï aen ben hinberen Dec 55. 
CïjL2ifïenenmetöcn<^oop/ foo Ijaefï aïg men öiebe^ 
Dieninge Deg felbcn Ijebben ban / bejegdtmojöen/ en 
Dat in openbate betfamdinge / manneec hoDtg JBoojö 
gepjeDilitmojbt. ^ocïj ter plaetfen Daet niet foo beel 
jDjcDicatien gcöacn mojben / faï men eenen febeten 
Dag tec mebe bccojöenen/ om Den ^oop etttaojömaec* 
bjbtebcöicncn/ foanodjtang Dat’tfdbe fonöecpje^ 
Dicatic niet en gefcljieDe. 

55e cöieuacig fuïïen Ijacc befte Doen / en öaet toe 56. 
atbepörn / Dat De ©aöec fijn binöt ten ^oop p?efen« 
tcete. hn in De hemeenten öaet men neffeng Den ©a* 
öet 00b hcbaöccg ofte hetupgen bp Den ^oop neemt 
(meïbgeb^upb/'mijemfdben Irm jünöe > nietbcljte? 
ïijbtebetanöeten en igjbetacmt’ïjetDatmennemeöie 
De fupbete %cerc toe gcDaen en bmom ban manöd jijn. 

<S5e «Sïïenaetg fuïïen in ’t vDoopen foo Det jonger bin* 
Deren aïg Det bejartDepctfoonen / DejFojmubeccnban 
be mfïdïïugc en gebnipb öeg ^oopg / mdb tot Dien 
epnöc onöetfeïjcpöenflijft bcfdj?eben 5ijn / gebjupben. 

^e bejaetDe mojöen Doo? Den ^oop De CÖJifïcïijbe T7* 
hemcratc in gdrjft / en booi 3liötmaten Det herneem 
te aengenomen / en 51311 Daetom feljulDig ïjet SUbonDh 
macï Drg petten 00b te gcbiupbcn / ’tmdbfpbp fja^ 
ten ^oop fuïïen bdoben te Doen. 

^e namen Dec heöoopten I mitggaDergDet#uDe^ 
ten en hmipgen / 3|tmi Den tijDt Deg ^oopg/ fullen ’ 
op getebent mojöcn. 

j.Ben faï niemanöt ten IbonDtmad Deg ï^ccten toe= 
laten/ Dan Die na Decgemoonljepbt bcrheuben( tot 
De mdb lip ïjcin borgt / belijöentfTè Der hetefojmeetöe 
ildigie geöacn ïjeeft/ mitggaöecg IjebbenDegetupge- 
niffe ccng bjometi toanödg i fonDcc mdbe 00b De gene 
Die upt anöcc herben bomen / niet fullen toegeïaten 
mo’öeu. 

hen peöer heebe faï fuïbe mantere ban beöieninge 59. 
Deg SSbónötmadg ïjouben / alg fp oojDeelt tot De meefie 
fïtdjtingc te Dienen. MMbecfïacnDe nodjtang Dat De 
upttoenDige hetemonien in hoötg 3©oojöt boojges 
feïjjcben/ niet bctanDect en alle gbupecfïitte bccmpDet 
mo|be / en Dat na De bolepnömge DetpjeDieatiecnöec 
oemepnehebeöcuopöen fDieöib-fïod/ Ijct fojmuïiet 
Deg “ÉbonOtmadg / mitggaöecg Ijct hcbeöt Daec toe 
ÖienenDe/ boojDe ®afdfaimo?Dengdefen. 

ïfet llbonDtinaeï Deg ^ccrcn faï ten tmec HÖaenDen 00. 
enig / foo bed bet mogdfjb ig / gdjouöen meeben: cn 
fal fndjtdrjb jijn öaet Ijct öc gdegentfjcpt Dec herben 
ïijDen ban / Dat op Den paegöaglj/ pincctecDaglj en 
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CÖ.ïifi-öagf) betfdbegefcbicDr. <i3acb ter pïactfcn Darr 
nocb geen ïtcrficïtjïic o’öic cn ié / falmen ccc)l0uöee 
Imgcti cn 33iaconcn bp piobtfic fïcllcn. 

SÜIfoo öe SCbonöt-gcüeöen in Peel pïactfcn P?uc()t' 
Daec bebonDen toojüen / foo faï in ’r gcbjupït Dcc fdber 
defte Èterftc bolgcn ’t gene fp aebtet toe bare meeftr 
fiicfjtingc te Dienen, 3Ö)ocb toanneermenfe begcecen 
iouDc toeglj te nemen / fal ’t felföe niet fonöcc ’t ootord 
DecClaffe/ mitégaöccé Dcc 0bcrbcpt/ öc <*3fCCN' 
mecröc fidigic toegeöacn / gcfrljteöcn. . 

<©acr De 3Lbït-©?eDicatien niet en 3ijn I falmcnfc. 
niet in fïcllcn: enoc Daerfe nu alcecDe 51)11 nengeno- 
men / fal ncrcfngöcptgeöacn toecDcn om De frlbe met 
De gebocglijüfïc miDDcïcn af te Doen. 

3fu trjOcri ban0<tfoge/ $efïilentie / Dieten-tijbt l 
3toace ©ecbolgingc Dcc ïlcdtcn cn anöerealgemepne 
5toacigl)föen / lullen De <Picnaeré Dcc ïtrdien ie #bcr 
geut iHOöen / Dat Doen bare aut[)oritept en bebef open 
barre ©afï- cn23iööagtn aengcfïelc en gdjepïigt mo 
gen tocröen. 

53e 43emeenren fuHcn onDccïjouDcn / brnefTcné Dm 
u^>anöag/ ooit Den Cbnfï-Dag / ï3arf]cbcn cnpincc 
tcccn/ met Den nabolgenöen Oaglj: <öu öcluijïinDc 
nieefïe &teömcn ©jobmeien ban jScöedaiiDt / Dacc 
en boben nocï) gcjouDen tooiDeu / Den Dag!) ban De 23c 
fugDinge en ifemelbacctd;?ifïi/ fulleu De 53ienacré 
obccal/ Daec Dit noc!) in ’t gebmuft niet cn ié i bpOe 
(0becljeöen acuepDen / öatfc fief) met De auDcrc mogen 
confojmeecen, 

<2>e ©icnaeré fullen al omme Dcé ^onDacgé ciDi 
ïtacrlijb in bt natniDDaegfe ©jeöicatie / De 5>amma Dcc 
<£t):iftriijftc Scec in Den <£atljed)ifmo / Die tegrntooo? 
big in Dc.fèeOertanDtfcöc Etcckrn aengenomen ié / bcc 
battet/ ko)tclrjfiuptlcggcn/ alfooDatDefclbcjncdnlu 
magf) gc-cpnDigt tooien / bolgenDe De afDrdmge Dep 
Carecbifrm fclfé Dacc op gemarkt. 

3in De ïirdicn ful!en alleen Dc 1 ^o.pfaïmcn 33abiöé/ 
Detljicu<£cboöm/ Ijct ©aDrtotife/ Dc 12 tïrrirulcu 
Dcé (©doofé / De Èoffangcn Mariae, Sacharise, Simeo- 
nis gefongen toojöen. ’tëtgefang/. 0<6oötD:ronfm 
©aöer bifi/ toojbt in öetopbcpt.öcr ïlccïicn gefïdt / 
om ’t fdbe te gebjupïicn ofteïiaec te laten, 2S!le aiiDccc 
gefangen faïmcn tipt De ïicrïtcn toccccn / en Dacrörr 
eemgealbtccpté ingeboect 51)11/ falmcnDcfdbc/ met 
De geboegdpkfte miöDden affïeücn. 

tlfoo bcboJiDeu Itio’DtDat tot nocï) toe btcfdicpDrn 
gcbiupltcn i|oub)flijttfd)c faken aïommc ouDcrSjotiDcn 
5i)ii / cn nodjtané tod oicbacc ip gdrjbfomiigficpt Dacc 
Inne gcplccgt te toojDen: foo fullen De fterhen blijbcn 
bp bet gcb?upli ’t todfc fp conform 0oDté ïOociDr en 
booigaenDc Etedtdijke 0)Donnamicn tot nocï) tóe on: 
DccïjouDcn bebben / tot Dat bp Dcc boogee 0bccig()fpt 
(Die men Dacc toe met Den cccflcnfalbccfochcu) een 
<5cnetade 02Donnantic / met aDbijé Dcc liccbcn-^ic; 
naccn / Dacc cp gcmacht fal 51)11 / tot De todltc Dcfc 
ïücrïtcno2Dcumg ijaet in Dit fluit refereert. 

76. 

P. Bors 111. Stuk. ij 
opcr.bacc/ofteDoo:bernebtingeDccHcrfidpebeema^ C)' 
miigcn in ’t opciibacc gdionicn 51)11 / fal Dc btcforniugc 
(toasmeccmen fdiere tdiehen Det OoctbaccDigbcpt 5iet) 
openbardi)b gcf'djicDcn I Doo| fjet oojDcd Dep ïiccltcu 
ilacDtp': Cn ren platten lianöe/ ofte in mindere 
&tfbcn/ Daec mare eenen vDictiacc en té/ metaDtoé 
batutoce gcnabuciDe ïiedten/ in fulhet^meenma? 
niecp a!é tot fncljttuge pan een pDec Dccbe bcquaem fal 
geooiDcdttoojDcn. 

c^oo toic bartnehltdijïi De bccmam’noe öcé ütedten- 
ClacDté bettof cpt / 3tent Die ceu openbare ofte anDcc# 
iné ent gcobe fjiiDe gcDacn beeft / faï ban Ijet 3£bonDt^ 
mad Di’é ^ceren afgcbouDciitootöcn. CnDeinDitnbP 
afgcïjouDni 5t)nbe / na bccfd)cpöhi beemanmgen geen 
teelten Dcc boctbaccDigbcpt betoijft/ foo falmen ten 
cfirn tot De uptrcfïe rcmcDie / namdijft öe affnijDinge / 

lionicn / bolgenDe De fo)mc na Den 3©oo?De «jjoDté Dacc 
roe gefrelt: ^ocb faï niemant afgefncDen toetöcn / Dan 
met uoojgaenDc aDbtjé Dcc Clafte. 

W cccmcn tot Dcc affnijDinge bomt / falmen De 
baurnecbigbcpt Dc£ fonDaccé Der<23cmccnte opeudijb 
teftcimcngebcn/ DcfonDenbfcbïaccnDe/ mitégaDcré 
Dc iiecrfïigbcpt acnbcm bctocfctiin ’tbcfïcafftn / af> 
bouDen ban Den 2lboncntale / en menigbulDigc berma- 
Hingen: <£n fal De ^erneeme becmacnttooiDcn t]cm 
acn tc fpjfïten cu booj bdn tc biDDcn. ^ooöanigebcc^ 
maningen fullenDec D?je gcfdjieöcn. 3,n Den cerfrcn / faï 
Den fanbare niet genoemt too?Dcti / op Dat l)P eeuigfïné 
bccfcboonttoccDc. 3i« Den ttoceben fal met aDbijéDcc 
ClafTc fijnen nacin uptgcDJiibttoccDcn. ^nDen bcc^ 
Den falmen De <öemeentc te bennen geben / baf men. 
f)cm / ten fp Dat f)P Ijcm bdicere / ban Dc gemcmfd)op 
Dcc ïierben nptfïuptcn fal J op Dat fijn affmjDiugc / foo 
bp bactneebig blijft / met fhl5toijgcnDc bftoiUtgnigc 
Dcc Eiecben gc'fd)icDe. rigdc tuffebtn Dc bcnnanln? 

77* 

71* 
Van de Cenfureen Kerkelijke vermaninge. 

<Öeli)bcrtoi)ö De Cfniftdijbc |ïraffe <6eefidp ié/ 
en niemam ban Den ^oigerïijbc genebte en ftraffe Der 
0bccl)cpt bebiijDt / al co tooien oab beneffenö öc 
23oigerit)fte fleaffc Dc Ucrlüïpe Ccnftirc nootfahrlrjh 
bccepfl / bui Den fonöacc nif t öe ïDecbe cn fijnen naefïen 
tc betfoenen / cu Dc ergremffe tipt De 03cmecnte €b?ifl* 
toeg te nemen. 

72. Ifêanncfc Dan pnnanbt tegen De ftipbcd)fpDt Der 
Serre ofte biomigbcptö'étoanödéfonDigt: foobenT 
olé l?et bcpmdijb tó l cn geen openbare ergernifTc ge- 
geben tjeeft / foo faï Drn regel ouöcrbouDen tooiDcn / 
todb Clj?tfltté Dnpödijbai boo)fcb?i)ft / Marrh. 18. 

7 3- 55e bcpmdijac fonDen toaec ban De fonDaer bn een en 
in ’tbcfónöcc ofte boo: ttoce ofte Djie getupgen bcc; 
niaenDt 5nuDe / beroinu beeft / fuïldi boot ben licccs 
bnicacDtnictgebiagttorröcu.' 

74- ^00 pftnaiiöt'bau een bcpmdijbc fonöeban ttoec 
ofte D)p pecfomien in Dec licfDc betniacnt 5i)nDe / geen 
geboojen geeft / ofte gnDecfïné ftu openbare fonöebe 
D?ebcn Ijtcft / fuïbéfalöen licdunïl 
tooïDen. 

gc fal in ’t oo’Derl Drë SKriicn-ïïaeDté ftach. 
ïöaiiuccr pemauDt / Die gc-cceommunfceett ié/ bdti 78. 

toeDcrom toil beefoenen met De dBemccnte öooibocts 
baecöigbept: foo fal Ijct fdfDebcc^DrbarsDdmgeDeé 
‘Sbantmadé/ ofte anbetftné na geicgentbept / ttbo« 
ten De gemeente acngefcpöt tocrDen / ten episDe bp tcit 
nacflbomenörn ^JbonDtfnalc (foo bejcc niemaviDt pet; 
toeet boci)t tebjengeu tcc contrarie) openbarrlijb met 
piofeffie fijufi* bcbrmngctoeDecopgcuomen toecöcn/ 
bolgenDe Ijec fo;!iiuIiec Daec ban 5bnöe. 

Wanneer Dc 33irnacré Deé ©oDDdbben 3©oo^öté / 79» 
0uöeeimgni ofte ^lacoiien een openbare gcobe foiiDc 
üebJijbfU/ Die Dcc ïteebe fdjanDdijb / ofte 00b bp Dcc 
0berbmt flcaf-toeecuigb ié/ fullen tod öc 0uöcrïim 
genen^iaconen tecfiontöoo?boo2gaeuöeoo2öecl Deé 
ïiecbcii-tÜacDté Dec fdbec en Dec naeflgdegenec <6e^ 
rneenre ban baren Dicnb afgefet / tnaec öc ^icnaeré 
opgefebo^fï tooien, itëacc of fp gebed ban Den bietifï 
af te fetten 51)11 / fal in ’t oozbecl Dcc (STlaffe fïaen. 

Boojté onDcc Dc gcobe fonöcn Die tocftöig5ijn niet 80. 
opfcboüinge ofte affldlinge ban Den öienfïgcfiraft te 
toojDcn / 51J11 öefe De boo^naemfïe. ©alfclje Sccre of 
ïiftteepe / openbare ^cbcucmaittnge / opemïfjbc 
23Iafpl)cmic / ^pmome / tcouloafe bedatinge fijné 
Dienfré; ofte möjnigingr iii ccné anöcré Diciifi / .IBcpb- 
ecDtgljfpt / <Ge-b)cub / ïDocccrpc / ^ieberpe l dBetoelt / 
getoooitüjbe ^Dioubenfcbap/©ecbtetpe/ bupï<23etein: 
Itojtflijb alle De fonDen en gcoobe fepten / Die Den 
tljeur boot De 3©erdt eccïóbé mabcu / en in een auDcc 
gemeen SiötmaftDccïiecbcii Dec affnijömge tetecöig 
fotiöe gerebent toojöcn. 

«©e 53ienaren Deé l©ooL?Dté / €niDcdmgcn en ^3ia^ g I# 
eonni fullen onöcc Ijcn öe CbnfaïijbeCeufucc ccffe^ 
nen / en maïbanöecen ban öc bcöieningc baceé ^2mpté 
b)irnödi)bbecmancu. 

55cu genen Die tipt Dcc gemeente becmbïien/ fal 82. 
een attcfïatic ofte getupgeniffe balts toanödp bp aöbtjé 
öcé Uterbfu-ïiaeDté meüe gegeben toecDcn otiDec öeit 
Ecgcï Dcc Hiccben / ofte Daec geen Ergci en icé / ban 
ttoeen onöcctepbent. 

©oojté fal öenflrmcn/ om genoegfame oo;faben 83, 
bectcdtbmöe) ban Den êüMarouen bpfraiiDt gcDacn 

acDt aengdjeben jtootDcn/ naDtferetic/mitéaenteebencnDccpDencug- 
! ge ban bate Süttcfratie Dc pïactfcn Daerfe benen toillen i 

7©an alfuïbe fonöe Die ban Ijaec naturuen toegeu enöebiilpcDtnnenbaccfoïgeöaenbebbni. 
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<®een fóctfte fal otoecanbete ftcrften / geen SDienaec 
ober anDece dienaren/ geen (©uDeding of haften 
ober anöcrc ©uDetlingen ofte ^mconen eenige geer^ 
fchapppe boeten. 

gn mibDelmatige Dingen falmen De buptcnlanbtfcgc 
fóerften niet bertoerpen / Die anDec gcbrupft bebben 
Dan ton. 

fc tErtijfteïcn / Detoetteïijfte^Deninge Der te 
Een aengaenöe / 51311 alfoo gcfïdt en aengenomen met 
gemepn acroojDt/ öatfc (lbo ï)ct proffijt Dcc Xterften 
anDec0 bmpfdjte) beranöert / bermeeröert ofte bet; 
mmDcrt mogen en befjooten te toorDen. ’t Cn fal noem 
tanë geen bpfonberc gemeente/ Claffeofce&puoDc 
toeftacn fulftö te Doen / macrfuïlenneerfligöept Doen 
om Die te onDedjouDen/ tot Dat anberé bauDe generale 
ofte Nationale ^>ynoöe becotDent too}Dt. 

Aldus gedaen en befloten in de Nationale Synode 
binnen Dordrecht den xxvm. May y Anno 1619 
In kenniffe van onsonderfz. 

CnDttoa^ onbertceftrnt. 
Joloannes Bogermannus Synodi Tr<efcs. 
'Jacobtts RoLmdus Affejfor. 
Hermanvus Faukeiius Frajidis Afjejjor» 
Sebafiiams Damman Synodi Scriba. 
Fejhts Hommius Synodi Scriba. 

Verfcheyde Refolutien by de Ed. Groot Mogende 
Staten van HolJandt en Weftvrieslandt, op het ftuk 
der bovenftaende Kerkenordre in veri'cheyde tijden 
genoomen. 

Byvoeghfel van Authent. Stukken, 
ofte ’t gemobectDe ban De <?5eDeputeetDcn Der &taöt ! <520. 
ÉepDen / aengaenöe ’t compareren ban De politgften Rer0mtieB 
in De Claftlcalc bcrgaDctinge / ten epnDe alomme Dacr aangaande 
ban cenpaerig rapport geDaentootoenÖe met eenpae^^^^1 
cige refolutic tocOecom in te ftoomen. dening^ 

der Heeren 
Staten van 
Hollandt 
aangaande 
het (luk der 
Kerken-or- 
deninge. 

ii July 1620. 

A «SngaenDe De Xtcrfteigfte o?D?c bp De &pnoDe Mn; 
Rtioiuuen tionael ingefielt en omme De felbc boor gcappro* 

beert arn te nemen toojDt Ijet fdbc Dienflig en boogno* 
Dig bebcnöen/ macc Dat uocb albooren£ particulier 
Daec cp re rcfoïbercn in Dc<©eöcralitept fal toorDen aem 
gcijowDcn Dat ful&b genccalp bp De ^jobincien moge 
toorDen geöacn/ of’t felbe wet toillenöc ballen / mit£ 
De Difficultepten bp EcclanDt en ©jieglanDt Dacr inne 
gemaeftt / men onberfïaen fouDc met Ji’anöere ban 
De <£5eumcetöc probincicn Dacr toe toilligsonDc/ tot 
D’acunecmmgb en approbatie te bomen / macr Dat 
mcDc niet toillenDe gcluftfteu Dat men al£ Dan aUjicc 
in De ©crgaDcrmg De boojfj geeoncipiecröc oröie 
nacrDec fouöc ccfumeeten en pen te a?ceflccreii en 
approbeereu. 

13 July 1620. 

Hortod bede bcrfionDen Dat men cïgnocïjm 
De töcnecalitept bp De Roomden aenïjouDen 

fouöc om gcneealijb totamneemingban Defdbettec; 
benorDre te bomen of aiiöer^' met De $robincicn Die 
Dacr toe fbuQen toefen gclafï en getoillig: foo i£ rcocfc 
tan? bp Dc mccfleHeDcn boor goet geacht en Dacc op 
geeoneluDecrt / Dat men nodj öefc BiCgaDering De 
fdbc ïüecftdjjbe o:örc foo Die in Dc JbpnoDej&ationael 
i£ ingcfldt alSjicr te refumecren en ib ’t mogeltjft at^ 
rcfïrren / ca Dat gcöacn bp De gctoilïige jpr°ömcicn 
arbcpöcn Deaennceniinge in Den baarc meDCte toillen 
Doen / om alfoo ban De IjoogljnoDige faebc eencmacl 
ten rpnöc te maften. 

i€ót Ijct refumecrcn Der ïScrftdijfte ojDre gccommitr 
teert öc üfecren ban 23cndjnpfen/ Dacc na^pDam 
in plaet^ ban ^omecpDijft abfent 30110c. 

12 July 1620. 

T .f) gcDam rapport ban De befoigne bp De J^ceren 
^ (ÊeDcputcerDen unt De «jjüden en .^teDcn geDaen 
op t lluft ban De liierftdylu Ordonnantie en ban alle 
reDencn Dacr ober in conflöeratic ftoomcuDe en ber- 
fïaen / Dat men in ’t rcce£ Dacr ban fal mentie maeften 
en Dc cmifiörratien op elft punt fcöjifccïijft Daecne^ 
ben^ ober feuDen / en Dacr bp boegen De conjiöecatien 

13 Augufty 1620. 

Cln in DebcrgaDermggecompareert^.^endcu^ 
^ ïSlcnoIDu^ en $ugo 2öepec / ïicrftcr.Dicnacen toe 
^dfc en in Den i|age / alsi <6cöeputcecDcn upt De 
.^pnoDe particulier ban SupDt-J^oïlanöt geljouöen 
ter ^ouDe / Die aengegeben IjebbenDe Ijacre ïafi bp 
monöc en in gefeftrifte aengaenöe ’t fluit ban De Itcc^ 
ftdpe orö|e / enomDaerinnietgeöaen/ bcflootenof 
gearccfïeect te toorDen bnpten ’t geene tot «BojDreeljC 
bp Dc ^pnoöe céarionael toa^ ingefielt Dan bp com= 
municatie ban Dc ^>pnoDe. 9|S nacr Deliberatie Ijaec 
gefept/ f)cn te bfbanftcn banöcmoepteenDieban De 
4H>noöe ban öc forge boor Decuflentodfïantbanöe 
bicclic / met begecren ban öaer inne te toillen conti* 
mieren / en boor anttoooröttcbetfïaen öatmenljiet 
niet DifTiricel in’t acimcnirn ban De lllerftdijfteorDre 
metmoöeratie/ correctie/ en fouDegetoeefl jijn/ foo 
De aiiDcre <6eimiceiöe prubincicn ’t felbe meöe te Doen 
gelieft IjaDöe. ©an fulitjs niet jijnöe / en De tierfte niet 
ftunnenöe toefen fonöec reglement / men befig toa.ö / 
en nocl) Defc bcrgaöering met öenccrflcn rcrljaiiDen 
ncemen fouöc De'fdbe oiDte te refuinedren / entebee? 
tcoijtoen Dat men in De faefte ftomcnöc / bccflacn fal 
’tfelbf te Doen metconmuimcattcbanöe^roeöeccn 
ban Dc ^pnoöe of fóerften üan Eupöt en ^ootöt ^0!^ 
lanöt / fonöec gun ’t fdbe in gefcljrifCc te geberi / maec 
Dat men De cföebeputeecDen inDe^pna.jcfouöeaens: 
fcörüben/ ooft De fdbe bmnaencn m prcjuöitie ban 
öefen in De «èpnoöe niet tc laeten befluptcii. 

19 Augufty 1620. 
I 

I& goeDt gcbonDcn Dat Dc^eecen ban SUentfjupfen 
en «^omec^Dgii met Die ban §JtorD?ecï)t / i^aeclem / 

3LcpDcn / ^ImfleïceDam / KottecDam / ^Iftmacc / 
l|oorn/<énftgupfcn en D’anfcerc&tcDen Die gen prfftnt 
lullen toiileu binDcnDeboorgaenDeconflDeratien fop 
De lllerftdijftc orDte) en Dc genie al^uu gemobecre tec 
ganDen fullcn neemen en Decorrectien ban naecbren» 
gen elft op ’t fijne en Ijicr Dan refereren en ooft letten / 
en rapporteren/ Ijoeen in toat boegen men DeHoben 
ban 3ulbde en De ^pnoben ban éupDt en 4&oorDt« 
^oIIanDc allergfbacgljlgftfl Daec ban fal Doen Decom* 
municatie om met cc geiaeften in öifputen. 

20 Augufty 1620. 

& geïafl te fdjigben aen De <6eDcputcerDen in Dg 
1 ièpnobe ter <ïBouDe / alüaec aen De felbe &pnoDc tc 
bermacnen eenigen té Deputeren/ mclftc men Decor* 
reetien en beranöcriiigen in Dc ftccftcigfte ofore te Doen 
fouDe mogen carnnnmircren / en ban gdrjften aen Dc 
ièpnoDe ban Soaiüt I^ollanDt tot ?ilftmaec ten fel* 
ben cpnDe. 

21 Augufty 1620. 

D<Ê l^ccren upt Defc BcrgaDermg gc&eföigneect 
IjebbenDe op De confiDeratien en corcectien ban 

De ïiecftdnfte <£>jöomiaime / Doen puntudgft rapport 
ban Ijacre geDaciic befoigne/ en na ’t fdbc toap gegoort 
en becflacn tod tc 5pn gebefbigneert / 3Ön becfocöt De 
(jBeDeputeerDcn ban i^aetlemDcgrDaencrorrcctientc 
ccfnmceccn en telingen op ’t papier/ om Dacr na aen 
Dc i^oben ban fjufïitic tc mogen tocrüen gefonDen / 
ten cpnDe Dc fdbe te ficn en te Dienen ban Ijaer aDbg^ / 
en Die gepen Door cenigc <!BeDeputcecDeu aenDcUter^ 
ftdijfte perfoonen ban Dc EupDt en SoojDt ï^oïlanDt* 
fdje ^pnoDe (Dacr toe bpöefdbefpeciaïgftgelaP) tc 

toorDen 



Kerken-or 
«lening, 

1620 taoj&mgecommmiieeett/ en öecfdbet bcOcnhcn Daec 
Kefoiutien °P 5DnDe becfïacn aen Defe becgaöering te refereren/ 

aangaande om Daec na alleg geBoojt en in goeöe acfjttnge geno* 
het ituk der men jjjnöc / geDacn te tooien alg men bebinden fal 

boo? öen 3lanöe en ïtecbenDienfï bcfï te beljoorcn. 
J©o?Deuöe ban nu af gecefolbecrt Dat aen De ^>tc* 

öen ©elft/ Hepöen/ cèouöc/ €nbl)upfen en ö al,; 
Djc Die ’t begeecen fuHen/ acte fal tooien gegcbcn te 
mogen blijben bp Bacre o?D?c Die fc dbg Ijcbbeii in ’t 
öifïcibueren ban De aelmocffen/ fonöcr Datfegeljou 
öen fullen toefen De fóer&enotöonnantie Dacr in te bok 
gen / of Ijaec De felbe Dien aengaenDe te onder toerpcn. 

2fiïg meDe boo? bafï gcrcfolbecrt boordt Dat geene 
acten ^pnoDale effecte fullen Ijebben / of pemant der; 
biiiDen alg Die bp De <£D. iföog. Zeereu Staten 
booccng fuïlen 5Ön gcapptobccrc. 

^at oobboo?taen alleClafTicalebergaDeringcn in 
De Jgooftfïeöen in elhcn Claffe 5tjnöe llcöen ban öcfe 
becgaDeringe/ fiilïen moeten tooiden gcBouDen/ ctr 
olie iüerhenDienaccn geljouDcn toefen te Doen ben 
’ecDt Daec toe geconcipiettc. 

2£lg meDeboo? bafïgefïelt en gerefoJbeecttoojbt Dat 
geene acten ^pnoDacl effecrfullen bebbenofpcmau* 
Den becbinDen alg Die bp De €D. JBog. $ertcti ^ta^ 
ten aldooceng fullen 31)11 geappjobcect. 

Tot de Hiftorie van P. Bors III. Stuk. 17 
nooDig fal 5ijn ’taDbijg ban De $oben bet Stijnue 1$2,1, 
Daec op te ncemen; en noopenDe D’augmentatie ban oe Rcr0i«tiea 
gagie (Ijoetoel ’t felbe fcet ccDelp en nooDig geoojDedf aangaande 
inecDej ig berfïaen Dat men doIgenöeboo?gaenöc rc<o h«c ^k0dtcr 
lut e Daec op niet boen fouDe / totdat De UerhenojCtë* j^ng. 
ning fal ioefen iiigetóïligt en gca?refïccrt. 

D 

17 September 1610. 

«5 ftctfteïijfte otDonnantie tègentooo?Dclr)b toe* 
fenDc ingefïdt ofte geco^rigecrt na De intentie ban 

öefe becgaDeringe/ tg geojDonneect bp De ©ree ban 
S3eiub«pfcn/ Die ban ©onecht/ ©elft/ ftcpDen/ 
^ImfïcrDam en 'SUlftmaec noef) eeng te toojDen gcre- 
fumcert en gelet of alleg toel ig geD?effeert / en Dat De 
felbe gebifïtecrt 5tjnbe/ cojcect toojDenDebebonDen / 
obccgcfonDen fal toojDcn aen bepDe De ï^oüen ban 
giufïitie te famen / om metDenanDetenDaetobccre 
bcrgaöcrcn en Die Dootgefien en op alleg gelet Bebbem 
De / Dcfe betgaDering te Dienen ban Baren eenparigen 
aDbtjfc en goeötbinöen/ ten epnöeOaeropte mogen 
tuo?Den geBoojt. 

19 September 1620. 

D<$ ©erefnmeetbe, en gecorrigeerde itecbelpcojï 
Donnantie gefonDen aen bepDe De £oben ten eptv 

De alg boben gemeiot* 

*4 December 1620. 

G€lefen Bet aöbijöbanDen^oogencn^obinda 
len föacöe op Bet concept en reöteg ban De ïicrhc 

ffjfie ordonnantie up Baec miffibe in Dato Den 11 ©e 
cembec 1620. obccgefonDen / ig goeDtgebonDen Dat 
’t felbe bp De ©cöepnteecOen / Die booj Dcfe tneecmac 
len op De boojfj Uecheltjlie ojDonnantie ijebben gebe 
foigneect / fouDe boecDen met Den eeefien gc-r^ami 
neect en Daec ban rapport geDacn. 

t 6 2 j * 
2<j May-2<Juny 1621. 

geïefen een langbectoogbanDe<ï5cDeputeecDn 
Aban De ^upDtBollanDtfclje en j^oo^DtljollaiiDt 
fclje ^pnoDen tenDccenDe om teBebbencen épnDelijlu 
geajcefieetDe UecbcnojDenmgc en naccDccojD?eopDr 
fcBooIen en Butoclijben en cefolutie op De betniecröe 
rtnge Dec gagien ban De ©jeDifcanten in De blecpc J)tc 
Den en ten platten ILanDe. 

5Sg berfïaen Dat men met Deneer{ïenbpDeBanfct 
fal neemen Ijet (iub Der öer&eno?Denmg / Dat tpen De 
punten ban De fcljoolen en Butoelijben faï Doen ftami' 
ueeteii om te fïen bantoat con|iöecatie Die 590 / en o' 

III. Stuk; 

25 May-26juny 1621. 

T.D Deliberatie gelept tocfenöeBct r9pitntban’tt^ 
Act’g omme eenige npt Dcfe bccgaDecing te commit^ 
teren / ötc met öe èebcputeeröcn ban bepöc De ^>nno? 
öen ban Dcfe Piobincie mpgen BanDelen op Bet fluit 
ban De Uerbeno^Dcning / en Daec bp gclcfen ’t berfocli 
ban bct^De De JbpnoDen fjiec boben becmclt / ig bp De 
Ifeeren CDcïen en alle De ^teDcn ecnpaccigltflt bec* 
faen / Dat Ijet felbe fccc nooDig en Dicnfllg ig / en met 
öen ceefien Dient afgeDaen te too?Den / ommeoclücc* 
ben ban Defe 3£anDen in rufïe te btengen en te IjouDcn/ 
cn ccng ecu epnöc ban foo goeden en goDtbjurljngcii 
toerfi te maelien. ©aer toe 31)11 gecommitteect < ooit 
om De berDctc berfoehen Dec JbpnoDen te eramineeö 
ren) De ^ecren ban 25entBupfen en ^omecgDijli met 
©o?Djed)t / i^aerlcm / ©elft / H-epDen / '3Hmf!rc< 
Dam / botterdam / ffilbinaec / ifodjn cn CnltBupj 
fen met Den ÖaeDtpenfionacig. ^al in Deboo^fjbe' 
öigne getrcDen tooien Den22 3unp/ enüatDe«0e« 
DeputeecDen ban bepDe De ^pnoDen Daec tegen be^ 
'cl)?cben fullen toefen m Oen i^age te Bomen. 

aöjuny 1621» 

T geïefen ’t geen öe ©eDeputeetben ban öe §pnoöm 
a ijebben ingejïelt / noopenDe Dc Diffie.ulcepten en con* 
jöccatten bp Bate in De conferentie met De bootfsHef» 

een 4BeDcputeetöcn op De ütecbeno?Deninge gcinobact. 
€n ig naec deliberatie bp De J|eecen CDelen en Steden 
berfïaen cn gerefolbecct / Dat De boojf$ ©eDeputeerdea 
ban De ^ptioDen fullen boecDen gedemitteect en fcrieus 
felglt beemaent / Detogle fp lupöen nu berfïaen BaöDcn 
öe goeöemcpninge en intentie ban De Hecren Staten / 
Dat fp in bepDe De toeltomenDe ^pnoDen bailöcn arbeps 
Den ch alle mogeïijbe aenraeöinge Daec toe acnbuenöen / 
Dat De boo?f3 Uerlteno?öeninge / foo Die nu bankbede 
moeptc cn arbept ban boegen öe I^eccen Staten gcD?ef= 
fcect cn bp öe ïloüen banSlnfïitieBaecaöbrjg opbeer 
blaect (g/ bp De felbe dbpnoöcn mogljte bUt rOen acnges 
nomen: op bat foo gocDen en boot öe rufïe ban öe 
Ucrbeti öeftc itanben nooötgen Vnèrlt eeng ten epnöe 
gebjaclft/ cn metDPputcerfiibanfaeftcnDieuiaBÓDcg 
l^cpluje ïBüO’öt indifferent 31JH / niet langer opgeBou^ 
beu / ofte m meerder bectoijDecmge gcb?acl)t en toerDe/ 
met berfehering Dat De BoogBgcmrite I^eeccn Staten 
öacr mebe niet anOerg boo;eit Ijebben ban omme mee 
öe brfïe eenigpept en correfpondentie tujjchen haere Ed. 

'dog. en de Ke, ken den dievji Godts te vorderen, en dc handt 

d(,er aen te houden, dat alles in eenigheyt Ctl porde 02Ö2£ 
magl) torgaen/ cn \nd onöcrBouDen toojDen. <Snöc 
Dat De boopioeniDe OBeöeputrerDen tcrfïonöt naec’f 
houden ban dfie Jipuobe De herren ^fcommittertDcn 
tïaöen toiïlen berïDittigen en bp gefcfjpfte ter Ijanbriï 
'tellen De beboilliginge ban De ^jnioDe in Dc bonjf'3 ïier^ 
ftenoiDeninge / ofrc öe confiöeratien ban importantie 
en in <6oDtg ÏDo^öt gefonDrert ter contrarie / omme 
De felbe aen Dc löectcn édelen en JbteDen obergf ^oii&en 
en ter naefïa- bergaöcdnge Daec irnic geDacn tetoo?* 
öen / fulhg alg boot De mecfïc rufïe ban <6oDtg fteebe 
bcbonödi fal tboröciï te beïjaoren. 

Defe R efolutie werdt ook gevonden in de A cïen vart 
de Synode rot Haerlem 1621. gehouden, arr»45’.uyt 

e welke de woorden in curüjf geftdc» zijn gefup- 
pleerc. 

[€ Hèt 



Byvoeghfelvan Authetw. Stukken, 18 

1620. Het ontwerp van de Kerkenordening gelijk ze door 
laft van de Ed. Groot Moogende Heeren Staten van 
Hollandt en Weftvrieslandt was gerefumeert, gecor- 
ngeert. 
houdt. 

en gedreflèert , was van den volgenden in- 

De Kerken¬ 
ordening foo 
als fe door 
laft dct Sta¬ 
ten van Hol¬ 
landt was 
verandert, 
verbetert en 
op hunne 
Ed. Groot 
Mog. naem 
geftedt. 

KERKEN ORDEN IN GE 

DER 

GEREFORMEERDE KERKEN 

V l N 

HOLLANT en WESTVRIESLANDT, 

gemaekt en uyt gegeven by de Edele Moogen¬ 
de Heeren Staten der fclve Landen. 

<5, 7,8,9,10 Artij'kel blijven onverandert. 

ii Artijkel. 

O © D’anbcr sijbe fal De foerfcenraebt / alg cep?e* 
^l'entercnDe be gemeente/ haere^ienaer^fonber 
r.cntuffé en confent Der iföagiflraeten en oo?beel be£ 
Cïafll£ niet moogen bedaeten/ en fullen top ofte be 
IBagifïcaetcn refpcertbdijli be felbe <Dienacr£ ban 
bctjaojltjft tractemcnt becfojgcu. 

12 Artijkel blijft onverandert. 

13 Artijkel. 

VT % ’t tooozbt behouden te fleUeti / rnbe fal op Der 
fdber onbcrljoubt/ gdtjh oofc banbetoebutocn 

bec ^ienaceen in t gemeen/ bcboojlijiien en nacc 
gdegentljcpt gelet tuojben. 

1620. 

Geen Predi¬ 
kanten te 
verlaeten, 
fondet ken¬ 
nisen verlof 
der Magi- 
ftraet. 

voorreede ‘T) C £SDbcrfcfjap / «Jöcïeit en ^>teöcn ban i^oIïanDt 
en inleiding. en JDeflbziepianbt / tep^efenteeienöe be Staten 

ban be felbe 3tanben / boen te toectcn: alfoo top tot 
boozöecinge ban 43oöt£ eece / en ban be Cb?ifïelijfte 
03eëefo^meecbei3digic/ todfïanbt/ enecnigljeptban 
be Veelte ban^ollanbtenl©efïbzie£Ianbt/ enbetoee# 
ring ban alle ö$ozb?e / en confufte / noobig hebben 
gebonben / bat be lüecfcen ban be felbe Hanben met 
een goebe en eenpaerigc ïierhcnoxöening toccben boo?- 
fien: <èoo $ ’t bat top na boozgaenbc rijpe erammatte 
ban’t geenc in be Jtationale &pnoDe/ lefidrjh tot 
«Dozöxecbt gebouben / tot bien epnbe becaemt / en onjl 
t$ obergelebert getoeefi/ bier op gebabt bebbenbe bet 
aöbrjö ban be IDxefiöenten en föaeben ban be Hooge 
en ^?obincialeföaeben/ mitjSgaDecgbanbe&pnoben 
ban |)uubt en cDooxbt fèoïlanbt / geozbfneert en gefta- 
tueect hebben/ oibineecen en fïatueeren bp befen be 
punten en be SÖttijfcelen biet na bolgenbe. 

s i. 2 en 3. Artijkelen blijven gelijk fe in de Kerken¬ 
ordening by deNationaele Synode 

zijn geftelt. 
* 

4 Artijkel. 

Terkiefmg “VT A hetwoordt berltiefliige in te voegen , be todhe 
der predi- XX geffcbieben fal na bcozgaenbc ballen en bibben met 
doen'mete onderlinge cojrefponbentie ban be <£(jzi|ïdgfie <Dbe# 
cenigen uyt rigljept / ïterlientacDt en «©iaftonen bec plaetfen re? 
de Magi- fpecttbcïïjft / mit£gaöcr£ benniffe ban be Claffen/ 
fttaer* bacc’t felbe tot nocb toe gctyuphdgft ï0 getoeefi: te 

toceten be üïecftenraebt met be^Dialionenfullenbaere 
iDbccigbept acnfpzcdmi en berfoehen/ bat bun bdie# 
ben eentgen upt be jflSagtfïcaeten inbc&tcben/ ofte 
ooit upt De gemeenten ten platten ïanbe / boenbe 
pzofcffjc ban be dBecefojmecrbc Cljxifïdglte lïdigie te 
rommittcccen / om gefaementlijlt ober een bequaem 
^ienaec beb IDoojbt^ te bdiüereren I enbe baec ober 
met ben anöeren bnrbzacgcn 3jtjnöe / fal met goeötbim 
ben ban be .ïDagtfïcactm / ïiechf nracöt / en ^ialta# 
ncn tot bec beroep ojbentelijrt toozöen gepioccbcert. 

5 Artijkel. 

A Cbter Dit SQrtpcI te fidïen/^e geene bie bet reebt 
**ban pzefentatte beeft j falfïcbbebbcnteceguleeren 
naec be negen mrtgfteïen op’t JusPatronatus bp be 
Nationale i»pnobe tot ^ojö?eefjt gcconcipieect / bp 
onb geapp^obcert en bier aebtee geftelt/ met becfïam 
bc/ nocljtan^ boouz foo beel bet adjtfte ^Cctijftel bc# 
ïangbt/ bat top aen ong bouben be ItennifTe en becifie 
ban be contcoberfien / inbien eenige tufleben be 3pa= 
tronen en be Utecïten quaemen te baüen ober ’t felbe 
reebt. 

14,15,16,17,18 Artijkelen blijven. 

19 Artijkel. 

D<g iftccfeenraeDt fal aebepben en bp be iBagiflraet 
acnljoubcn/ Dat ’cc ^tubenten inbe/Cbeologie 

5bn... 

20 Artijkel blijft. 

21 Artijkel. 

D<e ïterftenracbcn fullen alomme beïpen toefien / 
bat be iècboolmcefïcc^ bp ofteboo? o?b?e banbe 

^berbept behoorlijk gefidt toojben/ bie niet Alleen. • - 

22 Artijkel 

VfSCbetooozDen verkoorenworden tefleücn/ WCt^5°“^ 
ftenniffe en goebtbinben ban be IBagiflcaeten / verkiefen 

en achter bp te boegen/ JDelbecfïaenbe bat ten minftemin*« 
b’eene helft fal bechooren toojben upt be ingeboojne uyt innebo0i. 
ïanbtfaeten / en bozbec cegarb genoomen op fooDae# iingca. 
nige bie eenige jaeren in ^teben en plaetfen hebben 
getooont- 

23 en 24 Artijkelen blijven, 

xy Artijkel. 

NfC be tooojben armen goederen, bp te boegen l‘ 
®ot be «DiaUonen fpecterenbe. 

2(5,27,28,29,30,31,31,33,34» 35» 3^ 37> 3^? 39» 
en 40 Artijkelen blijven onverandert. 

41 Artijkel. 

AC (1 ter DetooojDenafveerdigen fullen bp te boegen / ^ Stttea 
op be toelbe tnebe onfe (JBebeputeccben / boenbe Gcdeputeer- 

pzofefTieban be <èecefo?meerbe Religie/ fullen berfebö' ^“fchijncn 
nen... in de CIa(- 

ïën< 

41 en 43 Artijkelen blijven. 

44 Artijkel. 
> N% ’t tooojbt School mcefters in te boegen/ bpbe 

^berigljeptgeffelt. 

45 en 46 Artijkelen blijven. 

47 Artijkel. 

A %\e jaerg (’t en toaere bat be noobt tenen ftojtcren 0rdre op -t 
^tijbt becepfcbte/ fullen in ^ollanbten IBefibzie^; houden det 

fanbt / na onfe boozgaenbc autljorifatie / en ten ober# synodco- 
flacn ban onfe Commiffanffen/ ttoee particuliere 

&pnoï 



Tot de Hiftone van P.Bors III. Stuk. i5> 

&pnobm/ f)rt ecne in ^upbt-öetanD?emiftoojDt- 
1 ftollanöt/ fucccffibdijft geïjaubcn toojöcn / tot todfte 

not neöer €IafTté ttoee ©ienaeré/ en ttoee©uDciv 
lingcn afgcbeerDigjjt fuHen toojöen / cn m ’t fdjepöcn 
öetfdbe jèpnoDen/ fal bppeöeteenHetftebcrojbent 
toojöen/ om/ metaöbij.sDeéClafTié/ öe naefte £>p; 
noöen te bebojöcren- 

f Dit At- 
tijktl fprak 
vnn de correj- 
pondentie die 
yidtr Synode 
fiud vry/ieen 
te ver/oeken 
en te houden 
riff fiin na- 
iieunfe Syno¬ 
de of Synoden. 

Het48 Artijkel f geheel uyt te laeten. 

49 Artijkel blijft onverandert. 

Het 50 Artijkel uyt te laeten en in de plaets te ftellen. 

A %§’cz een Nationale &pnoöe beroepen toojöt' 
rx fjjifcn ttoee «©ienaeré en ttoee <®nöcrfin; 
ncn upt elfte particuliere^pnoöe / met onfe atitijori 
fatie cn Hceftdyfte infïructte Dertoacrcé afgcfonöen 
tooien. 

51 en 52 Artijkelen blijven- 

53 Artijkek 

ïeeren naer be HerftenojDcniug Der 4Betefo?mccrDC ifoi 
Hcrfte bp bc Cbclc Utoogenöe ïeeren Staten ban 
^olïanbt cn JBefïbtieélanöt gcmacftt en uptgegeben / 
en be .fBagifïraetcn öefer Ürteöc Ijouto cn ges 
trouto cn gdjoo2faem te toefen; fonöer betftojtinge 
noefttané ban De beden mijner beeoepmgeben^tes 
nacrcn Dcé ^epïtgen <ömangeliumé in 4Boöté ïS^oojbt 
opgdept: enbe boo?té alle^te boen en te laeten toat 
een b?oom <0nberöacn en een goebt getroutp ^Bicnact 
Deé <èoDDdijftcnï©oojDté Der <©ercfojmcctöe €ï)?ifïes 
lijfte Hdigie beftoo^t te boen en te laeten / cn alfoo in 
mijn beroeping te blijben cn te bolbarben/ foo tod 
in tegenfpoebt/ tijöt ban cojloge/ pcfl/ ofte an* 
Dctflné! alé in boojfpoeöt cn tijbe ban b?cbe. 

Korts daerna hebben de Gedeputeerden der Syno- 
de op het ftuk der gecorrigeerde Kerkenordre de vol¬ 
gende Remonftrantie aan hare Ed. Groot. Moog. 
overgegeven. 

VT toOOjben Nederlandtfe Kerken tn tC boegen 
i-N enbeben <£f)?ifMijften Catec&iémué... 

54 Artijkel. 

A Cbter bet to002Öt Schoolmeefters te tefielïenbe 
H todfte De IBagi^raeten of^djolarcljen fulfté fuF 
ïen otbonneeren- 

Het 55 Artijkel en de volgende tot het 70 toe, 
blijven onverandert. 

Het 70 Artijkel geheel uyt te doen en in de plaets 
te ftellen, 

dc huw lijks- A Cngaenöebeïjutolijftfdjefaeften fuïïcn be Uitriten 
fceken. £\ cn Herfteïtjftepecfoonen fïcï} regulccren naer onfe 

politijfte en particuliere t^jbonnantien ban be refper* 
tibe jBagijïraetcn / tot Dien cpnöe ge-emancert en 
nocb tcemanccrcn. 

Het 71 Artijkel en de volgende tot het lefte en 86 toe 
fullen blijven, en in plaets van het 86 fal 

geftelt worden, 

A Hïe todfte punten / en Sfirtijftdcn in bc Hcrften 
Hctflotdei rxjjan Üollanbt en J©efïb2teélanötgeobfcrbeerten 

naergeftoomen fullen toojöeri / fonber bat cenige Her* 
fte/ of Claffié/ fjter in eenige bcranbrrmg falmoo- 
gen boen / referberenbe aen oné be interpretatie / 
bermecrDetmgeenbermmbcrmgban befen: laffencn 
bebeclcn allen en eenen pegdijfte flcb biet naer te regn* 
leren ; alfoo top tot opboutoingc en todfïanbt ban 
<8oDeg Hier be/ en öienfïe ban ben Hanbe’tfdbebe^ 
bonben Ijcbbeu te bdjooren. ?ClDu^... 

Aen de Eedele Mogende Heeren , Mijn Heeren dé 
Staten van Hollanten Weftvrieftant. 

Kerkenoi 
deniug. 

FORMULIER 

van den Eedt der 

KERKENDIENAREN. 

byddePtdedi° T ^belobe cn jtocere bat ift in Den ïicrbenbicnft / baer 
kanten, ^ik toe beroepen ben / <&obt beï|ecregetroutoelijh 

Dienen / en fijn ï^cplig IDoojbt in alle fupberbept 
boo?bjaegenfal/ tot berbjepbingban be glorie cn eert 
<!3oDc£ / enbebojbermgban be faligbcptbcr gemeen^ 
te Die mp bebolen i^: i©at ift in bc.Öcrftelbftebcbie^ 
ningc mp fonber eenige menfcbcïijfte pafTie fal regu? 

Eedele Moogende Heeren. 

GCben met bcbooreïbftc eerbiebinge te bennen De 
«èebeputeefben ban bepbe De ^pnoben ban&upt/ ft5* de ofte 

cn ^ooit-boilanbt / boe bat in be lacfïe ^pnoben / foo vertoog van 

binnen föottctbam al^ i^acrelcm gebouben / boo? be weegen de 
<J5ebcpntecrben ban ben gemdöe^>unoberappo2tge^mclt en. 
baen3ijnbebaniitoe<Scb.lBo. tfScfalutic nopenbe öe ia°d[r/he" 
Herhntojöentnge / om ofte be felbige aen te nemen met synode ter 

be beranberingc bp utoe €eb. Moq. Daer in gemaeftt / ^ van do 
ofte om/ in cad ban toeigcringe / mpojtante en in J™°dr; 
OBobe^ tooojt gegronbe redenen te fïellen / toacrommc Staten van 

be Herben öe felbige beranberingen niet en bonnen Hoiiandt 

toefïacn : ^ooi^’t/ bat alle^ in bcgemelbe^pnobenover2escvea' 
bcboojlijb / en in be toeefe öe^ I^cerni obertoogen 
5ijnbe/ bc felbe on^ alg b^c rcfpecttbe «iBcbeputeecs 
Den hebben ter banbt geficlt/ enbe gelafi/ om utoe 
€eb. iiBoog. fcbjiftcïijben ober teleberen/ fulb^al^ 
bolgbt- 

©erfoebenbooteerftin alle bemoebigbept bebootfj 
^pnoben bat bc ïierftem^bje / foo aléfe ié geconci= 
picert / en gecefumeert inbe ^pnobe ^ationali toü 
^oib2ccbt / in Den 3!are 1619/ onberanbert / foalé fe 
lept fouDe mogen toojöen gea^ceflecrt/ om rebenen 
bier naerbolgcnöe: 

Om bat alle beranberingen en nieutoigbeben tl 
bermengt 5ijn met berfebepben pericuïen ban Stoa* 
cigljcben cn miébcrfïanben. 

Om bat eenige anöere p?obintien/ aïé lïptrecbt 2. 
en (©elöeclanbt/ in ’t aennemen en ajrefïeercn ban be 
felbige 02b?c aïccbe 51311 boojgegaen. 

©mbatfulbé fal Dienen / om met be anbere ber* 3- 
eenigbc ^2obintic bcé te bafïer eenigljcpt te onberbou* 
ben / foo inbe regeringe ber Heeften / alé ooft in bc 
leert in bc toeïfte ïtcbtcltjft onecnigbept ftan ontfïaen / 
alé’cr brcfelirpbcntbcpt ts in De regeringe cn 0302e. 

<©m bat be Hcrften Ijicc tc ïanbe al ober lange 3ijn 4, 
in gebjupft en pjactpcque getoeefï ban befe ojb^e / en 
bat met grootc toueftt cn fliebtinge. 

<&m Dat beberanbeeinge hupten alle ttoijffeï nocts r 
faeftdijft fal oo2faftc gebni ban nieutoe bifpnten / cn 
mtébcrfTanöcn / niet alleen tuffdjenbe Herftenbicnas 
reii en.HBagiflraten/ macroeft tuffeben be Hcrften? 
Dienaren onört malftanbcren / en tuffcljen öe .HBagi* 
ftratm onöer ben anöeren / alfoo Ijctftcmidijft ié Dat 
bede onber De USagiflratcn be bccanöennge niet en 
app20beren. 

€)m Dat men aïrebe fïet nïtoaer ’t Dat bc Hcrftiiibie? 6» 
naren be beranberingc acnnamcn (’t Jaaeïït fp boel) niet 
en ftonnen bom) bat öe Heeften ebentod bc fdbc niet en 
fullen toillni aennemen / foo öatfnen öe beranöecmge 

€ 2 êben* 



20 Byvoeghfel van Authent. Stukken, 
1621. Ébfrttee!nieten fouöe bonnen in’t toerh fïelïen ofte 
Remon- 

ftrantic. 

i. 

I©. 

£ J. 

- pcactifecen. 
~ <®m öat öe^eeren Staten ban i&ollanöt en J$efl* 

bjiefïanöt boo? Defe Deo?öre/ foo als fe legt öebben 
geapp?obeert / en gea?cefïeert / fonöec eenige becan* 
Decinge/ blijhenöebp öe föefoïutie genomen den 18. 
<Decemb?$ 1619. tig toelhe ïïefolutie utoe €eö. IBog. 
beefoebt en gcbcöcn toeröcn tetoillenblpben/ aljf 
boen tec trjöt met goeden ceöencn en infïcöten ge= 
nomen. 

<Bm Dat öe felblge Sfccccu Staten bp Ie anöere$?o* 
binden boo? Oefen ccnflelgh bobben aengebouöen / 
üatöefelbeöefe o?Ö?e fouöe toiïlenaer.nemeu/ foo a$ 
felept/ fonöec bccanöecinge/ toaeromme te ftoopcu 
i$ Dat bet geeucöateCeö.lBog.metgoeöe reöenen 
anöecc bebben getaöen / omöefelbe ceöcnen ooïtfeL 
becfullengoetbinöen. 

<0möatDeberanöecingefaïflcehhen tot ftïcpnacb0 
tinge ban öe ^nnoöe .fèationael/ in öe toelhe öefe o?ö?e 
gccefumeectig/ enöeutoe ^eö. 3Mog. ïjace <&ecomit* 
teecöe bebben gebaöt/ Die boen ter trjöt gantfeb geen 
mentieen Rebben gcmaeht öatinöefeeenigcbecanöe* 
cingeöoo? «toe OÊeö. HSog. fouöe jijn te bcctoacötcn / 
maee met fjaec flilftotjgen genoegfacm te becflaen Ijeto 
ben gegeben ïjaec genoegen/en öat De o?D?e n« fo gcflelt 
toa£ Dat men becljoopte/ öat öe ©jobintien öefelbe fou* 
Dec becanöcdnge fouöe aennemen en a?ceflecen / ja Dat 
meet $) aï£ nti aïlc$ in öe boojfs &pnoöe üationael 
In gocöe b?eöc en eenigheit afgebanöe'lt/cn in gefebjifte 
toeebatettoag/ omaenbate ^oogmogentbcöen obec 
teïebecen/ bebbm öe ifcecc Comiffacifen / öoo? öe 
i^eeceu ban foliant en ï©cflb?iefïant / bie op Die 
trjöt p?cfiöretöen / en met namen öoo? Den ©eece 
3Bup4$/ ^tboutban ^o?ö?eebt / De becgaöeringc 
(al^ nu De fdbe op bet fcftepöen flont) upt name en 
ban toeegrn bate ^003. jfógog. boogltjbcn boo? baten 
Sefroutoettfac&ept en goeöe öicnflen Den heeften 
m lauöen geöaen / beöanht / met beemaninge aen öe 
2$?oeöercn/ öat fpboo?tg alle faeheninöcc 5üieföcbe* 
ïeiben/ Dat Öe getoenfle bjucljt ban öe Jbpnoöale Sïefa* 
bttun l foaïSöientt genomen toacen / obecbïocöelp 
mogten too?öen genoten / en ooit met erpceffe belof¬ 
ten öat Dei^ceten banïjatenttoeegcntotbeboojïpe 
mainctienement banöe boo?f5 Sjefoïutien toilöen av= 
bepöcn / toaer op 00b gebolgt iS öat utoe Hoog. 
JEoog. bebben gcfocljt / öe Sfoog- JBoogj^eecen Sta¬ 
ten ©enecaeï met goeöe ceöencn tot öe aenneminge 
Dec fdbec üecHenocöeninge fecieufdijh te öifpone; 
een. 

<&m öat Den Hcchen öefec 3tanöen / met öefe.becan* 
Decinge alle ïjoope gcnoegfaem afgefncöen toeröt ban 
oont te fuïïcn gecahen tot een algemene eenparige 
ïtrrheno?ö?e / en foo fouöe men in öe &pnoöe ban 
^ojöKcbt / De refumptic banöe Hecheno?öeninge niet 
bcrïócft bebben bp öec bant tenemen / Daec noebtanö 
De Sf sccen Staten <Dene cael 3Scte ban Confent tot bet 
fjouöen öesS&inoöi j^attonaliS bebben becleent/ tod 
ecp?effdijbmetöcfeClaufd/ Dat in Den ^pnoöo niet 
alleen öe Confeflle en Catecbifmu^ / macc 00b 
öe Stecbcnojöeningc / in öefe Eanöen tot nocb toe gc^ 
pleegt / fouöe toecöen gccefumeect / geïpmen ban 
alletijöen ia foöanige bergaöennge gctooonlijb iS te 
Doen. 

0m öat fo Dcc eenige bcranöennge fouöe becflaen 
toecöen noöig tc tocefen ) ’t fdföe bebOo?De na tiedjt 
ea o?öce öec herben tc gefcbicöen / in öe nacfle ^pnoöo 
iSitiosiaü / bolgenöe öe boo?gaenöe Claufd ban öe 
^Icteöe^ Confent^. 

BojöerS aïfoo in öe bccanöecinge De^ i&yteïg gefegt 
toccöt/ Dat öefe föecbenoiöentnge fouöe gemaebt 
3Ön bpöe^cö. JlBoog. #eeccn Staten / ^e. <l£nöe 
bet notoir iS / öat bet fdbe fïnjt met Öe toaecbept 
Öec tjiflouar / $»jnbc a!le öe toecelt üebent/ öatfe gC' 
tnadtt iS in 5c ^nnoöe jSationael / balgenS bet ted)t 
^^ïitebe in <0oDeS tooo?t gegcont/ alp tenen i$ 
2,®oeff. 3. 6. en i Coc. 14.. 4.0. ^aa Dient öe betan^ 
Dednge/ ofte nagelaten/ oftealöu^b«ftdt. 

KERKENORDENINGE 

der 

GE REFORMEERDE KERKEN, 

16 2i. 
RemoB. 

fiUBtic. 

van de 

I 

VEREENIGDE NEDERLANDEN, 

Geftelc in de Nationale Sinodo gehouden binnen 
Dordrecht indenjare iöi9t en omraeinde 

Kerken van Hollant, en Weftvrieslandt 
onderhouden re worden} gear* 

refteert en uytgegeven by de 
Eed. Mog. Heeren Sta¬ 

ten der felyer 
Landen. 

rij f te anöerfïnt^ fouöen öie otiöe öifputen en bcabec 
^ Icn obcc’t ccdjt ban DeiiecbdijbeSiöonnamien te 
(lellen/ enraahenlicgtelijbcn toeöecom*bectoel^toecs 
öen / toaec öoo? niet Dan nictitoe btcbietmöing xi / en 
bcrbittecingentc bcctoacfiten fauöen fïaen/ éto fouöe 
öaeceubobcnpublicalege bebefiigt toojöen/ ’t gene 
'ttodb De föcmonflranten tegen be llecbm ( en na* 
mdijb Sobanncp' itpcenbogarct/ infgnbocben obec 
Defe matecien / ban ’t ^mpt öec Ijoage cDbca'abtpt in 
üterbdgbe faeben ex profeffo Daec toe uptgegeben/ öeb* 
ben gefufïineect / namentlqb öat bet maeben ban 
bcno?öeningen öen USagijlcateii iS eompttecenöe; 
’ttoelbe öefelbe 00b obec al tot gcote beclïocinge Dec 
fticcbeii/ en 3lanöen btbbcn gefoebt t. pjactifecen/ 
en öe booifj Utecbcn met goeöen ceeöm en ecnfl bebben 
tegen gefp?obcn. 

0e£gelijbeu Dienen om öefelbe oo?(aeben / Deïaefïe 
tooojöen ban öe b00?ceöen / Statueren mits defen , 
de Poincren en artyculen hier na volgende, alöUji 
bCCanöCCt te toefen : ftatueren, dat de poin&en en 
articulen hier naer volgende, voortaen lullen onder¬ 
houden werden, toacc mcöe 00b felfê öe ftn ban öe fa* 
be beel betec / en öupöelgbec fouöe uptgeö?ubt toet* 
öen. 

<£nöeom nuboïgen^te boomrn tot De 2ücticuïcn 
in’t befonöec / oojöelen öe boofj ^pnoöen / Dat De 
bccanöecinge in öen biccöen act. e’cncnsael bdjao?öen 
naec gelaten tctoojöen. 

€>m öat öe becanöecinge foo öupfïec/ en ttogf* 
fdacljtig gefldt iS / Öat men Daec upt niet en ban bec* 
(Iaën in toat boegen öatmen fouöe moeten ptoce5 
Decen in’t beroepen banöe iïerbtnöienacen / toaht 

<Cntoo?ötmctuptgeb?ubt Ijet getal ban De peefo* 
nen öie ban De 4®agificaet fouöen geöeputem toec* 
öen; 

«Cnbe toccöt 00b niet öupödijb genoegb gefegt öat 
Öiepecfoncn fouöen moeten fgn Eeöematen ban Öe ge* 
meente/ alfoo men 00b üibtoilS beeft gefufïineect / 
öat öie ge ene öie tot bet geboot alleen hoornen / Daec 
meöeoob p?ofef|le boen ban öe (6ecefo?meecöe öeh* 
gie. 

^Sljl’ec gefegt toccöt / dat de Gecommitteerden van 
de Magiftraet met den Kerkenraet over ’t beroep 
met den anderen Tullen verdragen, DaCC «pt en ban 
men niet beedaen / of Dit faï mogen gefeïjiföen niet 
obccflemmingc oft alleen bp accomoöatie / ofte anöec* 
(m.S/ cninöien fe niet en bonnen becöjagen met Den 
anöecen / toat men öan fouöe moeten Doen. 

&00 De meeninge fouöe toeefen ban öefe torcanöcdn* 
ge Dat Öe <6eeommitteecöen ban öe JÉagiflract in bet 
berbiefen ban eenöctbciiDienacc/ 00b fouöen meeöe* 
(lemmen/ ofte beebiefen beneffeuS Den ïtecbencaet/ 
öat en fouöe niet bonnen banöe Herben becflaen too?* 
Öen tc bebocen / om öefe bolgenöe reöencii. 

1.0m öat fuïli^ geen funöament en beeft in cSoöe^ 
tooo?t / in ’t toelbe men hïareïrjh bcbinöt / Dat öe bec* 
bieflnge ban öe Hecftcnöienacen toccttoegefeb?eben 
niet Den iBagifïtafen / ofte öen «^ecommitteccDen 

i6ö3 fa,*.. Dec 

1. 
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ÏÖII. 
Remoa- 

ftiantic. 

I. 

1. 

a: 

II. 

III. 

berfdbec/ tnaer alleen öe Herbe/ ofte öe gccne/öie 
öe Herbe ÖG02 toettige Hcchdijbe üecoejjiugc repjefem 
teren 1 gelijh bet fdbe bïijbt- yw 

^cc. t. z3. Cnöe fp (9CpofIelen) fldöcnbcr ttoce. . 
Wtt.6.3. &ictonbecïI na fettwii mannen/ en !p 

herboren/ bcrgj. „ ,, „ 
5Hct. 13.3. berg 5. Wfp(öeHeeraecg/ en Pwpïj* 

ten) Ijaec öe Ijanöen op gelept hebben / ’t to«l* 5P0£ 
Öfl/nbebben / alg bc £.<fceefï tot Ijaec gefept üaöüe 
bers z. fehepbcc nip ©auïuin en 33aruabam1/ <$t- 

let. 1XV3 (W3P «pofWeiv in alle ^meenten 
babben met op bcffiuge bet banöen / <0uöetIingcn bet- 

°9(iet* i r ii ^oe bodjte bet ben ICpofïdcn en ben 
«©uDeclingen met Qtljctl öe ©ccgaöcringc gort / 
fommiae mannen upt ben tcbctbicicn / eti (Je- eu i5* 
«Daetoin ijecft net on? ecnbzactjtdijtt bcrgaoecc / goct 

» a..«n 
öïaetfeheeft gcljaöt / OetoijleDe Herbe noef) toag on* 
öfr öe ©ruöciifclje abccljepc; toant booj ecc|t en 
aeben be ?Hpofïeïcn niet eenen Kegel / todbe boot öie 
trit alleen foube buten/ maeroohbie in toebuomenöc 
bootaltnt in be Herben foube onbedjouben inetöeu/ 
ndtift blgïic iiCirn. 5. «• xr- öacc $au!u$ ^1:no' 
theum alfoo arnfptceht ; 31b betupge boot <©oöt/ en 
hen ©eere 3c|i«ri Cf)?i(lum / en beu uptbetbooren 
aangelcn ' öatgp bit betoaert / fonbet boou20o?öcrï / 
niet Doenöc na toègenegcrttljcpt / legt nieniant ftaefïe* 
inft bc Ijanöen op / $c. €nbe nacröicii upt be tooo?* 
ben oBobg / geen anbec Kegel en ban booKgdnacijt 
tooien / foo moet nootfaehdijb bolgcu / Dat befe ge* 
meïbe Kegel in <Soög Merite moet petpetued Jijtt / ofte 
bat bie iupoffcfcn in Defen noocfaekdijbcn tjanbd / be 
Uedte £{)jtfïi fonöer febecc ojöec foube gelaten 
hebben / öaec nedjtang Den 'SGpdfïel Ipanlus* 1 €im. 
114.15. tod ejcp?eflelij& fept / bit feö?ijbe tb tot u 
op öatgp toeetet boenten befjoo^t te betbeetcu in bet 
bupg begeerten: Ccnttoeeöen/ foo foube ooft bol* 
nen / bat De Herbe onbec be CfjjifldDbe «Dbetbept 
ban erger Conöttie getoojöen 5P / afêfe onbec öe ^ep= 
benfehe gctoccfl i^: (Ccn öeeben/ fiaet te bebenben/ 
toanneec be Cö?ifïdijbe abecigïjenbt onbecflaen 
foube bit cecfjt / be ftccbe ban OSoöt gegeben / oen fidj 
te ttebben / boe bat baet be namen ban ©ocfletljeecen 
bet Itetbe foube competeren: ®en bictöen / ië’t 00b 
aennicrbdgböat niet betoefen ban toerben/ bat foo 
ergen^ten njöe bet ?Cpo|ïdeu/ een abeefjept €\)^ 
fïen getoojben i^ / bit reefjt ban ben ^Cpoflelen ben fel' 
ben ié obergtgeben / ofte bat fp ’t fdbe öaec acngcno - 
ntcn’hebje/ maettodfjctcoutcatie ttpthd ejtempel 
^ergii ^auïi / tot ben gdobe€ïj?i|hbebcect3ijnöe/ 
ió bltjbenbe / toelbe niet rcgcnftaenöe Ijp .^tatljoubet 
toa^inCccta/ foo beeft nodjtatto©aulu? niet (jein/ 
maet Cito bebolen aubctüngen alöaer te fïeiïen/ af^ 
tefïfni^^ct. 13- i2.bergdcebenmct(^it. 1.5. 

<Ön ban ooft De beebiefinge bet Itecbenbienaten / 
öeJKagifïcatenniet toegefiaen toetöen/ om Datljtt 
fitijbt tegend be Confeffieonfet ïtetben 5üttic. 31. bp 
beloog. Ifêoog. i^eecen Staten oBenetad met toe* 
fïemmingebanutoe <Öeb. .E^oog. <6eapp2obeett/ en 
geazcefïreet / in bc todbe ttptbjubbdijben fïaet / bat 
be penaten bed tooott^ aubedingen/ en öaecotm 
me tot bate knipten beljooceu berboren te toojöen / 
booz toettige betbiefïnge Der ïlctbni / toaec meöe ober 
een flemmen öe canfcffïe ban anbere <6ercfojmecröe 
Herben/ bc ^toitferdje art: 17- ctpofïe.c. 18.^e 
S3obccmfcfjccap.9. ae Ifcanfcfjeact. 19. en 31. 
en anbere meer. 

&tctjbt {jet 00b tegen’tgdnupb ban b’oiiöc^bnftc' 
ïbbeHerbe/ in todbe 00b onbec Cbzifldpe JKagi* 
fïcaten/nabcmadöebecbiefinge ber iHecbeubifiiaren 
altijt beeft geftaenbpöe Eecbe/ gelgb men bon ben 
uptCpp?iano / 3lib. 10. <CpifI-4. ni €pifï 68. upt 
Cb?ifofIomo in Cap. 4. aö Cpbef. i^omiï. 11. upt 
25aruacbo <Cpifl. n. 4. ^df^ 00b upt IbaufTelijbe 
Kecöten aifüuct. 63. Cap. ommsielcctioupt iCbeo? 

öoreto / 31ib. 4. c. 16. upt be a^bonnantten bet Hep> 1g2lt 
feren Cnroli .iKagiit / en ïubobin ©ii/ 63. Remöa, 
cnöc anbere: en i? eertijd in (jet Iefie algemeen Con* ftraatk, 
cilium ücfloten getoeefl / bat fooecnigb opfietiberöe 
IDccdtfcJje maebt gebjupbt bebbenöe / eenigen ïtec< 
licnDiéiiftbooi be fdbe Ijeeft betbccegen (fal ban fijnen 
bienb afgefielt / en Diemetbemgecornmuniceert bebi 
ben/ fuünibanbe gemeente afgcfcbtpöen toojöcu/ 
©Ifïinct. 63. cap. omniseledtio. 

^terjt oou tegeng ïjet geb^upb ban be acrefojmeer* nt 
bc Hcclim fiefer 'itanöen / bp ’t todb be felbe itechen 
(jarcaltgbtétod bebonöen bebben/ en toanneccmen 
contrarie in feuigcplaetfenbeefttoillen p?actifecren/ 
i^ fulfi^ altij-p tot moepten en atbept/ mit^gabet^ 
5toacigbept uptgcbaïlni / ’t todftc nodj metr te bjefm 
foube3ijn/ iiiDieiiuicnbefcberaubctmge/ alleen ge* 
meene 3Bet foube toiifcn tnbocrcn / baer bp te acu* 
meeben fïaet; Soebat beloog «ïl^oog ^ccren &ta^ 
ten Unierad na ’t felföe ïoffdgb gebnipb ber Herben 
öefec Eanörnberhlaert bebben in bc ©jcbebanDdicge 
euffdjenbie ban be &taöt/ en öe J^eere ajabc ban 
<Ömbbcn / öatöcabcrigbcutinbetfïub ban becoe^ 
pinge niet ban öe ap:sbatie aifeen / en öie fonbet cons 
tcabictie i ofte tegenfeggen iö cotnpeteccreiibe / ges 
iijii fiilfi^ blijbt upt Den ttoeeöen act- Dcg ^dffiel* 
feben beröjagpl en ’t 6. be£ ^aegbfcfjcu fïcccojtp in De 
refpectibe3aren 1595 en 1603. opgcccdjt/ eiibcbp 
bare J^oog j,ÏSoog. «éccommitteerbengctccbent/ en 
geregdt met beloften ban be fjanbt bacc oen te botibenj 
rnïuuöenalbu^. ©e Nominatie/ ©ocatie/ $?cfens 
ratte / en Collatie bet iBjeuibanten / ofHecbcubïenas 
ren / fal bp De «©emecutè / en Ijaec ïltipöcn / ofteïe* 
Dematen fïani etibe bfijbeu : JBaec be Confirmatie 
(todbe bier te Hanbe toojöt geuoempt apptobatic) bp 
fijne Cen. bctodlié fonöer contrabitie / of tiifeggen / 
op Dcc feïoer ©erfoon bp fijn tSBcu. fal toojöcn gebaen / 
met Dien becfïanöe foo bc Ifeecc Ctaef ben tijbt ban 
becctljien Dagen Diffcceert De Comficmatie te boen/ 
bat aï£ ban öie gcenen / bie Ijem fïillen fijn boojgeöta* 
gen/ in baren öienfï fullen mogen tccöcn/ al^ of fp 
ban fijne <0en. inaren geconficmcert 

1 gullen 00b öeHrcbenöienacenüe beebiefinge bp öe y 
Cecommitterbe ban bcIBagifïcaet gebaen / bestoaect 'v- 
toeefen te bolgen / en aen te nemen / alg niet bonnen* 
De in confciencie becfïaen / batfe na Coög tooojbt 3©et« 
tdijb gebaen 31J11 / <$dijb 00b De gemeenten be Her* 
benbienaren alfoo beroepen / niet en fullen boo? ï©ct* 
tige Herbeiibienacen ecbetiuen, 

?5cngacuDe beberanbecinge in ben 5. art. betfoc* 
Uenbcboojfj.^noöcn/ öatbefdbigcooh nagelaten 
tooien / alfoo Den 8. netieul bau bd ,J us Patrona- 
tus aifeen fpjeebt ban öe Hecbdgbe gcfcbillen / bie bacc 
fottDcn moagen ballen / op bet, gebmuh ofte mtö* 
ü?upbban ’t fdbe Kecfjt/ blijbenöe pet ^olittjft ge* 
fcijil alnjtsacii M. Ceö. Itëog. 

<enöe bclaugenöe öe bcranöeringe in ben jcj. riij. 
rir.cn rrj. act. fpjeebenöe ban bfC onöerljoubt ban 
öe lD?ebtbanten / en bare IKebntoen / cn ban De 
^tuöenten/ alg 00b ban bet fïellcn ban De geboot* 
meefïecg./ fooutoeCeb. IBoog.Die fdbe immerg 110* 
öigb binbcii / bat Dan be felbe mogen aebtee aen gefïclt 
tooibcn / in ofte beneffeng be %cte ban ICuctijoctfatie/ 
enöe Ccrt bau öe ?drticulen onbec öeg onberanbert 
gelaten / gdjjbbnbej^eecen Staten ban ’t Surften* 
Dom vödöere / eii ^aefjcbap Matsen gcfdjict ig. 

'Dat 00b öe beranöednge in ben rrij. act. banbe* 
lenöe ban öe becanöeringe Der ^ubcclingen / en 5Bia* 
tonen meöe nagelaten toecöe. 

#m bat bet niet practicabel en ig ten platten ïari* 
ben/ obermitgbeJKagifïratenalbacc öibtoilg J3api< 
fïen 3ijn ofte ïitpöcu fonöer eenige Kdtgie / toelbe 
onbetamrigb ig / batfe baer fottDcn bemoepen met 
betregcccnbanbesïBecefotmceröe Herben/ en 3ijnDe 
foöanige gcmecnlijb 00b ©panöcn ban öe bcquaemfle 
^erfoonen / bie tot fulben Umpten te gcb.’upbcn 
5Üu. 

(Dbecmitg bat bede eedijbe ïtipöen niet en fotiben ti 
ücgeecen Ijaec beroepdijb te fïeiïen tot fulfte simpten / 
iiiöienspfouben moeten; ban öe Heeften begnaem ge* 
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oojDeeït jjjnDc/ iiöcï) op bet «StaDtbupg / ofte op De 
Saierbank / Daer De jBagijïratcn op De Corpen bed 
tijtó baer faken plegen te berrigbten / fjet perqkel upt; 
fïaen/ ban ofte geapprobccrt/ ofte met fmactbept ge; 
repradjeert te tooien. 

Cm Dat bet Diktoifê fouDe gebeuren / Dat petfonen 
in De jBagifïraet 3tjnDc / Dir een particuliere haetofte 
quaettoiïligbeit fonöe mogen fjeb Den tegen een peefoon 
Die De merke tot fulke knipten fcec beqnaem oorbeelt / 
cnöe Dat noctjtaiis öc feïbe petfoon tot stjnDec fmaet; 
bept/ en grote onDienfïe ban De merke/ upt oorfake 
ban fulke particuliere quaettoilligljeDen fouDe toerDen 
gecepjocljeect / toaec upt Dan onlufïcu tuffetjen De 
merken / en imagifïcaet fïaen terijfen. 

Cm Dat öct boor Defen in De merke bier te lanDe 
niet gebrupkdijk qSgetoeefï/ enDe Defenieutoigbept 
niet Dan met perijefteï ban beeïestoacigtjeDen fonDe 
konnen ingeboett toerDen. 

(Dm Dat f)f t onDer fcljept ban ingebotene/ en bjeetm 
Delingen/ in CoDt£ gemeente geen plactfe en beeft/ 
balgen^ De klare getupgeniffen/ CoïofT. 3.11. en Cal. 
3.28. Cat fulkg ook Deb&JljeptenDeDienfïDcrïHec; 
ken naDeeliglj / Die altijt moeten Iten na De De* 
quacmfïe perfoonen / bjaec Die ook fouDen mogen 
geboren 3ijn / beneffen^ Dat fulk$ ook niet aïttjöt kan 
onDetljouDen toerDen/ alfa in beele pïaetfen Diktoilg 
onDcr De mgeboome geen Dequaerae fïoffe te bin; 
Den 

‘fjnfgeïpg Dat naegeïaten toerDen De betanDetmge 
in Den 41 ^IrtijkeïaengaenDeDeCompacitienbanDe 
Commiftariffcn in De Claftïcale bpccnkomfïe / om 
DatDeje nieutoigïjept febaDekjkeDiffïDentie bectoekt 
enDe boeDt aen toeDcr5ÖDen 

<Dm Dat Dit een ban De kometen i$ / toaeromme 
De merken boor toepnige jaeren fogrootejtoarigbept 
hebben gemaekt / al£ men focöte in te boeren De ojDjc 
ban’tjaer 1591. 

<Dm Dat Dacc Door boojDefen gebeeïe Cïaffen in 
openbaecefcbeucingesijn geraekt/ al£fommige$>re; 
Dikanten foefjten/ Door autboritept ban Defe Com 
miffatiflên/ IjaermeDeb^oeDet^ te oberbeerfeben. 

(Dm Dat bet niet practicabel eni$/ fonDergcoote 
Difputen/ stoatigljept en bertoe?ciuge / alfo Dik; 
toil$ afs Die Clafficale bpeenkomfïen geljouDen boer; 
Den op De Corpen ten platten lanDe/ enDe ookClaf; 
fen 3ijn / onDer todckenberfcbepDen^teDenreforte; 
ren/ altoaer men Dan fal Difputeren/ toie Daer fal 
compareren/ Detoijle De iBagifïcaeten ban De Cor* 
pen fullen fufïinecen fo beel recht te Ijebben in Öncre 
plaetfcn alg De iBagifïeaeten in De J>teDen in’t bare / 
De klepne ^teben fo bedalgDegroote/ en fouDen De 
?Hmbacöt^Öeercn ongettoijfFeïtookfulkgmeDe p?ac; 
tiferen. 

(Dm Dat Door fulke Commiffarifen ïicbtekjk in De 
berken fouDe konnen ingeboert toerDen / een fcljaDe; 
lyken Ijeerfcljapppe ban De eene merke ober De anDere/ 
alfo De^eDikanteu ban Den Steken Daer berfcfjijneti; 
De met CecommitterDen upt ïjaere «ïBagifïracten / 
bemerken ten plattenlanDeDoorbaere autboritept 
ïicïjtelyken fouDen focken te oberïjectfcben C gelijk 
in boorige jaeren gefcljiet i$i in beele pïaetfen) fo fou- 
De Door Defen toegb licöteïijkeenpolitpSUi^Domin 
alle CÏafTen opgerecöt toerDcn tot onDerDrukkmge 
ban De brpD^Pt Der perken. 

(Dp Den 47 ?CrtijkeI berfoeken De boorfs ^pnoDen / 
Dat utoe CD. «jiBog.geliebenDejaerlijkfcöe^pnoDen 
ban .IbupDt en ^oorDtïjollanDt cen^ boor al te autf)0; 
tiferen / afë men bebonDen beeft in boorïeDene jaeren / 
Dat bet opöouDen ban De feïbe / fo groote enDe mer« 
keïijke 5toarigfjeDen in De ïierke bier te lanDe beroor 
faekt beeft/ mit£ DatDeïterkennacrouDergctooon; 
te utoe CD JEog. boor bet bouDen Deer efpcctibe^p 
noDen ban Den tqDt bertoittigen / ten cpnDe utoe CD. 
4Bog. baere CommifTarifen tot Den fclben mochten 
affenDen. 

BengaenDe Den 48 ^rtgkeï/ DatDienietcntoerDe 
geropeert maec blijben moge / alfo De felbe alleen 
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berfiaen toerDt ban co?refponDentie / in toeïke De £>ro* 1611 
binden aen toeDetfïjDen betoilligen/ enDe Daerom Ke' 
tot geen prejuDitie ban D’een of D^anDcr ©robintie (Wie. 
kan firekken / en 5ijn De lUcrken tocl te breöen geen 
nieutoe correfponDentie aen te gaen / ofte te betfoe* 
ken / Dan met boojtoeeten enDe belieben ban De Ce* 
committeecöen utoérCD.JBog. ^e reDenen toaerom; 
me fooDanige correfponDentie berfoebt toerDt / srjn 
Defe. 

Cm Dat alle correfponDentien met bet topeeren ban 
Defen Wrtqkel fcbönen afgefebaft te tocröen/ Die nocb-' 
tan^ gantfeb nooDig3gn om eenigbept onDer Deülcr; 
ken Der bereenigböe / en infonDerbept Der nagebuurDe 
^jtobincien in leere enorD|eteonöerbouDen/ alfooDe 
crbarentljept geleert beeft / Dat bp gebrek ban coj; 
refponDcntic merkelgke 5toarigbeDen in De nabuurige 
berken ingebrooken 3ijn / toeïke anDerfïntjS toeï baD* 
Den konnenberboeDt toerDen. 

Cm Dat De #robintie ban Uptrecbt al ober lange 
fecr ernflelijk beeft berfoebt met Defe £>?obmtie ban 
üollanDt correfponDentie te bouDen/ berfïaenbe Dat 
Den toelfïant ban baere merken Daer aen grootelijkö 
gelegen ië / om De nabuurfebap / toaec in billijk & 
Dat ban onfe merken benlupDen De banDt geboDen 
toerDe. 

Cat inpgeïgk^ Den 5°'2£rtijkeï moge blijben alfo in 
De bcranDcringe nieten toorDt uptgeDrukt- 

JBanneec De ^pnoDusS Bationael fal gebouDen toet; 
Den/ ’ttoclk nocbtan^nooDigi^/ Dat niet lange upt; 
gefïeït toerDe / alfo men in boorïcDen jaeren beeft be* 
bonDen intoateen fcbaDelbkeenberDecffelbkeberloop 
De merken Defer lanDen toaeccn gekomen Door bet 
lang uptjfel Dc£ ^pnoDi Bationali^. 

Bocb ook bp toien De berkiefïnge fouDe fïaen ban De 
peefonen / Die op Den ^pnoDum Bationalem fouDen 
roerDen geDeputeert engefonDen. 

CnDe ook niet ban toien De feïbe baere infïtuctien 
fullen ontfangen / alfa De tooorben ttorjffelacbtig 3ij« 
gefïeït/ enDe fouDen fo konnen toerDen getrokken / 
Dat De CecommitteecDen baere merkelijke infïrnctie 
fouDen ban utoe CD. IBog. moeten ontfangen. 

Cat bttgeene Den 54 Ulrtijkel (fpreekenDe ban De 
onDerteekeninge Der ^cbooïmeefïer^) toerDt bp ge; 
Daen / meDe moebte acbtergeïaeten toerDen. 

Cm Dat in alle pïaetfen geen ^ckolarcbenensijn/ 
boornaementïqk geene ten pïatten lanDe. 

Cm Dat beele iBagifïcaeten ten pïatten lanDe 
jpapifïen jijn/ ofte brcemDt ban De CereformeerDe 
meligie / Die fulk^ niet en fullen toillen gebieDen / ofte 
orDonneercn. 

Cm Dat geen ^cbooïmeejfïec^ ban De onDerteeke« 
ninge bebooren erempt te 3gn / toant inDien eenige 
niet en tepkenen/ foofaïDeconDitiebanDebpfcboa; 
(en beter gemaekt toerDen / aïö De conDitie ban De 
publbcque fcljoolen/ en fullen alfoo De bpfcbooïen De 
publijcque febooïen berDerbcn. 

Cm Dat De 3|eugbt/ aen toeïker^optrekkinge in 
De toaece CoDtfaïigbcpt De iterke en De Bepuplgc; 
que niet toepnig gelegen i^ / bp fulke ^cïjoolmeejïcr^ 
Die De CcreforineerDe Beligie niet toe en fïaen / in 
alïerlep Dtoalingc / fuperllitien / en ketterpen tot 
fcbaeDe en ruïne ban De Éerke «1 Bolide fal opge; 
trokken toerDen. 

Cat b^t geene gefïeït toerDt in plactfe ban Den 
70 ^rtqkeï / fouDe' mogen achterin / ofteneffcn.^De 
Icte ban Hutborifatie gefïeït toerDen: enDeberfoe* 
ken boort^ Deboorfs^pnoDcn/ DatDcCrDonnantie 
ban politie in bet fïuk ban ’t butoelgk fouDe mogen 
toerDen geamplieert mctaObb^Dcrtierken/ alfo bet 
reglement ban butockjkfcbe faeken aïDerbefï en fekerfï 
na Den tooorDe CoDt0 kan enDe behoort gefïeït te 
toorDen. 

^elangenDe De Concïufïc / berfïaen toeï De boo^ 
fchreken ^pnoDen / DatDebcrmeerDeringe/ bermin; 
Deriuge/ en beranDeringe ban Defe merkenorDeninge 
niet en behoort geDaen te toorDen / Dan met goetbin* 
Den en toefïemminge ban utoe CD. JBog. maer kun; 
nen ebentocï niet anDer^ oorDeelcn/ ofte De ^[nter; 
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Tot de Hiftorie van P. Bots 111. Stuk. 24 
p^ctatic ban De felbe bcïjoo?t te flaen bp &erbeïijbe 
bergaöeringen naer De getooonlijbe o?D?e / inboegen / 
Dat fa pemant niet tcb?eDeniémetDe31nterpjetatie 
ban ecu minDcr bcrgaDeringc / DatDiejjemtoettebjb 
bcroepe op een mccrDet / en fo [jet nooDtglj ié / tot De 
jSationaelc/ Die Defe fterbeno?D?e tjcefc gemaebt/ 
ciiöE obct fuïbé De befic 3jntcrp?ctatie ban Doen / 
toant anbcré en fouDc men geen bafic Cterbeno?Demm 
ge bonnen Ijebben / maer fouDc De felbe aïtijOt in t 
onfehct gelactcn toetDen/ enDe 00b Daet upt bob 
gen / Dat fo toanneer eeentgc quacDttoillige ïjaet Ijet 
oojDeeï Det ïiierbcnnietcntoilDenonDcrtoerpen/ Dat 
aïéDan alle boojballenDe bïcpnc en gcoote ilerbclgbe 
facben ter ^uDtcatuure ban u CD. J©og. fouDe epm 
Deltjb geDcbolbeert toecDen- 

CpnDelijb toat aengaet Den ecDt Dte Den ïtetbenDie» 
naecen fouöen Doen/ oo?Declrn De boojfs &ynoDcn 
Dat De feibe boo? fo beel al fc Ijacten Dienfl betccfc 
gantfcfj onnooDigt) 3P- 

Dat bec nopt gcbjupbcltfb ié getocefl in De 
ïücrbe Deë <®uDen föcflamcmé / noclj in De Sipofloïi; 
fclje/ ofte cerfïe tijDcn beé JSieutoen tëTeflamenté / 
Den ïïerltenDienaeren eenen folemnelen eeöt af te nec^ 
men/ 00b binötmcn Dacc ban geen gcb?uph in De 
ïiepfcclijbe toetten ofte licrbelijbc Ijifloncn. 

<^m Dat Ijet flrebc tot blepnacljtinge banDeïier* 
hcnDienaercn / eben alé of men nu tec tijDt mectDet 
DiffiDentic ban Ijaet ïjaDDe / enDe aen ïjaete getrou* 
toigpcpt meerDet tUjgffclDen alé toeï opt te booten/ 
Detoijle men boa? Defcn geenen eeDt ban ïjaet gebo?* 
Dect Ijeeft. _ . 

<®m Dat De ©oogfj KSogenDe ©eeren Staten Cc* 
necael te bteDen 3ijn getoecfl/ Deöemonflranten op 
te leggen alleen een onDecteebeninge ban De %ctt ban 
fliljiant/ fonDet eenen eeDt ban getcoutoigljcpt fjaet 

#m Dat De fóetfcenötenaeren ut ïjaete bebefïmge 
boo? iet aenfcfjrjn CoDtéen fijner gemeente tjepligt)5 
ïpen beïoben/ Dat fp ïjaet ampt naer CoDeéïtepIia 
tooo?Dt gettoutoeltjlt fullen beDicnen / enDe ïjaete 
ïeetinge met een CoDtfaïig leben betcieten. 

Dat in ïjet jFojinulicc ban Den eeDt fo alé ’t Daet 
ié onttoo?pen / betfcïjepDen ttoijffelacljtige en cap^ 
tieufe Dingen 5jjn; alé ten eetflen/ Dat men moet 3toee 
ren te blijbcn in De bctocpinge/ toant Daet mcDe fcljijnt 
toegtjgenomcn te too?öen alle berplaetfmge / fonöet De 
toeibe De ïüecfte niet en ban bet)oo?lijb boojflen toecDen: 
ten ttoccDen/ Datmenin tijDe ban 4So?logf1jnbetoe^ 
pmge niet fal betlaeten / toant Daet bunnen fulbc 
njoen / 5bJatigbeöen en ongelegcntïjeDen boo?ballen/ 
Dat men fijne beroepinge fouDe moeten betlaeten / in* 
fcnDcrljept in petfoncïe pecfecutie / Die alleen Den ©?e* 
Dibant taebtcn / bjelÏjetéblijbenDcïlietbefouDebon 
ncn nabeeltg 3tjn: ten DetDen / Dat men Den Dienfl fa 
beDienenfonDer mcnfcljcIijbepafTien / toant Ijiet occa 
fïc gegcben too?Dt al£ men Det menfcljcn quaeDe paf= 
flen en geb?ceben met bcïjoo?lijbeti crnfl enDe pbet 
fïraft / Datmen Dan licljt fpottelp (gclijb 05oDt be^ 
tett Doel) al te beel gcfctjict) falfeggcn/ DatDe$?c: 
Dibanten ïjaete epgen paffien p?eDiben/ en De felbe 
Dan alé mepneDige ttaDuceten. 

<©ocf) ebentoeï binDen De ïStetbenDicnaeren öaer 
grenfl'.ité bestoactt Den begoo?Igbcn eeDt ban De 
4;Bagifltaeten Ijoubj en gettouto te toefen / opubic 
<CD. JïSog. bebel te p?cfïeten / alljoetoel get mogclijb 
alé een nieubjigïjcpc eenigen opfp?aeb Ijiet en Daet 
mocïjtebetoo?faebcn. 

^it 3ijn CD. IlSog. petten De pjincipaeïfïe tcDe 
nen / Die De gemeene üterben Defet 3lanDen inbepDc 
geljouDen ^pnoDen / oné ïjaete CeDepurcetDen ge; 
ïafï Ijebben onDetDanigfjltjb in gaeten naeme aen utoe 
CD. IBog. te remonfïtetcn / toeibe teDenenbjpbct- 
troutoen Dat bp utoe CD. JBog. fullen geoo?öeelt 
toetDen / niet alleen in CoDté tooo?Dt / mact oocb 
in De gefegcnDe p?abtijeque Det iieeben Defet HanDen 
gegront te 3tjn / toaetomme top Dan epnDelijb utoe 
CD. 4fèog. met alle ootmoeDtge reberentie upt naeme 

allet ïlerben Ijiet te HanDe DiDDen en betfoeften (na^ 1621 
Dien Doel) De ïtetbe CoDté fonDet o?D?e in goeDen Remon- 

toelflant niet en ban befïaen / gelp De Djoebige etba; 
rentljept fulbé onlanbé meet alé te beel geleett Ijeeft / 
en nu 00b upt De aDbijfen ban bepDe ^pnoDen ge> 
blecben 10/ Dat De felbe get Concept Det ïHerbeno?Dc5 
ninge/ fo Dat bpuCD.4IBog.beranDert$/ ombets 
toonDe rcDenen niet bonnen aennemen) Dat utoe CD. 
IBog. gelicbcn De ïtetben te ïaeten bp De o?D?e/ fo 
Die in ’t ^pnoDe j^ationali leflelijb tot ^o?D?ecïjt 
getefumeert enDe geflelt i$f en Dicnbolgcné tot nooDj* 
faebeltjbe tufïe Det Stetben De felbe o?Deninge met utoe 
CD. jlog. autljotitept te apjpjobeten enDe bebefïigcn/ 
ten epnDe De ïüetben Defet ILanDen (Daet obetDe^lï^ 
macljtige CoDt utoe CD. Mog. tot ©oefiet-ert bc^ 
feljetmljcctcn geflelt Ijeeft) ten lactfien ecnmael een 
gca?tefieecDe en geautljorifeetDe UterbenojDeninge be? 
bomen ïjebbenDe/ De bjucljtengtootemoeptcnenDe 
bofïcn Det geljouDen ^pnoDe ^ationalié genieten 
mogen / en De fupbetïjept Det lette / en De goeDc ïjrpï* 
faeme flicötinge Det literben/ Daet meDc.aïé met 
een tëlupn omfet enDe bcfcïjutmagsijn/ en alle bet* 
fïotingc getocett 3ijnDc / ïjet falige ütoninbtïjbe onfe^ 
^aligljmaber^ 5Üefu Cönfli in utoe CD. IBpg. 
gantfclje gcbieDt b?ucïjtbaetlijb blijben en aentoafen 
moge / tot ecte en gtootmaebinge ban De ï^cplige 
naeme <6oDt0l tot toelflant ban utoe CD tf©og.te^ 
geeringc / enDe eeutoige ^aïigïjept banuCD.|©£»S(' 
enDe Det feïbet^nDctÖanen/ 3imen. 

16 22. 

Uwe Ed. Mog. Onderdanige de Ge¬ 
deputeerden van de Suydt-en 
Noordthollandtfche Synoden. 

Henricus Rofeusj 
Samuel Gruterus< 
J. Dibbefms. 
Henricus Swalmius. 
Abrahatnus a Dooreflaef* 
Rippertus Sixtus. 

16 PuntderBefchrijvingtegensden 4.en 5Juty 

Tj^De boo?f5 betgaDeting füïïen mcDe gc-cjramïnectt 
^tootoen De beDcnbingen DieingcflcltsijnbpDc^p^ 
noDe ban ^upDt-cn ,©oo?DtljollanDt opb^t flubban 
De ÖetbenojDeninge/ ommeboo? Dat befoigne ban 
rufi Det ftctbe foo nooDig eenmael een epnDe te 
b?engen- 

lójüly 1622. 

I& mtbe in Deliberatie gelept ïjet 16 punt Der be^ 
fcljjijbing taebcnDe De ïierbeno?Dcninge / maec 

gocDtgebonDcn met Den eetflen te pjoccDcten / tot 
lectute en ejtaminatie banDeconflDctatienbpDicban 
De &pnoDen ban Den betleDen jaetc obergegeben. 

30 July 162%. 

IJS Deliberatie gelept toefenDe fjet 16 SCrtijbcl ban De 
befclj?DbingraebenDeDe$tcrbcno?Deninge/ en om= B-efoiuiien- 

me Dien aengaenDe te refumeten ’t geen geDaen ié in 5"ten ™ 
De ^pnoDecj|ationaeItot^o?D?ccöt/ en bp befoigne Hoiundt, 
ban De CecommitteetDen ban De ©eeten Staten ban h«£ ftuk 
Defe ©?obincie Daet inne gealteteett ofte geamplieett/ SSeSg».- * 
met bet aDbijé ban De Collegien ban ^iufïitie op bepDe 
geDaen / mitégaDeté De conflDetatien Daet op obet> 
gegeben bp De CeDeputeetDen ban De ^pnoDenban 
EupDt-en jSoo?ütDo!lanDt in Den berïeDenefaet 1621 
ié betflacn en gerefolbeett / Dat alle ’t felbe in naerDec 
befoigne en ejtamen fal toetDen geb?agDtbpCecom=? 
mitteetDen met Den eetflen bp een, te bomen/ toaet 

^ C 4 



1622. 
Refolutien 

der Heeren 
raten van 

Hollandt,' 
op het (luk 
der Kerken- 
ordeninjc. 

I623. 

*4 Byvoegfel van Auchcnt. Stukken, 
toe betfocfit en gecommitteert jijn ttoee upt De ^ecccn 
Cöelen/ met ^oibjecljt/ ï^acriein/ <©elft/ Hep# 
ben / ICmfïetöain / ^DUimacc / ^ao?n / <£nhljup* 
fen / en ttoee upt ben ^oogen Ï5aebe / en ttoee upt 
ben ^oUmcialen töaeöe/ be todfce formeeren fttllen 
abbijöV onimc öc Jfeecen Staten boorgeljouDen / en 
Daer na baet op gebaen te toerben nact befjooccn. 

i Oótober 1612. 

D€ bpeenftomfïe bet <6ecomimttecrDen tot be lier* 
ftenoröening georöonneert tegenp Ijalf jöodcnr 

bet. 

8 December 1612» 

Z|3n gelcfen ttoee bettoogen ban be <&cöeputccrbcn 
oan De ibpnoDen ban Supbt-en Jtoorötöollanöc / 

|)et ccne tenöcrcnöc omnie te antl)oriferen be fieclinr- 
ojbening ban ^oiöLtcc(jt / en ï)et anbee om naetöec 
02ö:e te Ijcbben tegcnP Öe ^auffelijfte &upecfïilien / 
ïjet profaneren ban Den Sabbat!)/ èn be Diporbren 
in öe f)tttodtjhen / toaec bp tneöe betljael gebaen ip 
ban be bifficultept booigeballcn thffcljcn be<j3ebepu 
tcctbcn ban De Hobcn en Die ban öe Jbteöen in 't af* 
dragen ban Öe aöbtjfen ober ’t befoigne ban De üier^ 
ïienojDening / en Den doorflag öaer op gebaen ban 
altechotirn te boteren/ bat naer bp be Hobcn aengeno* 
mentoap/ opallc’ttoclftegcöcliücreccttocfenöe/ bp 
öeHobcii / «Öbelen en £>teöen/ bctfïacn engerefob 
beert ip be boorgaenöe Deputatie op ’t fïult ban be 
ïterftenorbening te beranöeren/ en Defebertoogen/ 
mftpgaöerp ’tgeene be 4&cöeputeccöen ban bepbeöe 
^pnoöen te booten obergegeben fjaööen / op’t boor* 
gaenbe befoigne en ïicrheno?Dening / ober te fenöen 
aen De J^ooge en Probinciale ïiaeben / met betmae- 
ninge omme ’tfelbemet bepbe De CoHegicn conjunc; 
tim te examineren / en ban toegen De Hoben t’faemen 
Daer op fcljnfteltjft te abbiferen / foo tijöelp bat ’t fel* 
be aöbijp noefj DcfebcrgaöermgegefieneHinDefaefte 
boort gebaen mag tooien naer bepocen. 

ipjuny1623. 

Zgn binnen gcfïacn De uBeöcpnteetöcn ban De J>p* 
noben bangupöt-en j&oorötfjollanöt/ bettoonen* 

De met bede rebenen öe noobtclijltlicpt ban De ÏJec* 
hcnojöenmge / met betfbeb Dat De felbe eenp gear* 
tejïecrt mogljte toerben otnme te booromen bibetfclje 
5toarigljcöcn / Die bp langer uptfïel ban Dien in öc 
0202e / Iccre en tufïe ban De üierbe te bebreefen fouöe 
fïaen / toaer op geödtbereert toefenöe bp De Zeereu 
«lÊbden en «itcöeu becfiacn en geccroïbeert ip / Dat 
men be fdbeboojantbJoo?öt fal geben bat ban toegen 
öe bcrgaöeringe öebboir fal tooien gebaen / Dat (jet 
aDbtjp ban öe-ïfoben ban ^tifïitit magtoorDengc* 
formeert en obcrgcronöcn / op ’t geene ban toegen öc 
^pnobni DienacngaenDe lactfï ingebragljt ip getoeefï/ 
cn Dat öaernae ’c felbe toccli bp De Ijanöt genomen 
en afgcöaen mag tooröcn tot rufle ban De Itcrficn. 

©c fdbe Ijcbben noclj bertoont De nootdijliöept 
ban ’t piiDen ban De ^pnoDe c^ationad / om Dat 
De tijDt / bpDe Jipnoöe rót ^o?Djrc!)t gdjouöcn öaer 
toe gejïeït */ nu oinnic gebomen toap / en Dat öe felbe 
fonöcr grootc intetefl ban öe gemeene Ücrbcu in öi- 
berfdje faclien niet langer uptgcfïelt en ban toojöen. 
SDaer op geödibcreert luefcnöe / berftaeu cn gerefob 
beert ip te antbjoojöcu Dat men eerfï fal bcbo|öeren 
cn afDocn l)ct jïub ban öe UcrlienofDcning / en Dat 
geöacn/ Delibereren op Den tijde tot Ijet IjouÖen ban 
be,fl)ationaeicJ)pnoDe> 

Den i9Julyid24. 
1624,. 

Refolutiea 
der Hecrcn. 

'7'ffn in De bcrgaDcring binnen gcfïacn De (Öebeptu^f"^0 
^tcctöen De^Eupötöoilanötfcl)en^>pnoDe/bcrtoo= ophaduk 
ncnDe met bede reöeucn De nooöigbept ban een Hier? derK«kcn- 
lieigiie ^öeuinge / Detoyle öe ülcrlie (©oDtö geen tijde otdcninsc‘ 
bupten o?Demuge ban toefen / fonDer te becdallen in 
confufie/ Dat fe Daer op in Ijacre bergaDcring gelet 
IjebbenDe / goeDtgebonöen IjaDöen / Dat bp pjodïfie 
gebieden fouöe tocröen bp De getoaonljjbe ot:Dje ban 
Den jaere 1586/ pjel bccfïacnöe Dat De Ulecbeu Die 
eentge anöere p2actyüen in’t eene of’t anöere punt 
Ijcbbcn (nocpcanp geen geinccnfcljap IjebbenDe met 
öe UerbenojDjeban t jaer 1591) öaecinuebpp?obifïe 
fonöen bjeröen getollercert/ beljouöelijb Dat öefe bacre 
rcfolntie geen pjejuöitie en fal gtben aen’t befoigne 
ober öe iiecbenojöening noch openfïaenöe / berfoe<* 
beuöe Dat De Zeereu Staten ’t felbe goctbinben toil< J* 
Den / Detöijle De Heeren <0ccommttteeröeïïaebeuber* 
lilaert IjaDöen / Ijaer öaer toe niet geautborifeert te 
binöen: ten ttoeöen / berfoebenöe *Dat öaer bp öe 
Heeren Staten mocljte toegcfïaen toerDcn met De 
Wctïien en De JumoDe ban’t 5lanDt ban ^ptrecljt 
te mogen fjonöen cojrefponöcntie / alp met öe feerhen 
ban aBelöerlanöt en ban «iBjoeningen baer toegelae# 
ten ip / IjotbJd berber gelegen / te meer öetoijle De 
<6eöeputceröen ban öeiScgcenugeenbanöe^puobe 
alöaer Dep nu berfoeben: ten derden/ öetoijle fp DocnDe 3. 
toacren omme met De 43eDeputeecDcn ban be j@atio=» 
naele ^pnoöe te communiceren op berfcljcpöe p?o# 
jeeten ofte formulieren bp De anöere ^roöüicicn pier 
en öaer gepjactifecrt / omme alfoo in De Hatijnfeïje 
^icöoolen in alleClaffen teljebbeneenpacigbeptban 
leffen / Dat De Httren Staten op ’t punt Dienaengaen* 
öe uptgefcl)?eden niet en toilöen öifponecen/ aleer 
meöe te fïen ’t geen bp baecl. öaer op mgefïelt fouDe 
tnerben/ cn ten biccöen/ Dat DeH««n^ta^nbe^ 4.* 
lieden toiibe naerDer o?D?e te flelïen op ’t bcrboöt ban 
öe Hutïjerfc&e ^eDicatitn tot 23oöegraebcn/ boï^ 
genöe Diberfebe boorgacnDe bedelen Daer op gegeben. 
<^p alle todbepuntenbp De Hrcttn/ CDelenen ^te» 
Den geöelibereert toefenöe/ berfïaen en gerefolbeert 
ip; <^p’t cerfïe punt/ öat’et befoigne beraemt op » 
De fecrbenorDening uan’c jaer 1619 met Deneerfïen 
bp öe fjanöt genomen en afgcöaen fal toojöcn / en Dat 
onDmufTdjrn Ijaere <Gö. |£>og. niet en bonnen bin* 
ben Dat bppjobifïe rcnigeorDregcraemtoftegcrcfoï* 
beert baeröe te bolgen / macr alle fadien gdaeten bp ’t 
gebruph Dat in clbe (JTIaffc DienacngaenDe tot nocö toe 
ip gcbolgljt / met onöerljouDt ban alfuïbe rechten 
ban patronactfdjappen ofte anöere alp pemanDen 
tocttelijb 3ijn competerenDe; <0p ’t ttoeeDe punt bet* rr 
blaeren Ijacre <öö. JBog betmjle men niet en ttoijffeït 1 
of De befoigne op De boo2}*5 ÜerbenorDeninge fal in 
ïugten tijde bonnen bJcrDenafgcDae»enmeteenege* 
bifponeert op De correfpouDentie Dcc ïlerhen Dat fp 
onDertuffcljcn gocDtbinDcn / Dat met öe fóerfte ban 
De $2obincte ban iJptrecljt noef) boor een jaer mag 
bjeröen gecorrefpouDeect ban facben punre iüerbeltjbe 
raebcnDe: €>p ’t DcrDe punt berblaecen öaeceCD. m. 
tfBog. te bjcDcn te 31J11 ’t boorgenomen befoigne ban : 
De 3latrjnfclje ^cffoolcn boor een horten ttjDt upt te 
fïellcn / niitp Dat DeboornoemDedBeDeputcerDenbe* 
neerfïigen Dat öaer €öjüog. met Deneerfïen moge* 
lijft en immerp boor De maenöt ban September toe* 
bomenöe ter IjanDcn mag toecöen gefïelt ’t gene fp 
ten befïen ban De boorfs oröre beraemen en bp gefcfiïif* 
te ober te lederen aoeDtbinDen fuïlen / en op ’t ïefïe VI. 
punt Ijebben Ijacre €ö. .fBog- gelafï öacre OBecommit* 
teeröe ïïacDen |jaer met Den eccfïen beffoorlijft te infor* 
meeren / op ’t Doen ban ’t exercitie ban be Hutfier* 
fclje Religie tot 2$obegcaeben / omme ’t rapport Daer 
ban gefjoort/ öaer mne gebaen en geöifponeect te 
toeröennaerbelfoocen 

Tot 



Tot dcHiftorie var 

? -o/ Tot het'xxxi. boek. p. 8o<J. (14) Na de woor- 
' den gedateert den 7. April 15*4 in Parijs. Ge- 

duurende defc groote voorfpoeden des Konings 
heeft zijne Majefteit den Heeren Staten daer van 
foodanige kennifle felfs gegeven, en doen ge¬ 
ven door fijnen AmbafTadcur , gelijk men fien 
kan uyt de volgende copy van den Koninghlijken 
brief, en voorts uyt de Propofitie van den Hcere 

kan Buzanval, aldus luidende: 

L E T T R £ 

du Roy 

H E N R Y iv. 

nP Rés chers & bons Amys. Les bonnes nouvelles 
Lcttre da que nóus vous donnions par nos precedentes 

fh°e(Ucn’ de la redu&ion de nos villes d’Orleans, & 
Hemyiv. jjourges foubs noftre obeiflance avec autres 

GcncMux places desdites Provinces , enfemble celle de 

cesUniesdes Pontoife, feront par la prefente augmentc'es d’ une 
p*ys Bas. cncore meillieure & plus importante, qui eft la 

reduófcion de noftre ville de Paris, en la quelle 
nous fommes entrees, ce matin , par la grace de 
Dieu, avec les bonnes intelligences qui y eftoient 
pour noftre fervice, & ena efté lefucces fi heureux 
qu’en moins de deux heures tout s’eft veu paifible, 
fans qu’il ait efté befoing tirer Pefpée , que a 
1’entrée d’unc porte qui nous eftoit livrée, ou 
quelques Lansqnuets faifoient un corps de guarde 
lesqu’els fe font faiót tuer, pour avoir voulu faire 
quelque refiftence : le furplus des eftrangers voy¬ 
ant toute la ville faific a accepté 1’offre qui leur a 
eftéfai&de noftre part de fe retirer vies & bagues 
fauveés: tellement qu’il ne refteplus rien en toute 
la ville ou noftre authorité ne foit recogneu hors¬ 
mis la Baftille qui eft a 1’un des bouts , le Ca* 
pitaine de laquelle faift femblant de vouloir tenir : 
Mais nous efperons le faire bien toft venir a la 
raifon Dieu aidant. Cependant nous atons bien 
voulu nous conjouir avec vous du bonheur qu’il a 
pleu a Dieu nous donner en cefte entreprinfe. Nous 
affeurant qu’en receuvres un fingulier plaifir & con- 
tentement, comme de noftre part nous reputons 
a advantage en nos propres affaires tout ce qui 
tourne a la profperité & cftabliffement des voftres. 
Et nous remettant a ce que le S‘- de Buzanval 
noftre Ambaffadeur vousdirafur ce plus particu- 
lierement en noftre nom. Nous prions Dieu , 

&c. 

Efcript a Paris ce 12. Tour de Mars, 

M94* 

Signi 

H E N R Y. 

Plus bas 

R E U O L. 

La Supfcription 

A Mejfieurs les Eflats Generaux 
des Prtvinctt 'unies des Pais-bas. 

P.Bors 1II. Stuk. 

i f94* 

EXHIBITUM 

denxi. Aprilis 1594. 

in de vergaderinge van de 

HEEREN STATEN GENERAEL, 

B Y D E N 

HEERE van BUZANVAL 

AmbafTadcur des 

KONINGS 
•up 

. r*. vr. , 

Messieurs: 

I‘Ay eu commandement de fa Majefté par les ^uVbuz*!* 
depcfches du xvi. & xxii du pafte, que j’ay re^euS val Ambaffa. 

hier bien tard debvoir V. S. leur reprefenterl’eftat Henry'iv?* 
dp fes affaires, les dernieres refolutions qu’elle a pri- 
fe\ fur ce que luy a rapporté le Sr- Caluar de voftre 
part, & le contentement qu’il a receu par le fusdite 
rapport. 

Sa Majefté a eftimé convenir a Pamitié de la¬ 
quelle ilfe (ent liéaceft eftat par tant de bons offices 
quelle en a re^eu. & a la communication de fi grands 
& fi femblables interefts de vous faire part des pro* 
fperites defquels il a pleu a Dieu le benir depois quel¬ 
ques mois: Eftant bien raifonnable que comme 
vous luy avez aidé a plaindre la pefanteur de fes affai¬ 
res, &aemporteren quelque partie le faix, vous 
foyesaufly rendus participans de la joye qu’il re$oit 
au foulagement d’icelles, laquelle je vous prie pren- 
dre avec autant d’allegreffe, comme vous debues 
efpererdecommodité& advantage aux voftres par 
les bons fucces qui luy font arrivés defquelz il efti- 
mera avoir re$eu un bien particulier fruiét, quand 
il les pourra convertir a Padvancement & eftablif- 
fement a voftre Eftat. 

V.S feront donc advertisdelapartde S» M. de 
la redu&ion des principaeles villes de fón Royaume 
a fön obeiflance, comme de geiles de Lyon, Or- 
leans, Bourges & tous leurs territoires & confins, 
Ce qui a efte depuis fuivy par celle de Pontoife, & 
pour comprendre toutes en un par celle deParis, qui 
eft comme Pepitome de toutes celles de France , 
RoUan , le Havre, Ponteau de mer prennent la 
mefmetrain, leSr- de Villars aiant defia recognu 
Sc- M. par les lettres qu’il luy a efcriptes. 

Je croy qu’il y a afles de matiere en ce catalogue 
des villes pour faire des feus de joye, baftantspour 
esblouyf de leur funaée Pefperance des Efpaignols 
&rechaufter les ames de tant degens de bien , qui 
ont fa long temps attendu avec beaucoup de langeur 
une fi belle revölution. C’cft pourquoy me fem¬ 
blant voir vos vifages tous plain de joye, je ne 
m’amuferay plus long temps a attifer le feu d’icelles 
dans vos cocurs, in viendray donc a 1’aultre point 
qui eft 

Qu 



Byvoegfel van Authent. Stukken, 
la refolution qu’elle 1^94,. Que S. M. continue en 

avoit prife de faire la guerre a 1’Efpaignol feïon la 
derniere propofteion que j’en ay faideen Ceft aflfam- 
blée par fon commandement, Que elle c’eft tresre- 
jouied’cntendrepar Ie Sc- Caluart la benne inten- 
tion qu’avoient V. S. delefeconder & aflifter en ce- 
fle entreprinfe & d’y contribuer les forces & moyes 
qu’eüe vous avoit demandez a ceft effed. 

Qui eft caufe que S. M. vous prie & exhorte 
autant qu’il eft poflïble de vous vouloir hafterd’y ap 
porter ce qui depend de voftre part, vous afleurant 
quetóutcequi y doibt eftre emploie de la fienne 
ïcra a la N. vers N. en la difpofition de Monfeigneur 
le Ducde Bouillon pour commenccr cefte be- 

foigne. 
C’eft donc a vous Mefïieurs de preffer ceft affaire 

qui eft ft important pour ceft Eftat deacceler les 
moyens 8c 1’execution j & de vous fervir de cefte 
chaleur quinemanequera jamais en la perfonne de 
S. M. Maisquipourroit bien fattidicr au reguard 

- dcreulxavec lefquels il faut, que la bareque de 
toute laFrancefe dirige 8c conduifer Eftraigne les 
doncd’un bon noeu cependant quils en font en bon- 
ne volonté & ne laiffez perdre par neglice ou lenteur, 
partrop, ou par peu de confiderations une occafion 
qui eft ft principale 8c importanteala conjundion 
de laFranceavec voftreEftat, de laFrancedy jenon 
plustirantealemort, &prefqueao.able defesruï- 
nes, mais qui reprend, un , & qui commence a 
regaigner fon fur > & fa couleur. 

J’ay aufiy commandement de vous affeurer de 
la part deS. M. qu’iife reffouviendra toufiours de 
vos bonnes volontes en fon endroid, qu’il n’en- 
treraen aucun traidé qui foir a voftre prejudice, 
Sc qu’il eft tout preftdevousen donner telle affeu- 
rance qu’enpouves defirer parades publieqs , ou 
autrement , dequoy m’alfeurant que vous aurez 
bien au long efte infor mez par 1c Sr-Caluart qui a efté 
bien fatisfaid fur ce point par S. M. mefme, jene 
vous en parleray davantage. 

Faita laHayeleix.Joqrd'Avril 1594. 
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BUZANVAL. 

BRIEf des KONINGS 

van Vrankrijk 

H E N R I K 

DEN iv. 

Aen de Heeren Staten Generael der 
Vereenigde Nederlanden. 

Seer Waerde en Goede Vrienden. 

D€ goeïtc tijöang / bic top in onfe boojgaenöe acn 
u gegebrn jjcböen 1 ban ’t obtrgaen / en ban De 

kerbjenginge onferjs&tcDenban <3$ien$ en 23ourge£ 
onöct onfe gcftaojfacmöepc / met anöere pïaetfen Der 

gebackte Hlanötfeljappen / gefamentfijft met bic ban 
Jdontoife / fal Doo: üefe tegentoooiDige met uto noefj 
eu gebncljttgee üermeecbert tooibcn; ’t todke $ ober* 
gacn / en De tjrebiengiuge ban onfe ^aöt parijn / öacc 
ui top / Door <l3öbö gcnaöe / Dejfe oeljtent in getreöm 
5yn / öao|ö£0oeöeb^entfcbnp/ Die’er tot onfe Dienfï 
mtoa$. Het gebolg öacr af ié foo gelukkig getoeefï/ 
Dat in minöec ban ttoee uren trjüt^ alïeg nauto in rufï 
té geraekt / fonöer Dat men cenig fteacrt befjoefOe te 
dekken / Dan acn D? intrcöc ban een poo?t / Die aen 
otté geleebett toa£ / öaec onfe ^angljmccffcren een 
toacljipïaeté ïjaDDen / Die ficï) ïjebben laten Doen / 001 
Dat fp ftacc tegenffant toilöcn Doen. D’^berigen Der 
toecmöekngeu/ fïenöe Dat De felbe &aöt ingenomen 
toaë / Ijdtéen D’ acnbiebhig / Die ban onfent toegen 
aen Ijni geDaen tuirrö / aengenomen ( Dat $ beöo«s 
Den^ lijf en goet te batceftftcn : iu boegen öat’cc in De 
ecïjeflcJ>taDtntet^ oberigt$} Daetin onfe autoriteit 
cu gcfacl) niet erhent too^D / Dan De bafiilie Die aen ’t 
cm Der eynDenfiaet/ öaer af De kapitein toont aï^ of 
[jp’tnocft toiïDe Ijouben/ niaer top bergopen / met 
<0oD£ Ijulp / fjtni tod Ijacfï tot teDen te brengen. 3®p 
ftebben ons ouDcttufTcftcn naec u toillcn berblyDcn obec 
’t gelucït / ’t toelft d5oö belieft Ijeeft in öefe todeg aen 
ou^ te geben; Detoijl top oti^ betfefteren Dat gp een be^ 
fonöere tocugöe en bernoeging Dacc affuit omfangen: 
gcltjb top ban onfent toegen ai’t geen/ Dat tot boo|s 
fpoet en bafïfMing ban uto Jitaet gebijt / tot booj^ 
Deel in onfe faken acöten. JBp Dan / 011^ aen ’t ge^ 
ben bcbclcnöe; ’t toelke De ^eere ban 23u5anbal / 
onfe ‘ImbaftaDeuc / tipt onfe naem befonöerlgkcc 
Öicr ober aen u fal feggen / biööen <23oDt/ cns. 

Gefchreven te Parijs den zz. van Maers 

1594* 

Getekent. 

H E N R Y. 

Lager ftondt 

R E U O L. 

’t Opfchrift was 

Aen wijn Heer en 

De Staten Generael der Vereenigde 
Neederlanden. 

Aenfpraek van den Heere van Buzanval Ambaifa- 
deur des Konings van Vrankrijk, Henrik 

den IV. aen de Heeren Staten Gene¬ 
rael der Vereenigde Nederlanden: 

Overgelevert den 9 April 1594. In de vergade¬ 
ring der Heeren Staten Generael, by den Hee¬ 
re van Buzanval Ambalfadeur des Konings. 

Mijn Heeren, 

StllKb/ Dooi D’afticfjtingcn banDc i<>- en22. De^ 
bcrlccDcn macnf£ / Die üi giftcr feer fpaDc Ijcü ont? 

fangen / ban fijn .JBajcfïcpt bcbrl ontfangen om boo? 
uto ifoogmogcnöcrs te btcfcfjpncn/ cn in Dcftactfo^ 
net faken acn ti te bertonen) Dcïefle befluptingeöie yp 
op’t geen genomen öceft/ ’t toelk De i?cer Caluarc 
ban utoent toegen aen kern ïjccft berïjaeït / en De ber^ 
noeging / Die (ju Doo? öetboo?gcDaeljtebencöt beeft 
ontfonricn. 

i m- 
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Tot deHiftorie van P4Bors III. Stuk. 
i cox; <§ijn Mtyftept rjeeft gcadjt öat bet aen be b?icnfc 

fcbóp / baec meöc bP (icb aen Defe &taet bccbonöen 
acf)t / uptoo?faekbanfbobeel Dicrtfïen Die bp baec af 
ontfangen beeft/ gelijk ook aen De gemceufcbap ban 
foogcote en gelijke 0mcefTen toelpafr/ De boo?fpoe* 
ben / baec mebe bet <©ob belieft beeft bent febecc enige 
maenben tejegenen/ aen tt mebe te beelen: <©etoijl 
bet redelijk $ bat/ gelijkgnbem be ftoaecigbept W- 
nccbekommecingen enbefigbeben Ijebt fjelpen bekla' 
gen / en be laflbacc af ten beele blagen / gp ook beef 
genootenbanbe bieugbt fouöen too?ben / bie bP ia be 
beclicbting baec afontfangt: <l3n bP bib batgp befe 
bjeugbtmetfoogcore bkjfcljap taiït aennemen / alö 
gp geraak en boozaed in uto jaken baec af bcöt te 
beebopen / upt oorbek ban öc goebefucccffen / bic bP 
belioraen [jeefc / bare af bP adjten fal / een 
befonbereb?eugbt genoten te hebben/ aï£ bPöie tot 
bo?öecingenbafïfldkng ban uto.^taec fal kannen aera 
toenben. 

ötoe ^cedbkbcöcn fullen ban ban torgen fijn 
JKajeflcit/ ban be ccDucticn en beebjenging öec booi* 
naemfte Steden ban fijn Uomuknjk tot fgn gdjoo?: 
faembeptbectbittigt5ijn; gclbkban bie ban Lyons, 
Orleans, Bourges, en alle bun HanDcn en grem 
fen ’t todk febect Doo? bie ban Pomoife gcbolgt i0 / 
en om Ijen alle in een te begrijpen/ boo?bic ban Parijs, 
öe toelke aï£ een begujp ban alle be gene ban ©?ank> 
Ctjk 10. Rouaen , Pavre , Pont au mer boïgen 
be felfbe gang; en be £3eec ban ©illarg fjeeft alcebe 
3pn Ifêajefleit erkent öoo? bc Öpebcn/ Die bp aen 
bem gefcb?eben beeft. 

3|k geloofbat’ec in ’t optellen ban befe ^teben / ab 
cebe fioffe genoecb té ora bjengljbebucen t’ ontfleeken / 
Die machtig 3bn ora Doo? bun cook be boop bec ^pam 
jaeeben tebccblinben / enöe5ieïenbanfoobeel eerlijke 
lieben t’ontbonken/ bie niet gcoot beclangen fuik een 
tceffelgke omkeec bectoadjt bebben. 

3[k fal mp ban / öetotjl mp blinkt bat ik uto aenge^ 
ftdjten bol ban b2eucbt 51c / niet langer opbouben met 
bet buur baec afin uto Ijecten aen te (loken. 3!k fal 
bie^balben tot D’anDece faek boo?tgaen / öetodke 
10 / 

^atfbnUSafefieitbolbacbigbïijft in ’t befluit / bp 
toeïk bp genomen bab ban tegen be «^panjaecg t’ 00?; 
logen/ boïgeng be lefïe boo?fïelling/ bie ik öoo? 3ijn 
bebel / in befe betgabecing baec af gebaen bf&i '©at 

V 
bp feec berbïtjb té ban bat bP / öooibe Heer Caluartöe icoi.’ 
goebemening becflacn beeft/ bie utoe ï^eedtjkkeöeu 
(jabben/ om bemin Dit boonieemen bp te flaen/ en 
be krachten en mibbelen / bie bP tot befe uittoerking 
banubecfocbtljab/ Daertoetebefieöen. 

’t ïOclk oojfaek ié ban Datftjn JBajcfïept tt bib en 
aenmacntomnfoo bcel afé ’t mogelijk té / te toillcn 
baefïenin’tgeen/ bat baii uto 3tjbe te boen 10/ baec 
toebpte brengen; met becfckcciug aenu / öat al’t 
geen / ’t toelkbanöe5ijne baec toe aengetoenbt moet 
too?öcn / fal ban... tot..; inöe bifpofitie en macht 
ban mijn Heet be hertog ban 25oulllon toefen/ oiri 
üittoerktebegiiinen. 

ïfetflaet ban aenu/ mijn ïleeten / befe faek baec 
af be bccbaefling Der mibbelen / en Der uptboecing ban 
foo gcoot getmebt boo? befe ^>taet té / boo?t te fïutoen/ 
en u ban befe pbec te öierten / bie noit in be peefoon ban 
3tjn .iBajeftept fal ontbjeeken; maec Die fcbd jou kon= 
aen becflaentoen tot opftcfjt ban be geene / met De boek 
kebe back ban geheel ©janketjk befliect en beletb 
bjo?D. 23inöfe ban met een baden knoop te famen / 
tecbjjjï bun loil goeö i^ / en laet niet Ö002 onacbtfaem- 
beptofbccbJijltng/ boo? te beel of tetbepntg infïcfj^ 
ten / ecngdcgentbcpöt bedoren gaen / bie foo boo^ 
nacm en getoidjtig i^ tot be famenboeging banBjank* ' 
rijk met uto &aet / ban ©cankcijk / feg ik / niet meec 
be boot naöetenöe / en bp na in fijn puinhopen onöec* 
geöjukt/ maec öat toeeclebenfcbept/ en ’ttodkfijn 
kcadjt en koleuc meec begint te krijgen. 

gk bdJ ook bebel om / ban toegen fijn |©ajeflept / 
aen u te becfekecen / öat bP altijc aen uto goebe toil tot 
bem fal gedenken / bat bp nooit enig becöjag fal aen* 
gaen / ’t toeïktotuinnabecl fal toefen / enöatbp gta 
ccet t0 om baec af foöanige beefekeeing aen u te gebert 
al^gpboo? openbare gcfcljiiften / of auberfnig baec 
af fouDelionnen begecèii. Ó5n Detopl ik mp beefekert 
hou bat gp af bjebeltjk beefekeet 3tjt öoo? De ïfcec 
Galuart, Die obec befe faek bod? fijn .fcjeflept tod boP 
baen iü getoeefl / foo fal ik niettotjbec baec af tot t| 
ftijeken. 

Gedaen in den Haeg, den 9 van April j 

15 9 4- 

Getekent 
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BYVOEGHSEL 
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AUTENTYKESTUKKEN, 

Behoorende tot het derde ftuk van 

P. C. Bors Hiftorien. 

Efolutien indenjare 1588 genomen 
by hare Hoog. Moog. de Staten Ge- 
nerael op den eedt als Admirael by 
fijn Excellentie Prins Maurits te 
doen, als ook den eedtinForma &c. 

Inftruótieroor den Raedt van Staete, van dato 
den 12 April 1588. 1 

Refolutien der Ed. Gr. Moog. de Staten van 
Hollandten Weftvriefiandt, over’t ftuk der 
Kerkenordeninge beginnende met het Jaer 
ï 582 en eindigende in’tjaer 1597. 6 

Kerkenordeninge geftelt in de Nationale Synode 
-1618 en 1619 te Dordrecht gehouden. 11 

Refolutie van hare Ed. Groot- Moog. ter zaake 
der gemelde Kerkenordre genoomen in de 
Jaren 1620 cn 1621. 16 

Dezelve Kerkenordeningfoo alsfy door laft der 
Heercn Staten wasgedrelTeert, gecorrigeert en 

&*£• 

geamplieert en op hare Ed. Groot. Mog- naam 
geftelt. 18 

Remonftrantie van weegen de Zuidt en Noordr. 
Hollandtfche Synoden, ter zaeke van die ver¬ 
anderde en geamplieerde Kerkenordening s 
aen hare Ed. Gr. Moog, o vergelevert. 19 

VerdreRefolutien by deHeerenStaten op het ftuk 
der Kerkenordening in de Jaren 1622, 1623 
en 1624 genomen. 23 

Brief van Henrik den iv, Koning vanVrankrijk 
van hoogloffelijke gedachtenifle 1594. aen ha¬ 
re Hoog. Moog. de Heeren Staten Generael 
gefchreven, met der zelver vertaehng. 25 en 26 

Aenfpraekvan den Heere van Buzanval, Am- 
baffadeur van denHooghgedachten Koning, 
aenhaer Hoog, Moog. na’t overleveren van 
dien Brief gedaen, met des zelfs vertaling. 250126' 
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